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Abstract 

This master project highlights the potential role of adaptive and ambidextrous leadership strategies in 

reform of public sector government. With increasing expectations to welfare and only limited financial 

resources, there is a need to explore new forms of welfare provision, while continuing to provide everyday 

public services. Drawing upon the case of Slagelse Municipality the paper explores the way in these 

competing activities of exploitation and experimentation can be integrated at a departmental level. The 

paper suggests contextual ambidexterity as one possible solution to the challenges faced by the public 

sector, and describes the necessary conditions for establishing it. 
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Masteropgaven – Kommunen på en ny måde 

 

Kapitel 1 Indledning 

1.1 Problemfelt 

”Slagelse har ambitioner om at skabe den postindustrielle kommune, der giver mere plads ti l kreative 
medarbejdere, der kan tænke selv. Der skal også være mere plads til kreative borgere, der ikke bare 
kræver ind, men bidrager. Og til dynamiske politikere, som bevæger sig ud af udvalgslokalet. ” (Danske 
Kommuner, 2019) 

Denne masteropgave har til formål, at se nærmere på en længeværende, omfattende og radikal forandring 
af Slagelse Kommune som organisation. 

I Slagelse Kommune har der nu kørt et organisationsudviklingsprojekt i over 2 år. Under overskriften ”Bedre 
velfærd til borgerne” blev projektet igangsat i foråret 2018. I tråd med den offentlige sektor generelt 
befandt kommunen sig i en noget udfordrende situation: øgede forventninger fra borgere, et stigende antal 
opgaver, og for få ressourcer til at løfte opgaverne. Det stillede store krav om udvikling af organisationen. 
Der var lagt op til, at kommunen skulle udvikle sig til at være en moderne effektiv organisation, en mere 
handlingsorienteret organisation, og en mere samskabende organisation. Pejlemærkerne for den 
organisatoriske udvikling af kommunen var bedre velfærd for borgeren, skabt gennem arbejdsfællesskaber, 
og skabt ved at sætte arbejdsglæden i højsædet. Disse pejlemærker skulle foldes ud via nogle overordnede 
mantraer: ’sikker drift og nytænkning’, ’opgaven sætter holdet’, ’mindre styring – mere ledelse’, samt 
’mindre hierarki - mere netværk’. Visionen for organisationen så således ud: 

 

 

Figur 1: Organisationsudvikling i Slagelse Kommune (Kommissorium vedr. rammer for organisering, Slagelse Kommune, 2018) 

 

Organisationsprojektets grundpræmisser er forholdsvis konkrete. På den ene side skal der ske en forenkling 
af kommunens struktur, en reduktion af drift- og ledelsesstruktur, og en flytning af flest mulige ressourcer 
til de medarbejdere, der er tættest på borgerne. Vertikale ledelseslag skal enten fjernes eller reduceres til 
et minimum. Medarbejdere og ledere tættest på borgerne skal have mere frihed og mere handlekraft. 
Ledere på centralt niveau skal kunne coache og fungere som sparringspartner. Samtidig skal der skabes de 
bedst mulige rammer og vilkår for innovation og opfindsomhed i organisationen (Slagelse Kommune, 2019)  

Et væsentligt element i tilpasningen af kommunen er, at den skal være mere innovativ. Der skal ske en 
transformation af kommunens hierarkiske og centralstyret driftsfunktioner til en ny kombineret model med 
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sikker drift og nytænkning/innovation. Som sådan afspejler tilpasningen af organisationen en klassisk 
udfordring som alle virksomheder står overfor – hvordan balancerer man udnyttelse af den viden man har, 
der kan sikre effektiv drift, med udforskning af ny viden, der kan føre til innovation.  

Denne afhandling tager afsæt i netop dette spørgsmål, om hvordan man balancerer behovet for at være 
innovativ på den ene side og effektiv på den anden side. For at belyse og analysere dette problemfelt 
trækker jeg på det meget oplagte begreb ambidekstral ledelse. Inden for de seneste år er ambidekstral 
ledelse ofte blevet brugt i organisationssammenhænge, i forhold til hvordan ledelsesformer og 
arbejdsgange kan forandres, så der både er fokus på at pleje den eksisterende forretning og samtidig sørge 
for at afsøge nye muligheder.   

En ny balance mellem drift og innovation er en aktuel udfordring i Slagelse Kommune. Min interesse 
omhandler, hvorfor en tilpasning er nødvendig, hvilken betydning kan transformationen af kommunen 
have for min afdelings arbejde, og hvilken betydning kan den have for mit lederskab? 

 

1.2 Hovedspørgsmål 

Det munder ud i følgende hovedspørgsmålet: 

Hvordan kan Slagelse Kommune balancere behovet for sikker drift og innovation ved at bruge en 

ambidekstral adaptiv ledelsesstrategi? 

Og 3 underspørgsmål: 

Underspørgsmål 1 – Hvad er topledelsens syn på behovet for at tilpasse kommunens organisation? 

Underspørgsmål 2 – Hvordan balancerer min afdeling drift og innovation? 

Underspørgsmål 3 – Hvordan understøtter jeg omstillingen mellem drift og innovation? 

 

1.3 Teori 

Masteropgavens overordnede problemfeltet omhandler dels organisatorisk udvikling i den offentlige 
sektor, dels balancen mellem drift og innovation. For at forstå hvordan dette problemfelt folder sig ud i 
Slagelse Kommune, har jeg valgt at have fokus på to teoretiske indgangsvinkler.  

Hvad angår organisatorisk udvikling skal Slagelse Kommune laves om til en ny form for organisation med 
mindre styring og mindre hierarki. For at forstå rationalet her indleder jeg teoriafsnit med en diskussion af 
ledelses- og styringsparadigmer i den offentlige sektor, og især argumenterne for et opgør med Weberiansk 
bureaukrati som en effektiv styringslogik. I den anledning trækker jeg kort på Dignan (2019) og Lalouxs 
(2014) tanker om organisatorisk udvikling og fremtidens styringsparadigmer.  

Helt overordnet er diskussionen om, hvordan kommunen og dens medarbejdere kan være både effektive 

og innovative, også placeret inden for litteraturen om adaptiv ledelse (Uhl-Bien & Arena, 2016), dynamiske 

kapabiliteter (Birkinshaw, Zimmermann & Raisch, 2016) og ambidekstral ledelse (Tangkjær, 2019). Ledelse 

ses at være kunsten at forbinde og skabe tilpasninger til skiftende kræfter i en omverden, der er kompleks, 

uforudsigelig og foranderlig. Det stiller flere krav til lederen end ledelse i en stabil verden, hvor basale 

koordinerende kompetencer så som planlægning og budgettering ofte er tilstrækkelige. Succes i en 

foranderlig verden kræver mere dynamiske kompetencer, da man løbende skal undersøge, vurdere og 

reagere til nye udfordringer og muligheder. I denne kontekst er litteraturen om ambidekstral ledelse især 

interessant, idet det omhandler hvordan organisationer udforsker nye indsigter og løsninger, samtidig med 
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at de effektivt udnytter den viden, som de er i besiddelse af. Ambidekstrale organisationer formår at gøre 

begge. 

 

1.4 Baggrund – kort om planafdeling 

Jeg er afdelingsleder for Slagelse Kommunes planafdeling, som i dag består af 12 byplanlæggere/arkitekter 
og 2 tekniske tegnere. Jeg blev chef for afdelingen for knap 5 år siden. Siden da har jeg forsøgt at udvikle 
afdelingen, således at der er fokus på arbejdsglæde og medarbejdernes trivsel samtidig med, at vi er kendt 
for kvalitet i opgaveløsning, effektive arbejdsgange og smidig service – både indadtil til det politiske niveau 
og udadtil. Det har jeg gjort dels ved at praktisere en inddragende, involverende og ’empowerment’ 
orienteret ledelsesstil, hvor ansvar i stigende grad er lagt ud til mine medarbejdere, og dels ved at samtidigt 
fremhæve mine forventninger til kvalitet, effektivitet og service. 

For mig  at  se har vores arbejde ét  overordnede formål. Vi skal sørge for,  at Slagelse er et  godt 
sted at  være.  Det vil sige,  vi planlægger for et  fysisk miljø ,  hvori mennesker trives. Vi løser 
opgaver inden for en bred vifte af planopgaver – fra udviklingsstrategi, kommuneplan og lokalplaner over 
landdistriktsudvikling og kulturmiljøbevaring til byrumsprojekter og arkitektonisk rådgivning. Vi arbejder 
eksempelvis med udviklingen af både nye og eksisterende bydele, hvor vi tænker bæredygtighed og FNs 
verdensmål ind i vores planlægning. Vi omdanner udtjente erhvervsområder til levende bydele. Vi 
forskønner landsbyer ved at nedrive faldefærdige huse. Vi skaber vækst og arbejdspladser ved at udvikle 
nye erhvervsarealer. Vi udvikler vores bymidter som levende, trygge og indbydende steder at være.  

Afdelingen sidder med mange opgaver og projekter, der sætter rammen for udvikling i 
kommunen.  Vores arbejde forudsætter tværgående samarbejde på tværs af administrations faggrupper, 
afdelinger og centrer, såvel som samarbejde med borgerne, foreninger og virksomheder uden 
organisatorisk tilknytning til kommunen.1  

 

1.5 Opgavens Struktur 

Afhandling er opbygget i fem kapitler, inklusiv denne indledning. I kapitel 2 uddyber jeg opgavens 
teoretiske rammer. Kapitel 3 omhandler opgavens metodologi; jeg redegør for min kvalitative tilgang til 
både indsamling af empiri og dens analyse. I kapitel 4 præsenterer jeg resultaterne fra mine interviews og 
dokumentanalyse. Analysen og diskussionen er delt op i 3 afsnit, som hver for sig besvarer opgavens 3 
underspørgsmål. Masteropgaven afsluttes med kapitel 5 – konklusion og perspektivering. 

  

                                                             
1 Denne beskrivelse af afdelingen fremgår af andre eksamensopgaver, herunder ‘Strategisk HRM i  det moderne 
arbejdsliv’ og ‘Kommunikation og ledelse’ (afleveret april 2020). 
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Kapitel 2 Teori 

Formålet med dette kapitel er at motivere mit valg af teori. Afhandlingen omhandler et konkret 
vidensproblem – hvordan balancerer den offentlige sektor behovet for sikker drift og innovation.  

For at komme nærmere ind på dette problemfelt indleder jeg afsnit 2.1 med en introduktion til begreberne 
styringsparadigmer og ledelsesperspektiver i den offentlig sektor, og koblingerne mellem de to. Afsnittet 
redegør for et opgør med Weberiansk bureaukrati som en effektiv måde at styre den offentlige sektor. I en 
verden kendetegnet af stigende kompleksitet, ses flere alternative styringslogikker, som lægger vægt på 
mindre hierarkiske organisationer med kreative medarbejdere, der opfinder innovative opgaveløsninger. 

Afsnit 2.2 sætter diskussionen om behov for mere innovative organisationer i vores komplekse verden i et 
mere teoretisk lys. I denne opgave har jeg valgt at trække overordnet på adaptiv ledelse som en ramme for 
at forstå ledelse i kompleksitet. Hvad angår balancen mellem innovation og drift, søger jeg inspiration hos 
teorier relateret til ambidekstral ledelse. Teorifeltet omhandler netop spørgsmålet om, hvordan man kan 
kombinere operationelle ledelse og dens fokus på drift, effektivitet og produktivitet med entreprenørielle 
ledelse og dens fokus på innovation og nytænkning. 

I afsnit 2.3 afslutter jeg kapitlet ved at tydeliggøre, hvordan teorifremstilling skal bidrage til at besvare 
opgavens hoved- og underspørgsmål. 

 

2.1.1 Indflyvning - styringsparadigmer og ledelsesperspektiver i den offentlige sektor 

Formålet med dette afsnit er at definere begrebsforståelse i opgavens diskussionen af udvikling af den 
offentlig sektor. 

Et styringsparadigme bør ses som et sammenhængende sæt af forestillinger om, hvordan man kan styre 
den offentlige sektor, og dens medarbejdere, ydelser og udgifter, såvel som kultur, samarbejdspartnere og 
udvikling (Bøgh Andersen et al., 2020). Der findes flere, fx Lerborg (2011) der identificerer seks forskellige 
offentlige styringsparadigmer. Paradigmerne er opstået på forskellige tidspunkter, ofte som løsning eller 
komplement til eksisterende styringslogikker og deres udfordringer, som dog ikke er blevet helt fordrevet. I 
en typisk organisation vil man derfor ofte finde flere arkæologiske lag af styringsparadigmer, -teknologierne 
og ledelsesværktøj, som har hobet sig op igennem årene – og som er mere eller mindre anvendte i praksis. 
Blandt de mest væsentlige styringsparadigmer kan nævnes bureaukrati, New Public Management og 
governance.  

Bureaukrati er en af de tidligste styringsparadigmer. Webers idealtype for en effektiv organisationsform, 
fylder meget i denne form for styring. Der er fokus på styring af organisationen via hierarki, dvs. 
organisationen er vertikalt inddelt i niveauer af over-/underordnelsesforhold. Styring er centraliseret, idet 
beslutninger træffes af ledelsen centralt i organisationen. Arbejdet er formaliseret – der styres med 
formelle procedurer og regelsæt. Der er en klar opdeling af roller og funktioner, idet organisationen er 
opdelt i funktionelle enheder, og specialister tager sig af bestemte opgaver (Jakobsen, 2013, 252). 

New Public Management [NPM] som styringsparadigmet kom oprindeligt frem i 1980’erne med den enkle 
præmis, at den offentlige sektor kunne effektiviseres ved at indføre styringsmekanismer fra den private 
sektor, eksempelvis udlicitering og privatisering. Et stigende fokus på kontraktstyring og især resultaterne 
gav efterfølgende anledning til nye værktøjer såsom dokumentationsrutiner, kvalitetsindikatorer, nøgletal, 
og benchmarking (Lerborg, 2011). 

New Public Governance er ofte betegnet som det næste paradigme for offentlig styring. Den offentlige 
sektors rolle handler ikke længere om bureaukratiske ydelse af service til klienter, heller ikke 
markedsorienteret service til kunder. Kernebegreber nu er offentlig værdi, public service og især 
samskabelse – der skal ske samarbejde og co-creation med civil samfundet. Borgeren har fået en aktiv rolle 
som medspiller i opgaveløsningen (Espersen & Andersen, 2017). 
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Samtidig som der findes flere overordnede paradigmer om hvordan man kan styre den offentlige, findes 
der også forskellige perspektiver på ledelsen af dens medarbejdere.  Bolman og Deal (2013) lægger op til en 
enkelt model med 4 ledelsesperspektiver: strukturel/rationel, human ressource, politisk og symbolsk.  

Fra det strukturelle/rationelle perspektiv omhandler ledelsesopgaver primært management, analyse og 
design af organisationen. I dette perspektiv er en managers fokus rettet mod fx målstyring i forbindelse 
med organisationens formål og strategi, tidsplaner og deadlines, tydelig fordeling af ansvar og opgaver, og 
design af systemer, processer og strukturer som kan koordinerer det hele. 

I human ressource-ledelse er fokus rettet ikke kun mod organisationens formål, men også mod de 
mennesker og grupper, som organisationen består af. Ledelse handler om at delegere, støtte og udvikle 
medarbejdere; ledelsens værktøjer omfatter personalepolitikker, udviklingssamtaler, kompetenceudvikling, 
teambuilding, osv. I dette ledelsesperspektiv er der ofte lagt vægt på, at organisationer er flade, åbne, og 
kommunikerende, samt at de kan forandres via inddragelse af medarbejdere.  

Fra det politiske ledelsesperspektiv betragter man organisationer som politiske arenaer, hvor kampen om 
magt er central. Ledelse drejer sig derfor om diplomati, forhandling og opbygning af magtbaser.  

I symbolsk perspektivet er der fokus på inspiration og meningsskabelse som måder at motivere og lede 
medarbejdere. Organisationer er derfor ’teaterscener’ med kulturelle mønstre dannet af myter, normer, 
rutiner og traditioner. Ledelsesopgaven går ud på, at styre narrativer/fortællinger, og at skabe en identitet 
på arbejdspladsen.2 

Der er ofte en sammenhæng mellem styringsparadigmer og ledelsesperspektiver. NPM med dets fokus på 
resultatorientering og effektiv ressourceudnyttelse læner sig op ad et strukturelt ledelsesperspektiv. 
Governance er ofte mere HR relateret med fokus på tillidsbaseret ledelse, netværksbaseret samarbejde og 
lederen som katalysator og kollaboratør. Som leder er det vigtigt at forstå logikken bag paradigmerne, for 
at kunne bedst lede i tråd med de potentiale de rummer (Bøgh Andersen et al., 2020). 

 

2.1.2 Fra det industrielle til det postindustrielle organisation 

Et stigende antal teoretikere fortæller, at det bureaukratiske styringsparadigme hører fortiden til, idet 
organisationer nu opererer på en tidligere uset skala og kompleksitet, og i en verden under konstant 
forandring. Allerede for godt 25 år siden lagde Hirschhorn og Gilmore (1992) op til, at en hierarkisk 
opdeling af organisationer med enkle, klare og stabile grænser ikke passer til et globaliseret videnssamfund 
med komplekse markeder, wicked problems, nye teknologier, nye relationer og nye måder at arbejde på. I 
nutidens organisationer er grænser og medarbejdernes roller, relationer og opgaver blevet slørede og 
tvetydige. Flere mere eller mindre teoretiske bidrag bygger nu videre på dette grundlag (Dignan, 2019; 
Lalloux, 2013). 

