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0. Abstract – Strategy meets reality 
This assignment concerns the issue of strategy meeting reality through the leader’s translation and 

how strategy is transferred and realized in to practice. The top management of the municipality 

has created a strategic document, in which expectations in solving complex problems, work cross 

borders of the organization and with a holistic approach are described. One thing is to define a 

strategy, but another matter is to make it practice. The main theme is to investigate how the 

managers or leader of leaders transform the strategy in to practice and how the strategy is 

implemented.  

I have interviewed five leaders and used grounded theory in analysing the data and through the 

collection of codes created patterns of behaviour. The patterns are built in a matrix showing on a 

horizontal level the amount of combining strategy and practice, and on a vertical level the amount 

of involving employees in transforming the strategy.  

Using the theory of polyfonic leadership by Bettina Rennison and translation of strategy by Søren 

Obed Madsen I have investigated three elements in understanding strategy: the intention, the 

understanding and implementation of strategy. Rennison provides with different strategies in 

approaching paradoxes, where the leader either restrain or submit to the strategy and she shows 

polyfonic leadership as way to cope with the complexity of paradoxes. Obed Madsen shows 

different ways to translate strategy and suggest that strategy cannot be implemented, it is in fact 

the translation of strategy that’s being implemented. 

The key points of this assignment show that leaders are capable of transforming strategy into 

practice as long the intention of the strategy is meaningful and combines with practice, the 

translation of strategy is close to practice and the implementation offers a clearness in results and 

involvement of the organization. The strategy risk failure if the expected results are undefined and 

hard to understand or translate. 
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1. Indledning og emnevalg 
Emnet for denne afhandling tager udgangspunkt i et politisk ønske, som bliver til en kommunal 

strategi og ser på, hvordan en offentlig chef vælger at håndtere omsættelse og implementering af 

strategi som en del af ledelsesopgaven. Implementering af forandring kan være med til at udvikle 

den offentlige sektor og her spiller chefen en særlig rolle. 

1.1 Øget pres på den offentlige sektor 
Gennem de sidste 30 år har der i den offentlige debat været fokus på den offentlige sektor og 

særligt på, hvordan sektoren præsterer og leverer kvalitet til borgerne for skatteydernes penge, er 

samtidigt et udtrykt behov for at forenkle den offentlige sektor (Schlüter 1983). Debatten afspejler 

forskellige typer af pres på den offentlige sektor. Mediernes bevågenhed og pressehistorier om 

spild af skatteborgernes penge sætter ofte fokus på person-historier, hvor der rejses en kritik af en 

individuel sag, og denne kritik afspejler samtidig en stigende efterspørgsel af individualiserede 

løsninger, som skal tilgodese den enkelte borger frem for en gruppe. De individuelle 

pressehistorier suppleres med fortællinger om autoriteters sammenbrud og manglende 

præstation som fx Post Nord, DSB og sundhedsplatformen. (Torfing 2019) I et forsøg på at komme 

kritikken til livs og tage hånd om et stigende forbrug i den offentlige sektor, blev budgetloven 

vedtaget i 2010 og denne er med til at sikre en stram styring af de økonomiske midler, der er afsat 

til regionernes og kommunernes omsætning. Andre centrale styringsgreb er en gradvis reducering 

af de tildelte midler gennem økonomiaftalen mellem stat, regioner og kommuner, gennemførelse 

af omprioriteringsbidraget og et fokus på eventuelt overforbrug og øget konkurrenceudsættelse 

samt gentagne reformer og dokumentationskrav. (Christiansen 2017) 

Et pres kommer udefra; altså et ydre pres, det afspejler sig i den demografiske udvikling; hvor 

gruppen af ældre borgere stiger i takt med, at de forlader arbejdsmarkedet og får behov for 

ydelser fra den offentlige sektor. Samtidig stiger antallet af psykisk sårbare særligt blandt børn og 

unge og det medfører øget behov for specialiserede løsninger, som den offentlige sektor leverer til 

borgerne enten gennem de regionale eller kommunale tilbud (Økonomiaftalen 2020).  

Samtidig med det ydre pres, presses den offentlige sektor indefra. Den offentlige sektor 

sammenlignes med den private sektor; og et højt sygefravær blandt offentlige medarbejdere er 

ofte et billede på dysfunktion. Samtidig oplever den offentlige sektor rekrutteringsproblemer bl.a. 

på pleje- og omsorgsområdet, hvor et stigende antal medarbejdere går på pension og ikke kan 
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afløses af nye medarbejdere, da der uddannes for få samtidig med, at faget ikke betragtes som 

attraktivt. Det lægger et øget indre pres på organisationen for at være attraktiv som arbejdsplads 

ved at skabe et meningsfuldt arbejde; hvor borgeren er i centrum for opgaveløsningen. Samtidig 

med dette, er et stigende krav om digitalisering og automatisering af arbejdsgange. 

(Økonomiaftalen 2020) 

Konsekvenserne af de ydre og indre pres kombineret med styringspres bliver et konstant krav om 

at udvikle og forandre den offentlige sektor for at tilgodese de mange krav og fremstå som en 

dynamisk og tidssvarende organisation. 

1.2 Styringsparadigmer 
Opmærksomheden på den offentlige sektor kommer bl.a. til udtryk i en forandring af de 

styringsparadigmer, som har bevæget sig gennem sektoren og stadig lever som lag på lag. Den 

offentlige sektor har bevæget sig fra at have fokus på bureaukratiet med sikring af ensartet 

sagsbehandling, retfærdighed og gennemsigtighed i serviceydelserne henover New Public 

Managements krav om at levere kvantitative og målbare resultater ud fra en forretningstilgang 

inspireret af den private sektor, og til at have øget fokus på det værdiskabende i opgaveløsningen 

med fokus på at skabe resultater gennem et borgerperspektiv og meget gerne sammen med 

borgeren - New Public Governance. Styringsparadigmerne har ikke afløst hinanden, men eksisterer 

samtidigt i et kontinuum (Torfing 2019). Derfor skal sektoren spænde bredt mellem på den ene 

side sikring af overholdelse/opfyldelse af lovgivningskrav og på den anden side tilgodeselse af den 

personlige oplevelse udtrykt af borgerne, der er i berøring med den offentlige virksomhed. 

Spændvidden i opgaveløsningen stiller større krav til samspillet mellem de forskellige styringslag i 

den offentlige sektor og forståelsen/anvendelsen af strategisk ledelse. Kravene går på at 

gevinstrealisere og effektivisere opgaveløsningen, samt at reducere kompleksiteten. Dette 

samtidig med, at der sker en øget inddragelse af borgere og medarbejderne. Forforståelsen er, at 

der i den offentlige sektor er et uforløst potentiale, der ved indfrielse kan løfte opgaveløsningen 

yderligere. (Sammenhængsreformen 2018) 

1.3 Øget fokus på ledelse af den offentlige sektor 
Ledelse er et begreb, som ofte dukker frem i medierne og diskuteres som en disciplin, der er 

nødvendig for at sikre en god forretning. Når ledelse kobles sammen med offentlig virksomhed, 

bliver diskussionen en anelse højlydt, fordi den rammer ind i spørgsmålet om, hvordan offentlige 
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arbejdspladser fungerer og om borgerne får noget for deres skattekroner. Den tidligere regering 

nedsatte i 2017 ledelseskommissionen, som skulle være med til at løse den offentlige sektors 

udfordring ved at fokusere på ledelse og kvaliteten i offentlig ledelse således, at netop grebet 

ledelse kan anvendes til at styrke den offentlige sektor og dermed skabe bedre resultater. 

(Ledelseskommissionen 2018) 

Et gennemgående tema i ledelsesdiskussionen er også, om de offentlige ledere er dygtige nok og 

om der med ledelseskommissionens udmelding begynder at tegne sig et billede af, hvordan man 

bør agere som leder i det offentlige. Ledelsesdiskussionen går samtidig hånd i hånd med 

undersøgelser om højt sygefravær i det offentlige sammenlignet med det private (Økonomisk 

Analyse 2018), en forståelse af, at det offentlige skal levere hurtigere og mere for mindre, at det 

offentlige kritiseres for træghed og uigennemskueligt bureaukrati. Kommunerne arbejder med 

afbureaukratisering i forsøget på at forløse et uopdaget potentiale og finde nye og smidigere 

måder at sikre opgaveløsningen for borgerne på. (VPT 2018). Der udarbejdes strategier, opstilles 

servicemål for den kommunale indsats og lægges KPI’er ind i resultataftalerne med de offentlige 

ledere. Og midt i alt dette virvar af mediebevågenhed, politikernes visioner og topledelsens 

strategi står den enkelte chef med ansvaret for et større antal ledere og medarbejdere, et budget 

der skal overholdes og et ønske om kontinuerligt ”at trimme butikken” og levere den bedste 

service til borgerne.  

1.4 Strategi som løsningsgreb 
Strategi kan opfattes som et fænomen, som ofte anvendes i den offentlig debat som et 

løsningsgreb, hvor et øget fokus på strategien menes at give øgede muligheder for at lykkes med 

en forandring. Det fremstår som et rationelt middel, der sikrer en fremdrift, drevet af interesse om 

at skabe en forandring. Strategi er dog også fremhævet som et middel, der bliver spist af kulturen i 

organisationen og dermed kan fremstå mere som en legitimeringsøvelse frem for en egentlig 

målrettet indsats. (Carter s. 97) Strategi er ofte det greb, som topledelsen anvender for at 

omsætte de politiske ønsker til praksis og gennem strategiens formuleringer præsentere, hvordan 

organisationen skal udvikle sig og hvilke kernebegreber, der skal arbejdes med i implementeringen 

af strategi i praksis. Strategien kan være udtrykt gennem et dokument, der deles offentligt og 

internt i organisationen og strategien kan vise en retning for ledelsen. Den offentlige leder i det 

komplekse krydsfelt forventes at implementere strategien og sikre, at strategien efterleves.  
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1.5 Problemformulering 
Den offentlige leder befinder sig i et komplekst ledelsesfelt med stor spændvidde underlagt 

forventning om at kunne modstå pres fra omverdenen, håndtere det ydre og indre pres på 

organisationen og sikre en god serviceoplevelse for borgeren. Den offentlige leder bliver bindeled 

mellem de politiske visioner, topledelsens strategi og den daglige opgaveløsning i sektoren. Det er 

interessant at undersøge, hvad der sker, når topledelsens strategi møder chefen og praksis. 

Strategien har ofte en vision; en intention om, at der skal ske en eller anden form for forandring. 

Hvordan opfatter cheferne strategiens intention? Når der foreligger en bestilling fra det politiske 

eller administrative topledelsesniveau følger der ofte en forventning med om, at der sker en eller 

anden form for omsætning af strategien til praksis. Praksis skal forstås som driften; altså 

opgaveløsningen rettet mod borgerne. Hvad sker der, når strategien møder virkeligheden og 

lander på chefens bord og skal implementeres i praksis? Cheferne må arbejde med at omsætte 

strategien til noget, der kan ændres i opgaveløsningen i praksis, men hvilke ledelsesgreb bruger 

de? Hvordan skaber chefen sammenhæng mellem drift og udvikling? Strategien må forventes at 

vise en eller anden form for retning for, hvordan organisationen skal forandres og en markering af 

efter, hvilke kriterier man kan vurdere, om strategien er implementeret. Hvad indikerer, at 

strategien er implementeret? Det overordnede spørgsmål i denne afhandling er således: 

         Hvad sker der, når strategien rammer praksis på chefens bord? 

Som underliggende spørgsmål arbejder jeg med følgende 3 niveauer:  

 Hvordan opfatter cheferne strategiens intention? 

 Hvordan skaber chefen sammenhæng mellem drift og udvikling? 

 Hvad indikerer, at strategien er implementeret? 

1.6 Baggrund 
Kommunens topledelse er bevidst om, at der er meget på spil i opgaveløsningen. Det skal lykkes at 

få opfyldt de politiske visioner, følge lovgivningen, overholde budgettet, levere serviceydelserne 

og samtidig være en attraktiv arbejdsplads med højt til loftet og mulighed for at udvikle sig fagligt, 

og være forrest i den kommunale opgaveløsning. Et greb for topledelsen er at udarbejde en 

strategi, som både kan rumme de politiske visioner, de samfundsmæssige problemer og anvise, 
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hvordan der kan handles ved hjælp af strategien. I Roskilde Kommune, hvor jeg er ansat som 

specialkonsulent, har direktionen udarbejdet en strategi for en 4 årig periode 2018 – 2021. 

Strategien formulerer direktionens forståelse af, hvad der er på spil i kommunen set i 

samfundsmæssigt og overordnet perspektiv. Konkret er strategien udarbejdet efter politisk ønske, 

kommunaldirektørens anvisninger og i dialog med direktionen, hvorefter den er præsenteret for 

chefer og ledere i kommunen.  

I strategien udtrykkes følgende:  

”Roskilde Kommune står over for en række udfordringer og problemstillinger, som går på tværs, og 
som er kendetegnet ved, at de ikke kan løses inden for de rammer og strukturer, vi har i dag… 
derfor vil vi i direktionen de næste 4 år arbejde konkret med en mindre portefølje af projekter, som 
kræver, at de løftes til et tværfagligt strategisk niveau.” (Bilag 1) 

 

Som ansat i Byrådssekretariatet er jeg tæt på det øverste politiske og administrative ledelseslag. 

Jeg arbejder som programleder for tværgående organisatoriske og innovative 

forandringsprocesser; både i den centrale del af organisationen og i decentrale enheder.  

Gennem de sidste to år har jeg oplevet en gradvis ændring i måden at inddrage cheflaget i 

strategisk ledelse. Direktionens fireårig strategi tager udgangspunkt i tre signaturprogrammer og 

et nyt styringskoncept, hvor chefgruppen sammen med direktionen udgør den strategiske ledelse. 

Strategien er udtryk for de politiske ønsker fra byrådet, og kendetegner den opmærksomhed eller 

forventning, som politikerne har til administrationen og en forventning om øget sammenhæng på 

tværs af organisationen. 

Inden for en periode på to år er der sket en større udskiftning i den administrative ledelse. 

Direktionen bestående af 5 direktører med hver deres område har fået skiftet 3 direktører. 

Chefgruppen bestående af 19 afdelingschefer har fået udskiftet 11 afdelingschefer. Den seneste 

udskiftning er sket i november og december 2019. Samtidig med denne bevægelse i det 

administrative ledelseslag er der sket en udskiftning i den politiske ledelse, hvor den tidligere 

borgmester gennem 8 år er tiltrådt som minister i regeringen juni 2019 og der er en ny 

borgmester.  
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Roskilde Kommune møder, som så mange andre kommuner, et økonomisk pres med et 

besparelsesbehov på 130 mio. kr. i 2020 budgettet. Endvidere har et underskud i 2019 medført, at 

der er gennemført to fyringsrunder i administrationen inden for det sidste år, der er som nævnt 

sket en massiv udskiftning i ledelsen og der er øget fokus på, hvordan kommunen præsterer over 

for skatteborgere efter varsel om skattestigning. Der er skabt en brændende platform, som på den 

ene side udfordrer administrationen, og som på den anden side giver uanede muligheder for at 

skabe forandringer. Der er meget på spil, og i organisationen står afdelingscheferne mellem 

topledelsen og resten af organisationen og skal implementere strategiens intentioner til praksis. 

Denne situation har skabt et øget pres på ledelseslagenes sammenhæng, på den strategiske 

ledelse, og på hvordan de igangværende og forestående forandringer kan håndteres. Der er en 

forventning om gevinstrealisering ved nye IT-systemer, en generel øget digitalisering og 

automatisering af opgaveløsningen, samt forventninger til en række ændringer i praksis inden for 

administrationen vedr. HR og økonomi.  

I mit daglige virke som specialkonsulent i Byrådssekretariatet og programleder for tværgående 

organisationsudviklingsprojekter; såsom Afbureaukratisering og Klagedrevet Innovation, er jeg ind 

imellem stødt på modstand fra cheflaget. Begge projekter adresserer dele af de udfordringer, som 

jeg tidligere har beskrevet, den kommunale sektor står overfor. Et er, at topledelsen har fastlagt 

en strategi, men noget andet er, hvordan denne strategi implementeres i den daglige drift eller 

praksis af cheferne i kommunen. Der kan fra chefernes side opstå forskellige tilgange til 

implementering, som enten at komme først med at skabe den ønskede forandring eller forsøge at 

komme nemt om det, ved at pege på andre lignende tiltag, som er gennemført; fx lean-proces, 

arbejdsgangsanalyse eller andre typer af indsatser. Direktionens intention med strategien risikerer 

at blive udvandet med argumentationen om, at driften allerede kører på bedste vis og at der ikke 

er mere at komme efter, samtidig med at andre i chefgruppen ser en anledning til at skabe 

forandringer. Jeg bliver nysgerrig efter, hvad der sker, når strategien og ønsket om udvikling 

møder chefen, der skal implementere strategien i praksis. Gennem arbejdet med 

problemstillingen kan jeg blive klogere på, hvordan jeg kan understøtte strategiske handlinger i 

organisationen.  
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Denne afhandling viser, at strategi bliver andet end et hurra-ord, når cheferne arbejder med at 

koble strategien til praksis og inddrage deres ledere og medarbejdere i at omsætte strategien til 

virkelighed. Intentionen med strategien har betydning for, hvad cheferne anser som mulig 

implementering. Gennem observationer og interviews har jeg samlet udtryk for forskellige 

holdninger og måder at betragte strategi på som ledelsesgreb. Jeg har anvendt grounded theory i 

kodning af data og set på, hvad cheferne fortæller om, hvordan de omsætter strategi til praksis og 

set på, hvordan de handler i den samlede chefgruppe. Med Søren Obed Madsens betragtninger om 

oversættelse af strategi har jeg derudover undersøgt, hvilken betydning intentionen med 

strategien har for chefernes kobling til praksis. Den kompleksitet, som cheferne befinder sig i, 

kalder på teorien om polyfonisk ledelse og jeg har anvendt Bettina Rennisons teori til at belyse 

chefernes forskellige måder at agere på, når de kobler strategi til praksis.  

2. Teori 
Valget af teori afspejler, at jeg tager udgangspunkt i chefens rolle i omsættelse af strategien. Mit 

teorivalg tager afsæt i et forsøg på at forstå og rammesætte dette, at strategien skal omsættes til 

praksis og implementeres; altså at intentionen med strategien formuleres af cheferne for derefter 

at blive gjort til virkelighed, så den ønskede effekt opnås. I et rationelt perspektiv ses strategi som 

en lineær proces, hvor der formuleres en strategi, efterfølgende sker der en oversættelse af 

strategien til praksis, hvormed implementeringen gennemføres. (Carter s. 97)) Når 

implementeringen er sket, sker der et tilbageslag til strategien, som så ændres i forhold til den nye 

situation. Min problemstilling sætter fokus på, hvad der sker i selve formuleringen eller 

implementering af strategi til praksis, når strategien lander på chefens bord. Jeg har valgt at tage 

udgangspunkt i Bettina Rennisons polyfoniske ledelsesteori, hvor hun både beskriver de forskellige 

”stemmer”, som lederne kan have, hun beskriver også forskellige reaktionsmønstre i forhold til 

omsættelse af strategi. Ligeledes har jeg valgt Søren Obed Madsens teori om oversættelse af 

strategi til at belyse implementering af strategi, og om hvad der kan ske i oversættelsen til praksis.  

2.1 Strategi i offentlige virksomheder 
Strategi skal i denne afhandling forstås som et rationelt blik på, hvordan der kan skabes en 

forandring i organisationen. Strategien formuleres ud fra en topledelses vision og ønsker for 

ændringer eller særlige mål, der skal indfries inden for en given periode. Strategien nedfældes i et 

dokument, som efterfølgende udbredes i organisationen gennem de tilgængelige kanaler: såsom 
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information eller oplæg fra topledelsen til ledelseslaget med efterfølgende information eller 

oplæg til medarbejderne. Strategidokumentet er dermed en instrumentel og interessedrevet 

foranstaltning, som bevæger sig gennem organisationens ledelses- og styringslag i en pyramide, 

som står på spidsen, hvor der er anvendt mest tid på formuleringen og forståelse i topledelsen og 

mindst tid i informationen til medarbejderlaget.  

Whittington har udarbejdet en model for hvilke perspektiver, der kan være på strategi. Han 

bevæger sig i fire forskellige perspektiver, som kan være på spil i en organisation. (Whittington s. 

25ff). Det første perspektiv er det klassiske perspektiv, hvor der ske en top-down bevægelse og 

strategien bæres af en karismatisk leder, som gennem en rationel adfærd planlægger, 

implementerer og evaluerer strategien for at opnå de ønskede resultater (position). Det andet 

perspektiv er det evolutionære perspektiv, det har som det klassiske et fokus på at skabe 

resultater og geare organisationen til at effektivisere ved at handle og efterfølgende se på 

resultaterne i et tilbageblik (effektivitet). I det tredje systemteoretiske perspektiv må strategien 

tage højde for omgivelser og kontekst. Gennem en normativ tilgang defineres værdier som skal 

sikre organisationens udvikling (identifikation). I det fjerde og sidste processuelle perspektiv har 

strategien en intention, som drives af individuelle interesser i den komplekse organisation og 

dermed er relationerne og menneskene afgørende for, om der skabes resultater (involvering). 

Jeg vælger at belyse intentionen, omsættelsen og implementering af strategien gennem chefernes 

oplevelser og udtalelser, og dermed har jeg ikke på forhånd valgt et bestemt perspektiv på 

strategien, men er mere undersøgende i forhold til, hvad der kommer frem gennem min analyse.  

Til belysning af problemformuleringen har jeg valgt at tage udgangspunkt i den stigende 

kompleksitet, som omkranser afdelingschefen i forsøget på at omsætte strategi til praksis. Jeg har 

valgt at tage udgangspunkt i Bettina Rennisons teori om polyfonisk ledelse (Rennison 2014) og 

Søren Obed Madsens teori om implementering af strategi (Madsen 2014) 

Rennison og Obed Madsen er begge udtrykt gennem et normativt perspektiv, hvor de ser på 

organisationer som sociale systemer, der formuleres og forhandles ud fra normer og værdier i et 

forsøg på at overkomme kompleksitet. (Berg-Sørensen s. 140) De har en systemteoretisk tilgang til 

ledelse, idet de begge har særlig opmærksomhed på den modsatte faktor af et givent begreb. Med 

den forståelse, at der bag hvert et begreb er en bagside eller modstilling, så fx kan tillid have et 
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modsat begreb mistillid eller i Rennisons tilfælde kontrol. Det kommer bl.a. til udtryk gennem 

opremsningen af modsætninger i Rennisons indledning: 

”..kontrol/tillid, udvikling/drift, faglig kvalitet/ økonomisk rentabilitet, stabilitet/forandring, 
nærhed/distance..” (Rennison 2014 s. 145) 

 

2.2 Polyfoni i ledelse 
Rennison ønsker at reducere kompleksiteten ved at forstærke den. Det gør hun ved at bruge 

musikkens sprog som en måde at kode og forstå ledelsens forskellige stemmer i den samlede 

gruppe af ledere. (Rennison 2014 s. 151) Hun ser ledelse som et virvar af paradokser, som 

sammen giver muligheder og som hvis vi anerkender disse samtidige forskelligheder, vil vi 

understøtte håndteringen af ledelsesopgaven. Rationalet må give op overfor denne kakafoni af 

stemmer, som tilsammen udgør en form for ny harmoni, hvor der ikke længere er brug for 

enighed, men forskellighed. Rennison ser polyfonien som det nye svar på ledelsesrollen. Ved at 

kende de forskellige koder i ledelse, kan du lære at håndtere kompleksiteten uden at forsøge at 

reducere den. Koderne skal forstås som de forskellige stemmer, der er tilstede i det sociale system 

= organisationen. Det er koder af vidt forskellig karakter, som samtidigt befinder sig i 

organisationen; jura, politik, økonomi, medier, videnskab, læring, omsorg, intimitet, sundhed, 

miljø, æstetik, psykologi og spiritualitet (Rennison 2014 s. 146ff). Polyfonien er flerstemmighed og 

samtidighed, hvor vi skal lære at orkestrere de forskellige stemmer i situationen og afstemme 

stemmerne til det, som situationen kalder på. Polyfonien er altså mange forskellige måder at lede 

på, som samtidigt kan give forskellige nye perspektiver eller forståelser for, hvad der kalder på 

ledelse.  

2.2.1 Af-paradoksering 

Rennison anser paradokset som et ledelsesvilkår, som man ikke skal lade sig blokere af, men 

derimod forsøge at afparadoksere for at kunne håndtere uforenelige hensyn. (Rennison 2014, s. 

152) Afparadokseringen kan ses som en overlevelsesstrategi, hvor du kan ignorere paradokset ved 

at have en bestemt logik som tilgang til ledelse; fx ved udelukkende at betragte opgaveløsningen 

gennem en logik og dermed signalere klarhed. Det kan fx være at se ældreplejen med en 

rehabiliteringslogik, hvor alt andet er forstyrrende indblanding. Vi kan også forsøge at skabe 

balance ved at blande uforenelige tilgange; fx mikse drift og udvikling, så de bliver et slags 
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miskmask af noget modsatrettet i et forsøg på at indgå et kompromis og dermed skabe både-og-

sammenblandinger. Der er også muligheden for at dekoble og fravælge at handle, det kan enten 

være gennem en tidsmæssig dekobling ved at udskyde det i tid eller en social dekobling, hvor det 

forventes, at nogle andre tager sig af det. Det vil sige, at man ikke forholder sig til paradokset, men 

afventer. Den fjerde mulighed er at spille ”abe-kastning” ved at kaste bolden videre og overlade 

det til andre at koble sig på eller gribe opgaven i forståelsen af, at det er de andre, der skal sikre 

noget. Endelig kan afparadokseringen ske ved at hykle og lade som om, at alt er mestret og taget 

sig af det uden at have gjort det, så rent symbolsk sker der udadtil det, der skal, men indadtil sker 

der ingenting. Afparadokseringen handler således om at afværge, hæmme, undgå eller skjule 

paradokserne. Det er ren overlevelse og handler ikke om ledelse iflg Rennison. (Rennison 2014 

s.153) 

2.2.2 Re-paradoksering 

Hvis paradokserne skal håndteres, skal der ske noget andet. Der skal ske en re-paradoksering. 

(Rennison 2014, s. 154) Grebene til dette er først og fremmest refleksion over egen situation. Vi 

går meta-analytisk til værks og prøver at betragte situationen udefra og ind ved at iagttage med 

”anden ordens iagttagelse”. Ved at betragte situationen udefra, kan man iflg. Rennison se det, der 

ikke kan ses, når du står midt i paradokserne. Det andet greb er profleksion; simpelthen at kaste 

sig ud i paradokset, og handle, skabe en aktiv handling og dermed afmontere de mange 

muligheder, som kan fremkomme gennem refleksion. At prøve sig frem er at tage paradokset og 

gøre det håndgribeligt gennem handling. Hvor refleksion er bagudskuende, er profleksionen 

fremadskuende og bliver kreativt skabende modreaktion til refleksionen. Rennison præsenterer 

narration eller telling som det tredje re-paradokseringsgreb. Telling skal forstås som at anvende 

sproget og fortællinger til at begribe kompleksiteten med antagelsen af, at det, vi tænker og gør, 

giver mening gennem fortællingen. Narrationen giver nye måder at formulere og anvende sproget 

på, som har betydning for den måde, hvorpå paradokserne håndteres. Den fjerde metode er 

affektion eller sensing; her skriver Rennison om at vi skal flyde sammen med vore sanser og være 

tilstede med alle åbne sanser for på den måde at se og gribe de muligheder og potentiale, der 

åbner sig. Ved at afveje forskellige hensyn, være tilstede i en given begivenhed uden at give efter 

for pres, refleksion eller handling, vil nye muligheder åbne sig og vi får øje på det potentiale, der 

allerede er tilstede. 
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De fire strategier for re-paradoksering er for Rennison en metode til at slippe de tilbøjeligheder, 

som er bestemt af vane, vilkår og vilje og i stedet vedholde en åbenhed for andetheden, så at vi 

ikke stigmatiserer hinanden eller bestemte begreb, men i stedet holder os åbne for mulighederne. 

(Rennison 2014, s. 157) 

2.2.3 Det polyfone lederskab 

Det polyfone lederskab kan operationaliseres gennem 5 trin i en metodisk proces, som først 

handler om at aflytte koderne i en bevidsthed om, at koderne kan kommunikeres og gennem 

denne bevidsthed stille sig udenfor koret og betragte koderne. (Rennison 2014, s. 147) Når 

koderne er identificeret, skal de afkodes; sådan at de forskellige koders indbyrdes forhold aflæses, 

ligesom de mulige sammenstød mellem koderne klarlægges. Når koderne er aflyttet og afkodet, 

skal de forskelligartede stemmer oversættes mellem hinanden, så alle får en gensidig indsigt i 

koderne og dermed muliggør en forståelse af forskelligheder. Efter den gensidige indsigt skal der 

ske en prioritering af koderne, så det bliver drøftet, hvilke koder der er afgørende for en given 

situation. Koderne skal således afvejes inden de skal udleves; der skal træffes beslutninger, som 

kan eksekveres og det er afgørende, at ledelsen skærer igennem på det afgørende tidspunkt i den 

rette situation og dermed minimeres risikoen for en eventuel kronisk hensynsbetændelse.  