På et niveau går kernen i diskussion ud på, at industrielle ledelse i en postindustrielle verden er en rigtig 
dårlig idé. Systematiske og standardiserede arbejdsgange, rigide arbejdsopdeling, og en klar 
kommandokæde, hvori det er ledere, som fortæller, hvad deres medarbejdere skal lave og tænke, hænger 
ikke godt sammen med nutidens syn på organisationer som bestående af dygtige og kompetente 
mennesker fyldt med potentiale. - Dignan og Lalouxs diskurs om ”evolutionære organisationer” som model 
for en ny styringslogik fremhæver de emotionelle, kreative og intuitive sider af mennesket som nøglen til 
en virksomheds succes i det postindustrielle æra. Ledelse skal tage udgangspunkt i, at mennesker er 
motiverede og i stand til at lede sig selv. Arbejdets organisering skal baseres på respekt, tillid og tryghed 
frem for kontrol. På denne måde sættes menneskene fri til at udfolde deres kreativitet og opfylde deres 

                                                             
2 Denne redegørelse for Bolman & Deals model fremgår af tidligere eksamensopgaver, herunder Ledelse opad i 
offentlige hierarkier (afleveret januar 2020). 
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potentiale. Som sådan løser de deres opgaver med en energi og passion, som man ikke ser i traditionelle 
organisationer. 

Derudover er debatten tæt tilknyttet en kritik af bureaukratisering. Bureaukrati som et begreb er ikke 
længere kædet sammen med Webers idealtype for en organisationsform. I stedet bruges det ofte som 
”skældsord for vækst i regler og offentlige hierarkiske organisationer, der skaber ineffektivitet, ufleksibilitet 
og lav responsivitet over for politikere og borgere” (Jakobsen, 2009, 135). Tilsyneladende er formålet med 
bureaukrati at finde den mest ineffektive arbejdsgang; den som spilder den mest tid, involverer de fleste 
menneske, og kræver fleste handlinger. I følge Dignan (26) er bureaukratiet årsagen til, at det kan tage 6 
måneder at bestille toilet papir.  

Jakobsen (2013) fortæller, at kritikere fra den “bureaukrati skeptiske” position peger på en række 
mekanismer bag denne negative sammenhæng. De mange niveauer i en hierarkisk organisation skulle føre 
til, at ledelsen bliver isoleret fra både deres medarbejdere og kunder, og dermed er mindre responsive til 
den komplekse verden, som de befinder sig i. Specialisering og arbejdsdeling har skabt siloer på tværs af 
organisationer, som hæmmer tværgående koordinering. Tværgående, matrix løsninger har kun skabt flere 
lag, og har dermed sløret hvem der har ansvar. Beslutningsprocessen helt generelt er derfor blevet 
særdeles tung og langsom på grund af de mange interne barrierer. Innovation og kreativitet i særdeleshed 
skulle have svære betingelser, idet de mange lag og siloer hæmmer, at viden og gode ideer frit bevæger sig 
både horisontalt og vertikalt i organisationen. Ufleksible formelle regler sammen med udbredelsen af en 
nulfejlskultur skulle også have hæmmet kreativitet.  

Dignan og Laloux fremlægger en meget enkel løsning – man kan opnå fremragende resultater ved at flytte 
beslutningskompetence længere nede i hierarkiet til selvledende teams. Det er nemlig decentralt, at 
forandringer opleves og viden findes. Teams er derfor i stand til at kontinuerligt tilpasse sig og styre efter 
nye forhold. 

 

2.2.1 Adaptiv ledelse 

Uhl-Bien og Arena (2016) beskriver en noget mere teoretisk tilgang til ledelse, når man står over for 
kompleksitet. De peger på behovet for en adaptiv form for ledelse, hvis man skal kunne håndtere 
omverdens kompleksitet, uforudsigelighed og foranderlighed. Essensen i Uhl-Biens og Arena’s tese er, at 
når man skal lede komplekse fænomener, der interagerer uforudsigeligt og dynamisk, så skal ledelse 
genkende:   

“… the rich interconnectivity that underlies the forces of change in our societies and 
organizations, and learn to interact and engage with it. We must learn to enable adaptive, 
rather than ordered, responses to complexity.” 19 

Det betyder, at organisationer derfor er afhængige af deres miljø. De udvikler sig i samspillet med deres 
miljø og overlever kun, hvis de kan tilpasse sig i forhold til forandringer i miljøet, fx nye teknologier, 
konkurrenter, ny viden, nye behov, nye reguleringer, nye politikker, ny etik. Organisationers overlevelse 
afhænger eksempelvis af deres dynamiske kapabiliteter, dvs. evne til at tilpasse sig miljøet og genopfinde 
passende kompetencer (Tangkjær, 2019; Teese, Pisano & Shuen, 1997; Birkinshaw, Zimmermann & Raisch, 
2016). 

Uhl-Bien og Arena tilkendegiver, at verdens kompleksitet ikke længere alene kan håndteres via hierarkiske, 
top-down løsninger med fokus på kontrol og styring. Kontrol og styring kan netop forhindre at 
organisationer er i stand til at reagere fleksibelt. Komplekse miljø og udfordringer kalder i stedet på 
adaptive løsninger med fokus på netværker og emergerende tilpasninger. Rollen for ledelsen handler 
mindre om planlægning og styring af adaptive løsninger, men mere om at sørge for et miljø og en kultur, 
som understøtter nye tankegange, tilgange og løsninger i at emergere i netværker af tværsektorielle 
grupper. Ledelsen kan eksempelvis facilitere tværsektoriel deling af viden og information og dermed nye 
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kreative løsninger ved at bygge broer mellem grupper. Man kan ligeledes dyrke en kultur på arbejdspladsen 
præget af sammenhold og tillid mellem medarbejdere.  

For Uhl-Bien og Arena handler adaptiv ledelse derudover om, hvordan man balancerer og forbinder en 
organisations to primære systemer: det operationelle system rettet mod drift, produktivitet og effektivitet 
og det entreprenørielle system rettet mod innovation og læring. Det handler med andre ord om 
ambidekstral ledelse. 

 

2.2.2 Ambidekstral ledelse 

Ambidekstral ledelse tager udgangspunkt i, at organisationer helt grundlæggende er præget af to 
organisationslogikker – udnyttelse af eksisterende viden og ressourcer samt udforskning af ny viden og 
ressourcer. Udnyttelse og det operationelle system handler om drift og produktion, effektivitet, 
standardisering, stabilitet, effektivitet, implementering, forbedringer og eksekvering. Udforskning skal 
forstås som innovation, variation, fleksibilitet såvel som at undersøge, løbe risiko, eksperimentere, lege, og 
gå på opdagelse.  

Som Levinthal og March (1993: 105) konstaterer: “the basic problem confronting an organization is to 
engage in sufficient exploitation to ensure its current viability and, at the same time, devote enough energy 
to exploration to ensure future viability”. At balancere produktion og innovation er ikke nogen nem opgave, 
idet der er en spændingen mellem de to logikker. De er modsætningsfyldte, da det handler om hvordan en 
organisation skal allokere de samme knappe ressourcer, fx tid, opmærksomhed, medarbejdere, penge 
(Tangkjær, 2019). 

I tråd med adaptiv ledelses tankegang er den optimale balance mellem de logikker afhængig af 
organisationens omverden. Organisationer har en naturlig bias for at lære gennem udnyttelse af 
eksisterende viden, metoder og teknologier. Stiafhængighed fører til en ’mere af det samme’ kultur og 
praksis, hvor ressourcer bliver allokeret i kendte retninger. Sådan en tilgang kan dog være strategisk 
nærsynet; man risikerer fx at markedet ændrer sig, og så overlever virksomheden ikke. Omvendt vil en 
organisation, der primært bruge kræfter på udforskning af nye idéer inden for et nyt potentielt marked, og 
som ikke kan udnytte dem til at skabe værdi, til sidst løbe tør for ressourcer. 

Derfor er der brug for adaptiv ledelse, der balancerer udnyttelse og udforskning. Der er ikke en af 
logikkerne, der er bedre end den anden. Man skal ikke vælge den en frem for den anden, men bruge en 
’både-og’ tilgang, dvs. man skal bruge begge hænder – derfor betegnelsen ’ambidekstral’. 

Tangkjær (2019) opridser flere mulige dilemmaer, der kan opstå, når den operationelle ledelse gnider op ad 
den entreprenørielle ledelse: fx skal man være kort- eller langsigtede i sin ledelse, skal man have fokus på 
stabilitet eller fleksibilitet, skal man understøtte idégenerering eller implementering af idéer, og bør man 
følge reglerne eller ej. For flere forskere er det en vanskelig eller umulig opgave at designe en organisation, 
der formår at balancere de to logikker (Gibson & Birkinshaw, 2004). 

En tilgang er at skabe hybride (’dual structured’) organisationer, hvor en del af organisationen beskæftiger 
sig med udnyttelse, en anden del tager sig af udforskning, og topledelsen håndterer de udfordringer, der 
opstår undervejs. Et alternativ er ‘behavioural integration’, hvor produktion og innovation er lagt sammen i 
en strukturel enhed. Her får nærmeste ledelse en rolle i at understøtte balancering af de to logikker. 
‘Sequential alternation’, hvor man bevidst oscillerer mellem perioder med udnyttelse og perioder med 
udforskning, kan også vælges som ambidekstral strategi (Birkinshaw, Zimmermann & Raisch, 2016). 
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2.3 Forskningstilgang og operationalisering af teori 

Jeg har valgt at bruge en abduktiv tilgang til masteropgaven. Opgaven er ikke rettet mod at udvikle nye 
teorier eller teste hypoteser, men tager udgangspunkt i min undren over den igangværende forandring af 
Slagelse Kommunes som organisation – hvilke kræfter skubber til organisationen og hvilken betydning har 
transformationen for min ledergerning. For at forstå min case bruger jeg teori til at belyse problemfeltet. 
Forhåbentlig åbner teorierne op for nye indsigter undervejs i analysen.  

Diskussionen om styringsparadigmer og opgøret med bureaukrati fungerer som en slags baggrundsviden til 
logikken bag organisationsprojektet. 

Diskussionen om adaptiv og ambidekstral ledelse skal underbygge analysen af, hvor min afdeling står i dag i 
forhold til balancen drift-innovation, og analysen af hvordan jeg fremover understøtter omstillingen mellem 
de to logikker.  

I kapitel 3 – metode redegør jeg nærmere for, hvordan jeg har valgt at indsamle og analysere empirien.  
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Kapitel 3 Metode 

Jeg har valgt en ren kvalitativ tilgang til data indsamling og analyse i denne opgave. Kvalitativ forskning er 
især egnet, når man skal undersøge sociale og kulturelle forhold som fx menneskers relationer, værdier, 
meninger og adfærd – emner som ellers er svære at kvantificere eller måle med tal. Styrker med kvalitative 
metoder består af, at man kan få en kompleks, dybtgående og ’tyk’ beskrivelse af hvordan mennesker 
oplever deres daglig dag. Man får dermed en bedre, rigere forståelse af en specifik sociale kontekst. 

Dette kapitel vil gennemgå de forskellige metoder, som jeg har brugt i opgaven, blandt andet 
semistrukturerede interviews/fokusgruppeinterviews (Kvale & Brinkmann, 2008), dokumentanalyse og 
kodning, samt uddybe hvad disse medfører af styrker og svagheder.  

På et overordnet niveau er opgaven bygget op omkring en case study analyse. Jeg har fokus på hvordan 
kommunens planafdeling balancerer behovet for at være driftig og innovativ, og hvilken betydningen det 
har for mit lederskab. Formålet (og fordelen) med at analysere en case er at få en dybtgående indsigt i og 
forståelse for den konkrete case. Analysens konklusioner forventes ikke at danne grundlag for nye 
hypoteser eller teorier, dog kan de eventuelt være relevant til andre lignende afdelinger – forudsat et 
overbevisende teoretiske ræsonnement (Mitchell, 1983). 

 

3.1 Indsamling af empiri 

Semistrukturet interview 

For at undersøge topledelsens syn på behovet for at tilpasse kommunens organisation har jeg foretaget et 
semistrukturet interview med kommunaldirektøren og borgmesteren. Interviewet var semistrukturet 
forstået som det var i høj grad fleksibelt. Jeg havde forberedt et interviewskema (bilag 1) med løse 
spørgsmål og brede emner, som jeg ville komme ind på undervejs. Der var ingen bestemt rækkefølge og 
ingen obligatoriske spørgsmål, der simpelthen skulle stilles. Desuden var jeg opmærksom på muligheden 
for at spørge mere ind til eventuelle nye emner, spændende spor, osv., måtte de dukker op.  

Interviewskemaet var inspireret af teoriafsnit og en foreløbig screening af dokumenter relateret til 
organisationsudviklingsprojekt. Mine spørgsmål var forholdsvis åbne, neutrale og ikke ledende; jeg skulle 
høre respondenternes meninger, ikke mine. Der var en god stemning under interviewet, og en god 
pingpong effekt mellem kommunaldirektøren og borgmesteren.  

 

Fokusgruppeinterviews 

Jeg har afholdt 2 fokusgruppeinterviews/workshops med planafdelingen, for at undersøge hvordan 
medarbejdere oplever balancen mellem det operationelle og det entreprenørielle i deres opgaveløsningen. 
Afdelingen blevet delt i to grupper af 5-6 medarbejdere, med en blanding af alder, køn, erfaring og 
kompetencer. Jeg indledte hver interview ved at fortælle om min interesse i balancen mellem drift og 
innovation i afdelingens arbejde, både i relation til organisationsprojekt og min masteropgave. Derefter 
stillede jeg nogle spørgsmål til diskussion (bilag 2), og gav medarbejderne 30 minutter til at forberede nogle 
svar. Det viste sig, at begge engagerede grupper havde brug for noget mere tid. Under de efterfølgende 
diskussioner kom medarbejderne typisk selv på banen og drøftede ofte indbyrdes. Jeg stillede uddybende 
spørgsmål efter behov og interesse.  

En typisk fejlkilde i en interviewsituation som denne er den ulige magtforhold mellem mig og mine 
medarbejdere. Man kan risikere, at medarbejderne kommer med udsagn eller svar, der muligvis forsøger at 
spejle mine holdninger, dvs. de siger, hvad de forventer, jeg gerne vil høre. Det har jeg været bevidst om 
under begge interviews, og jeg har ikke oplevet, at det har været et problem. 
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Transskribering 

Både interviewet med borgmester/kommunaldirektør og de 2 fokusgruppeinterviews er blev optaget på lyd 
med alles samtykke og derefter transskriberet ordret i deres fylde længde. Medarbejderne er blevet 
anonymiseret, da jeg har orienteret om, at jeg ikke vil citere dem ved navn. Der er ikke foretaget korrektur, 
hverken af gentagelser eller afbrudte sætninger. Der kan være tilfælde i kvalitative interviews, hvor 
korrektur ellers er nødvendig for at fremme en mere læsevenlig citat, men jeg må sige, at mine 
respondenter var usædvanlige sammenhængende. Der er ikke noteret stemmeføring, gestusser, 
ansigtsudtryk eller lignende. Jeg mener ikke, der var nogle hændelser, der var værd at nævne. 

 

Dokumenter 

Dokumenterne er vigtige ressourcer i kvalitative forskning, når man vil forstå komplekse sociale 
fænomener. En del skriftligt materiale er inddraget i analysen. Det omfatter rapporter fra KL og 
Finansministeriet i forbindelse med behov for velfærdsreform. Hvad angår tilpasning af organisationen i 
Slagelse Kommune har jeg primært brugt sagsfremstillinger og bilag til enten Økonomiudvalget eller 
Byrådet, samt diverse oplæg fra kommunaldirektøren til administrations ledere og medarbejdere.  

 

3.2 Analyse af empiri 

Kodning 

For at finde sammenhænge og mønstre i empirien er både dokumenterne og de 3 interviews blevet 
analyseret ved hjælp af en kodningsstrategi. Min metode har været først at gennemlæse alt materiale flere 
gange i sit helhed. Det har typisk givet flere overordnede temaer eller kategorier, som enten er inspireret af 
mine forforståelse, kendskab til teori eller forhold, som kommer til synet, når jeg sætter mig ind i empirien. 
Materialet er så blevet delt op jævnfør kategorierne, gennemlæst igen, og derefter kodet efter eventuelle 
underemner.  Et overordnet tema i mine fokusgruppeinterviews var fx ‘samarbejde med andre 
centre/afdelinger’. Data inden for temaet kunne efterfølgende blive delt op i underemner så som ‘plan som 
omdrejningspunkt’, ‘manglende tid til samarbejde, ‘behov for reframing’, osv.  

Med denne kodningsstrategi får jeg et fint overblik over de centrale emner i min empiri. Disse emner 
danner så grundlag for den egentlige analyse og fortolkning.  

Det er ikke helt uvæsentligt, at koderne viste sig at være både datadrevne og baseret på teori og 
forforståelse. Det taler for, at ‘cherry picking’ ikke nødvendigvis er et validitetsproblem i analysen, idet det 
tyder på, at kodningsprocessen ikke kun har fundet det, der ellers vil bekræfte mit tidligere perspektiv på 
problemfeltet. 