”Eksekveringen må således skære fra og skære igennem, men samtidig bevare sensitiviteten over 
værdipluraliteten. Polyfon ledelse er en paradoksal operation mellem konsekvent og kontingent 
ledelse” (Rennison 2014, side 159ff) 

 

Rennison peger på mulige greb til at håndtere kompleksiteten i ledelse og angiver mulige metoder 

i processen med at udøve ledelse. Obed Madsen er optaget af, hvad der sker, når en strategiplan 

skal implementeres og hvad det er, vi overser i den proces. 

2.3 Om oversættelse af strategier 
Søren Obed Madsen sætter i sin artikel fokus på, hvad det er, der sker, når en strategi forventes at 

blive implementeret. (Madsen 2014, s. 243) Han peger på, at en strategi opfattes som en rationel 

bevægelse i form af et strategidokument, som kan fortolkes på forskellige måder og med 

forskellige perspektiver for oversættelse. I et rationelt forløb formuleres en strategi og formidles i 

form af et dokument og der forventes at ske en implementering af strategien ud fra en given plan. 

Forløbet er trinvist således: Strategi – plan – implementering. Ofte har planen ikke taget højde for, 
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hvordan implementering skal ske. Obed Madsen er særligt optaget af denne proces og at der 

åbner sig mange muligheder for at tolke på, hvad det er, der sker, når en strategi skal 

implementeres. Obed Madsen er særlig optaget af oversættelsesteori.  

Obed Madsen beskriver, hvordan forskellige teoretikere har set på mulige årsager til, at strategier 

ikke implementeres og han refererer til, at 66-90 procent af målene i en strategi ikke bliver 

realiseret (Madsen 2014, s. 245). Årsagerne hertil bliver ofte betegnet som; lederne er for dårlige 

til at implementere, at strategierne er for komplekse og at verden forandrer sig hurtigere end 

strategien beskriver. Obed Madsen peger på, at en mulig forklaring på manglende implementering 

af strategi er en overseelse af, at strategi tilbydes mange forskellige fortolkninger, og at dette er 

kontekstafhængigt. I stedet mener Obed Madsen, at selve interaktionen mellem et 

strategidokument og aktørerne er afgørende for, hvordan aktørerne kan beskrive og forstå det 

strategiske arbejde. Strategidokumentet flytter sammen med aktørerne rundt i forskellige 

kontekster, og disse har en indflydelse på, hvordan strategien bliver oversat ind i konteksten og 

bliver implementeret. (Madsen 2014, s. 245) 

2.3.1.Oversættelsesteori 

Teorien handler om, hvordan strategien oversættes og Obed Madsen præsenterer fire generiske 

fremgangsmåder i oversættelsesarbejdet, som hver især har indflydelse på, hvilken betydning 

oversættelsen har for implementering. (Madsen 2014, s. 247) 

Sproglig oversættelse tager udgangspunkt i ordene i strategidokumentet og i hvordan den 

skriftlige formulering gør det muligt at finde tilsvarende ord, som kan anvendes i konteksten for at 

kunne forstå strategien. I oversættelse vil der ske en omformulering af ordene, så de passer bedre 

forståelsesmæssigt til den kontekst, strategien omhandler.  

Kulturel oversættelse tager højde for, hvilke ord, som bedst kan anvendes i konteksten, således at 

der ændres på betydning ud fra et kulturelt synspunkt og dermed er der en større frihed i 

oversættelsen. Her kan der i oversættelsen tillægges en bestemt betydning til ordene, så de passer 

bedre betydningsmæssig ind i kontekst. 

Funktionel oversættelse handler om, hvad det er for en påvirkning strategien vil have på 

aktørernes adfærd og i oversættelsen arbejdes der med at formulere en beskrivelse af, hvad 
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aktørerne skal kunne efter at have læst teksten. I oversættelsen lægges der vægt på et 

handlingsperspektiv, så strategien kan omsættes til konkrete handlinger eller tiltag i konteksten. 

Ideologisk oversættelse vil være fokuseret på, hvad det er for en virkelighedsopfattelse teksten 

beskriver og der kommer en formulering af, hvad der er godt eller dårligt. I oversættelsen vil der 

ske en afvejning af, hvad der vil bringe værdi og dermed vil der blive tilføjet en subjektiv ladning af 

strategien.  

Med disse forskellige oversættelsesteorier kan et strategisk dokument forstås på flere måder og 

dermed får selve processen i det strategiske arbejde betydning. Her peger Obed Madsen på, at der 

må være et trin mellem produktion af strategi-teksten og implementering. Han kommer med en 

kort opskrift på, hvordan oversættelsen kan ske i praksis: 

” Ordene – hvilke ord kan ændres til andre ord? 

Kulturen – hvilke dele af strategien skal ændres, så den kan forstås af andre? 

Funktionen – hvilken funktion har strategien? 

Ideologien – hvilken ideologi har strategien, og hvordan passer den til oversætteren?” (Madsen 
2014 , s. 247ff) 

 

2.3.2 Hensyn i oversættelsesarbejdet 

Oversættelsesarbejdet har dog andre hensyn end de fire fremgangsmåder til oversættelse og her 

nævner Obed Madsen, at organisationsidealet har en betydning for oversættelse af strategien. 

(Madsen 2014, s. 248) Organisationsidealet betegnes som arbejdspladsen og de hensyn, som der 

ellers findes på arbejdspladsen. Det kan være forskellige former for styringsværktøjer. Det kan 

være andre typer af tekster eller rammebetingelser, som får indflydelse på oversættelsen, ligesom 

der kan være flere forskellige typer af strategi i en organisation. Det er en kompliceret virkelighed, 

og Obed Madsen anvender tre forskellige organisationsidealer til at hjælpe oversættelsen på vej 

ift forskellige rammebetingelser. De tre arbejdspladser er produktionsvirksomheden med fokus på 

at nå produktionsmålene indenfor budgetterne, offentlig myndighed med fokus på at overholde 

lovgivningen og den politiske organisation med fokus på at gøre den politiske chef glad (Madsen 

2014, s. 249). Arbejdspladsernes forskellige sprog, kultur og opmærksomhed rettet mod 

forskellige aktører har iflg. Obed Madsen indflydelse på oversættelsen af strategien og han 

angiver, at der kan være en stigende sværhedsgrad i oversættelsesarbejdet alt efter, hvor langt 
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væk beskrivelsen er fra oversætterens hverdag. Dermed opstår der risiko for fejl i oversættelsen 

grundet den stigende sværhedsgrad eller rettere afstand mellem bestiller af strategi og udfører af 

strategi. Denne afstand mellem sprog og arbejdsopgaver betyder, at strategiens indhold eller 

intention ændres mere, des længere væk strategien er fra udføreren af strategien. Dermed 

påpeger Obed Madsen, der er en risiko for tab af kvalitet i strategien og det bliver vanskelig at 

afgøre, om oversættelsen er sket korrekt og det er uklart, hvem der skal eller kan afgøre dette. 

(Madsen 2014, s. 250) 

2.3.3 Samme strategi – forskellige oversættelser 

De forskellige fremgangsmåder til oversættelse åbner for, at samme strategi kan forstås på 

forskellige måder alt efter, hvor i organisationen lederne befinder sig og hvilke hensyn, de skal 

tage for at oversætte og implementere strategien. (Madsen 2014, s. 250) Samtidig påpeger Obed 

Madsen, at lederne ofte anvender flere fremgangsmåder i oversættelsen, fordi der ofte er flere 

perspektiver at tage hensyn til; givet af konteksten. I sin artikel anvender Obed Madsen et 

eksempel på en strategi, som oversættes på forskellige måder alt efter, hvor i organisationen og 

med hvilket fokus oversættelsen opereres i. Dermed anfører Obed Madsen, at det bliver 

problematisk at forvente, at et strategidokument forstås på samme måde af alle aktører i en 

organisation. Obed Madsens konklusion indeholder introduktionen af en oversættelsesfase i 

strategiarbejdet, for dermed at gøre det muligt for strategien at fungere i organisationen. Lederne 

vil i oversættelsesarbejdet typisk udvælge de dele af strategien, som giver mening for deres 

kontekst og dermed konkluderer Obed Madsen, at strategi ikke implementeres, men at det er 

oversættelser af strategi, som implementeres. (Madsen 2014, s. 255) 

3. Metode 
I undervisningen på samfundsvidenskabelig metode har jeg stiftet bekendtskab med forskellige 

anskuelser af metoder til analyse og teorianvendelse i forhold til at belyse og arbejde med 

problemformuleringen. I denne afhandling vælger jeg at fokusere på det fænomenologiske 

perspektiv (Justesen s. 21).   

Det fænomenologiske perspektiv tager afsæt i, at forskeren lever sig ind i feltet, og med denne 

tilgang ser på, hvordan individet oplever verden. Oplevelserne bliver analyseret og i analysen kan 

lokaliseres en mulig årsag til, at noget er på en bestemt måde. Jeg vil gerne blive klogere på, 
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hvilken betydning strategi har for chefens praksis. Jeg vil derfor gerne gå tæt på chefernes 

oplevelse af strategi og på, hvordan oplevelsen måske har en betydning for, hvordan de 

implementerer strategi i praksis.  

Når jeg vælger den fænomenologiske tilgang, skal jeg være særlig opmærksom på min egen 

forforståelse af direktionens strategi og på de oplevelser, jeg selv har haft, som programleder af et 

signaturprogram. Dette kan have farvet min opfattelse af cheferne. Det kan både være en fordel, 

at jeg i det daglige arbejde er tæt på ledelsen, men det kan også betyde, at jeg vil have svært ved 

at se eller opdage, hvordan lederne opfatter strategi, ligesom de kan vælge at svare på en bestemt 

måde for at sætte sig selv i et fordelagtigt lys. Der kan være en vis forskydning af magt, hvis 

cheferne får en opfattelse af, at jeg handler på vegne af enten kommunaldirektøren eller 

borgmesteren. Et særligt opmærksomhedspunkt for mig er at sikre tillid i empiriindsamlingen og 

herunder i interviews af afdelingscheferne. (Kvale s. 155) 

Jeg har valgt at tage udgangspunkt i Grounded Theory (Charmaz). Grounded Theory bygger på en 

antagelse om, at data kan anskues gennem forskellige perspektiver og afhængig af perspektivet vil 

der fremkomme ny viden. Det er en iterativ proces, hvor analysen sker ved at finde ord i empirien 

(kodning), som samles til mønstre og dermed fremkommer ny viden til problemstillingen. 

Metoden har jeg valgt for at udfordre min forforståelse og dens mulige indflydelse på min analyse. 

Når jeg vælger denne analysetilgang, skyldes det, at jeg har en fornemmelse af, at det vil fungere 

godt sammen med et forholdsvist åbent spørgsmål i problemformuleringen. Når jeg spørger, hvad 

der sker med strategien, når den rammer praksis, forudsætter jeg, at der sker en form for 

handling, eller at cheferne tager stilling til strategien og dens målsætning. Det er jo ikke sikkert, at 

der sker noget eller at strategien implementeres. Når jeg anvender Grounded Theory, kan jeg 

gennem linje for linje kodning gøre det muligt at være åben overfor mine data og slippe min 

forforståelse. Jeg kan gå mere i dybden med data og har mulighed for at opnå viden, som jeg med 

andre metoder måske ikke havde opnået. Jeg skal kunne tilsidesætte min forforståelse og gennem 

analysen af data lære noget om, hvad strategi kan betyde for ledelse, og dermed forstå vilkårene 

for strategiens realisering. 

Når jeg arbejder med Grounded Theory, som er en iterativ proces, minder det meget om den 

måde, jeg arbejder på som programleder. Jeg prøver mig frem med forskellige metoder og ændrer 
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undervejs på programmets arbejdsform i takt med, at vi bevæger os gennem organisationen og 

støder på nye vilkår. Den iterative proces giver mig mulighed for at vende tilbage til mit spørgsmål 

i problemformuleringen med nye spørgsmål eller andre vinkler, som dukker op i analysearbejdet. 

Kodningen vil give mig mulighed for at finde viden, som jeg ikke umiddelbart får øje på gennem 

interviews. Ved at gå åbent til data kan jeg udvide min empiri og gå på opdagelse i et ukendt land, 

som kan indeholde værdifuld eller tankevækkende information. Kodningen vil ske linje for linje, 

hvorefter der vil ske en fokusering og en kategorisering. Analysen af data med Grounded Theory 

vil være med til at forstyrre og udfordre min egen forforståelse om implementering af strategi til 

praksis, og om hvordan jeg ser cheflaget i kommunen 

3.1 Præsentation af empiri 
I afsøgning af emne for min masterafhandling havde jeg en samtale med kommunaldirektøren om, 

hvordan han ser strategisk ledelse i organisationen og hans forventninger til cheferne. Vi talte om 

forskellige vinkler ind i strategi og praksis og noget af det, som vakte min nysgerrighed var 

følgende udsagn, som kom frem under vores samtale: 

” …jeg ville gerne skabe et moderne chefforum, som kan tænke på tværs, fordi vi i direktionen også 
skal tænke på tværs…så det er nærmere en højere grad af strategisk fælles retning. Cheferne er 
ofte så presset af daglig drift, at ”overskuddet” til at tænke ud over eget område er udfordret. Så 
med en realistisk tilgang, så er chefforum et vigtigt kollegialt forum, hvor det har et formål i sig, at 
cheferne skal føle sig med og som en del af et hele; de skal kende hinanden, have et fortroligt rum. 
Det er således relationerne, det kommer an på…”  

 

I direktionens strategi er der lagt op til, at chefforum skal være et strategisk forum, hvor 

udmøntning af strategien skal have et særligt fokus. Jeg har i arbejdet som programleder et 

samarbejde med de enkelte chefer om at implementere strategien, og i dette samarbejde oplever 

jeg forskellige tilgange til strategi. Det vækker min nysgerrighed til at undersøge cheferne og lyst til 

at blive klogere på, hvordan understøttelse af strategiske handlinger kan styrkes. 

Jeg har valgt at tage udgangspunkt i 3 forskellige typer af data i min empiri-indsamling: dokument, 

observation og interview, og har dermed opnået triangulering i indsamling af data. 
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3.1.1 Dokument 

Direktionen har udarbejdet et notat, som beskriver strategien og beskriver hvordan der skal 

arbejdes med at udmønte strategien i form af tre signaturprogrammer. (Bilag 1) Dokumentet kan 

hjælpe med at afklare, hvad de bagvedliggende argumenter, der ligger til grund for at arbejde med 

tværgående projekter og årsagen til, at strategien er udformet, som den er. Dokumentet er 

tilgængeligt på kommunens hjemmeside og intranet, så det er offentliggjort.  

Teksten i dokumentet kan jeg kode linje for linje og se, hvilke begreber, der går igennem 

dokumentet. Det kan give mig et billede af, hvad dokumentet indeholder særligt i forhold til 

intention, formulering, realisering og implementering af strategi, som jeg kan sammenligne med 

øvrige data. 

3.1.2 Interviews 

Forud for interviews af afdelingschefer har jeg interviewet 2 byrådsmedlemmer for at få indsigt i 

deres blik på strategi i kommunen og indsigt i, hvordan de opfatter strategi omsat til praksis. Disse 

interviews har jeg brugt som inspiration til de spørgsmål, jeg har valgt at gå videre med i 

interviews af afdelingscheferne. Jeg har valgt at undlade at kode interviewene med 

byrådsmedlemmerne ud fra den betragtning, at deres udsagn afspejler en politisk holdning og 

forventning frem for en opfattelse af omsætningen fra strategi til praksis.  

Jeg betragter direktionens strategi som overliggeren for strategiarbejdet i organisationen, og da 

chefgruppen er den centrale spiller i implementeringen, vælger jeg at betragte chefernes 

forståelse og handlinger. Derfor har jeg gennemført 5 interviews med afdelingschefer i 

kommunen. (Bilag 5 – 9) De 3 er forholdsvis nyansatte og har fungeret som chefer i henholdsvis 1 

og 1½ år. Jeg har suppleret disse interviews med 2 interviews med chefer, som har været ansat 

over 12 år. Cheferne er valgt ud fra et ønske om at afdække de største områder af kommunens 

opgaveløsning, som er er direkte borgerrettet og områder, hvor der er en vis kompleksitet i 

opgaveløsningen. Fælles for cheferne er, at de har personaleledelse af ledere og medarbejdere i 

første linje og dermed ikke har direkte borgerkontakt, men skal forvalte, hvordan kontakten skal 

være.  

Fælles for alle 5 interviews er spørgsmål om, hvad strategi er, og hvordan en strategi omsættes til 

praksis. Interviewene er gennemført som semistrukturerede, og dermed har det været muligt for 
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mig at stille lidt anderledes spørgsmål undervejs alt efter, hvad respondenten har svaret. Det har 

omvendt også været muligt for respondenten i et vist omfang at forme samtalen efter eget ønske.  

Det semistrukturerede interview er valgt, netop for at kunne give mulighed for at bevæge 

samtalen mere frit og i et tillidsfuldt rum, hvor vi sammen drøfter forståelsen eller opfattelsen af 

emnet. En fare ved denne type interview er, at respondenten fremfører sine svar som en art 

manifest og ikke er åben for dialog. Metoden er valgt ud fra den betragtning, at min 

arbejdsmetode med afhandlingen er fænomenologisk og en iterativ proces, hvor jeg ikke på 

forhånd har defineret, hvad jeg gerne vil finde i data og dermed forholder mig åben overfor 

empirien. Ved at anvende semistrukturerede interviews overlader jeg en del af samtalen til 

respondenten og kan skabe en åben dialog. (Justesen s. 55) 

3.1.3 Observation 

Ud over interviews har jeg observeret en fælles præsentation og efterfølgende gruppedrøftelse i 

den samlede chefgruppe bestående af direktion og afdelingschefer. Præsentationen tog afsæt i en 

konsulentrapport med analyse af de administrative arbejdsgange i organisationen vedrørende HR 

og Økonomi. Den efterfølgende gruppedrøftelse handlede om, hvordan analysens forslag til 

forbedringer kan implementeres. (Bilag 4) Observationen har jeg valgt for at se, hvordan cheferne 

handler i modsætning til, hvad de fortæller om at handle i interviewene. Metoden er valgt som et 

supplement til interviews for at give mig selv mulighed for at opdage andre aspekter af chefens 

måde at agere på. Jeg overvejede at følge en chef en dag, men var nødt til at prioritere min tid og 

valgte derfor at observere cheferne, når de netop skulle drøfte en strategi for, hvordan 

organisationen kan implementere resultaterne og forslag fra en aktuel analyse. Det gav mig 

samtidig mulighed for at studere deres samspil i gruppen. 

3.2 Beskrivelse af arbejdsgang 
Rent praktisk har jeg downloadet direktionens strategipapir, nedskrevet mine noter fra 

observation og transskriberet alle interviews. Herefter har jeg printet det hele på enkelt side. Jeg 

har valgt 3 farver til at repræsentere hver sin kategori: orange = strategiens intention, lyserød = 

strategiens formulering og grøn = strategiens implementering. Kodeværktøjer er 

overstregningstuscher og post-its i de tre farver. (Bilag 2) Selve kodningen er sket manuelt ved at 

anvende de tre forskellige farver overstregningstusch og markere de ord eller sætninger, som 

fremkommer i materialet. Ordene eller sætningerne er valgt ud fra, om de siger eller knytter sig til 
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problemformuleringens spørgsmål. Fortæller ordet noget om fx afdelingschefens beskrivelse af 

strategien, dens intention, måden afdelingschefen har valgt at arbejde med strategien eller hvilke 

effekter, afdelingschefen ser som et resultat af arbejdet med at omsætte strategien til handling. 

Denne udvælgelse betyder også, at jeg ind imellem har sprunget linjer over i empirien, hvis de ikke 

umiddelbart har haft en reference til mit undersøgelsesfelt. Jeg har således valgt, at gå til empirien 

uden et teoretisk perspektiv og blik. I stedet har jeg koncentreret mig om at finde de ord, begreber 

eller sætninger, som afdelingscheferne har valgt at anvende i deres besvarelser i interviewet. 

Problemformuleringens inddeling i tre kategorier har været styrende for, hvad jeg har ledt efter i 

kodningen, uden at jeg på forhånd har defineret en bestemt vægtning eller værdi i udtrykket.   

Kodningen er gennemført i strategidokumentet og de 5 interviews med chefer på følgende måde: 

Jeg har gennemgået de printede sider og har konsekvent overstreget ord, udtryk og udtalelser, 

som dækker de tre kategorier – så jeg har altså gennemlæst data og fundet forskellige 

formuleringer indenfor de tre kategorier.  

Hver enkelt markering har jeg skrevet på en tilsvarende farve post-it. Jeg har anvendt 375 post-its 

og har efterfølgende sorteret dem. Igennem denne sortering har jeg fundet mønstre på tværs af 

kilderne og har anvendt de ord og betegnelser, som er fremkommet i min analyse til at udarbejde 

en model, som præsenteres senere. Der er fremkommet følgende antal kodninger fra interviews: 

63 orange post-its, 78 grønne post-its og 234 lyserød post-its, det giver i alt 375 post-its (Bilag 2). 

Det giver en overvægt i antallet af kodninger indenfor hvordan strategien omsættes af cheferne, 

hvilket indikerer, at respondenterne enten har været meget optaget af at fortælle om denne del af 

strategien eller, at respondenterne har haft nemmere ved at udtrykke sig, fordi spørgsmålene og 

dialogen i interviewene handler om deres måde at forvalte ledelse på og dermed virker mere 

nærværende eller trygt at tale om. Jeg har i kodningen lagt vægt på at forholde mig åbent og 

nysgerrigt til empirien, og det har givet mig muligheden for -  på tværs af respondenterne - at 

finde ens kodninger og meget forskellige udtryk om det samme. Ved at blande alle kodningerne 

sammen og etablere mønstre, har jeg samtidig forholdt mig åbent til, hvad empirien kommer frem 

med, som jeg ikke selv har kunnet finde ved at genhøre og transskribere interviewene. Jeg har så 

at sige blandet stemmerne for bagefter at sortere dem på tværs af respondenterne.  
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Ud af empirien har jeg valgt at gengive citater fra cheferne, som er fremkommet under interviews. 

Disse citater har jeg redigeret, således at fyldord som ”æh” og ”øh” er erstattet af tre prikker: … 

Dette har jeg gjort af hensyn til forståelsen af det sagte og for at sikre, at dette fremhæves fremfor 

mundtlige fyldord, som kan virke forstyrrende for udtrykket. Jeg anvender betegnelse chef i 

afhandlingen, og betegnelsen dækker over en leder af ledere. 

4. Analyse 
I det følgende afsnit anvender jeg de kodede data som grundlag for analyse af min empiri i forhold 

til de teoretiske greb. Afsnittet er inddelt efter de tre underspørgsmål i problemformuleringen og 

følger således tre kategorier og farver i kodningen. 

Problemformuleringens tre kategorier i forhold til, at strategien omsættes til praksis: 

 

 

 

 

4.1 Strategiens intention 
Til analyse af intentionen med strategien tager jeg udgangspunkt i direktionens strategi og 

kodning af dokumentet. (Bilag 1) Denne kodning sammenligner jeg med kodningen fra interviews 

med de fem chefer og i interviews har jeg spurgt ind til, hvordan cheferne ser på strategien og 

gennem denne dialog samtale om, hvad intentionen er med en strategi. Jeg har anvendt følgende 

spørgsmål: 

Hvordan ser strategien ud fra din position? 

Og hvor ser du strategien i kommunen?  

(Bilag 3) 

Direktionen har udarbejdet en strategi på baggrund af politiske ønsker om at sætte øget fokus på 

afbureaukratisering, udarbejdelse af boligpolitik med øget social balance og en styrket indsats 

overfor unge, der snubler i uddannelsessystemet og kommunen. Dermed indeholder selve 

Intention Formulering Implementering
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strategidokumentet og den efterfølgende præsentation for den samlede chefgruppe et udtryk for 

intentionen med strategien for organisationen. 

Ved kodningen kommer der følgende udtryk frem af strategidokumentet, som fortæller noget om, 

hvad strategien gerne skal munde ud i, eller den forandring, som implementering af strategien skal 

overordnet skal resultere i:  

Understøtte og styrke tværgående samarbejder og projekter i hele organisationen,  

tværgående projekter som er politisk forankret og som i forvejen eksisterer i organisationen,  

har en særlig opmærksomhed i direktionen og i afdelingschefgruppen de næste fire år,  

ny og enklere måde at tænke styring og ledelsessamarbejde på, 

mere helhedsorienteret og mere direkte koblet til politiske mål,  

højt politisk prioriteret, (Bilag 1) 

 

I strategiteksten er også formuleret særlige intentioner med hver af de tre signaturprogrammer, 

som alle forventes at have ”en særlig opmærksomhed i direktionen og afdelingschefgruppen” 

(Bilag 1). Jeg har i min analyse valgt at afgrænse ved at fokusere på de overordnede forventninger 

i strategien frem for at tage udgangspunkt i fx et eller flere signaturprogrammer. Min empiri går 

på tværs af organisationen og den overordnede intention med strategien er, at organisationen i 

højere grad arbejder på tværs og at der skal være en helhedsorientering. Som programleder for 

afbureaukratiseringsprojektet er jeg tæt på dette signaturprogram og jeg vil gerne i denne 

afhandling løfte mit fokus til at være mere overordnet frem for at dykke ned i et kendt og meget 

forforståelsestungt område. Ved at forholde mig overordnet bliver jeg også mere fokuseret i at 

betragte strategien som overordnet. Fælles træk for de tre signaturprogrammer er, at de er højt 

profileret politisk, at der skal etableres tværgående grupper og indsatser for at kunne indfri 

intentionerne, og at der er udtrykt mål for hvert af programmerne: 

 Boligpolitik – kommunens udsatte boligområder skal løftes markant og gøres attraktive 

også for ressourcestærke borgere 

 Styrket ungeindsats – flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse og færre unge bliver 

ledige 
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 Afbureaukratisering – frigøre tid til løsning af kerneopgaven og sikre, at vi som kommune 

kun har regler og mål, som skaber effekt for borgeren 

(Bilag 1) 

Intentionen med strategien ses særligt i forhold til en tilfredsstillelse eller sammenhæng med det 

politiske niveau. Der nævnes flere steder, at der er tale om ”mere direkte koblet til politiske mål” 

(Bilag 1) og ”højt profileret politisk” (Bilag 1) og dette indikerer i høj grad, at direktionens strategi 

er et udtryk for politiske ønsker.  

Obed Madsen arbejder i sin oversættelsesteori med de tre forskellige organisationsidealer; 

produktionsvirksomhed, offentlig myndighed og politisk organisation. Med hans inddeling 

befinder vi os ud fra det overordnede perspektiv i den politiske organisation og der vil derfor i 

Obed Madsens optik være tale om et overordnet fokus; ”at gøre den politiske chef glad”, (Madsen 

2014, s. 249) og de anvendte ord i strategiteksten vil være svære at oversætte, fordi de ligger langt 

væk fra aktørerne. Direktionens strategidokument fremstår som et politisk rettet dokument, som i 

overordnede termer beskriver det politiske ønske med anvendelse af politiske ord. Der skrives 

altså til opdragsgiver fremfor til udfører.   

Sammenfattende kan den overordnede intention med strategien beskrives med tre overskrifter: 

1. den politiske vision skal indfries 

2. strategien skal løftes på et tværfagligt strategisk niveau (chefgruppen) 

3. fælles ansvar, så programmer følges til dørs 

Afdelingscheferne har i deres interview svaret på spørgsmål omkring deres oplevelse eller 

forståelse af direktionens strategi og i deres udtalelser fremkommer der forskellige aspekter 

omkring afsenderen af strategien. Således har de hver især fokus på, at der er tale om en 

overordnet strategi, som er båret af et politisk ønske eller ”bestilling”, som nogen udtrykker det. I 

direktionens strategi-dokument anvendes også begreber som ”tværfagligt strategisk niveau” 

(Bilag 1) og ”styring og ledelsessamarbejde” (Bilag 1). Disse bevæger sig fra det politiske niveau og 

ind i det administrative ledelsesmaskinrum; hvor direktionen peger på de mulige greb, som kan 

være med til at implementere strategien. I strategien formuleres det som, at der sker en ændring i 

styringsparadigmet, der går fra årsplaner og afdelingsaftaler til at blive en ny måde at styre 
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strategien på gennem de tre signaturprogrammer og i højere grad inddrage afdelingschefgruppen i 

dette arbejde, hvor der skal være en særlig opmærksomhed også i direktionen.  