 

Dokumentanalyse 

Min empiri omfatter en del dokumenter, herunder flere rapporter fra statslige organer, sagsfremstillinger 
og bilag til politiske møder, og oplæg fra kommunens topledelse. Uanset hvor officielle dokumenterne 
virker, kan man ikke bare regne med, at de fortæller den endegyldige sandhed. Et dokument er en social 
genstand, dvs. det er produceret, formidlet og modtaget i en bestemt social kontekst. Et dokument 
fortæller derfor kun en version af sandheden. Analysen af dokumenterne omfatter derfor ikke kun en 
grundig læsning af selve indholdet og dets retoriske form, men også en kritisk stillingtagen til produktion (fx 
hvem er forfatteren, hvornår/hvorfor/hvordan er de produceret) samt konsumption (fx hvordan er de 
formidlet, hvem er læseren, hvordan er de fortolket) (Coffey, 2014).  
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Forskning i egen organisation 

At være forsker i egen organisation kan medføre både fordele og ulemper (Ry Nielsen & Repstad, 1993). 
Blandt fordele kan man nævne, at jeg har selvfølgelig indgående kendskab til organisationen og min 
afdeling, herunder vores hverdags praksisser og oplevelser. Det giver blandt andet en bedre forståelse for 
afdelingens kultur. Det har muligvis medvirket til at jeg kun har stillet de mest relevante, præcise 
interviewspørgsmål. 

En mulig ulemper kan være, at man ikke udvikler en bredere forståelse for feltet og dets problemstillinger, 
idet det er svært at lægge noget distance til casen, dvs. man kommer ikke op i helikopteren. Desuden er der 
en risiko for, at analysearbejdet bliver påvirket af forskerens egne meninger, forforståelser og eventuelle 
fordomme. Med dette i minde har jeg bevidst læst en bred vifte af teorier relateret til ledelse og 
organisationsudvikling som afsæt for min masteropgave, dvs. inden dens fokus blev konkretiseret, for at 
hæve mig over frøperspektivet og mine egne forforståelser. Derudover har jeg løbende drøftet opgaven og 
mine tanker med andre chefer både i og uden for min organisation. 

Man skal også være klar over, at der er risiko for noget bias i forskningsresultater, hvis man har nogen 
sociale bånd til informanterne. Her er jeg bevidst om, at der i dette tilfælde findes et magtforhold – jeg er 
chef for mine medarbejderne. Som bemærket ovenfor mener jeg dog ikke, at det har skævvredet 
interviewsituationen.  
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Kapitel 4 Analyse & Diskussion 

Analysen og diskussionen er bygget op omkring opgavens 3 underspørgsmål. 

 

4.1 – Hvad er topledelsens syn på behovet for at tilpasse kommunens organisation?  

Analysen her sker på to niveauer. For at sætte diskussionen i en bredere kontekst ser jeg først nærmere på 
den offentlige sektors vilkår og udfordringer fra et større samfundsmæssigt perspektiv. Derefter kigger jeg 
på situationen i Slagelse.  

For at forstå synet på behov for forandring har jeg valgt at analysere dokumenterne og interviewet med 
borgmesteren og kommunaldirektøren ud fra teorierne vedrørende offentlige styringsparadigmer og 
ledelsesperspektiver (Lerborg, 2011; Bøgh Andersen, 2020; Bolman & Deal, 1991; Dignan, 2019; Laloux, 
2013) og adaptive ledelse (Uhl-Bien & Arena, 2016). Teorierne giver en ramme for at forstå, hvorfor der skal 
ske reform eller tilpasning, og på hvilken måde det skal ske. 

 

4.1.1 Velfærdsreform i Danmark 

”Nogle fremstiller det, som om vi kører på kanten af afgrunden. Det gør vi ikke, men vi har kurs imod 
den, og vi kan se den. Vi kan se den tydeligt.” Knud Heinesen, Finansminister, 1979. 

Godt nok er den danske økonomi i dag ikke længere kendetegnet af en stigende udlandsgæld med stigende 
renter og afdrag, men udvikling af velfærdssamfundet står stadig overfor flere udfordringer, som gør at 
man skal tænke nyt. 

En stor del af problem er, at vi heldigvis lever længere og får flere børn. Demografien udvikler sig således, 
at der bliver flere børn og ældre, der trækker på vedfærdstaten, men forholdsvis færre på arbejdsmarkedet 
der bidrager til dens finansiering. Rammerne for den offentlige sektor er især udfordret på grund af det 
stigende antal ældre (Finansministeriet, 2017).  

KL bakker op om dette narrativ. Den offentlige sektor oplever et udgiftspres på en række velfærdsydelser 
på grund af flere ældre, flere personer med fysiske og psykiske udfordringer, og flere der trækker sig tidligt 
fra arbejdsmarkedet. I 2025 vil der være 75.000 flere danskere over 80 år; i 2030 vil der være 161.000 flere. 
Samtidig forventes fx antallet af type-2 diabetikere at stige med 200.000 i 2050; antallet af KOL-patienter vil 
stige med 60.000. Der er ligeledes flere, der vil få en psykiatrisk diagnose: knap 300.000 danskere i 2019 
havde sådan en, 50.000 flere end for fem år tidligere. Stigningen i antallet af børn, unge og voksne med 
behov for støtte og hjælp er også markant. Fx fra 2015-2018 steg antallet af voksne fuldtidsmodtagere af 
bostøtte og botilbud nationalt med 5.000 fuldtidspersoner. (KL, 2019: 10-21) 

”Vi står med et reelt og stort samfundsproblem. Dag for dag bliver vi flere ældre, flere med kronisk 
sygdom og flere med psykiske lidelser. Det sætter sundhedsvæsenet – og hele velfærdssamfundet – 
under et voldsomt pres. I takt med at vi skal løse flere sundhedsopgaver, skal vi finde pengene andre 
steder på budgettet, og der er kun de øvrige velfærdsområder at finde dem i. Det er en uholdbar 
situation. Derfor er der i  den grad brug for en reform hurtigst muligt.” (KL, 2019 : 5) 

Derudover er den offentlige sektor presset af stigende forventninger til den service, den leverer. Både 
politikere og borgere har stigende forventninger om velfærd i verdensklasse, dels fordi velstanden generelt 
øges, dels fordi der sker en hastig teknologisk udvikling i vores hverdag (KL, 2019; Finansministeriet, 2017: 
3).  

Den offentlige sektor skal derfor levere samme eller bedre ydelser og velfærd i en tid med færre ressourcer, 
stigende krav, øget kompleksitet og nye forventninger fra borgere og politikere (Bourgon & Dahl, 2017, 10). 
Udfordringerne betyder, at der er behov for en større reform af velfærdsstaten.  
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”Hvis vi i de kommende mange år skal have en offentlig sektor, som kan levere velfærd af høj kvalitet 
ti l  borgerne, kræver det fornyelse og innovation. Det kræver ikke alene, at den offentlige sektor skal 
køre længere på literen – det kræver, at vi har mod til at køre nye veje” (Finansministeriet, 2017, 3.) 

Sammenhængsreformen fra 2017 lagde op til forandring inden for flere spor. Bedre ledelse i den offentlige 
sektor skal skabe bedre velfærd, idet det er en forudsætning for, at motiverede og dygtige offentlige 
medarbejdere leverer service af høj kvalitet (KL 2018; Finansministeriet 2017).  Derudover skulle 
afbureaukratisering, mindre silotænkning, mere samskabelse og digitalisering fremmes. 

Afbureaukratisering skal give medarbejderne mere tid til kerneopgaven ved at fjerne unødige krav om 
registrering. SOSU-assistenten, læreren, sygeplejersken, pædagogen og andre skal ikke længere bruge tid 
på overflødige regler og registreringskrav. Ressourcerne skal bruges klogt, ”på kernevelfærd frem for 
bureaukrati” (KL, 2018, 3).  Færre regler skal desuden give medarbejderne mulighed for at udfolde deres 
faglighed i mødet med borgeren. (Finansministeriet, 2017 & 2018). Opgøret med silotænkning skal sikre at 
borgeren oplever, at den offentlige sektors indsats er helhedsorienteret og sammenhængende på tværs af 
flere områder.  

Disse to reformspor kobler jeg sammen med en kritik af NPM. NPM har givet flere gode resultater de sidste 
30 år, men nu ser man også faldende marginale grænsenytte og utilsigtede negative konsekvenser. Trods 
NPM’s hensigt om at fjerne regler, har det stigende fokus på konkurrence, dokumentation, nøgletal, 
incitamenter og overvågning skabt mere bureaukrati, forstærkede siloer og øget fragmentering (Bøgh 
Andersen et al., 2020). 

Den stigende betydning af New Public Governance som et alternativt styringsparadigme kan ses i ønsket 
om mere samskabelse, herunder kultivering af et aktivt medborgerskab og dermed mobilisering af nye 
ressourcer. Civilsamfundet, brugere, pårørende og andre aktører skal inddrages for at afprøve nye 
initiativer og skabe bedre løsninger til gavn for den enkelte borger (Bøgh Andersen et al., 2020). 

Der er også tegn på Digital Era Governance som styringsparadigme, idet digitalisering og robotisering skal 
skabe resultater (Bøgh Andersen et al., 2020). Digitale velfærdsløsninger giver nye muligheder for en 
effektiv, mere smidig og sammenhængende opgaveløsning. Med deres fortsat udbredelse på tværs af en 
’up to date’ offentlig sektor vil kommunerne bedre kunne tilpasse deres indsatser til den enkelte borger.  

Den nuværende regerings udspil til en selvstyrereform for den offentlige sektor tager afsæt i meget af det 
samme – kritik af NPM, og governance som et muligt alternativt. Tiden og penge skal ikke forsvinde i 
papirarbejde, derfor skal offentlige institutioner og medarbejdere frigøres fra detailstyring og unødig 
dokumentationskrav. Ansvar og autonomi skal placeres mere lokalt, således at den enkelte medarbejder og 
den enkelte institution finder de rigtige løsninger. 

 

4.1.2 Bedre velfærd til borgerne i Slagelse 

Nærværende organisationsprojekt i Slagelse Kommune blev skudt i gang i marts 2018, da Økonomiudvalget 
godkendte et oplæg til ramme for en ny organisering. Bedre velfærd til borgerne var udarbejdet på 
baggrund af et politisk ønske om at udvikle organisationen i en retning med nye muligheder for at skabe 
bedre velfærd for borgerne (Slagelse Kommune, 2018). Afsættet for oplægget til en ændret administrativ 
organisering var dels økonomisk. KORA analysen i 2017 havde blandt andet vist, at Slagelse Kommune er 
dyrere på decentralt niveau i forhold til ledelse og administration. I den seneste budgetaftale var der derfor 
krav om at frigøre 20 mio. kr. i forbindelse med en ny organisationsmodel. Derudover afspejlede oplægget 
de politiske ønsker i konstitueringsaftalen om at arbejde hen imod en organisation, hvor decentralisering 
og en forenklet forvaltningsstruktur er det bærende princip.  

Decentralisering blev i særdeles italesat som en måde at give bedre velfærdsløsninger til den enkelte 
borger. Der var der lagt op til at øge de decentrale lederes beslutningskompetencer og beslutningsrum, 
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således at ansvar og kompetence ligger hos dem, der i hverdagen står med opgaverne. Lederne skulle have 
mulighed for at løse kerneopgaven på en meningsfyldt måde. Det meningsfyldte består i at skabe 
forskellige og lokale løsninger, som imødekommer den forskellighed, der er blandt borgerne, 
medarbejderne og det lokale område.  

Intentionen med oplægget var også at imødekomme det manglende topledelsesfokus på fagligheden, som 
Ledelseskommissionen havde påpeget. Topledelsen skulle understøtte virksomhederne i at højne kvaliteten 
og lede i stedet for at styre. Endelig er intentionen også at intensivere indsatsen for at skabe 
sammenhængskraft og øge evnen til at arbejde på tværs af organisationen. (Bedre velfærd til borgerne, 
Slagelse Kommune, 2018). 

Der er en kompleks blanding af styringsparadigmer og ledelsesperspektiver i spil her. I første omgang 
afspejler Bedre Velfærd til Borgerne indflydelsen af en governance tankegang, idet det tager afsæt i en 
decentralisering, hvor medarbejdere skaber lokale løsninger sammen med borgeren. Skiftet i ledelsesstil fra 
at styre til at lede lægger op til mindre ledelse fra et strukturelt perspektiv. Fremhævning af 
sammenhængskraft og samarbejde på tværs (dvs. netværksbaseret samarbejde), samt placering af ansvar 
og beslutningskompetence hos den enkelte medarbejder (dvs. tillidsbaseret ledelse) læner sig op af mere 
ledelse fra det HR relateret perspektiv. 

Kommissorium, der er styrende for organisationsprojekt i Slagelse Kommune, blev efterfølgende vedtaget 
af alle 31 byrådspolitikere i november ’18. Det fremgår, at der er stillet store krav til udvikling af 
organisationen på grund af “de øgede forventninger fra borgere og beslutningstagere kombineret med de 
allerede konstaterede budgetudfordringer.” 

“Vi er udfordret af omverdenen. Det er velbeskrevet i  budgetaftalen for 2019-2022. Antallet af 
opgaver er stigende og overstiger de ressourcer, som vi har ti l rådighed for at løse dem. Samlet set 
betyder det, at vi på en række områder er udfordret på både kvalitet og økonomi – dvs. den værdi, 
som vi skaber for borgerne. Borgerne forventer, at samarbejdet med det offentlige tager 
udgangspunkt i  den enkelte borgeres behov ved at inddrage og involvere borgeren i opgaveløsningen. 
Vi skal derfor fremover gøre tingene anderledes for at borgere og medarbejdere kan imødegå de 
nævnte og uundgåelige udfordringer i fremtiden.” 

Blandt de bærende principper for den nye organisering er decentralisering igen fremhævet som en måde at 
styrke det borgernære og kerneopgaven. Frem for standardiserede løsninger fra central hold, der ikke altid 
løser borgerens problemer og behov, skal handlekraften være tættere på borgeren, idet medarbejderne 
nemlig bedst selv kender de udfordringer og behov, som kommunens borgere og lokalsamfund har. Det 
medfølger, at medarbejdernes faglighed også bliver bragt mere i spil - medarbejderne skal have 
metodefrihed og -ansvar, tid, og handlerum.  

Kerneopgaven, uanset om det er at skabe gode levevilkår for den enkelte borger eller skabe gode rammer 
for virksomheder og foreninger, skal desuden ses som en fælles opgave for alle aktører. Velfærdsløsninger 
skal skabes i samarbejde med borgere, virksomheder o.l. Opgaven for organisationen er at facilitere 
samarbejdet med fokus på borgerens og den enkelte virksomheds behov. Det kan betyde, at 
organisationen skal udvikle sig, så der er mindre hierarki og mere netværk. Som en modvægt til 
standardløsninger skal man turde bryde med de faste strukturer; man skal løse opgaverne mere i 
fællesskaber og i netværk for at udvikle nyt.   

Kommissorium lægger op til, at der stadig er brug for en stærk og effektiv driftsstruktur, som er god til 
sikker styring. Samtidig skal kommunen, som en moderne, effektiv offentlig organisation med en kultur, 
hvor borgernes behov er i fokus, kunne lave nødvendige og unikke løsninger, der virker for borgeren. Det 
skal kunne lade sig gøre at gå nye veje ved at tænke nyt og kreativt. Man skal turde udfordre vaner, regler, 
procedurer og processer, der virker hindrende for at løse opgaverne.  Kommunen skal formå at være 
fleksibel og hurtigt kunne tilpasse sig ændrede betingelser.  Ledelsen skal skabe rum til udvikling af 
opgaveløsningen frem for at bestemme, hvordan opgaveløsningen skal være. Eller med andre ord, der skal 
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være mindre styring og mere ledelse. (Kommissorium vedr. rammer for organisering, Slagelse Kommune, 
2018) 

Kommissorium vedr. rammer for organisering bygger videre på et mix af styringsparadigmer og 
ledelsesperspektiver. Decentralisering, borgernær løsninger, metodefrihed for medarbejdere, mere 
samskabelse, fællesskaber og netværk, og ledelse frem for styring lægger fortsat op til en organisation 
præget af en governance logik, mindre strukturel ledelse, og mere HR-relateret ledelse. Færre 
standardiserede løsninger, et bryd med faste strukturer og mindre hierarki kan derudover ses som en 
afvisning af bureaukrati som styringsparadigme. Governance har dog nogle begrænsninger; det har størst 
relevans i forhold til udviklingsopgaver, da paradigmet alene ikke fungerer for driftsopgaver og 
myndighedsudøvelse (Bøgh Andersen et al., 2020). I de områder er der derfor alligevel fortsat plads for 
bureaukratiske og NPM styring, da driften skal være sikker og effektiv. 

Man kan også sætte den nye organisering inden for rammerne af adaptiv og ambidekstral ledelse. En 
fleksibel og hurtig tilpasning er nødvendig på grund af ændrede eksterne betingelser – højere krav til 
velfærd, men færre økonomiske ressourcer. En del af tilpasning går ud på, at tænke nyt, finde unikke 
løsninger, gå nye veje og udfordre regler. Samtidig er der stadig brug for en stærk og effektiv driftsstruktur. 
Ledelsesopgaven går derfor ud på at skabe sikker drift og radikal omstilling på samme tid. Man skal fremme 
både det operationelle system og det entreprenørielle system. 

 

4.1.3 Kommunen på en ny måde 

Organisationsprojektet har nu kørt i 2 år. Kommunaldirektøren og borgmesteren har i november 2020 sat 
nogle flere ord på grundfortællingen.3 

Kommunaldirektøren fortæller, at kommunens traditionelle struktur, opbygning og arbejdsgange sådan set 
har fungeret vældig godt, men der er nogle forskellige grunde til at tænke det anderledes. 

Som på nationalt plan oplever kommunen et pres på velfærdssystemet på grund af ulighed, der betyder at 
kommunen skal levere flere velfærdsydelser. Ulighed i relation til sundhed og ulighed blandt unge 
mennesker på uddannelsesniveauet er en udfordring i kommunen. Områderne er fremhævet i kommunens 
seneste budgetaftale (Slagelse Kommune, 2020). Blandt de store nye tiltag i budgettet er, at der er sat 
særlig fokus på at øge uddannelsesniveauet, at få flere unge ind på arbejdsmarkedet, og at forbedre 
sundhedsprofilen. Det er opgaver, som skal prioriteres, fordi mange borgere har brug for den indsats, men 
også fordi problemstillingerne gentagne gange har udfordret kommunens økonomi.  