”…(der er)…to forskellige belønningssystemer eller virkeligheder i forhold til det politiske og opad 

og i forholdt til min egen drift.” (Bilag 7, s. 2)  

Afdelingscheferne forholder sig i deres interviews til strategiens intention på forskellige måder. 

For en del handler det om, at det også er andre strategier på spil, både i direktørområdet, på 

tværs af enhederne og egne strategier i den respektive enhed. Cheferne anerkender, at der er den 

overordnede strategi og at intentionen også handler om i højere grad at skulle samarbejde på 

tværs, og at chefgruppen her spiller en aktiv rolle. Cheferne har også en klar opfattelse af, at 

direktionen meget naturligt skal sikre dialogen med det politiske niveau og dermed omsætte de 

politiske ønsker og visioner til en strategi, der går på tværs. Så som sådan erkender de strategiens 

berettigelse, og at der træffes overordnede beslutninger, som fortæller, hvad der er vigtigt. De har 

dog også en klar opfattelse af, at det er svært at se strategien som en del af deres egen 

ledelsesstrategi, fordi der er så mange andre perspektiver på strategien, som der skal tages hensyn 

til. De oplever måske tværfagligheden som tættest på og mest betydningsfuld, når de mødes i 

chefgruppen, fordi de gennem disse møder lærer hinanden at kende og opdager 

samarbejdsflader. Ingen af dem taler om et fælles ansvar – de opfatter sig som en del af en gruppe 

og beskriver samtidig, at direktionen har mest tid til at tale om strategien og på vejen gennem 

organisationen mindskes tiden til at have dialogen og forstå intentionen med strategien. 

Det tyder på, at cheferne har brug for oversættelse af strategidokumentet ud i organisationen og 

videre til deres enhed og lederne i første linje. Dermed bliver Obed Madsens oversættelse af 

strategien gyldig i forhold til hvad der skal ske i det fremadrettede arbejde efter, at strategien er 

præsenteret og drøftet på et chefgruppemøde. Obed Madsen påpeger, at han kan se et 

manglende led mellem strategidokumentet og implementering af strategien og her kommer 

interaktion ind som oversættelsesarbejdet (Madsen 2014, s. 245). Oversættelsesarbejdet er iflg. 

Obed Madsen det greb, der vil gøre det muligt at implementere en oversættelse af strategien. 

En af cheferne tager klart afstand fra, at der skulle være noget top-down i den overordnede 

strategi i modsætning til de øvrige chefer, jeg har interviewet. (Bilag 8, s. 4) De fleste taler om 

politiske bestillinger, en overordnet strategi og at de oplever, det kan være svært at relatere til alle 
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elementer, fordi det tværfaglige er svært i dagligdagen. Men den ene chef udtrykker, at 

vedkommende i høj grad oplever en inddragende proces ved drøftelserne på chefgruppemøderne 

og har en klar oplevelse af, at der er mulighed for at have indflydelse på, hvordan strategien skal 

implementeres. Dermed skiller chefen sig ud fra de andre og bliver en slags ambassadør for de 

overordnede intentioner i den samlede chefgruppe og det viser sig senere hen i min analyse, at 

det kan have en betydning for, hvordan strategien formuleres og implementeres.  

Intentionen med strategien er overordnet set at indfri et eller flere politiske ønske, og dette 

udmøntes i de overordnede målsætninger omkring øget tværfagligt samarbejde, 

helhedsorientering og høj profilering i de tilknyttede signaturprogrammer, som igangsættes.  

Der fordres således, at cheferne på en eller anden vis indgår i det strategiske ledelsesarbejde og 

bidrager til at indfri strategien.  

Søren Obed Madsen’s teori får sin berettigelse i, at der er behov for oversættelse, og at 

oversættelse afhænger af konteksten – at der er flere forskellige perspektiver på, hvordan 

cheferne kan arbejde videre med at implementere strategien. 

  

 

4.2 Strategiens formulering 
Denne afhandling tager udgangspunkt i nysgerrigheden omkring, hvad er sker med strategien, når 

den rammer chefens bord. I det foregående afsnit fremgik intentionen med strategien og der er i 

direktionens strategi lagt tekst ind om, hvordan direktionen forestiller sig, at strategien skal 

bearbejdes for at blive implementeret: 

”Det er problemstillinger, som er så komplekse, at det vil kræve en stor indsats de næste mange år, 
hvis vi skal lykkes med at komme i mål” (Bilag 1) 

 

I mine interviews har jeg anvendt følgende spørgsmål for at få belyst, hvordan cheferne har 

arbejdet med at formulere strategien overfor deres ledere og medarbejdere: 
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Hvordan fortolker eller omsætter du en strategi, og hvordan giver du den mening? 

Hvordan ser du på forholdet mellem at sikre driften og samtidig skulle udvikle driften, eller indgå i fx et 

signaturprogram?  

(Bilag 3) 

Flere af cheferne kommer med udtalelser om, hvordan de opfatter direktionens strategi som et 

”hurra-papir” eller en overordnet formulering om, hvor organisationen skal bevæge sig hen. 

Fælles for cheferne er, at de alle betragter strategien som en politisk bestilling og et udtryk for, at 

direktionen gerne vil noget over en fire-årig periode – der er altså en erkendelse af, at denne 

strategi på en eller anden måde har betydning eller indflydelse på deres arbejde; måske ikke 

direkte ind i driften, men mere som et element, de er nødt til at tage med i deres overvejelser 

omkring egen strategi. Det er i oversættelsen af strategien, at chefernes udtalelser bliver 

varierende alt efter, hvad det er for en type af strategi, de taler om, og hvordan de knytter an til 

direktionens overordnede strategi. En del udtalelser handler primært om, hvordan de arbejder 

med deres egen strategi eller den strategi, som de opfatter som hørende hjemme i deres enhed 

eller direktørområde.  

4.2.1 Kobling til praksis 

En særlig opmærksomhed fra cheferne går samlet på, hvordan de kan se, at strategien kan spille 

sammen med deres enhed og praksis forstået som opgaveløsningen. Som tidligere nævnt har jeg 

samlet kodningen af interviews på tværs af chefernes udsagn under interviews. Det tegner et 

billede af, at cheferne forholder sig til strategien og dens formulering i forhold til, om den passer 

ind i praksis eller kan være med til at forandre praksis. 

Der sker således for hver chef en afvejning af, om de kan anvende strategien tilknyttet direkte til 

praksis eller i periferien eller slet ikke. Deres udsagn kommer til at udgøre et kontinuum fra at 

koble sig til og til at koble helt fra.  

Når jeg ser på mønstrene i udsagnene, er der et gennemgående tema, omhandlende kobling 

mellem den overordnede strategi og praksis. Det betyder, at chefernes udtalelser samlet tegner et 

mønster omkring særlige overvejelser ift, hvordan og hvornår det er givende at koble sig på en 

strategi eller lade vær. Der fremkommer fx et udtryk, som at ”jeg har tilstrækkelig good will til at 

behøve, at være en del af det” (Bilag 5, s.6), hvilket vidner om, at der bag dette ”at koble” ligger 
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enten en personlig overvejelse omkring, hvad koblingen kan medføre eller en antydning af, at der 

kan indgås alliancer med direktøren, så der er en frihed til at undlade at koble sig til, og dermed 

være dekoblet en fælles måde at arbejde med strategi på. Begrundelsen for at være dekoblet ses 

både i udtalelsen som ovenstående, men lige så meget i en begrundelse om, at det er ikke alt, som 

lederne eller medarbejderne behøver at være involveret i. Der ligger altså en prioritering hos 

cheferne i forhold til, hvornår det kan betale sig at koble strategi til praksis, ligesom der ligger en 

del overvejelser omkring, hvad indebærer en kobling mellem strategi og praksis.  

”nu skal vi det her, det ligger i enorm god forlængelse af det, vi allerede arbejder med”  

(Bilag 7, s. 1.) 

Obed Madsen taler om fire forskellige fremgangsmåder i oversættelsen, hvor han peger på 

sproget, funktionen, kulturen og ideologien. Når cheferne taler om at koble mellem strategi og 

drift, kan det være et udtryk for, at de prøver at se på, hvilken funktion der ligger i strategien og 

hvordan disse funktioner passer ind i deres enhed. I chefernes udtalelser er der en anden 

formulering omkring funktionsoversættelse. De ser måske ikke så meget på, hvordan strategien 

kan oversættes i ft funktionerne i praksis, de vægter nærmere, om strategien passer ind i praksis. 

Så der sker en fordeling på kontinuum, hvor strategien kobler sig ind i praksis og er med til at 

forandre praksis, henover at strategien kobler sig på praksis som et ekstra lag til, at strategien 

ligger i periferien af praksis til, at strategien slet ikke kobles til praksis, men mere at der sker en 

dekobling. Obed Madsen beskriver, at ved anvendelse af funktionsoversættelse, har forforståelse 

og kontekst indflydelse på, hvordan man oversætter strategiens funktion. Dermed er det muligt at 

diskutere strategiens funktion og måske erstatte den med andre former for styringsværktøjer 

(Madsen 2014, s. 253). Ifølge Obed Madsen er der flere oversættelsesteorier på spil på samme tid. 

Det kunne også være tilfældet blandt cheferne. Nogle af cheferne taler om, at de ikke kan fortælle 

strategiens intention videre uden selv at have forstået, hvad intentionen går ud på, og at de gerne 

vil sikre sig, at deres ledere kan fortælle den samme forståelse videre, så der er en 

overensstemmelse gennem hele styringskæden.  

”Noget af det som jeg over årene selv har udviklet lidt som sådan et pejlemærke ift. det 
oversættelsesarbejde, det er… at jeg bruger meget energi på at knytte det til det, vi allerede gør. 
Jeg har lært, synes jeg, af bitter erfaring, at det fungerer bedst i en driftsvirkelighed”  
(Bilag 7, s. 1)  
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Det tyder på, at der i oversættelsen af strategien også sker en sproglig oversættelse. De ord, der er 

skrevet ind i strategien bliver oversat til andre ord, der passer bedre ind i praksis. Dermed bliver 

sproget og ordene en del af koblingen til praksis. Dermed bliver der flere parametre for, hvordan 

cheferne kobler strategien til praksis.  

Rennison beskriver i sin artikel om polyfoni i ledelse om de mange forskellige koder, som på 

samme tid er til stede og at de mange koder skaber i deres indbyrdes sammensætning mulighed 

for menings- og handlingsbud (Rennison 2014, s. 151). Koderne danner tilsammen et kor af 

forskellige stemmer, som lederen skal kunne orkestrere. Risikoen er dog, at der opstår forskellige 

paradokser og her kan chefernes måder at koble sig på anskues med Rennisons af-

paradokseringsstrategier.  

Direktionens strategi skal i det lys ses som et paradoks, som lederne skal håndtere og denne 

håndtering sker som en del af en strategi i forhold til at forene og samstemme de forskellige koder 

i oversættelsen af strategien til at blive en del af praksis. Rennison fremhæver bl.a. af-

paradokseringsstrategien; Fundamentalisme, hvor lederen ignorerer paradokset ved at have én 

bestemt optik og ikke lader andre optiker eller opfattelser forstyrre den retning, der er sat for 

praksis. Ved at have valgt denne entydighed signaleres klarhed og en vis stringens i måden at være 

leder på (Rennison 2014, s. 152), og det kan ses som en form for afværgning af udefrakommende 

indblanding ved at fastholde denne optik, uanset om, der fx i en strategi lægges op til at forandre 

praksis. 

”…mange af dem er jo praktikere, det er jo folk, der har jeg jo ikke mange strategiske 
konsulenter…, det er jo folk, der sidder med daglige sager, som bare… det er jo en blind 
pølsefabrik... og det er x-sager, de skal håndteres, altså jeg inddrager dem ikke rigtigt i de her 
signaturprogrammer…”  
 (Bilag 5, s. 3.)  

 

En anden af-paradoksering er dekobling, som Rennison betragter som en strategi for at afholde sig 

fra at tage stilling lige nu, men vente på, at det går over eller ved at uddelegere ansvaret for 

paradokset og afvente, at nogen tager det op. (Rennison 2014, s. 153). De øvrige af-

paradokseringsstrategier handler om balance; at der forsøges at skabes forskellige løsninger, hvor 
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der indgås et kompromis eller gøres både-og, spil; hvor bolden kastes videre op eller ned i 

organisationen ud fra betragtningen, at nogen andre tager sig af det og endelig hykleri; hvor der 

skabes et billede af, at vi allerede gør det, der skal gøres og dermed bliver det symbolpolitik eller 

en skinmanøvre. 

”fx børn og unge eller udsatte unge, det er jo ikke noget, jeg prøver at opsøge og sige, hvordan kan 
vi være med til i x-afdelingen at videreudvikle den strategi eller hvordan kan vi være med til at 
bidrage ind i den strategi. Så på den måde er vi sådan lidt… vi deltager, vi er interesserede i det, 
men vi er jo ikke sådan aktivt opsøgende ift. at bidrage til det”. 
(Bilag 5, s. 1.) 

 

Rennisons af-paradoksering peger henimod de udtalelser, som afdelingscheferne er kommet med i 

forhold til at dekoble strategi til praksis, og hun skriver således også, at af-paradokseringerne har 

det til fælles, at der sker et forsøg på at afværge, skjule eller inddæmme paradokserne. Cheferne 

har da også forskellige bevæggrunde for at dekoble eller koble mindre til strategien. For nogen 

handler det om, at der er tale om en politisk bestilling eller et projekt, hvor der skal leveres på 

nogle parametre eller det handler om at sikre, at strategien ikke griber for meget ind i praksis i et 

forsøg på enten at beskytte medarbejderne eller afværge forstyrrelser i driften. Det er også 

forskelligt, hvordan cheferne kobler sig på alt efter, hvilken type af strategi, det handler om. Flere 

af cheferne nævner i interviews, at de opfatter, der er flere typer af strategi på spil på samme tid, 

og at de opfatter direktionens strategi som mere overordnet, og dermed mindre forpligtende at 

koble sig på.  

4.2.2 Inddragelse af ledere og medarbejdere 

I interviews kommer der en anden type mønstre frem, som handler om inddragelse. Cheferne 

taler om inddragelse på flere niveauer; enten at de selv oplever at blive inddraget fx i chefgruppen 

eller, at det er vigtigt for dem at inddrage deres ledere og medarbejdere.  

”og så inddrager jeg dem rigtig rigtig meget, og det er jo det samme som at vi som chefforum 
bliver inddraget, så inddrager jeg jo også rigtig meget mine i de beslutninger, der betyder meget 
for dem. Det skaber jo følgeskab – og ejerskab til beslutningerne”.  
(Bilag 8, s.6) 
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Obed Madsen nævner, at der mangler et led i strategiarbejdet – interaktionen. Obed Madsen ser 

denne interaktion som oversættelsesarbejdet, hvor der kan tages hensyn til konteksten og at 

denne oversættelsesfase muliggør, at strategien kan blive meningsfuld og funktionel i hele 

organisationen, (Madsen 2014, s. 254). Obed Madsen skriver i sin artikel om den stigende 

sværhedsgrad alt efter, hvor langt der er fra strategiens afsender og til modtageren af strategien. 

Jo mere afstand, jo mere ændring sker der i oversættelsen, og det kan have indflydelse på 

kvaliteten af implementeringen, fordi oversættelsen udvandes.  

”Så der er jo egentlig tale om meget, meget forskellige strategier, bare for at sige, at så tager vi 
dem på et chefmøde og snakker om, hvad ligger der i det for ”området”, hvad er det vi skal levere 
på, skal der mandskab til, ligger der et kommissorium et eller andet, vi skal byde ind i eller er det til 
nogle interviews, vi skal stille op eller er det noget, vi selv skal begynde at tænke frem”. 
(Bilag 6, s. 2)  

 

Cheferne er bindeleddet mellem direktionens strategi og resten af organisationen og de tager alle 

denne funktion alvorligt i forhold til, hvordan de kan inddrage det næste ledelseslag i 

oversættelsen af strategien ind i praksis. Udover, at cheferne taler om kobling, taler de også om 

inddragelse – der er forskellige grader af inddragelse fra information på et afdelingsmøde til en 

workshop, hvor næste ledelseslag arbejder med at omformulere strategien til praksis og koble den 

til mulige eller allerede eksisterende indsatser. Som med kobling træder der i kodningen af data et 

kontinuum frem i forhold til inddragelse. Cheferne taler om inddragelse i flere niveauer og særligt, 

når jeg spørger ind til, hvilke ledelsesgreb de anvender til at forbinde strategi og praksis. Nogle af 

udsagnene handler om den mødestruktur, der er fastlagt i deres enhed og om hvordan de 

anvender disse til inddragelse. Andre udsagn handler om en-til-en-møder, hvor der kan ske en 

inddragelse, men også en sikring af overensstemmelse mellem den oversættelse chefen har, og 

som lederen går videre ud i organisationen med.  

”…men jeg tror, det er meget væsentligt det der med… at strategi lykkes vi med, når det bliver 
nærværende og relevant for den enkelte leder, når man… selv har et sprog og nogle begreber for at 
koble sig på det, og når man kan se de koblinger mellem strategien og det man selv har ansvar for, 
det er der, hvor jeg tænker, at vi lykkes med at skabe noget bevægelse,… som når helt derud, hvor 
det rent faktisk gør en forskel.” 
(Bilag 9, s. 11) 
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Som jeg tidligere har nævnt, træder en af cheferne særligt frem i sin måde at opfatte inddragelse 

på og i forhold til, hvordan vedkommende arbejder med at oversætte strategien og implementere 

den i praksis. Det er tydeligt, at alle chefer forholder sig til inddragelse uanset, om det handler om 

deres egen måde at inddrage ledere og medarbejdere på, eller hvordan de selv oplever at blive 

inddraget. Det er dog heller ikke altid, at de synes, inddragelse er et nødvendigt gode, det er 

kontekstafhængigt, og de skelner skarpt mellem deres eget ledelsesansvar og det, de kan lade 

andre være med til at bidrage til. Der er således også situationer, hvor cheferne ikke ønsker 

inddragelse, men når vi i interviews taler om koblingen mellem drift og udvikling, eller mellem 

strategi og praksis, bevæger de sig i et kontinuum mellem at informere og at have en inddragende 

samtale om, hvordan noget skal forstås eller implementeres. Der opstår altså et kontinuum 

mellem lav og høj inddragelse.  

”Vi er også i en forandringsproces sammen”. (Bilag 8, s. 6)  

Inddragelse kommer i udsagnene fra cheferne til at handle om selve interaktionen mellem 

topledelse, den strategiske chefgruppe og hvordan strategien bliver oversat til næste ledelseslag 

og videre ud i organisationen til medarbejderne. Strategien bliver formuleret af afdelingscheferne 

ind i deres egen praksis gennem næste lag – første linje ledere – som er bindeleddet til 

medarbejderne og dermed til borgerne.  

 

4.2.3 Kobling og inddragelse i en matrix-model 

I kodningen af empiri fremkom to mønstre i forhold til, hvordan cheferne forholder sig til dette at 

omsætte strategien til praksis, eller oversættelse, når vi anvender Obed Madsens terminologi. Der 

er i analysen dukket et kontinuum op som beskriver graden af kobling og et kontinuum, som 

beskriver graden af inddragelse. Disse to kontinua har jeg placeret i en matrix, hvor jeg samtidig 

definerer de fire felter, der fremkommer. Ordene er direkte gengivelser fra empirien og er dermed 

udtryk for respondenternes udtryk, udsagn og udtalelse, det er deres ord, der er anvendt.   



 

MPG-hold forår 2018  Masterafhandling efterår 2019 Pernille Kapler Andersen 

34 Strategi i virkeligheden – hvad sker der, når strategien rammer chefens bord? 

 

Når jeg placerer de to kontinua som en horisontal og vertikal linje, der krydser hinanden 

fremkommer fire felter. Den nederste halvdel af matrixen beskriver lav grad af inddragelse og her 

definerer jeg fx information på et afdelingsmøde som inddragelse, hvor chefen fremstår som den, 

der definerer strategien og ikke nødvendigvis har haft dialog med sine ledere om selve 

oversættelsen af strategi til praksis. I den øverste del af matrixen er der en høj grad af inddragelse 

og her handler det om, at chefen har haft en dialog med sine ledere omkring strategien og 

sammen med lederne har oversat strategien til praksis, så her er der andet end information på 

afdelingsmøder, her er der fx også en-til-en-møder, som indeholder samtale om strategi. Venstre 

del af matrixen beskriver en lav kobling af strategi til praksis; helt yderst på den horisontale linje er 

der tale om dekobling. Så her har cheferne skærmet praksis fra strategien og anvendt af-

paradokseringsstrategier, som Rennison omtaler. I højre side af matrixen er en tættere kobling af 

strategi til praksis. Her er der sket en oversættelse på fx funktion og sprog, og cheferne har koblet 

strategien tættere til praksis og måske ovenikøbet defineret, hvad der skal måles ved 

implementering. De fire felter viser dermed et billede af, hvad det er cheferne gør, når de arbejder 

med at oversætte strategien til praksis. I nederste venstre felt står der ”blind pølsefabrik”, dette 

udtryk kommer fra en af cheferne. Udtrykket dækker over, at der i dette felt er tale om lav grad af 

inddragelse af ledere og medarbejdere og lav grad af kobling af strategi til praksis. Dette felt i 
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matrixen er således et udtryk for, at chefen har afværget eller skærmet sin enhed for strategien 

enten med udgangspunkt i af-paradokseringsstrategi eller ved manglende oversættelse. Årsagerne 

til lav inddragelse kan ses som et ledelsesgreb fra chefens side i forhold til en prioritering af andre 

opgaver end dem, som strategien berører eller et forsøg på at skærme medarbejdere fra en 

forstyrrelse i opgavevaretagelsen. Chefen har selv prioriteret og orienterer måske sin enhed på et 

møde eller i en e-mail uden at inddrage andre og uden at knytte strategien til praksis ved fx at 

oversætte til muligt sprog eller funktioner i enheden. Fokus for chefen er at bidrage mere 

overordnet til strategien uden at inddrage ledere og medarbejdere og uden at omsætte eller 

implementere strategien i praksis. I yderste konsekvens orienteres ledere og medarbejdere ikke 

om strategien, der sker en dekobling og hykleri.  

Feltet til venstre i øverste hjørne er betegnet med ”levere”, dette dækker over, at chefen har en 

lav kobling af strategi til praksis og har en høj grad af inddragelse. I dette felt vil chefen opfatte, at 

der er en politisk bestilling, hvortil der skal ske en leverance. Det betyder, at inddragelse vil 

indeholde dialog om leverancens omfang, ressourcetræk eller indhold i en mere perifer struktur 

end som en direkte kobling til praksis. Chefen bruger måske et afdelingsmøde til at afklare 

opgavens omfang og sætter dermed i gang i en leverance, og på den måde sker inddragelsen 

instrumentelt i forhold til, hvordan opgaven skal løses. Betegnelsen ”levere” opfattes som en 

leverance til det politiske niveau og det medfører en lav grad af kobling til praksis og alligevel en 

vis grad af inddragelse i at oversætte strategien ind i enheden. Det kunne fx være et projekt. 

I højre nederste felt står der ”forlængelse” – denne betegnelse dækker over, at chefen kan se, at 

der er en vis sammenhæng mellem strategi og praksis, som skal implementeres. Inddragelsen er 

lav, fordi chefen i dette felt prioriterer og beslutter, hvordan strategien skal oversættes og dermed 

undlader at inddrage ledere og medarbejdere i oversættelsen, chefen har overtaget en fortælling 

om strategien, som repliceres til ledere og medarbejdere. Fortællingen er tydelig og bevæger sig 

som en gentagelses i ledelseslagene. Koblingen af strategi til praksis handler i dette felt om, at 

fortællingen hjælper på vej ind i praksis, og koblingen sker ved at fortælle ledere og medarbejdere 

om, hvordan strategien kan lægges i forlængelse af noget, der allerede sker. Dermed er det 

fortællingens karakter og kvalitet, som er afgørende for koblingen til praksis. Risikoen ved at lægge 

i forlængelse af noget eksisterende er, at der ikke fjernes noget eller der bliver lagt flere opgaver 

oveni opgaverne, og der er manglende prioritering af, hvad medarbejderne skal holde op med. Der 
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er altså en vis kobling af strategi til praksis, men inddragelsen sker i en mere overordnet retning, 

hvor chefen på forhånd har defineret og prioriteret, hvordan koblingen skal ske.  

Det sidste felt har en høj grad af kobling af strategi til praksis og ligeledes en høj grad af 

inddragelse. Her er chefen særlig optaget af, hvordan ledere og medarbejdere kan være med til at 

oversætte strategien og være med til at koble den til praksis ved gentagne samtaler eller ved 

dialog at nå frem til en fælles måde at håndtere strategien på og så at sige ”implementere i bund”. 

Dette felt har fået betegnelsen ”Forandringsproces”.  Chefen ser strategien som en anledning til at 

inddrage ledere og medarbejdere i en fælles forandringsproces, hvor det primære fokus vil være 

at skabe en forandring sammen, og hvor chefen gerne vil sikre en høj grad af ejerskab til de 

forestående forandringer. I dette felt gennemgår chefen, ledere og medarbejdere en fælles proces 

i at formulere og implementere. En risiko i dette felt er, at der kan være et fravær af mål eller 

opnåelse af konkrete resultater, hvis der er for meget hensynsbetændelse eller manglende 

eksekvering. 

I min analyse af de mange udtryk fra cheferne er det tydeligt, at de alle befinder sig indenfor alle 

fire felter alt efter, hvilken type af strategi, det handler om og hvordan de kan se, at strategien kan 

bidrage til deres enhed; enten som en decideret bestilling og højt prioriteret indsats eller en 

forandring, som de måske gerne vil gennemføre i forvejen og som strategien kan være 

fødselshjælper for. I interviews er der eksempler på, hvordan cheferne betragter strategi og en del 

siger, at strategien er ingenting uden, at der er sket en form for handling, og denne handling kan fx 

være at have valgt nogle pejlemærker for den forandring, der skal ske. 

Obed Madsen anvender oversættelsesteorien som en metode til at få oversat intentionen med 

strategien til implementering af strategien. Rennison kommer med en proces for, hvordan der kan 

arbejdes med håndtering af paradokser og for begge parter gælder det, at de ser processen som 

væsentlig for, at der sker en oversættelse. 
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4.3 Strategiens implementering 
Jeg har analyseret på de første to elementer i min afhandling og vil i det følgende afsnit tage fat på 

den sidste og tredje del: Implementering. Til denne del af analysen anvender jeg indtryk fra 

observationen i chefgruppen, hvor drøftelserne tager afsæt i en realisering af ændringer indenfor 

administrativ praksis og jeg anvender udsagn fra de fem interviews med cheferne, hvor jeg har 

spurgt ind til deres opfattelse af, hvad det vil sige, at en strategi er lykkes eller implementeret. 

Spørgsmålene, jeg har anvendt i interviews er følgende: 

Hvad er efter din mening afgørende for at kunne lykkes med en strategi? (Bilag 3) 

Obed Madsen skriver i sin artikel, at det ikke er muligt direkte at implementere en strategi og at 

det i virkeligheden er oversættelsen af strategien, der bliver implementeret. (Madsen 2014, s. 255) 

Chefernes udsagn om succesfuld implementering deler sig i to dele – den ene del omhandler, 

hvorvidt de har nået de mål, de har sat, og så at sige ”implementeret i bund”. En typisk chef vil i 

den kategori være særlig opmærksom på, at der er sket en ændring i praksis, og at strategien har 

ført til, at der gøres noget andet end det, der plejer at blive gjort. Den anden del handler om, 

hvorvidt forventningerne er indfriet; forstået på den måde, at hvis direktionen forventer, at der 

bidrages med fx ressourcer ind i en projektgruppe, så er forventningerne indfriet. Det er, som om 

at der skelnes mellem to dele af praksis – den ene del er, hvor cheferne opfatter strategien som et 

forbigående projekt, hvortil der afsættes særlige ressourcer alt efter formål og indhold og det vil 

sige, der bliver tale om en afgrænset opgave. Den anden del er, hvor strategien opfattes som en 

mere vidtgående forandringsproces, hvor der skal arbejdes med ændring af fx arbejdsgange eller 

samarbejdsflader og her bliver det en mere langsigtet proces.  