Behovet for forandring/tilpasninger tager derfor igen udgangspunkt i kræfter uden for organisationen, der 
skubber til dens balance.  

Udover budgetmæssige udfordringer findes der en anden indikator på, at organisation ikke helt er i 
balance:  der er rigtig mange ledere og medarbejdere, der er presset arbejdsmæssigt. Kommunaldirektøren 
er opmærksom på, at arbejdstilfredsheden ikke er megahøj, samt at sygefraværet kunne være lavere. 
Derfor er der behov for at tænke over, kunne vi lave kommune på en anden måde: 

”Det er frygtelig besværligt. Men for mig er det ikke et spørgsmål, om det er nemt eller ikke nemt. Det 
er et spørgsmål om, hvad er bedst. Hvad er bedst for borgeren. Og hvad er bedst for medarbejderen. 
Jeg tror, vi kan skabe bedre rammer for borgeren, og jeg tror vi kan skabe markant bedre vilkår for de 
medarbejdere og ledere, vi har i  vores organisation.” FEA 

Det må også siges, at borgmesteren er en dristig mand, der gerne ser handling. For ham skal den 
traditionelle organisation også laves om, idet den er alt for langsom. 

                                                             
3 Interview med borgmester John Dyrby Paulsen [JDP] og kommunaldirektør Frank E. Andersen [FEA], den 17.11.2020. 
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”Dér hvor jeg satte mig i  stolen der for 3 år siden snart, det handlede jo om, at nu skal der fandeme 
ske noget. Men i det her system banker man hovedet mod en mur. Der er ikke nogen, der har lavet 
den mur, den er der bare. … Det går ad helvede til, alle har den bedste vilje, der sker bare intet. … Det 
er bare hele setup’et. Det er enorm langsomt og enorm konserverende.” JDP  

Governance som styringsparadigme byder på en måde at håndtere disse udfordringer; samskabelse med 
borgeren er vejen frem til nye velfærdsløsninger. Kommunaldirektøren ser tankegangen om at borgeren 
skal være i centrum som et grundlæggende element i organisationsprojektet. På et niveau skal det forstås 
sådan, at civilsamfundet bør være med til at inspirere og løfte opgaveløsning. Der skal ske en større 
involvering af borgere, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, foreninger og lignende for at opnå bedre 
løsninger. 

”En del af organisationsprojekt er også at bruge de borgere, der nu findes i  vores kommune. … brug 
erhvervslivet, brug idrætten meget mere. Og tør at spørge om, de ikke kunne være med til  nogle flere 
ting, end det der traditionelt sker. Jeg tror det er både kvalitetsudvikling, men det er også demokr atisk 
noget, man får mere indflydelse på hvad er det man vil.” FEA 

At placere borgeren i centrum kan ligeledes betyde et større fokus på dialog og medbestemmelse, såvel 
som mindre vægt på formel, myndighedsbaseret sagsbehandling end der tidligere har været  kutyme for. 
Der skal være plads til at afprøve nye måder at gøre ting på, hvor borgerne inviteres med ind.  
Kommunaldirektøren nævner i den forbindelse kommunens håndtering af en henvendelse fra 42 udsatte 
familier. 

”Jeg tror hvis man traditionelt havde gjort hvad vi plejer, så havde jeg sat en jurist ti l at svare på 
henvendelsen og tilbagevise alt, hvad de var kommet med. Det er sådan vi gjorde traditionelt. Nu gør 
vi det, vi siger; ”kom lige ind”, så de kan fortælle os hvad er op og ned. Men lad være med at klage 
over alt, lad være med at svine alle vores medarbejdere til. Vi er nødt ti l at finde et rum, hvor vi har en 
dialog … hvor vi siger, kunne vi i  stedet for altid at lægge det hele over på myndighedsdel, kunne vi 
tale med hinanden om, hvad er bedst, hvordan kan vi finde hinanden. Og det er de veje vi skal lede 
efter. Vi vil  jo sådan set det samme, vi er bare kommet til at opbygge et forfærdeligt og unødvendigt 
bureaukratisk system.” FEA 

Det er en tilgang, som borgmesteren tilslutter sig. Organisationen har ellers haft en tendens til at lukke om 
sig selv, være altvidende, og afviser input fra borgerne; ”vi lytter ikke på folk, vi lader som om, vi lytter på 
folk.” Borgmesteren ser gerne en større grad af samskabelse med borgerne. Fx etablering af en ny hal til E-
sports forudsætter ikke bare at borgerne er med fra starten af processen, men også at de skal forholde sig 
til projektets detaljer, herunder eksempelvis økonomi. Fordelen ved at udforme projekter sammen med 
borgerne er, at man får nogle mere interessante og langtidsholdbare løsninger. 

”Så det der med at tage borgerne ind på et meget tidligt tidspunkt, er i  virkeligheden nok 
kerneopgaven. Og det er ikke fordi det er nemt, det er enormt besværligt. Det bliver bare nogle meget 
skægge processer. Det bliver også nogle mere komplicerede processer, fordi det kan gå meget galt. 
Men jeg er slet ikke i  tvivl om, at innovationsdel bliver meget mere interessant. Og det kommer også 
automatisk ti l at være med fordi der kommer så meget input her, som forvaltning skal tage højde for. 
Og det er for mig, det mest interessant.” JDP 

Her ser vi igen at governance som overliggende styringsparadigme lægger op til et HR-relateret form for 
ledelse. Frem for strukturel ledelse er fokus på dialog, medbestemmelse og skægge processer fint i 
overensstemmelse med den stigende rolle for leder som katalysator og kollaboratør.  

At sætte borgeren i centrum kræver også en anden form for organisering. Organisationen i dag er opbygget 
omkring fagligheder, der i værste fald bliver til siloer. Skoler arbejder eksempelvis mere sammen med 
andre skoler, end de gør med den nærliggende børnehave eller plejehjem. Ud fra et borgerperspektiv er 
det er ellers oplagt, at fællesskaber bør være lokalt baseret mellem virksomheder på tværs af flere 
velfærdsområder. Eller med andre ord, de lokale institutioner skulle arbejde sammen, idet det er der, 
familien er. Kommunens topledelse ser også muligheder for at opnå bedre velfærd ved at sætte 
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medarbejderne fri. Vejen frem er mindre detailstyring fra centralt hold og færre standardiserede løsninger. 
Inden for skoleområdet fx er risikoen, at ”den enkelte lærer i den enkelte klasse, der kender de børn, ikke 
har tilstrækkelig lov til at handle ud fra hvad de ser, og reflektere over hvad er det, de børn har brug for.” 
(FEA) I stedet for skal man i højere grad kunne spille den enkelte medarbejderes faglighed meget mere ind i 
opgaveløsning. Organisationens hierarkiske struktur betragtes som noget af en hæmsko: 

”Det hierarki vi har lavet på industrisamfundets præmisser, kan man karikere en lille smule … Dem, 
der er tættest på borgeren, er dem der bestemmer mindst. Dem, der er længst væk fra borgeren, er 
dem, der bestemmer mest, og har mest initiativret. Der bliver vi nødt ti l at spørge os selv, er det 
rigtigt? Er det i  virkeligheden, det vi vil?” FEA 

Lederne skal sørge for, at der er plads til at medarbejdere og borgere kan tage del og reagere på det, de 
oplever. Medarbejdere og borgere skal tage initiativ, når de oplever, at noget kan gøres bedre.  

”Corona-krisen har vist, at hvis du giver plads ti l faglige beslutninger, den sunde fornuft, og den 
erfaring du har, så er vi faktisk i  stand til at træffe rigtig gode beslutninger – også lokalt uden at man 
får detaljeret retningslinjer, for at du skal gøre præcis det her.” FEA 

Her kan man godt genkende Laloux (2013) og Dignan’s (2019) opgør med bureaukrati som et levn af 
industrisamfundet. Detailstyring, standardiserede arbejdsgange og en hierarkisk kommandokæde stemmer 
ikke sammen med nutidens tanker om, at medarbejdere er dygtige og kompetente mennesker fyldt med 
potentiale. Det er igen lagt op til et HR-relateret ledelsesperspektiv, ikke mindst behov for tillidsbaseret 
ledelse. Medarbejderne skal få en vis frihed, men der er ikke tale om laissez faire ledelse. Som Dignan 
(2019) fortæller, er der naturligvis risiko for, at folk bare tilfældigvis sætter gang i opgaver, hvis man 
fordeler ansvar og beslutningskompetencer til medarbejderne uden enighed om formålet med arbejdet. 
Medarbejdere har brug for en klar retning: 

 “Det er ikke sådan at man mødes 1. januar og så siger, nu kan I løbe og så ses vi igen den 31. 
december. Der er stadigvæk noget man taler om, noget der er retningsgivende. Der er også stadigvæk 
en retning på hvad man vil opnå. Men det er ikke så bundet ned i detaljen. … Så det er ikke noget med 
at man slipper tøjlerne fuldstændig.” FEA. 

Kommunens topledelse bekræfter behovet for en kompleks blanding af styringsparadigmer og 
ledelsesperspektiver, hvis organisation skal kunne tilpasse og udvikle sig inden for en foranderlig verden. 
De lægger vægt på governance og ser gerne et opgør med industrisamfundets bureaukratiske 
styringsparadigme. Det kan holdes op imod Uhl-Bien og Arena’s påstand om, at organisationer, der formår 
at operere som komplekse adaptive systemer, gør det ved at skabe ‘adaptive space’. I adaptive space er det 
muligt for selv hierarkiske organisationer at arbejde uden om bureaukratiske barrierer. Fra et 
ledelsesperspektiv fylder tillidsbaseret ledelse og lederen som katalysator forholdsvis meget. Ny tænkning, 
innovation og skægge processer er nødvendige.  

 

4.1.4 Delkonklusion 

Hvad er topledelsens syn på behovet for at tilpasse kommunens organisation? 

Set ud fra teorien om adaptiv og ambidekstral ledelse skal forandring af kommunens organisation forstås 
som en tilpasning, der er nødvendig på grund af eksterne kræfter, der presser på – nemlig højere krav til 
velfærd, men færre økonomiske ressourcer. I Slagelse er det især ulighed i forbindelse med uddannelse og 
sundhed, der skaber ubalance. Forandringen går ud på, at der er behov for ny tænkning, unikke løsninger, 
skægge processer og udfordring af etablerede regler, systemer og rutiner. Samtidig skal en stærk og 
effektiv driftsstruktur opretholdes. Med den ene hånd skal lederen skabe sikker drift, mens den anden 
hånd skal sørge for radikal omstilling på samme tid. Man skal kunne balancere både det operationelle 
system og det entreprenørielle system. 



21 
 

På nationalt plan ses den seneste reformbølge ikke som værende et opgør med Weberiansk bureaukrati, 
men med NPM. Derudover kan man se elementer af både New Public Governance og Digital Era 
Governance som nye foretrukne styringsparadigmer. 

Logikken bag tilpasning af Slagelse Kommunes organisation afspejler en noget mere kompleks blanding af 
styringsparadigmer og ledelsesperspektiver.  

En governance tankegang fylder meget. Udfordringer i forbindelse med at levere og forbedre offentlig 
velfærd er så komplekse, at de ikke kan løses af den offentlige sektor alene. Kommunen skal i dialog med 
borgere og virksomheder, fordi samskabelse kan give bedre løsninger.  

Der skal ske et skift i ledelsesstil fra at styre til at lede, hvilket betyder mindre ledelse fra et strukturelt 
perspektiv, og mere ledelse fra et HR-relateret perspektiv. Fokus på fællesskaber, netværk og 
netværksbaseret samarbejde, decentralisering, borgernær løsninger, tillidsbaseret ledelse i forbindelse 
med metodefrihed for medarbejdere, og mere samskabelse forstærker denne udvikling.  

Fremover skal der være mindre plads for nogle NPM-ledelsesværktøj samt bureaukrati som 
styringsparadigme, da opgaveløsning skal kendetegnes af færre standardiserede løsninger, et bryd med 
faste strukturer og mindre hierarki. Bureaukratisk og hierarkisk styring harmonerer ikke så godt med 
udvikling af den post-industrielle organisation. Men da driften skal være sikker og effektiv, og fordi 
governance alene ikke duer, når det handler om driftsopgaver og myndighedsudøvelse, skal organisation 
alligevel fortsat rumme bureaukrati og NPM styring. 

Denne næsten lidt forvirrende blanding af forskellige styringsparadigme og ledelsesperspektiver passer fint 
sammen med Uhl-Bien & Arena’s tanker om adaptiv ledelse i en komplekse verden: 

“In this new reality, it is more essential than ever for organisations to adapt – to pivot in real time with 
the changing needs of the environment. They must fit the mantra of complexity theorists that it takes 
complexity to beat complexity.” (Uhl-Bien & Arena, 2016: 10) 
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4.2 Hvordan balancerer min afdeling drift og innovation? 

Formålet med dette afsnit er at undersøge balancegangen mellem drift og innovation i min afdeling. Her er 
der fokus på praksis, set fra mit perspektiv og fra medarbejdernes perspektiv. Afsnittet er delt op i flere 
sektioner. Jeg indleder kort med at opridse de brede rammer for planafdelingens arbejde. I de følgende to 
sektioner fremlægger jeg først medarbejdernes perspektiv på balancen mellem drift og innovation i deres 
arbejde, og derefter de udfordringer de oplever i det kommunale system, når de arbejder innovativt. 
Afsnittet afsluttes med 3 cases, der beskriver mit syn på øvrige dilemmaer og udfordringer, der kan opstå, 
når vi forsøger at være innovative.  

Teorierne om styringsparadigmer og ledelsesperspektiver kommer igen i spil. Derudover analyserer jeg 
medarbejdernes syn på balancering af drift og innovation, og de dilemmaer der kan følge med, ud fra 
litteraturen om ambidekstral ledelse, især Gibson og Birkinshaw (2004) og Tangkjær (2019). 

 

4.2.1 De brede rammer: planafdelingens opgaver og organisatorisk ophæng 

Som nævnt i kapitel 1 har planafdelingen en bred opgaveportefølje. Vi laver planer på diverse geografiske 
skalaer som skal danne grundlag for udvikling af det fysiske miljø på tværs af kommunen. Opgaverne 
rummer et spænd mellem graden af udnyttelse og udforskning. Nogle opgaver er mere præget af faste 
rutiner, og nogle opgaver byder på større mulighed for at prøve noget nyt.  

Afdelingen har særligt sin tyngde i mange sager hen over året inden for lokalplaner og kommuneplantillæg, 
som indeholder detaljerede bestemmelser, der regulerer, hvordan et område må benyttes eller et projekt 
konkret skal udføres. Lokalplanarbejde fra de seneste par år har eksempelvis omfattet projekter for 
naturbørnehave, bæredygtig bydel, højhus, butikscenter, parcelhus kvarter, universitetsbygning, 
kontordomicil for Søfartsstyrelsen og containerby for studerende. 

Denne del af planlægningsarbejde er på nogle måder en meget rutinepræget opgave. Lokalplanlægning skal 
ske inden for de formelle rammer udstedt af Planloven, eksempelvis ufravigelige høringsfrister, ellers 
risikerer man, at planer bliver dømt ugyldige. Det medfører en meget regelstyret lokalplanproces, hvori 
medarbejderne følger en detaljeret 9-trin vejledning til lokalplan-procedure. Vejledningen fylder 16 sider. 
Derudover er hver lokalplan bygget op omkring en standardiseret skabelon med fraser lag at vælge 
imellem. Det skal sikre, at planens juridiske bindende bestemmelser så vidt muligt er ensartede og korrekt 
formulerede. Alt i alt er styringen så gennemført, at selv nye uerfarne medarbejdere bør være i stand til at 
udarbejde en lokalplan, der overholder de basale tekniske og lovmæssige krav. 

Det naturlige styringsparadigme for den slags arbejde er bureaukrati. De formelle lovgivningsmæssige krav 
til lokalplaner lægger op til et behov for formaliseret arbejde, styret med formelle procedurer og regelsæt. 
Der er en klar opdeling af roller og funktioner, og specialister tager sig af bestemte opgaver (Jakobsen, 
2013, 252). En lokalplan for en havvindmøllepark forudsætter eksempelvis andre kompetencer end en 
bevarende lokalplan for den gamle bymidte. Det ledelsesperspektiv er også ofte rationelt (Bolman & Deal, 
1991). Systemer skal koordinere dele af lokalplanproces, fx høringsprocessen. 

Planloven sammen med afdelingens vejledning og skabelon er dog ikke de eneste rammer for arbejdet. En 
ny medarbejder kan sandsynligvis skrive en lokalplan efter opskriften, men resultatet vil nok mangle noget 
faglig kvalitet. Man kan godt sige, at det overordnede formål med vores arbejde er at være medvirkende til, 
at Slagelse er et godt sted at være – et sted hvor mennesker trives. Vi har ingen formelle tjekliste til, 
hvordan man sikrer det. Med afsæt i det konkrete projekt er det medarbejderne, som skal foretage skøn og 
løse opgaven individuelt i hvert enkelt tilfælde.  

Medarbejderne må dog ikke afsætte for meget tid til at finde på gode, eventuelle innovative løsninger. 
Basale driftstal (antal vedtaget lokalplaner, antal lokalplaner under udarbejdelse) skal afrapporteres hvert 
år til det politiske. Vi har et uofficielt servicemål om, at sager ikke varer længere end 12 måneder. Inden for 
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denne ramme er det meget sjældent, at medarbejderne skal forholde sig til helt urokkelige tidsplaner, men 
processen skal alligevel planlægges, så man kommer i mål i god tid. For at fremme drift undervejs holder vi 
tavlemøder om lokalplanstatus, som blandt andet både afslører udfordringer (læs forsinkelser), og minder 
om behov for en effektiv og produktiv sagsbehandling. Det bureaukratiske styringsparadigme bliver derfor 
komplementeret af NPM. Der er fokus på effektivitet, drift og nøgletal – afdelingen skal levere nogle 
produkter til dens kunder. Der findes ikke bare flere arkæologiske lag af styringsparadigmer inden for en 
organisation, de kan også ses i relation til den enkelte opgave (Bøgh Andersen et al., 2020) 

Umiddelbart rummer flere af afdelingens øvrige opgaver større muligheder for at arbejde innovativt, 
eksempelvis udarbejdelse af en udviklingsstrategi for en række landsbyer, masterplaner for bymidterne i 
vores købstæder, og byforskønnelsesprojekter generelt. Sådan nogle opgaver er komplekse, og rammerne 
er ikke fastdefineret på forhånd. Medarbejderne har ingen vejledning eller skabelon til at styre efter. Deres 
faglige skøn er central til både definition af opgaven, og hvordan den skal udføres. Planarbejde af denne art 
forudsætter ikke bare samarbejde på tværs af administrations faggrupper, afdelinger og centrer, men også 
et samspil med borgerne, foreninger og virksomheder uden organisatorisk tilknytning til kommunen. I disse 
sager skal medarbejderne kunne levere fleksible løsninger, tilpassede borgernes unikke behov og ønsker.  
Der findes kun sjældent ’one size fits all’ løsninger blandt disse opgaver. Her kan man se indtræden af 
governance som det primære styringsparadigme for en stor del af afdelingens arbejde. Der er tale om 
samskabelse, co-creation og offentlig værdi (Moore, 2000), hvor borgeren er en aktiv medspiller i 
opgaveløsningen (Espersen & Andersen, 2017). Ofte har governance nemlig størst relevans i forhold til 
sådanne udviklingsopgaver (Bøgh Andersen et al., 2020). 

Afdelingen har derfor en lidt tvetydig identitet, eller i hvert fald en dobbelt rolle, idet den sidder med både 
det lovgivningsmæssigt styrede lokalplanarbejde og mere løst styrede udviklingsopgaver. Det er muligvis 
årsagen til, at afdelingen plejer at være rykket rundt, hver gang organisationen skal tilpasses, hvilket vil sige 
7 gange de seneste 10 år. Afdelingen bliver enten etableret som stabsfunktion med reference til 
udviklingsdirektøren eller placeret i teknisk forvaltning. Opgaverne har dog været uændrede uanset 
afdelingens organisatoriske placering. I dag er Planafdelingen en del af teknisk forvaltning, og vi har 
utvivlsomt mange sager, der kræver samspil med centrets øvrige afdelinger – trafik, byggesag, natur og 
miljø. 

 

4.2.2 Set fra Plans optik: Vi er innovative 

”Fuck drift! Det ord skal helt undgå. I selve italesættelsen af vores afdeling skal det ord forsvinde. 
Fordi vi er innovative. Vi skal måske bare være mere innovative end vi er nu. … Ordet drift er meget 
negativt ladet. Snerydning, saltning – det er drift. Det er meget negativt, når vi snakker om afdelingen. 
Jeg tænker ikke effektiv sammen med drift. Jeg kan være effektiv uden at være drift. Jeg kan godt 
være effektiv og innovativ samtidig, tænker jeg.” (Medarbejder 1) 

Der er på tværs af afdelingens medarbejdere bred enighed om, at de i forvejen sidder med en dobbelt rolle, 
hvor de kombinerer udnyttelse og udforskning (Levinthal & March, 1993). Tanken om at være en 
driftsenhed bryder absolut ingen sig om. Der er en erkendelse af, at afdelingen set udefra godt kan anses 
som værende en afdeling med driftsrelaterede opgaver. Ikke mindst fordi der er mange sager, som har en 
tilknytning til det øvrige myndighedsarbejde i centret. Men i afdelingens optik er virkeligheden lige det 
modsat: ”det er en fuldstændig fejl i systemet, fordi sådan er vi ikke, vi ser os selv som mere innovative.” 
(M1)  

Medarbejderne ser sig selv som innovative på trods af, at rammerne for primært lokalplanarbejdet kan 
virke udfordrende for innovation. Skabelonen for lokalplaner med dens katalog af forudbestemte 
bestemmelser, som man bare skal luge ud i, er i sig selv måske en anledning til manglende innovation; 
”Man mangler bare lidt det at være fuldstændig på bar mark og sige, ’det er dig, der dikterer innovation, 
det er ikke skabelonen’.” (M1). Men medarbejderne kan stadigvæk vælge en innovativ tilgang til arbejdet.  
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Helt generelt bliver lokalplan vejledningen naturligvis udfordret af de mere erfarne planlæggere, som ikke 
ser nogen behov for at orientere sig i flow i et procesdiagram; ”vi kan vælge nogle gange at gøre ting 
anderledes, vi kan godt vælge at stille spørgsmål ved, hvornår vi gør ting.” (Medarbejder 2). I andre tilfælde 
kan det være opgaven, der ikke nødvendigvis passer præcist med det, vi plejer at gøre, som forudsætter at 
man tænker nyt. Eksempelvis er der kun få bestemmelser fra kataloget, der kan bruges når man planlægger 
et nyt feriecenter, hvor gæster overnatter i hytter i trætoppen i en mindre skov.  Der er noget helt 
anderledes end, hvad afdelingen normalt ser. Der står heller ikke noget i vejledningen om, at man kan tage 
ud og lave byvandringer, når man vil involvere borgerne i arbejdet med en bevarende lokalplan.  

Tendensen til at anse planlægning som alt andet end rutineret tjekliste arbejde gør sig gældende, selv når 
en medarbejder sidder med opgaver, som egentlig kunne karakteriseres som driftsorienterede og 
myndighedsbaserede, fx antal parkeringspladser uden for et butikscenter; ”den måde vi vælger at løse dem 
på, den er så ofte mere innovativ end det, det kunne være.” (M2) 

”Det har noget at gøre med hvem vi er, hvad vores præferencer er – som team, individuelt, og i  
forhold ti l vores erfaring. Og der tror jeg, der har vi taget det valg, at vi er nok mere over i  den 
innovative del. Vi ser nok os selv som innovative, og l ige meget hvor kedelig eller styret en opgave er, 
så bringer vi næsten alle sammen vores egne erfaring ind i det og vi udvikler os, fordi det rum har vi. 
Den samme opgavetype kunne godt løses mere firkantet eller traditionelt.” (M2) 

Den præcise balance mellem udnyttelse og udforskning i opgaveløsning er situationel, idet det afhænger af 
den arbejdsopgave man sidder med. 

”Vi fik kogt det hele ned til  et spørgsmål om erfaring og personlige præferencer, hvor man ligesom 
kunne indplacere sig på den linje der. Hvor drift eller drift, driftsbundne opgaver eller driftsbundne 
tilgang til opgaveløsning er helt ude til venstre og innovation er helt ude til højre. Der l igger vi et sted i 
mellem de to punkter der. Fordi, det var ud fra en logik om, at den opgave man sidder med, den 
kræver forskellige grader af enten drift eller innovation, men at det i  bund og grund flyder sammen i 
opgaveløsning.” (Medarbejder 6) 

Vi kan i hvert fald fornemme her, at afdelingens medarbejdere lægger op til en praksis, hvor de allerede 
leder sig selv på bedste ambidekstral vis. Medarbejdernes brug af både udnyttelse og udforskning i deres 
arbejde er en form for ’contextual ambidexterity’’ eller ’behavioural integration’ (Gibson & Birkinshaw, 
2004; Zimmermann, Raisch & Birkinshaw, 2016). Der er ikke tale om strukturel eller tidsmæssig adskillelse 
af udnyttelse og udforskning; de er integreret i afdelingen. Afvejning af udnyttelse og udforskning sker 
naturligt som del af medarbejdernes daglige adfærd, frem for at være et resultat af formelle strukturer eller 
arbejdsgange i afdelingen. ’Contextual integration’ ses ofte, der hvor ansvaret for at balancere udnyttelse 
og udforskning er decentraliseret og placeret længere ned i organisationer, tæt på kunderne, hvor 
spændingerne og dilemmaerne bedst kan fornemmes og løses (Zimmermann, Raisch, & Birkinshaw, 2015; 
Moms et al. 2018). 

Der er tydelige forskelle på medarbejdere, idet de yngre, mindre erfarne planlæggere hverken trænger til 
eller tør udfordre ’systemet’. 

”Det, som kan være udfordring som ny, det er så at vurdere hvornår vi bevæger os under vandlinjen, 
ikke? Hvornår laver man noget som potentielt kunne give problemer. Og det er selvfølgelig der, hvor 
man vil  have mulighed for at snakke med dig. Det er selvfølgelig ofte, når man er ny. Når man har 10 
års erfaring, så kan man godt selv vurdere …” (Medarbejder 4) 

”Vi snakkede lidt om at være innovative, når man er helt ny. Det er rigtig svært, fordi jeg meget gerne 
vil  følge den der lokalplanskabelon, fordi jeg skulle ikke være hende, der lavede fejl eller noget 
underligt. Så jeg har været ret afhængig af det. Det er først når jeg har styr på det, jeg kan begynde at 
tænke ud af boxen. Hvor kan jeg presse det l idt? Men jeg har l igesom behov for kassen først. Jeg tror , 
det er svært at komme ind som helt nye og bare …” (Medarbejder 5) 
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Udfordring her, at nogle ikke tør være innovative, kan fortolkes som værende et spørgsmål om trust 
(Ghoshal & Bartlett, 1994). Jeg vender tilbage til trust i afsnit 4.3. 

Afdelingen kan samtidig se muligheder for at være endnu mere innovativ. Det kunne ske på flere måder. I 
stedet for at gøre det samme hver gang, kunne en form for autonom tilstand være at foretrække. Man bør 
glemme processen, proceduren, opstartsmødet, screeningsskemaet osv. således at ”hvert lokalplanområde 
kunne få sit eget liv uden at tænke skabelon.” (M1). Her vil det alene være medarbejderens faglighed og 
fantasi, der styrer projektet. Alternativt kunne man bliver bedre til at spille med i innovative projekter før 
man begynder at køre proceduren ind over det. Det kræver, at medarbejderne afklarer, hvad det er for en 
opgave de skal til at løse, hvor innovativ er den, og så sætter rammerne for det videre arbejde, hvor det er 
det innovative, der fylder. 

”Hvad er der egentlig af innovationsrum? Er der noget, man skal passe på ikke at komme til at bremse 
med vores bureaukrati, procedurer, og så videre? Fordi det kan man nemt, man kan begynde at 
snakke om affaldsløsninger og parkeringsnormer og alt mulig ting i  forhold ti l de her træhytter. … Men 
det er måske slet ikke der, man skal starte. Det er det helt sikkert ikke.” (Medarbejder 3) 

Derudover et det også vigtigt at lægge mærke til projekter med et vis innovativt potentiale, for derefter at 
nudge og modne dem i den rigtige retning. 

”Det at spotte at der måske en gang kunne være et projekt, og så prøve at hjælpe til en proces, der 
gør, at det måske kan blive ti l et projekt. Det synes jeg er en fornem opgave for os. Fordi det er alt for 
nemt at sige, det der, det er for højt eller for meget eller for grimt. Men mere det, at hele tiden 
skubbe til, kan vi så på en eller anden måde at gøre ting på en anden måde. … det synes jeg er rigtig 
spændende – hvordan vi faktisk har mulighed for at påvirke den her udvikling.” (M2) 

Som Gibson & Birkinshaw (2004) pointerer, contextual ambidexterity medfører, at hver medarbejder kan 
sørge for udnyttelse og drift, “but at the same time every individual is on the lookout for changes in the 
task environment, and acts accordingly.” Det forudsætter to forme for dynamiske kapabilitet i afdelingen: 
‘seizing’ og ‘sensing’. ’Seizing’ kapabiliteten holder driften i gang. ‘Sensing’ kapabiliteten tages i brug under 
udforskning; fx der hvor et potentielt innovativt projekt skal spottes og gødes (Birkinshaw, Zimmermann & 
Raisch, 2016).  

Det er interessant, at medarbejderne giver udtryk for, at de har svært ved at genkende selve præmissen, at 
der er et modsætningsforhold mellem drift og innovation; ’i bund og grund flyder [de] sammen i 
opgaveløsning’. De tænker ikke i drift og innovation, men egentlig løser bare en opgave ved at afklare et 
række spørgsmål undervejs: ”hvad er det her for en opgave, hvordan skal jeg løse det, hvor er det smadder 
vigtigt, hvad er det vigtigst i det her for at det skal lykkes.” (M3). Det kan forstås som ’transcendence’; 
medarbejderne opfatter modsætninger som komplementerende og sammenvævet (Moms et al. 2018). 

Contextual ambidexterity er dog ikke uden udfordringer. 

 

4.2.3 Set fra Plans optik: udfordringer når man arbejder innovativt 

Samarbejde med andre centre/afdelinger 

Afdelingen ser sig selv som noget af et tværgående omdrejningspunkt, der skal samarbejde med flere 
internt i kommunen. Medarbejderne oplever, at de sidder med de opgaver, hvor de skal trække tråde fra 
andre forskellige fagområder ind i for eksempel en lokalplan eller et byudviklingsprojekt. Som innovative 
eller initiativrige tovholdere, der sidder med ansvar for projekter, kan de godt mene, at samarbejde med 
andre centre eller afdelinger nogle gang er ’lidt tungt’. 

”Hvordan er det at arbejde innovativt med andre centre? Der snakkede vi l idt om det der, som ingen 
tør sige, det er ikke altid rosenrødt det samarbejde vi har med al le mulige. … Det er altid os, der skal 
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sige, I har svært ved at træffe en beslutning, I har svært ved at sige et svar, som vi kan bruge til noget 
for at kunne komme videre.” (M1) 

Udfordringen består dels af, at de fleste medarbejdere har en travl hverdag, hvilket også kan medføre, at 
der kan mangle god tid til samarbejde.  

”Med nogle fungerer det rigtig godt. Og så andre gange kan man høre, at de synes, det er rigtig 
spændende, men har for travlt ti l at rigtig gå ind i det.” (Medarbejder 7) 

”Jeg griber knoglen med nogen, der har rigeligt travlt med at løbe med, og den opgave som man beder 
dem om at lave, det kommer udover, hvad de havde forestillet sig, de skulle. Så derfor er det ikke 
sikkert, at det nødvendigvis bliver prioriteret, eller man kan i hvert fald godt få den fornemmelse, at 
man er l idt ti l besvær. Selv om det helt klart er et område, hvor de skal på banen.” (M4) 

Gode sociale relationer kan gøre en forskel her. Der er større chancer for et godt samarbejde, hvis folk 
kender hinanden eller ”kan hænge dem op i kantinen” frem for de bare er i telefonen. (Medarbejder 8) 

Forskellige kulturer mellem ikke bare centre, men også afdelinger, og på både medarbejder- og 
lederniveau, kan også skabe problemer. Medarbejderne bliver for eksempel bremset, når de tager kontakt 
til andre centre og afdelinger, som har fået at vide af deres leder, at det er vigtigt med en stram og 
traditionel styrings- og kommunikationskæde.   

”Og så sidder der en medarbejder og siger ’det må jeg ikke, fordi det har jeg fået at vide, det må jeg 
ikke’. Det er l idt problemet – du er nødt ti l  at snakke med lederen først. … Og det er også noget der 
kommer bag på mig, fordi det er måske noget, der tager ganske kort tid, i  min optik.” (M3) 

På tværs af afdelinger og centre kan der også opstå et brud i forhold til en form for konsensus om, hvad det 
er kommunens medarbejdere egentlig arbejder for, hvad angår både retning og formål med arbejdet.  

”Jeg kan mærke, når jeg har ringet rundt ti l de andre i  centret for at få afklaret en eller anden 
problemstilling, måske finder på en eller anden innovativ løsning, at en af de udfordringer man kan 
opleve, det er at i  den anden ende af røret, der l igger en helt anden problemforståelse end den man 
selv har. Og med den problemforståelse som den man ringer ti l må have af opgaven der, der kan der 
også godt opstå nogle begrænsninger.” (M6) 

Den fornemmelse af at man ikke er på samme hold, kan nemt forstås som spændingen mellem forskellige 
logikker fra forskellige fagprofessioner (Waldorff et al., 2013). Planafdelings byplanlæggere og arkitekter er 
specielt drevet af en benyttelses- eller udviklingslogik, da deres arbejdet lægger vægt på, at det bestående 
skal bygges om, der skal ske en udvikling. Til gengælde er naturafdelingens biologer mere præget af en 
beskyttelseslogik, der fremhæver forvaltning og genoprettelse af naturens økosystemer. 
Byggesagsbehandlere med deres fokus på lovgivning som grundlag for afgørelser er præget af en 
retsliglogik. Sådanne faggrupper kan ofte have meget forskellige opfattelser af, hvad der er legitim som 
arbejdsopgave, og hvad den bedste faglige løsning kan være.  

Der skal ikke så meget til, inden denne spænding mellem ’os og dem’ bliver en reel barriere for godt 
samarbejde, idet de andre bliver anset som regelstyret, firkantet, og i værste fald alt andet end innovative. 

”Hvis man eksempelvis ringer for at blive kloge på nogle affaldsforhold eller et eller andet, og der 
sidder en i den anden ende der siger, ’nej der er de her praktiske omstændigheder, som jeg skal kunne 
vinke noget af i  forhold ti l, så derfor går det slet ikke, det du foreslår’. Det er svært at trække noget 
innovativt ud, fordi det l igger simpelthen ikke til vedkommende at selv sige ’her er en løsning, kunne 
det integreres i projektet?’ 