Rennison kalder oversættelsen noget andet, hun tager udgangspunkt i, at der sker er re-

paradoksering. (Rennison 2014, s. 154) I modsætning til af-paradoksering, hvor det handler om at 

afværge, undgå eller gå udenom paradokset eller i dette tilfælde strategien, så er re-paradoksering 

en slags omformulering af paradokset. Rennison beskriver et refleksivt greb, og det betyder, at 

lederen skal reflektere i anden orden – altså betragte sin egen ledelse og etablere et slags kritisk 

syn udefra og analysere egen ledelse. Lederen skal se på, hvilke rationaler, der ligger i forskellige 

handlinger eller måder at agere på. Lederen skal så at sige gå i meta i forhold til sin egen 

ledelsespraksis og derigennem få øje på, hvilke alternativer der kan være og hæve sig op over og 

se de mulige konsekvenser og handlemuligheder. (Rennison 2014, s. 154) 
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En af cheferne nævner i interviewet, at hun har udviklet en model, som hun anvender i dialog med 

sine ledere og dermed tage et blik udefra på, hvad det er for en opgave, de har som ledere. (Bilag 

7, s. 3) Hun sætter borgeren i midten af en cirkel bestående af tre dele, som er henholdsvis styring, 

kvalitet og medarbejder – det er for hende billedet af ledelsesperspektiv, hvor cirklen er placeret 

på et fysioterapeutisk balancebræt og så er det lederens opgave hele tiden at balancere mellem 

de tre dele af krav. Dermed tilbyder hun som chef et billede af lederens opgave og i deres 

indbyrdes dialog opstår et anden ordens blik på ledelsesopgaven, hvor de gennem sproget kan 

etablere en fælles forståelse for, hvordan lederen kan arbejde med strategi. Dette balancebræt er 

en metafor for opfattelsen af de vilkår og rammer, der er omkring ledelsesopgaven og risikoen 

ligger i, hvis der lægges for meget vægt på en af de tre sider og brættet kommer ud af balance, - 

og lederen falder ned.  

”…hvis de(lederne) skal kunne trives i det og… varetage den ledelsesmæssige opgave, så er det min 
opgave at give dem,… i virkeligheden empower dem ift. at forstå, at de har opgaven 100 % i 
forhold til deres opgave og det er kun dem, der kender kompleksiteten på eget område”  
(Bilag 7, s. 3)  

 

Balancebrættet kan forstås som en fortolkning af Rennisons re-paradoksering, som er narration – 

hvilket handler om at skabe en fælles historie eller sprog for at håndtere paradokset ved at 

genfortælle den historie, som beskriver et krydspres og ændre fortællingen til at handle om 

muligheder og nye veje at gå. Der er tale om at opnå en bevidsthed om, hvad bestemte ord gør 

ved organisationen og skabe et narrativ om alternativer eller andre måder at håndtere dilemmaet 

på. Chefen anvender dermed balancebrættet som en måde at afsøge muligheder og sætte sprog 

på det, der skaber ubalance og udfordre lederen, så muligheden for at genoprette balance og 

mulighed for handling træder frem. 

I min observation af chefgruppens møde handlede dialogen om, hvordan en forestående 

forandring af de administrative arbejdsgange omkring økonomi og HR kunne implementeres. 

(Bilag 4) Cheferne blev delt i grupper og jeg observerede den ene gruppes dialog. Cheferne fik til 

opgave; at reflektere over præsentationen af analysen, de anbefalede forslag og konklusionerne 

og udover refleksioner skulle de også komme med opmærksomhedspunkter i forhold til det videre 

forløb i organisationen. Undervejs i dialogen bevægede samtalen sig frem og tilbage mellem, 
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hvilken værdi de administrative opgaver havde for den enkelte enhed og hvilken betydning de 

administrative medarbejdere, som varetager de administrative opgaver, har for den enkelte 

enhed, og de mulige konsekvenser af forandringer i administrationen. Cheferne ville nødigt af med 

de administrative medarbejdere. I dialogen omkring opgaver kontra personer, nævnte en af 

cheferne nogle gange, at det kunne jo betyde fyringer og at hvis det var konsekvensen, skulle der 

eksekveres. (Bilag 4, s. 8) De udtalelser blev hver gang overhørt og der blev ikke svaret på 

kommentaren.  

Rennison har nogle meget klare formuleringer om eksekvering. Hun beskriver: 

”Afgørende er på det rette tidspunkt, i den rette situation at skære igennem, så organisationen 
ikke går til i kompleksitet og kodekaos, og så ledelsen ikke dør af kronisk hensynsbetændelse” 
(Rennison 2014, s. 159) 

 

Rennison lægger fokus på, at der er behov for profleksion for at skabe handling. Hun beskriver, at i 

refleksionen åbnes alle muligheder og det er umuligt at træffe en bestemt beslutning (Rennison 

2014, s. 155). Risikoen er, at der ingen handling sker, der opstår en handlingslammelse og hun 

påpeger, at paradokset kan give en mulighed for at kaste sig ud i det og handle og dermed bliver 

paradokset produktivt. I stedet for at reducere kompleksiteten skal den bevares, det er vigtigere at 

blive enige om at være uenige i stedet for at søge enighed og konsensus. Betragter jeg 

chefgruppens drøftelser med de briller, får gruppen måske en svær opgave; de skal finde en fælles 

tilgang og en fælles forståelse af, hvad implementeringen kan gå ud på. Og deres drøftelser går i 

forskellige retninger og til sidst indgår de et kompromis om, hvad der skal præsenteres og 

præsentationerne kommer samlet til at bestå af refleksioner og opmærksomhedspunkter, som 

tages med videre.  

Rennison præsenterer polyfont lederskab som en mulighed til at håndtere kompleksiteten og få et 

perspektiv på ledelse som en flerstemmighed, hvor uenigheden og forskelligheder betragtes som 

en del af ledelsen, og med denne betragtning er konsensus og fælles forståelse en illusion. 

(Rennison 2014, s. 147) Hun fremstiller ledelsesopgaven som en cocktail af fem forskellige 

elementer; evnen til at koble koder, at konstruere det sociale og tage forskelle med i 

konstruktionen, at dekonstruere ved at sætte noget på spil, dyrke potentialet i det usikre og 

komplekse og endelig at facilitere fællesskabet om at være forskellige. Hun ser fællesskabet og det 
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at være sammen om kompleksiteten som åbnende for muligheden for fælles handling, selvom 

man ikke er enige eller ser opgaverne på samme vis. Hun skriver: ”Jo mere specialiserede vi bliver, 

jo mere afhængige bliver vi af hinanden for at løse en opgave og skabe en integreret indsats”. 

(Rennison 2014, s. 165) 

I interviews med cheferne har de forskellige syn på, hvad der skal til for at lykkes med en strategi 

og der er stor enighed blandt dem omkring, at der skal være noget konkret; enten i form af en 

handling, som man efterfølgende kan evalueres effekten af, et mål, som der kan måles op imod og 

det kan fx være datadrevet i form af en kvantitativ opgørelse eller pejlemærker, så der skabes en 

fælles forståelse eller billede af, hvor der er organisationen skal hen. Et pejlemærke kan fx være et 

særligt perspektiv på, hvilken værdi dette skaber for borgeren eller hvordan en forandring vil se ud 

fra et borgerperspektiv. Implementering kan altså have forskellige former og skal helst være 

konkret.  

Med disse betragtninger i analysen omkring data og teori vil jeg bevæge mig dybere ind i emnet 

for afhandlingen med de efterfølgende afsnit. 

5. Diskussion og konklusion 
Min empiri har givet mig forskellige perspektiver på de tre delelementer i min 

problemformulering: intention, formulering og implementering, og jeg vil i diskussionen tage 

udgangspunkt i de samme elementer. Efter diskussionen samler jeg op i en konklusion. 

5.1 Strategi 
Direktionens strategidokument er et udtryk for politiske visioner omsat til nogle overordnede 

strategiske betragtninger og igangsættelse af signaturprogrammerne. Det betyder, at der er 

formuleret nogle langsigtede målsætninger omkring større komplekse problemstillinger, hvor det 

forventes, at chefgruppen udgør den strategiske ledelse, at der arbejdes tværfagligt og tages 

fælles ansvar i arbejdet med at følge de tre signaturprogrammer til dørs. Den overordnede 

intention er tilpas fleksibel til, at den enkelte chef øjner en mulighed for at enten koble eller 

dekoble sig på strategien. For cheferne er der mange flere forskellige strategier til stede, hvilket 

giver billedet af en høj grad af kompleksitet i det strategiske landskab for den enkelte chef.  
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5.1.1 Strategiens intention 

I min analyse af strategien og intentionen tog jeg udgangspunkt i direktionens strategidokument 

og interviews med cheferne. 

Det fremgår af strategien, at direktionen forventer, at cheferne i højere grad udgør et strategisk 

ledelsesforum samtidig med, at de skal gå mere på tværs i organisationen og dermed prøve at løse 

store samfundsmæssige udfordringer/problemer på tværs af direktørområderne og i samarbejde 

med det omgivende samfund. Når jeg taler med afdelingscheferne, fortæller de samlet en historie 

om, at de har en eller flere strategier, som de forvandler til noget konkret og brugbart for deres 

medarbejdere. De bruger altså den overordnede strategi til at underbygge deres egne strategier 

ind i deres enhed. Det interessante er, at de på mange måder anvender og omsætter strategiens 

hovedteser om mere sammenhængskraft til at skabe sammenhæng imellem deres enheder og 

med de andre afdelinger i eget direktørområde, men måske har sværere ved det på tværs af 

direktørområderne. 

Obed Madsen anvender organisationsidealet som en forklaringsmodel for, hvad der er på spil i 

organisationen. Den overordnede strategi er formuleret ud fra de politiske visioner og dermed 

opstår der et behov for at skabe organisatorisk forståelse. Det forholder sig anderledes med de 

strategier, som cheferne selv er med til at udforme i deres eget område eller enhed. Her skrives 

eller formuleres strategien ud fra et offentligt myndighedsperspektiv og dermed er strategien 

måske nemmere at omsætte til praksis. Der er altså en forskel på den politiske formulerede 

strategi og strategien formuleret af cheferne selv i eget ledelseslag. Det giver både nogle 

muligheder for misforståelser og for at skabe sit eget aftryk i strategien. I lanceringen af 

strategien, blev chefgruppen inddraget i udmøntningen af signaturprogrammerne, mens den 

overordnede strategi var fastlagt af direktionen. Obed Madsen peger på interaktion og 

oversættelsesarbejdet som broen mellem strategidokumentet og implementering. En mulig 

handling kunne være, at strategidokumentet blev drøftet i chefforum og at cheferne sammen 

oversatte strategien fra det politiske sprog til organisationens begreber og dermed kunne en 

fælles fortælling om den overordnede strategi blive omsat til praksis.  

Rennison ser kompleksiteten som et vilkår, som ikke skal reduceres, men derimod accepteres og 

hun taler om at favne kompleksiteten og anvende den som en del af koderne i den polyfone 

ledelse. Dermed ser hun heller ikke et behov for oversættelse, men derimod en åbenhed som vej 
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til forståelse.  Ser jeg på chefernes udsagn, ser flere mulighed for at forholde sig til den 

overordnede strategi, mens de udtrykker, at det er svært at omsætte strategien til praksis. Så der 

er behov for en eller anden form for interaktion og Obed Madsen tilbyder da også et 

begrebsapparat, som kan appellere til forskellige perspektiver.  

Der er behov for en oversættelse fra det ene organisationsideal til det andet; fra den politiske 

bestilling til den offentlige myndighed, således at strategien kan realiseres. Oversættelsen kan 

være af forskellig karakter og er ofte en sammenblanding af fremgangsmåder. Obed Madsen 

peger på risikoen for manglede kvalitet i oversættelsen, og at implementeringen dermed bliver en 

udvanding af den intenderede strategi. Obed Madsen skriver, at det er oversættelsen, der 

implementeres.  Det interessante er, at der også er behov for interaktion mellem styringslagene 

for at sikre, at kvaliteten i oversættelsen er høj og at strategiens intentioner træder tydeligt frem. 

Hvis strategien opfattes som et projekt, bliver strategiens intention og resultatkrav uklare og der 

opstår et behov for at se på kvaliteten og på, hvordan formuleringen er i forhold til den samlede 

organisation. Der er et stykke vej mellem strategiens intentioner og til endelig implementering. 

Obed Madsen berører ikke feedback mellem styringslagene som en del af oversættelsen. Hvis der 

skal være en vis overensstemmelse mellem intention med strategien og oversættelsen deraf, ser 

jeg et behov for dialog og oversættelsesarbejde mellem styringslagene for at sikre kvalitet. Der er 

en risiko for, at oversættelsesarbejdet kan blive usynligt eller ugjort, og der er behov for feedback 

mellem styringslagene, og retur til direktionen og chefgruppen. Manglende feedback kan være 

med til at erodere strategiens intention og dermed er der også en risiko for, at der skabes en 

forandring, som er modsætningsfuld i forhold til intentionen.  

5.1.2 Interaktion 

Obed Madsen efterlyser en interaktion mellem strategi-papiret og endelig implementering af 

strategien, og han ser interaktionen som et oversættelsesarbejde, der deles ud på forskellige 

fremgangsmåder. Cheferne omtaler forskellige delstrategier, og de formulerer hver især 

forskellige perspektiver på deres egen fortælling om strategien og hvor det er organisationen skal 

bevæge sig hen. Tilstedeværelsen af chefernes mange strategier har haft en betydning for, 

hvordan jeg har udarbejdet min matrix-model med kobling og inddragelse. Modellen tager sit 

udgangspunkt i en hvilken som helst strategi, hvor chefen kan indtage forskellige positioner i 

matrixen og der kan let komme til at mangle en dimension i analysen, som handler om den 
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kontekst, chefen eller strategien er en del af. Her har Obed Madsen et blik for betydningen af 

konteksten ift. oversættelse af strategien, og for hvordan konteksten har indflydelse på 

oversættelsens fremgangsmåde. Der sker nok altid en eller anden form for oversættelse og 

cheferne nævner flere gange i deres interviews, at de ser samtalen og den kontinuerlige dialog 

som et væsentligt greb i deres dialog med ledere og medarbejdere omkring oversættelse af 

strategi.  