Det kræver at jeg lynhurtigt kan tage vind på den her myndighedslogik, som vedkommende 
repræsenterer, og finde ud af hvordan jeg skal manipulere med det, for at jeg kan arbejde i min 
retning. Jeg sad med en i telefonen, hvor jeg sagde, ’du bliver simpelthen nødt ti l at være mere 
konstruktiv, fordi ellers er der ikke nogen grund til at vi snakker sammen, vi bliver nødt ti l at finde en 
løsning sammen.’” (M6) 
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Samarbejde med bygherre 

Der er forskellige institutionelle logikker på spil i afdelingens arbejde (Thornton & Ocasio, 2008).  Alle 
medarbejdere har i deres arbejde oplevet bygherrer, der kunne obstruere for innovation. Hvis man allerede 
ved det første møde må indse, at bygherren ikke er indstillet på andet end den mest konservative løsning 
hvad angår fx materialer, udformning af bebyggelse og disponering af parkering og friarealer, så kan 
innovation blive svært. Afdelingen vil rigtig gerne tænke kreativt og finde geniale løsninger. Det optimale 
forløb i et nyt projekt kunne eksempelvis være, at man indledningsvist prøver at brainstorme med 
bygherren og deres rådgiver om en kreativ løsning. Der er dog den udfordring, at økonomien skal hænge 
sammen i ethvert byggeprojekt, og i Slagelse er der ikke den samme økonomi til at bygge, som der er andre 
steder. For selv de mest kreative medarbejdere kan bundlinjen og bygherrens markedslogik godt medføre 
et snævert rum at arbejde i. 

”Det er bare sjældent, at vi har en dialog med en bygherre, som netop har nogle flere penge til at 
finde rigtige gode løsninger, og måske også har tid ti l at sætte sig sammen og s nakke om en rigtig god 
løsning.” (M1) 

 

Differentierede tilgang 

Medarbejderne så en potentiel udfordring i, at der sker en differentiering, når de bevæger sig væk fra en 
standardiseret tilgang. Man kan eksempelvis inddrager borgerne i planlægning på mange forskellige måder. 
En sagsbehandler kan sende et orienteringsbrev, en anden tager ud og holder et møde i baggården, og en 
tredje byder muligvis på sodavand nede på biblioteket. Når man på den måde skubber til det weberianske 
bureaukrati, så risikerer man, at nogle mener, der sker forskelsbehandling, eller de tvivler på, de får det, 
som de har ret til (Bøgh Andersen, 2020).  Her havde medarbejderne brug for tydelig ledelse om, at der må 
differentieres, så de i højere grad må vælge en løsning, som tager udgangspunkt i, hvad der er behov for: 

”Der er det vigtigt, at du står på mål og siger, ’prøv at høre, det er den afdeling, jeg vil have. Jeg vil 
have en afdeling, hvor man tænker selvstændigt. Og det er sådan vi gør i  kommunen. Der er 
kreativitet, der er sund fornuft, ingen skal gøre rugbrødsarbejdet ud fra en standard procedure, det 
styrer mine medarbejdere helt selv.’ Hvis du siger det, så har vi meget større råderum til at tænke 
kreativt.” M1 

 

For lidt tid 

Afdelingens medarbejdere savner tid til at være udforskende. De ser gerne, at der er mere tid til at samle 
sig som afdeling og inspirere hinanden ved at drøfte byudvikling og teamets tilgang til det. Tiden dog er 
knap, da de har mange andre opgaver, der skal leveres. 

Mere generelt kan det også knibe med at finde tid til at være innovativ i den daglige sagsbehandling. Det 
går godt i Danmark, og i Slagelse er der også flere byggeprojekter ol. Det betyder, at afdelingen sidder med 
flere opgaver, noget som alle godt kan mærke. Fx udarbejder vi nogenlunde dobbelt så mange lokalplaner 
om året end for 5 år siden. Det giver en vis travlhed, trods et par ekstra medarbejdere.  Presset bliver ikke 
lettere af, at der ofte står en bygherre, der venter på sin lokalplan med kun begrænset tålmodighed. 
Henvendelser og klager til det politiske er ikke usædvanlige. Derudover skal sagerne behandles af et udvalg, 
der til tider går rigtig meget op i detaljerne, og ikke er blege for at bestille længere redegørelser, som 
kræver en flere ressourcer at levere. 

Det gør, at medarbejderne synes, at de ikke helt får plads til lave deres arbejde ordentligt, idet de netop 
ikke har tid til at udfordre status quo’et, tænke anderledes og undersøge nye løsninger. 
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”Så hvordan fremmer vi kreativitet samtidig med at vi løser alt det andet? … Hvordan laver man 
rekreative friarealer udover at lave en græsplæne, der er bar? Hvordan tænker man kreativt med 
parkering? …Vi har lokalplaner, hvor vi lægger asfaltørkener ud, fordi vores normer siger det. Men 
kunne man tænke kreativt? Vi har ikke tid ti l det. Vi mangler tid ti l at nørde de der ting.” (M1) 

Det er en vigtig ledelsesopgave for mig at tage udgangspunkt i denne og andre dilemmaer mellem behovet 

for at være innovativ og behovet for at producere. Dilemmaet skal ikke løses eller nedtones, men bruges 

aktivt for at undersøge hvilke andre udviklingsmuligheder findes (Tangkjær, 2019). 

 

Forankring af innovation 

Flere medarbejdere bemærkede, at det kan være svært at få innovative løsninger indarbejdet i afdelingens 
værktøjskasse. Da man ofte sidder meget individuelt med opgaver, ser de umiddelbart ikke nogen nem 
måde, hvor de kan lære af hinandens nye måde at gøre ting på. Tidligere har der været en kultur, hvor det 
har været meget naturligt at sparre med folk om, hvordan man gør, men problemstillingen er særdeles 
aktuel, da mange nu sidder hjemme alene. Forankring af noget nyt i arbejdsgange kan eventuelt fremmes 
ved at evaluere på en proces. Men det er sjældent, at man gør det.  

Her har jeg en klar rolle. Læring og innovation skal institutionaliseres i organisation, og man skal sørge for at 
forandringen bliver implementeret, fx i form af nye arbejdsgange, strukturer og samarbejdsrelationer 
(Tangkjær, 2019). 

 

4.2.4 Afdelingens arbejde – et par cases 

Formålet med dette afsnit er at sætte fokus på 3 konkrete cases, som skal illustrere fra mit perspektiv, 
hvordan omstillingen mellem udnyttelse og udforskning ikke altid er lige til. 

 

Case 1 – Et nyt seniorbofælleskab 

Landsbyen Svenstrup ligger lige uden for Korsør, tæt på naturen, vandet og motorvejsnettet.  Den består i 
dag overvejende af parcelhuse og landejendomme, og har i en længere periode haft et faldende 
indbyggertal. 

Planafdeling har i september 2019 sat gang i arbejdet med en ny lokalplan for optil 100 nye boliger på en 
bar mark i udkanten af landsbyen. Det er OK-fonden, som har været initiativtager. På en del af området 
ønsker de at opføre et seniorbofællesskab på omkring 25 boliger. Sådan en sag vil normalt møde noget 
lokal modstand, eksempelvis fra naboerne til området, der mister udsyn til naturen eller muligvis er 
bekymrede for trafikken.  

Et år senere er planen blevet endeligt vedtaget af Byrådet, uden at kommunen har modtaget en eneste 
indsigelse mod projektet. Under lokalplanens offentlig høring modtog vi heller ikke nogen tilmeldinger til 
det traditionelle borgermøde, hvor kommunen orienterer om projektet og offentlighed kan stille eventuelle 
spørgsmål. Sagsbehandleren måtte tjekke, at invitationen til mødet var blevet udsendt.  

I denne sag har vi kørt et noget anderledes forløb end vi plejer. Lidt karikeret foregår en typisk 
lokalplanproces sådan, at forvaltning og bygherre laver et forslag til en plan, som godkendes politisk, og så 
sendes til debat i en offentlig høring – en debat, der ofte er kendetegnet af kritik. Projektet i Svenstrup har 
haft et andet afsæt, idet der har været stor fokus på samskabelse. Allerede inden opstart af det formelle 
planarbejde, blev der afholdt et offentligt informationsmøde for alle interesserede. Her præsenterede OK-
Fonden idéen om seniorbofællesskabet og fortalte om, hvordan processen typisk vil forløbe. Der var 100 
deltagere på mødet, og en stor del af dem har medvirket i den efterfølgende proces. I processen afholdt 
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OK-fonden i samarbejde med Tårnborg Lokalråd en række workshops for interesserede borgere om 
projektets udformning. Inddragelsen er sket ud fra den tankegang at deltagelse af eventuelle kommende 
beboere i det indledende arbejde omkring det fysiske og sociale miljø i bofællesskabet, kan være med til at 
skabe et fælles værdigrundlag og nye venskaber.  

Det eksperimentelle her er, at offentlighed er blevet en medspiller i planprocessen tidligt i forløbet. 
Lokalplanen kan ses som noget kommunen, bygherren og det lokale samfund har skabt sammen. Det er 
måske derfor, at der kun findes opbakning for projektet. Viceborgmesteren kalder det et mønsterprojekt, 
som kommer nedefra. Der er sikkert meget læring her, vi bør tage til os. Det er ellers sjældent at 
governance som styringsparadigme fylder så meget i vores lokalplanarbejde.  

Samtidigt skal vi være opmærksom på et par dilemmaer.  

Det kræver en del ekstra ressourcer at køre sådan en inddragelsesproces. I dette tilfælde er det OK-Fonden 
og lokalrådet, som har drevet processen med minimal faglig bistand fra forvaltningen. Hvis planafdelingen 
skulle bidrage med mandetimerne til denne form for udforskning i andre sager, så må vi sætte tempoet ned 
et andet sted. 

Processen forudsætter desuden en bygherre med noget andet end en ren markedslogik. OK-Fonden er en 
non-profit omsorgsorganisation, som står for nogle nyskabende og eftertragtede byggerier rundt om i 
Danmark. Blandt de værdier Fonden arbejder ud fra, kan der nævnes, at de gør sig umage for at skabe 
nogle attraktive omgivelser, samt at de kun udvikler dér, hvor de er velkomne. Som afdelingens 
medarbejdere har givet udtryk for, er det ikke alle vores samarbejdspartnere, som vil kunne tilslutte sig 
sådan en tankegang. 

 

Case 2 – masterplan for Skælskør 

Frem mod februar 2021 skal der laves nye masterplaner for bymidterne i kommunens 3 købstæder – 
Slagelse, Korsør og Skælskør. Masterplanerne skal sætte en retning for byernes udvikling, herunder hvad 
skal prioriteres, og hvor skal der investeres fra kommunens side. Arbejdet med masterplanerne plejer at 
ske i et samarbejde mellem planafdeling og blandt andet erhvervsforeninger, borgere og bymidtegrupper, 
hvori forvaltningen fører en dialog og inddrager efter behov. Inddragelsesprocessen er dog begrænset på 
grund af afvejning af tid og ressourcer.  

Fra Administrationens side var der lagt op til at følge denne traditionelle proces. Vi skulle desuden 
udarbejde et produkt, der var nogenlunde ens for de 3 byer. 

I Skælskør’s tilfælde kommer det ikke til at ske. Byen har en aktiv lokal politiker, der har ønsket en mere 
omfattende proces med en væsentlig større inddragelse af borgere og foreningsliv. Politikeren har i første 
omgang henvendt sig sammen med en borger til mig og min centerchef med et konkret oplæg til 
bemanding og proces. Der skal blandt andet oprettes en følgegruppe med tilhørende arbejdsgrupper, og 
der skal afholdes diverse workshops. Da det er usædvanligt at en politiker og borger blander sig så meget i 
forvaltningens arbejde, har jeg fremlagt et oplæg for planudvalget, som har nikket ja. Dog med noget 
undren over, at et byrådsmedlem kan mobilisere forvaltning på den måde. 

Beriget af erfaringer fra ovennævnte samskabelsesproces i Svenstrup vil jeg gerne tage imod indspark, 
inspiration og læring fra de lokale kræfter i Skælskør. Der er helt sikkert lokal viden, der kan bidrage til en 
god plan. Borgerne, foreningslivet og civilsamfundet vil også få mere ejerskab til deres plan.  

Samtidig er der en del udfordringer ved at gå på opdagelse i denne opgave. 

Det er en temmelig ressourcekrævende proces at planlægge og afholde workshops, samle trådene, og 
formulere planen. Helt konkret har det medført, at jeg har måtte nedprioritere igangværende arbejde med 
nogle af vores mere rutinepræget opgaver; 2 lokalplaner bliver sat på standby i 2 måneder. 
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Det er en smule belastende at have en politiker så meget ned i forvaltningens arbejde. Vedkommende har 
direkte, daglig kontakt med afdelingens medarbejdere, som er usikre på, hvor de står, hvad de må sige ok 
for, og omvendt. Politikeren kan være meget direkte i sin tale, hvilket kan være stressende for 
medarbejderne.   

Politikeren skubber til nogle andre af de mere formalistiske processer i det kommunale verden. Politisk 
deltagelse i projektet udover de 2 i forvejen udpegede byrådsmedlemmer forudsætter byrådets 
godkendelse. Det har jeg gjort vedkommende opmærksom på; det er ikke noget, som Administrationen 
bare kan tage initiativ til. Alligevel beder han projektlederen om at invitere flere politikere til at deltage. Her 
er der et dilemma i forhold til, om man skal følge reglerne. Er det firkantet og bureaukratisk at sige nej til 
flere engagerede lokale kræfter? Eller er det fornuftigt at holde stien fuldstændig ren, hvad angår det 
politiske? 

Vi kommer også til at få en masterplan for byen, der skiller sig ud i forhold til de andre. Det er pt. uvist 
hvordan planudvalget, byrådet og civilsamfundet i de øvrige købstæder vil forholde sig til denne 
forskelsbehandling. 

Derudover har jeg en utilfreds centerchef, der stiller spørgsmålstegn ved processen, bekymret netop om 
ressourceforbrug og noget forarget over politikerens usædvanlige tætte indblanding i forvaltningens 
arbejde. 

 

Case 3 – Lokalplan for 8 nye huse i Slagelse 

En af byens lokale entreprenører har købt en større grund midt i et boligområde i Slagelse. Der skal laves en 
ny vej, og grunden skal udstykkes til 8 huse, hvilket kræver en ny lokalplan. Bygherren har tilknyttet sin 
sædvanlige rådgiver til projektet. Fra tidligere erfaring ved vi, at det bliver et basic projekt med helt 
ordinære løsninger hvad angår arkitektur, materialer, parkering, grønne arealer, osv.  

Da sagen virker forholdsvis ukompliceret har jeg givet den til en af afdelingens nye medarbejdere. Det er en 
mulighed for at lære både processen og samarbejdspartnere i andre afdelinger at kende; lokalplanarbejde 
er en tværgående proces, blandt andet skal afdelinger for Vej, Natur, Miljø og Byggeri kvalificere planen.  

Byplanlæggeren bliver hurtigt gjort opmærksom på flere problemstillinger af sine kollegaer. Nogle 
grundstørrelser er for små, der mangler en p-plads, handicap parkeringspladsen er for lille, der er tvivl om 
renovationsbilen kan komme ind og ud, der er muligvis flagermus i et faldefærdigt hus på grunden. Han 
bliver ikke umiddelbart præsenteret for løsninger. I nogle tilfælde får han en tilbagemelding om, at der ikke 
rigtig er tid til at se på sagen. Arbejdet går lidt i stå. Rådgiveren spørger byplanlæggeren, om det vil fremme 
sagen, hvis han tager fat i viceborgmesteren. Han nøjes med at tage kontakt til mig.  

Denne case illustrerer, at afdelingens påstand, om at man næsten naturligvis balancerer udforskning og 
udnyttelse i sine sager, godt kan udfordres. En agil omstilling mellem de to er ikke nogen selvfølge. 

Den unge byplanlægger har i hvert fald svært ved at se nogle innovative løsninger. Han forholder sig 
primært til reglerne, ikke mindst fordi han endnu ikke har udviklet en større faglig erfaring ; ”jeg er glad for 
mine regler” (M4). Den erfaring ville ellers give ham grobund til at prøve at afdække andre løsninger, som 
eventuelt udfordrer skabelonen og hans kollegaers fortolkning af lovgivning. Man må eksempelvis gerne 
viser en vis fleksibilitet i forhold til grundstørrelser og antal p-pladser, når projektet i sin helhed ellers er 
udmærket.  

Samtidig får han ikke særlig meget hjælp af sine kollegaer i de andre afdelinger. Han oplever, at de 
forskellige afdelinger kan have forskellige dagsordner. 

”Der hvor vi på en eller anden måde bør være på det samme hold, og vi burde arbejde for det samme, 
… i praksis er det os, som arbejder for, at vi får en lokalplan igennem, og dem, som arbejder for nogle 
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dele af myndighedsopgaven. …. I forhold ti l at få et klart svar på hvad der kan lade sig gøre, er det ikke 
nemt. Og det har ikke været nemt.” (M4)  

Planlæggeren er muligvis også noget ramt af covid-situationen, idet han blev hjemsendt sammen med 
resten af afdelingen 3 uger efter sin første arbejdsdag. Som nævnt tidligere i kapitlet mener flere 
medarbejdere, at det ligger i afdelingens kultur at søge innovative løsninger. Det har han endnu ikke 
oplevet på første hånd. I stedet for har han stødt på et firkantet system som forbillede for sin egen 
opgaveløsning. I den forbindelse må jeg erkende, at planlæggeren vist har savnet noget mere ledelse fra 
mig om, at vores roller er at finde løsninger frem for problemer – det har jeg ikke formidlet tydeligt nok. 

 

4.2.5 Delkonklusion 

Planafdelingen sidder med forskellige opgaver, som har forskellige rammer i forhold til drift og innovation, 
og hvor vi trækker på forskellige styringsparadigmer og ledelsesværktøj. Lokalplanarbejdet er mest styret, 
blandt andet af lovgivning, skabeloner og vejledninger. Især fokus på lovgivning lægger op til et 
bureaukratisk tankegang. Behovet for at være effektiv opfordrer dog også til en del styrings- og 
ledelsesværktøj fra NPM. Andre mere udviklingsorienterede opgaver har meget mindre styring, hvilket 
giver mere mulighed for at eksperimentere. Governance dominerer som styringsparadigme i disse tilfælde, 
og ledelsesformer kommer primært fra det HR-relateret perspektiv. 

Afdelingen afviser, at dens arbejde primært handler om det operationelle system. Der er fokus på 
produktion, effektivitet, implementering og eksekvering, men det sker samtidigt med at medarbejderne er 
innovative, selv når rammerne for opgaven er styrede, restriktive og kedelige. Dog med det forbehold at de 
mere uerfarne medarbejdere læner sig lidt mere op ad de faste rutiner. Balancen mellem udnyttelse og 
udforskning beror ofte på en konkret afvejning i hver sag. Det er en dobbelt rolle, som medarbejderne har 
valgt at se som en del af afdelingens kultur og identitet.  

Ud fra litteraturen om ambidekstral ledelse kan afdelingens dobbelt rolle og medarbejdernes brug af både 
udnyttelse og udforskning i deres arbejde anses som ’contextual ambidexterity’’ eller ’behavioural 
integration’ (Gibson & Birkinshaw, 2004; Zimmermann, Raisch & Birkenshaw, 2016). Det er noget, der sker 
naturligt som del af medarbejdernes daglige adfærd, frem for at være et resultat af formelle strukturer eller 
arbejdsgange i afdelingen. Det stemmer fint overens med at ’contextual integration’ ofte ses, der hvor 
ansvaret for at balancere udnyttelse og udforskning er decentraliseret og placeret længere ned i 
organisationer, tæt på kunderne, hvor spændingerne og dilemmaerne bedst kan fornemmes og løses. Det 
forudsætter to forme for dynamiske kapabilitet i afdelingen: ‘seizing’ og ‘sensing’. ’Seizing’ kapabiliteten 
holder driften i gang. ‘Sensing’ kapabiliteten tages i brug under udforskning; fx der hvor et potentielt 
innovativt projekt skal spottes og gødes.  

Denne praksis er ikke uden udfordringer og dilemmaer. Samarbejdet med andre afdelinger og centre kan 
være tungt på grund af manglende tid, forskellige kulturer og sammenstød af forskellige 
professionslogikker. Innovationsrummet kan være snævert i samarbejdet med en bygherre drevet alene af 
en markedslogik. Innovation medfører ofte variation, og medarbejderne stiller spørgsmålstegn ved, om det 
er ok at se bort fra princippet om lighed for alle. Derudover findes der ikke tid nok til at være alt for 
innovative. 

Afdelingens ambidekstrale tilgang er derfor ikke helt uden problemer. Det næste afsnit tager fat på, 
hvordan min ledelse kan være med til at bedre understøtte medarbejdernes balancering af de 
spændingsramte aktiviteter. 
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4.3 Hvordan understøtter jeg omstillingen mellem drift og innovation? 

Medarbejderne i planafdeling udviser en ambidekstral tilgang til deres opgaver. Balancering og afvejning af 
produktionsorienterede aktiviteter og innovation/udforskning er hverken strukturelt eller tidsmæssigt 
adskilt, men sker inden for afdelingen. Nogle gange skal medarbejderne have fokus på drift, produktion og 
effektivitet, andre gang skal de prøve nye lokale eksperimenter, og andre gange igen skal de gør begge 
dele. Med andre ord, der findes en form for ’contextual ambidexterity’ (Gibson og Birkinshaw, 2004).  

Formålet med dette afsnit er, at undersøge hvordan understøtter jeg dette – både nu og fremover? Hvilke 
forhold er allerede til stede, der medvirker til at medarbejderne er i stand til selv at vurdere, hvordan de 
bedst fordeler deres tid og ressourcer? Og hvordan kan vi gøre det bedre? 

Forskning inden for contextual ambidexterity foreslår, at spændingen mellem udnyttelse/udforskning kan 
løses på eksempelvis afdelingsniveau ved, at der skabes en organisatorisk kontekst, der muliggør og støtter 
op om ambidekstral adfærd (Gibson & Birkinshaw, 2004). Traditionelt har søgelyset ellers været på 
topledelsens rolle, men i tråd med perspektivets fokus på det kontekstuelle har forskere for nyligt rettet 
deres interesse mod hvilken betydning linjemanageren måtte have (Birkinshaw & Gupta, 2013; 
Zimmermann et al., 2017). Frem for linjemanagere, der enten har fokus på udnyttelse eller udforskning, har 
ambidekstrale organisationer brug for ledere, der kan koordinere og integrere begge aktiviteter (Moms et 
al. 2018) 

“For this to be possible, it is necessary to build processes and systems that encourage, support, and 
stimulate employees to adopt ambidextrous behavior whereby they make judgments about how best 
to divide their time between conflicting demands.” (Popadiuk, 2018: xx) 

I denne sammenhæng identificerer Uhl-Bien og Arena (2016) samt Tangkjær (2019) behovet for en 
skabende ledelse. Lederen skal understøtte og forbinde den operationelle ledelse og den entreprenørielle 
ledelse gennem en skabende ledelse, som kobler det formelle med det uformelle, bottom-up med top-
down, fleksibilitet med effektivitet, osv.  

Ghoshal og Bartletts (1994) model for organisatorisk kontekst som bestående af 4 adfærdsregulerende 
elementer (discipline, stretch, support og trust) kan bruges som en ramme til at analysere mit ledelsesrum i 
forhold til skabende ledelse. De 4 elementer ses netop at være forudsætning for contextual ambidexterity: 

“We argue that discipline, stretch, support, and trust are interdependent, complementary features of 
organization context that are nonsubstitutable, and therefore all four must be present in order for a 
business unit to become ambidextrous, and subsequently, to perform well.” (Gibson & Birkinshaw, 
2004) 

Analysen starter med stretch. 

 

4.3.1 Stretch 

Stretch er en del af den organisatoriske kontekst, som medvirker til at medarbejdere frivilligt stræber efter 
ambitiøse mål. Ledelsesform er en af de vigtigste faktorer, som spiller ind her. Ledere skal prioritere 
coaching og sparring, mens medarbejdere skal have en del frihed i forhold til opgaveløsning, og skal kunne 
se mening i deres arbejde i forhold til organisationens strategiske formål. En fælles forståelse og/eller 
identitet og kultur bidrager også til etablering af stretch (Gibson & Birkinshaw, 2004). 

 

En involverende ledelsesstil 

Min ledelsesstil bør give mulighed for, at medarbejderne har frihed til at udfolde sig. Den er blandt andet 
inspireret af Drucker’s (1999) arbejde om ’knowledge workers’. Drucker fortæller, at vidensmedarbejdere 
trives og er mest produktive under nogle bestemte forhold: opgaven skal være tydelig, der skal være 
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mulighed for læring, udvikling eller selvrealisering, kvalitet skal vægtes højt, medarbejdere skal føle sig set 
og værdsat, og til sidst skal de have ansvar for at lede sig selv. Alle disse elementer kan forhåbentlig ses i 
min ledelse, men især præmissen om at medarbejdere skal lede sig selv, har medført at jeg ikke udøver 
noget, der kunne ligne mikroledelse. For ikke at fratage medarbejderne selvledelse, ejerskab og motivation, 
handler min ledelsesstil mest om at kridte banen op for mine medarbejdere, når jeg stiller en opgave. Jeg 
har en forventning om, at de selv skal tage et ansvar for udformning af deres arbejde. Jeg foretrækker helt 
klart, at min rolle skal være coaching og sparring. Ledelsesopgaven for mig består ikke i at styre, men i 
højere grad at facilitere, sætte rammerne, og coache undervejs. 

Når det lykkes, kan det give nogle flotte resultater: 

“For eksempel ghettoplan, de 2 udviklingsplaner jeg har lavet. Det, du gjorde var fantastisk i  forholdt 
ti l  min innovation, fordi du lod bare mig køre. Der var ikke noget med, at jeg skulle nedsætte en 
styregruppe, en projektgruppe, en tværfaglig borgergruppe og inddrage Movia. Det kunne jeg bare 
køre. Hvis der var noget vi to havde brug for at snakke om, så kunne jeg altid komme ind. Men du køre 
bare! Det vil  sige, jeg var slet ikke i  tvivl om, at jeg har ansvar, jeg vil det skide gerne, og jeg vil rigtig 
gerne prøve at præge den i den retning jeg vil. Jeg vidste ikke jeg kunne. Men det gjorde jeg, og jeg var 
helt op at køre over det, og det gjorde bare at jeg var helt vildt motiveret. Og du gjorde faktisk ikke 
rigtig noget, andet end at du ledt mig på den rigtige måde.” (M1) 

Denne ledelsesstil er dog meget situationsbestemt, idet der er forskel på medarbejdere, og derfor forskel 
på, hvor meget kridt jeg skal bruge. De mest selvledende medarbejdere trives bedst, når de har en høj grad 
af indflydelse på arbejdet. De vil være med til at definere opgaven og hvordan den skal løses, fx faglig 
kvalitet, deadlines og værdiskabende resultater. Mere selvstyrende medarbejdere vil hellere have mere 
faste rammer (Kristensen & Pedersen, 2013). Det har betydning for, hvilken form for ledelse hver 
medarbejdere skal have. 

 “Du ser os som individer. Det er helt afgørende altså. Giv os det her individuelle spillerum, der gør at 
nogle skal have svømmevinger på, og nogle skal måske simpelthen skubbes ud i vandet, og andre dem 
skal du nærmest står og hive i, fordi nu er badetid slut. Og der tror jeg, du skal bare være god til, i  
sådan en organisation, i  sådan et team som vores, der skal du bare forstå at vi ikke er ens. Og det har 
du forstået. Jeg opfatter som ud fra, at jeg får en slags behandling, men andre får en anden slags. Og 
det er netop, fordi vi har nogle forskellige behov. Og det er egentlig det du gør, og det er din 
fornemmeste opgave at give os det individuelle rum.” (M2) 

Kun i få tilfælde leder jeg direkte på medarbejdernes handlinger og måder at løse opgaven på, fx hvis en sag 
pludselig skal prioriteres, eller hvis det er nødvendigt for, at medarbejderne kan levere deres opgaver med 
det rette niveau af kvalitet. Det er oftest kun aktuelt, når der kommer nye og uerfarne medarbejdere til 
afdelingen.  

Jeg har derfor en forventning om, at mine medarbejdere oplever frihed. Jeg mener selv, at de på flere måde 
er selvkørende. Det betyder dog ikke, at jeg ikke skal lede deres arbejde på anden vis. I det skabende 
ledelsesrum skal selvledende medarbejdere ledes strategisk (Tangkjær, 2019). 

 

Strategisk selvledelse 

Strategisk ledelse af selvledende medarbejdere handler om, at sætte en retning for medarbejderes 
engagement. Når de har så meget frihed, skal jeg sørge for, at de forpligter sig på de rigtige måder og på de 
rigtige indsatser. Ellers kan vi risikere, at medarbejderne har fokus på aktiviteter, som jeg ikke anerkender 
som værdiskabende, hvilket næppe gavner trivsel. Det er derfor vigtigt, at afdelingens medarbejdere kan se 
deres opgaver i et større perspektiv: de skal forstå, hvad der skaber værdi, og de skal kunne lede sig selv i 
forhold til denne forståelse. Medarbejderne skal have “den rette forståelse af den strategiske kontekst for, 
hvordan arbejdsopgaver og arbejdsaktiviteter skal udføres” (Kristensen & Pedersen, 2013: 77). Derudover 
betyder medarbejdernes stigende behov for selvrealisering (Pedersen, 2019; Maravelias, 2007), at 
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medarbejderne også skal kunne se mening i arbejdet. Der er derfor behov for en stærk fortælling om, hvad 
det er, vi laver, og hvilke værdier vi skaber.  

Fortællingen, som jeg har forsøgt at opbygge de seneste år ved hjælp af diverse narrative og 
kommunikative strategier, handler grundlæggende om, at afdelingens arbejde bør medvirke til, at Slagelse 
Kommune er et godt sted at bo, arbejde, shoppe, lære og lege – et sted, hvor mennesker trives. Når jeg 
sætter rammerne for en opgave sammen med en medarbejder, forsøger jeg at oversætte opgaven til det 
brede formål. Det gør jeg ved at fremhæve opgavens ’outcomes’ og den offentlige værdi, den skal skabe 
(Moore, 2000). Opgaven er derfor ikke at udarbejde en lokalplan, men fx at sikre udvikling af en ny bilfri 
bydel, hvor natur og bæredygtighed er i højsædet, og børnene trygt kan lege og komme i skolen. 

På den måde håber jeg, at jeg har skabt et rum, hvor de fleste medarbejdere kan se en rettesnor for 
opgaveløsningen, samtidig med at de kan se sig selv i arbejdet.  

 

Kultur/identitet 

En fælles forståelse for afdelingens kultur eller kollektiv identitet ses også at være en vigtig stretch faktor. 

Det overlapper lidt med medarbejdernes behov for at kunne se et klart formål med deres arbejde. Det 

omfatter dog også de indlejrede normer eller fælles grundlæggende antagelser, som medarbejderne 

betragter som gyldige, og derfor navigerer efter i deres arbejde. Afdelingens kultur er altså de rutiner, 

ritualer og værdier, som præger dens medarbejdere og som er bestemmende for, hvordan de agerer i 

forskellige situationer (Schein, 2000). 

Her er der muligvis noget, jeg skal tage fat på. En medarbejder giver direkte udtryk for, at han synes, det er 

svært at finde vores selvforståelse. 

“Som vi er sammensat nu, så har vi en ret individuelt forståelse af hvad vi er for størrelse. Det der med 

at sidde os ned og sige, hvad er vores værdisæt. Det er også din rolle at sikre, at vi har den samme 
forståelse af afdelingen. Det er nærmest din fornemmeste opgave. Fordi så er vi faktisk så intelligente 
alle sammen, at hvis vi bare har den ramme og den selvforståelse, så kan vi faktisk rigtig godt agere 

inden for den. Men hvis vi begynder at blive i  tvivl, og begynder at være mig, mig, mig, som vi har en 
tendens til  l ige præcis nu, fordi vi sidder så meget hjemme, så har du virkelig en lederopgave i det.” 

(M2) 

Hvis denne holdning er udbredt, så ser jeg en mulighed for at prøve at lede kulturen noget mere end før. 

Her tænker jeg, at det vil være oplagt at prøve at skabe en positiv kultur i forhold til organisationens mål 

om at være både drift sikker og innovativ. 

 

4.3.2 Discipline 

Discipline er det andet element i den organisatoriske kontekst. Den er vigtig, idet den medvirker til, at 

medarbejdere prøver at efterleve forventninger til deres arbejdsopgaver. Disciplin opbygges via klare 

forventninger til performance og adfærd, tydelig og hurtig feedback, og konsekvente sanktioner (Gibson & 

Birkinshaw, 2004). 

Begrebet disciplin forstået som sanktioner og straf fylder ikke særlig meget i mit lederskab, ikke bevidst i 

hvert fald. Det er kun sjældent, at jeg oplever situationer eller forhold, hvor samarbejde med en 

medarbejder er så vanskeligt, at tiltag så som en tjenstlig samtale eller mundtlig advarsel er påkrævet. De 

midler findes dog, og afdelingens medarbejdere er formodentlig velvidende om, at de godt kan tages brug. 



35 
 

Disciplin forstået som klare forventninger til performance og adfærd giver mere mening for mig. Jeg mener, 

at medarbejderne vil kunne genkende min holdning om, at afdelingen er en arbejdsplads. Som del af den 

offentlige sektor er vi sat i verden for at gøre noget godt for andre – nemlig for samfundet eller borgeren. I 

det arbejde forventer jeg, at vi er serviceminded, at vores arbejde har en høj kvalitet, og at vi opfører os 

professionelt. De 3 punkter er ikke til diskussion. 

Jeg forventer også, at opgaverne leveres færdig til den aftalte tid. Som nævnt før er det atypisk for mig at 

lede direkte på medarbejdernes opgaveløsning. Det betyder, at det oftest er medarbejderne, der har 

ansvar for at lave en tidsplan for en opgave. Såfremt den er realistisk, så ved medarbejderne at det er min 

forventning, at den holder. I nogle større projekter holder vi statusmøder undervejs, hvor formålet primært 

er sparring og coaching. Kontrol i forhold til tidsplanen er dog helt klart en latent del af møderne. I 

forbindelse med de mange lokalplaner som løbende er under udarbejdelse, holder vi hver måned et 

formelt tavlemøde med fokus på status. Mødet giver mulighed for at skabe dialog om udfordringer og 

løsninger, men det fungerer også som et styringsværktøj – det giver overblik og gennemsigtighed, og det 

fremhæver klare tidsmæssige rammer og mål. 