Konteksten har dermed en betydning for, hvordan cheferne vælger at oversætte strategien og det 

kan være svært måske helt at forklare, hvordan konteksten har en indflydelse udover en form for 

retning for strategiens praksis. Der ligger i konteksten og i de forskellige enheder en række 

forskellige perspektiver på, hvordan forandring kan ske eller hvordan cheferne arbejder med at 

skabe en bestilt forandring. I matrixmodellen har jeg fokuseret på koblingen til praksis og graden 

af inddragelse. Det betyder jo ikke nødvendigvis, at en høj grad af kobling og høj grad af 

inddragelse ændrer på praksis; det kommer helt an på, hvilken forandring der ønskes skabt og om 

der er tale om projektliggørelse eller en egentlig ændring af opgaveløsningen ude i driften. Obed 

Madsen peger på, at det er oversættelsen af strategien som implementeres og i det siger han 

også, at strategiens intention risikerer at gå tabt i oversættelsen og at ændringen er noget ganske 

andet end det, der var tiltænkt. Så et yderligere parameter må nødvendigvis i spil; kvalitet i 

implementeringen af strategien.  

Obed Madsens oversættelsesfremgangsmåder indbyder til, at der er tale om en lineær proces, 

fordi han ser et manglende trin i fasen fra strategidokument til implementering. Rennison ser 

derimod interaktion som en iterativ proces, hvor der skal sikres en form for handling, som 

evalueres og bruges til at sikre en fremadrettet proces. For begge er det gældende, at der er et 

særligt fokus på processen mellem strategi og implementering, og ikke så meget på selve 

implementeringen. At der skabes en afslutning og resultat. Det samme kan siges om direktionens 

strategi, hvor der er et fravær af instrumentelle mål, som cheferne kan relatere praksis til. Der er 

således en stor risiko for ikke at nå i mål eller måske blive hængende i projektarbejdet uden, at det 

har en direkte indflydelse på driften eller de overordnede mål i strategidokumentet. 
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5.1.3 Fællesskabet 

Rennison har med sit polyfone lederskab et blik for, hvordan chefgruppen kan være et tværfagligt 

niveau, som løfter strategien og det tilbyder nogle muligheder for, hvordan chefgruppen kan 

arbejde med strategien og de tre signaturprogrammer, så der er et fælles ansvar. Gennem 

interviews byder cheferne forskelligt ind på de tre signaturprogrammer i forhold til, hvor de er 

placeret i organisationen, og hvordan de opfatter deres egen rolle ind i programmet. Det fælles 

ansvar kommer til udtryk i drøftelserne i chefgruppen og de muligheder, der er for inddragelse. 

Der er således i det strategiske arbejde med signaturprogrammerne lagt op til en iterativ proces, 

hvor programmer revideres og drøftes mindst en gang årligt, og hvor cheferne har mulighed for at 

have indflydelse på, hvordan strategien udmøntes. Det efterfølgende bearbejdningsarbejde sker i 

de respektive områder, og her er der igen mulighed for afklaring og oversættelse af, hvad 

strategien skal bringe, og hvordan den implementeres.  

Rennison skriver om de forskellige stemmer, som sammen kan udgøre et fællesskab og være med 

til at skabe forandringerne gennem en håndtering af forskellighederne. Der ligger nogle 

muligheder i chefgruppen, som kan være svære at gribe, hvis konteksten og eget faglige 

perspektiv bæres for meget frem i dialogen med de andre chefer. Rennison forholder sig til af-

paradokseringen og beskriver, hvordan der kan værges for at tage hånd om paradokset eller 

rettere den problemstilling, man som leder står overfor. Hun peger også på risikoen for, at 

hensynsbetændelse kommer til at fylde og skabe handlingslammelse, og det er en risiko i en 

chefgruppe, hvor meget forskelligartede og specialiserede enheder er repræsenteret.  

Risikoen bliver nok tydeligst, hvis der er et udpræget ønske om, at der skal skabes enighed eller 

konsensus i chefgruppen omkring den overordnede strategi. Her er det netop, at Rennisons 

polyfone lederskab kan anvendes og måske kan give mening i forhold til, at der ikke altid skal være 

enighed. Det kunne meget vel være en præmis, der kunne indarbejdes i strategien med en 

definition af, hvordan et fælles ansvar udmøntes og en tydelighed omkring, hvordan der opnås 

tværfaglighed; hvad betyder det i praksis? Usikkerhed omkring implementeringen og de endelig 

mål kan give ilt til en af-paradokseringsstrategi, som fx kommer til udtryk i, at man som chef ikke 

ser en anledning til at bidrage til et signaturprogram, fordi det er svært at koble til praksis eller 

forholder sig afventende ift. at blive opsøgt. Hverken Obed Madsen eller Rennison forholder sig i 

deres teori til en forpligtelse til at implementere strategien, eller til at denne forpligtelse kan være 
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en del af implementeringen. Forpligtelsen kan ligge i at skulle levere på en politisk bestilling, som 

ikke nødvendigvis altid er så tæt koblet på praksis eller kræver så meget inddragelse. Dette er jo 

en del af vilkårene for offentlige chefer, som kan være med til enten at pushe strategien ind i 

organisationen eller gøre det til en perifer strategi, som ikke nødvendigvis har betydning eller 

direkte indflydelse på praksis. Det betyder, at der er behov for tydelighed omkring strategiens 

målsætninger og hvordan disse skal omsættes i praksis, og hvilke forventninger, der er indbygget i 

målsætningerne.  

Chefgruppen har som strategisk ledelseslag stor mulighed for at have indflydelse på, hvordan 

strategien implementeres. Med en del nye chefer i gruppen er der rig mulighed for at benytte 

deres nye perspektiver på organisationen og deres iver efter at præstere. Rennison peger da også 

på den fælles opgave som en mulig tilgang. Der er dog også i både Obed Madsens og Rennisons 

teorier en indbygget risiko for, at processen har større betydning end at nå i mål. Fraværet af 

tydelighed omkring strategiens mål og resultater kan skabe uendelige processer, hvor der enten 

skal oversættes eller kodes.  

5.1.4 Strategisk perspektiv 

Whittington har, som tidligere nævnt, fire forskellige perspektiver på strategi og helt overordnet 

er direktionens strategi et udtryk for det klassiske perspektiv, fordi der er tale om at positionere 

sig, præsentere en plan og nå til nogle bestemte mål gennem højt profilerede tiltag. Med det 

perspektiv kan direktionens strategi ses som en legitimeringsøvelse med særligt fokus på branding 

af kommunen, fordi man følger tidens trend med fokus på afbureaukratisering, boligpolitik og de 

unge. I et overordnet view på, hvordan strategien bliver præsenteret gennem observation og 

interviews træder et andet perspektiv tydeligere frem; det processuelle perspektiv. Dette ses i, 

hvordan cheferne individuelt kobler til strategien, hvordan de inddrager ledere og medarbejdere 

og denne kobling, inddragelse og relationer mellem cheferne har betydning for, hvilke resultater 

der skabes i processen. Dermed får processen en større betydning end at opnå resultaterne, 

hvilken igen kan give anledning til af-paradoksering iflg. Rennison. Når resultaterne er åbne eller 

beskrevet i meget overordnede termer, er der en risiko for i det processuelle strategiske 

perspektiv for, at resultaterne udebliver, og dermed implementeres strategien ikke.  

Med den viden kan opstilles en hypotese om, at direktionens strategi og signaturprogrammerne er 

med til at projektimplementere og gøre proces med proces på til en legitim implementering, hvor 
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det synes svært at tyde helt konkret, hvilke resultater der skal opnås gennem strategien og 

hvornår implementeringen er fuldført. Strategien løber over længere tid og har til hensigt at skabe 

langsigtede resultater; dog er der måske behov for at sætte tydelige og konkrete milepæle op for 

hvert år for organisationen.  

5.2 Konklusion  
Denne afhandling har kredset om, hvad der sker med strategien, når den lander på chefens bord 

og rammer praksis. Jeg har arbejdet med interviews, observation og dokument for at belyse 

spørgsmålene i min problemformulering. Min teori har taget udgangspunkt i Søren Obed Madsens 

og Bettina Rennisons teorier om oversættelse af strategi og polyfone lederskab. Overordnet set 

kan der ske mange forskellige ting, når en strategi rammer praksis, og det er på mange måder et 

emne, som ikke lader sig udtømme i en enkelt master afhandling.  

Jeg har undersøgt, hvordan cheferne opfatter strategiens intention og her har kontekst en særlig 

indflydelse på, hvilket syn eller perspektiv, cheferne ser strategien med. Afsenderen har en 

indflydelse på, hvordan intentionen opfattes, er der fx tale om en politisk bestilling, er det vigtigt 

for topledelsen eller et særligt indsatsområde for organisationen. Hvis intentionen er svær at 

forstå eller uklar, er der en risiko for, at cheferne overser intentionen og måske vælger en anden 

retning. Ligeledes har det en betydning, om det er deres egen strategi eller en strategi, der opleves 

som kommende udefra. Klarhed omkring intentionen har en afgørende betydning for, hvad der 

sker, når strategien lander på chefens bord. Der skal mere til, hvis den skal løftes fra bordet og ud i 

praksis. 

Sammenhængen mellem drift og udvikling kommer til udtryk i den matrix, jeg har udviklet i løbet 

af arbejdet med masterafhandlingen og særligt analyse-delen. Cheferne skaber sammenhæng, når 

strategien kan kobles tæt på praksis og når de enten selv oplever inddragelse i udvikling af 

strategien eller selv inddrager ledere og medarbejdere i udformningen af strategien. Så chefernes 

oversættelsesarbejde er væsentlig for, om der kan ske en sammenhæng mellem drift og udvikling 

og igen har det indflydelse, hvor strategien kommer fra og hvordan den kan ses i kontekst. 

Oversættelsesarbejdet skal ske igennem alle lag i styringskæden og der skal være en kultur for 

feedback mellem lagene for at sikre kvalitet i oversættelsen. Dette kan være med til at gøre det 

muligt for chefen at løfte strategien fra bordet og koble den til praksis. 
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Implementering af strategi er svært at måle uden tydelige og konkrete resultater eller effekter, der 

ønskes opnået. Der er en risiko for, at processen bliver vigtigere og opnåelse af konkrete resultater 

kommer til at afhænge af relationer og individuelle lederes oversættelse af strategi. Der er også en 

risiko for, at en chef kan fravælge at være en del af implementeringen, hvis der er uklarhed 

omkring strategien. Det kan for nogen have en betydning, om der er tale om et kortvarigt projekt 

eller et langsigtet mål om at forandre driften.  

Sammenfattende kan jeg konkludere, at interaktionen omkring strategien og implementering har 

en direkte indflydelse på, om chefen rammer strategien ind i praksis, og at denne interaktion skal 

handle om, hvordan strategien kobler sig til praksis – altså tage højde for kontekst og dernæst, 

hvordan inddragelse sker. Endelig er en tydelighed i mål med strategien en forudsætning for 

cheferne for at kende både retning og succeskriterier.  

6. Refleksion over egen ledelsesudvikling 
Jeg har fulgt Master of Public Governance på et holdforløb og har oplevet et komprimeret og 

udviklende forløb, hvor der samtidig med min egen personlige og faglige udvikling er sket ret 

massive forandringer på min arbejdsplads, og jeg har fået afprøvet mine evner i personaleledelse.  

Et tilbageblik på min start på MPG og Torben Beck Jørgensens kompetenceprofil for MPG giver mig 

et billede af, at jeg har bevæget mig gennem flere af kompetenceområderne. Jeg vil dog særligt 

dvæle ved refleksiv og praktisk ledelseskompetence.  

Praktisk ledelseskompetence: Som programleder har jeg ikke direkte personaleledelse og det har 

jeg haft mulighed for at udvikle undervejs i MPG. Teoretisk har jeg beskæftiget mig med min 

ledelsesstil og set min profil som udviklingsorienteret og coachende. Det fik jeg mulighed for at 

afprøve i praksis. Muligheden bød sig, da jeg blev spurgt, om jeg ville hjælpe organisationen. I en 

periode på ca. 4 måneder i foråret 2019 overtog jeg ledelsen i et kommunalt beskæftigelsestilbud, 

da afsnitslederen var blevet fritstillet grundet stor utilfredshed blandt medarbejderne og deraf 

følgende højt sygefravær og dårlig trivsel. Rent praktisk betød ledelsesopgaven, at der var behov 

for at genskabe en stabilitet blandt medarbejderne med øget fokus på opgaveløsningen frem for 

at bekrige hinanden og køre sololøb. Der var altså rigeligt behov for at lytte til medarbejderne, 

skabe fælles retning og være meget tydelig i kommunikationen med medarbejderne.  
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Jeg fik rig lejlighed til at afprøve mine kompetencer som leder. Det betød bl.a., at jeg måtte være 

en smule tilbageholdende i at træffe hurtige beslutninger, i at skabe store forandringer og holde 

igen med udviklingsprojekter. Der var behov for at få skabt enkelhed i opgaven, tydelighed i 

rammerne og et helhedsorienteret blik på samarbejdet med de øvrige parter omkring borgerne. 

Jeg fik skabt retning, ro og bedre trivsel. Sygefraværet faldt, og langsomt bredte der sig en 

arbejdsglæde på arbejdspladsen. Det var gode måneder for mig og det har givet mig rige 

erfaringer at gå videre med. Samtidig har det givet mig et indblik i at være decentralt 

organisatorisk placeret i en større organisation, hvor der kan synes langt fra borgerens perspektiv 

til det politiske ønske. Samtidig fik jeg også en klarhed over, at jeg trives utroligt godt i et 

udviklingsorienteret miljø med høj grad af kompleksitet og tæt tilknytning til det politiske niveau. 

Jeg har en mere klar forståelse for samarbejdet mellem det politiske og administrative niveau.  

Refleksionskompetence: MPG har givet mig redskaberne til at reflektere over ledelse på en anden 

måde end jeg gjorde for 2 år siden. Jeg har haft en fornemmelse af mig selv som leder, men har 

fået et større indblik i den praktiske personaleledelse i betydningen af at være tydelig i sin ledelse. 

Nu har jeg et teoretisk kalejdoskop, som giver mig mulighed for at betragte forskellige situationer 

udefra og dermed danne mig et overblik, inden jeg skrider til handling. Det betyder, at jeg nogle 

gange vælger at vende situationen, inden jeg skrider til handling og det hjælper mig i mit daglige 

virke. Afhandlingens problemstilling har givet mig et indblik i vilkårene for vores afdelingschefer og 

de overvejelser, de har i deres daglige virke. Det har også givet mig nye perspektiver på ledelse, og 

hvad strategiske overvejelser kan gøre ved praksis. Der er mange prioriteringer og der er behov for 

at have en kontinuerlig dialog mellem styringslagene for at understøtte ledelsen hele vejen ud i 

organisationen til der, hvor borgeren er. Det tager jeg med mig i mit videre arbejde og glæder mig 

over, at jeg har haft to spændende og på mange niveauer lærerig år på mit masterhold. Min næste 

opgave bliver at finde det største paradox. 
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