Hvad angår feedback mener jeg, at medarbejderne har behov for at vide, om de løser en opgave i tråd med 

opgavens brede rammer og mine forventninger: har de leveret de rigtige resultater, hvad er gået godt, 

hvad er gået mindre godt? Konsekvent feedback kan forhåbentlig understøtte medarbejderens strategiske 

sans. Jeg har tidligere holdt en-til-en dialogmøder med medarbejderne efter denne model. Jeg overvejer 

om, jeg skal have lidt mere fokus på nogle flere en-til-en møder med bestemte medarbejdere. Til disse kan 

både jeg og medarbejderne investere den nødvendige tid, for at blive skarpe på hvordan deres 

opgaveløsning og afdelingens balancering af innovation og drift hænger sammen. 

Umiddelbart kan man fornemme en vis spænding mellem stretch og discipline. Mellem frihed på den ene 

side og sanktioner og forventninger på den anden. Jeg mener, at min rolle i det skabende ledelsesrum er at 

være bevidst om dette dilemma. Som Lewis (2000: 770) fortæller, er det ikke et spørgsmål om 

“compromise between flexibility and control, but awareness of their simultaneity. . . emphasizing the 
coexistence of authority and democracy, discipline and empowerment, and formalization and discretion”. 

 

4.3.3 Support 

Support går ud på, at forudsætninger for samarbejde er til stede.  Her kan man med fordel trække tråd til 

Uhl-Bien og Arena’s begreb ’adaptive space’.  

“Adaptive space is context and conditions that enable networked interactions to foster the generation 

and linking up of novel ideas, innovation and learning in a system. … Adaptive space works to open up 
information flows and engage dynamics of complexity and network structures to enable emergence of 

novelty and innovation needed for adaptability.” (Uhl-Bien & Arena, 2016: 12) 

Ledelsens rolle i at skabe adaptive space er at understøtte en netværksstruktur, der muliggør idégeneration 
og vidensdeling, blandt andet via ’cohesion’ og ’brokerage’.  Cohesion får man ved at dyrke en kultur på 
arbejdspladsen præget af sammenhold og tillid mellem medarbejdere. Det giver rigere muligheder for, at 
medarbejderne kan løfte nye idéer uden at være bekymret for, at de bliver skudt ned. Brokerage handler 
om at facilitere tværsektoriel deling af viden og information ved at bygge broer mellem grupper. Det kan 
give nye kreative løsninger, idet flere medarbejdere får adgang til nye viden; “Brokerage enables agents to 
think more boldly about what is possible by creating a richer set of ideas” (Uhl-Bien & Arena, 2016: 12).  

At jeg skal understøtte netværkstankegangen fremgår tydeligt af de to gruppeinterviews med afdelingens 

medarbejdere. Tværgående samarbejde med andre centrer og afdelinger halter en gang i mellem, ikke 
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mindst på grund af modsatrettede professionslogikker. Et mulig hjælpemiddel kunne være “en fælles 
virksomhedskultur, der kommer ovenfra og drysser ned igennem hierarkiet.” (M2) 

”Nogle gang kan det godt være lidt tungt, når der er nogen, der ikke kommer over deres almindelig 

måde at se ting på. Og der kommer det med den fælles kultur eller forståelse l idt ind, hvis der kommer 
en kultur oppefra i forhold til hvordan man møder hinanden.” (M3)  

Mest centralt er dog behovet for at bygge broer mellem afdelingen og andre grupper – os og dem. 
Skabende ledelse forudsætter, at man skal kunne håndtere sådanne nogle konflikter i organisationen. 
Frustrationer i forbindelse med samarbejde skal gøres til noget produktive: de skal synliggøres og gøres til 
genstand for organisering af relationer og dialog (Tangkjær, 2019). Kølende metoder kunne være en mulig 
vej frem (Edmondson & Smith, 2006). En lav hængende frugt vil være at investere tid i opbygning af 
relationer. Selv inden for vores center er det langt fra alle, der kender hinanden og de forskellige opgaver 
folk sidder med, da der er sket en stor udskiftning af personale de sidste par år. Vi har i ledergruppen ellers 
planlagt virksomhedsbesøg hos hinanden, men det er blevet udskudt på grund af Covid situationen.  

“For at l ige vende tilbage til det med at samarbejde med andre centrer, jeg kan ikke lade være med at 
tænke på, at hvis jeg havde en bedre forståelse for alle de opgaver, som folk sidder med, når de ikke 
arbejder sammen med mig, så tror jeg, jeg vil have nemmere med at gå ind i den dialog med dem.” 
(M6) 

Derudover er der behov for ’reframing’. De forskellige fagprofessioner skal helst kunne anerkende andres 
perspektiver som legitime input, hvilket kræver, at de udforsker hinandens antagelser, og deler og forstår 
reaktioner med hinanden. 

“Der er forskel på hvordan vi går ti l opgaven og den opgave type vi har, og dem, der laver 
byggesagsbehandling for eksempel, eller som sidder med miljøsager, eller affalds, 
renovationsområder og alt det der. At der l igesom er forskellige måder at tænke, det skal man have 
respekt for. Det er man nødt ti l  at forstå og være villig til at arbejde med. Man er nødt ti l at tage den 
lidt på sig selv. Kan jeg stille det spørgsmål på en anden måde? Eller kan jeg gøre et eller andet?” (M3) 

Som leder har jeg desuden en rolle i at sørge for at innovative løsninger kommer videre i organisationen. 

Det kan jeg gøre ved at sponsorere eller støtte op om innovative idéer overfor andre i netværket (Uhl-Bien 

& Arena, 2016: 15). 

“Vi kan godt komme og sige, det her er smadder spændende og innovativ, og vi vil gerne understøtte 
på en eller anden måde. Og så kommer det ti l  politisk behandling i det her i  øvrigt noget rigide system, 

og så siger de ’nej, vi kan bare gøre som vi plejer’. Eller nogen andre siger, nej, hvorfor bruger vi så 
meget tid på det der. Der er noget med at få det navigeret rundt. ... Du har i  kraft af din lederrolle 

adgang ti l et andet netværk end jeg har, kunne man sige.” (M3) 

 

4.3.4 Trust 

Trust eller tillid som element af en organisations organisatoriske kontekst er med til at skabe samhørighed. 

Ghoshal og Bartlett (1994) peger blandt andet på uddelegering af opgaver efter kompetencer, såvel som 

retfærdighed, lighed og inddragelse af medarbejdere i forbindelse med beslutningsprocesser som vigtige 

faktorer i etablering af trust. Chams-Anturi et al. (2020: 7) giver en noget bredere definition; “the belief 
that the organization is fair, trustworthy, competent, and non-threatening.” 

Det er selvfølgelig ikke noget, man kan tage for givet, men mine medarbejdere plejer at blive inddraget i 

beslutninger, der vedrører dem. Opgaver er ikke kun fordelt efter kompetencer. Medarbejdernes interesse 

er også en faktor, der spiller ind, da det kan være væsentligt i forhold til motivation. Fordeling kan desuden 
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ske efter et behov for at oplære, der hvor afdelingen ellers er sårbar, fx hvis en medarbejder går på 

pension. Jeg formoder, at afdelingens medarbejdere opfatter processen som fair.  

Medarbejderne har dog fremhævet trust som vigtig i forhold til at være innovativ, men på en anden måde. 

De skal have tillid til, at jeg bakker op om dem. Behovet for at skabe nye erfaringer kalder på 

eksperimenter, prøvehandlinger og fjolleri (Tangkjær, 2019). Men når medarbejderne eksperimenterer og 

bevæger sig væk fra normale rutiner, er der gode chancer for, at der bliver begået fejl. Det skal være tilladt, 

og medarbejderne skal vide at jeg står inden for det, fordi ellers vil de ikke tø gå nye veje. 

 “Hvis Rikke skal gå ind og agere på det her fra dag 1, så er det også vigtigt at Rikke ved, at du har 

hendes ryg. Men Rikke skal også have lov ti l at sige, jeg har en anden idé til en proces, det vil jeg gerne 
trykke af. Og når Sjællandske ringer og siger der er 2 borgere, der ikke har fået en e-boks invitation, så 

skal der også være en, der tager den. Så Rikke ikke sidder her og siger, det gør jeg aldrig igen, nu følger 
jeg bare skabelonen sådan her.” (M1) 

Borgmesteren er også opmærksom på problemet: 

“Det kan helt seriøst være en ulempe, at folk føler sig usikker. Fordi hvis du siger til folk, det må du 
selv bestemme, så er der nogle der tænker, ’hov!’. Fordi de har det i  baghovedet; ja ja, men det øjeblik 
som jeg laver noget, som kommer på forsiden, så får jeg en oven i hovedet med et boldtræ af 
borgmesteren eller udvalgsformanden eller en eller anden af det politiske system eller en leder. Det 
gør de ikke, men det er sådan de tænker.” (JDP) 

Skabende ledelse i dette tilfælde handler derfor om at sørge for en organisatorisk kontekst, hvor 
medarbejderne trygt må eksperimentere og begå fejl. Afdelingens medarbejdere ved forhåbentlig, at jeg 
ingen forventninger har om, at de er fuldkomne. Jeg er bevidst om, at fejl sker, når man arbejder i 
kompleksitet, og for mig er det bare vigtigt, at vi lærer af de fejl.    

En strategi kunne være en nærmere definition af områder, hvor eventuelle fejl er så alvorlige, at man helst 
ikke skal tænke for meget ud af boksen (Dignan, 2019). Et oplagt eksempel vil være i forbindelse med 
planlovens regler vedrørende offentlighedsprocessen i forbindelse med tilvejebringelse og vedtagelse af 
planer. Et fejl kan medføre, at en plan kan påklages til klagenævnet, som efter en længere 
sagsbehandlingstid sandsynligvis dømmer planen ugyldige. Afdelingen har således brugt mange ressourcer 
og meget tid på en af vores kerneopgaver, som går i vasken. Det er ikke her, at man skal se bort fra 
reglerne. Ved at gøre det mere eksplicit, hvor medarbejdere ikke må eksperimentere, får de mere frihed for 
at tænke nyt og selvstændigt andre steder. Og hvis nogen skulle være i tvivl, kan de altid hente sparring, 
enten hos mig eller erfarne kollegaer. 

Jeg kan desuden giver mulighed for fjolleri via en strategisk prioritering, hvor der er fokus på kerneopgaven 
og kendte arbejdsgange således at arbejdet har et solidt grundlag, dog stadigvæk med mulighed for mere 
innovative projekter i mindre omfang. Potentielt kan det føre til spændende udvikling, uden at man 
risikerer udfordringer for organisationen, hvis projekterne ikke bliver til noget (Dignan, 87). I et forsøg på at 
sætte det i gang har jeg de seneste 3 måneder opfordret alle i afdelingen til at afsætte noget af deres 
arbejdstid til kreative friprojekter. Det står medarbejderne frit for at bruge en formiddag eller eftermiddag 
om ugen på et planmæssigt projekt, de selv vælger. Fx hvordan indtænker vi mere biodiversitet i vores 
planer? Hvad skal en ny arkitekturpolitik have fokus på? Den eneste forudsætning fra min side er, at 
projekterne potentielt kan skabe nogen form for offentlig værdi.  Desværre har ingen medarbejder fundet 
tid til at arbejde på et friprojekt. Det er noget, vi skal arbejde på. 

 
4.3.5 Delkonklusion 

Planafdelingens medarbejdere har en kapabilitet for at blande det operationelle system og det 
entreprenørielle system. De har fokus både på produktion og drift i deres arbejde, samtidig med at de 
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gerne søger efter innovative løsninger. Balancering af aktiviteterne er dog ikke helt uproblematisk. Dette 
afsnit har haft til formål, at undersøge hvordan jeg understøtter denne omstilling mellem udnyttelse og 
udforskning. Analysen har taget afsæt i behovet for et mix af stretch, discipline, support og trust, som 
danner en organisatorisk kontekst for en skabende ledelse, der fremmer og forbinder den operationelle 
ledelse og den entreprenørielle ledelse. 

Hvad angår begrebet stretch har jeg peget på behovet for en involverende ledelsesstil, der giver 
medarbejderne mulighed for at udfolde sig. Lederen skal sætte rammer for arbejdet (herunder dets 
strategiske rettesnor) og byde ind med coaching og sparring undervejs, alt afhængig af den enkelte 
medarbejders behov og præferencer. En fælles kultur med fokus på både drift/produktion og innovation er 
også bestemmende for, hvordan medarbejderne tackler deres opgaver. Især det sidste skal jeg have mere 
fokus på. 

Discipline er et lidt fluffy begreb, som jeg har oversat til et hurtigt feedbacksystem til medarbejderne om 
deres opgaveløsning, såvel som basale (og næsten ultimative) krav til høj service, kvalitet, professionalisme 
og effektivitet.  

Support handler om adaptive space, samarbejde og vidensdeling i en netværksstruktur. Her har jeg en 
opgave med at tage fat i medarbejdernes frustrationer, der er opstået på grund af divergerende 
professionslogikker, og sørge for at de ikke fører til silodannelsen på tværs af organisationen.  

I forhold til trust er det en forudsætning for innovation og eksperimenter, at jeg er åben over for forsøg på 

at ændre det bestående, samt at jeg støtter op om det entreprenørielle og intelligente tilpasninger til de 

omskiftelige miljøer (Tangkjær, 2019). Især hvis det går galt. Derudover kan jeg arbejde med en 

formalisering af, hvornår det er i orden at eksperimentere, eksempelvis i hvilken sammenhænge og i hvilket 

omfang. 
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5. Konklusion og Perspektivering 

 

5.1 Konklusion 

Afsæt for denne opgave har været hovedspørgsmålet: Hvordan kan Slagelse Kommune balancere behovet 
for sikker drift og innovation ved at bruge en ambidekstral adaptiv ledelsesstrategi? 

 

Vi har set, hvordan kommunens topledelse opfatter behovet for velfærdsreform som et resultat af eksterne 
kræfter – kommunen er presset af dilemmaet om stigende forventninger til velfærd i en tid med færre 
økonomiske ressourcer. Løsningen ses at være en tilpasning af organisationens struktur. For at genskabe 
balancen er der lagt op til en ny model for kommunen, hvor sikker og effektiv drift går hånd i hånd med 
innovation. Derfor opgavens fokus på adaptiv og ambidekstral ledelse.  

Bag denne enkle model ligger nogle komplekse forventninger til, hvordan organisationen bør styres og 
ledes.  

Governance er i hvert faldt lagt op som et primært styringsparadigme. Samskabelse, dialog, 
medbestemmelse og borgernære løsninger skal være med til at levere bedre velfærdsløsninger. Generelt 
skal der være mere vægt på ledelse fra et HR-relateret perspektiv, og mindre ledelse fra et strukturelt 
perspektiv. Chefer skal lede frem for at styre i en organisation, som har fokus på fællesskaber, netværk og 
netværksbaseret samarbejde, tillidsbaseret ledelse og mere frihed for den enkelte medarbejdere.  

Rollen for hierarkiske bureaukrati udviklet under den industrielle revolution og NPM ses umiddelbart at 
være noget mindre betydningsfulde. Der skal være mindre hierarki og færre standardiserede løsninger og 
faste strukturer. Men da sikker og effektiv drift fortsat er en forudsætning i den ny model, skal organisation 
stadig rumme begge forme for styring. 

 

For at komme nærmere et svar på hvordan organisationen kan forene disse forskellige måde at styre og 
lede på, og dermed balancere drift og innovation, har jeg kigget indad på min egen afdeling.  

Planafdelingen sidder med forskellige opgaver, som har forskellige rammer i forhold til drift og innovation, 
og hvor vi trækker på forskellige styringsparadigmer og ledelsesværktøj. Lokalplanarbejdet er mest styret, 
blandt andet af lovgivning, skabeloner og vejledninger. Især fokus på lovgivning lægger op til en 
bureaukratisk tankegang. Behov for at være effektiv opfordrer dog også til en del styrings- og 
ledelsesværktøj fra NPM. Andre mere udviklingsorienterede opgaver kræver meget mindre styring, hvilket 
giver mere mulighed for at eksperimentere. Governance dominerer som styringsparadigme i disse tilfælde, 
og ledelsesformer kommer primært fra det HR-relateret perspektiv. 

Afdelingens medarbejdere mener, at de balancerer det operationelle system og det entreprenørielle 
system i deres opgaveløsning. Selv når rammerne for opgaven er styrede og restriktive, finder 
medarbejderne rum til at være innovative. Det er en dobbelt rolle, som medarbejderne opfatter som en del 
af afdelingens kultur. Balancen mellem udnyttelse og udforskning kommer an på sagen. Det er en naturlig 
afvejning i hver medarbejders opgaveløsning, frem for resultatet af formelle strukturer i afdelingen. Ud fra 
en teoretisk vinkel må man konkludere, at afdelingens dobbelt rolle og medarbejdernes balancering af 
udnyttelse og udforskning svarer til ’contextual ambidexterity’. 

Medarbejdernes ambidekstrale tilgang støder på nogle udfordringer. Blandt andet er samarbejde med 
andre afdelinger og centrer ikke altid optimalt, ikke mindst på grund af forskellige professionslogikker. Der 
er heller ikke altid tid nok til at være innovative. 

 



40 
 

Til sidst i opgaven har jeg derfor undersøgt lederens rolle i at understøtte interaktionen mellem drift og 
innovation, igen med min afdeling som case. Jeg har argumenteret for, at skabende ledelse, der fremmer 
og forbinder den operationelle ledelse og den entreprenørielle ledelse, forudsætter en organisatorisk 
kontekst, der består af en mix af stretch, discipline, support og trust. 

Stretch fremkaldes af en involverende ledelsesstil, som giver mulighed for medarbejdernes strategiske 
selvledelse. Lederens rolle er at sætte rammer og retning for arbejdet, og derefter at give coaching og 
sparring. En fælles kultur med fokus på både drift og innovation kan også være retningsgivende for, 
hvordan medarbejderne tackler deres opgaver. Især det sidste skal jeg have mere fokus på.  

Discipline kan fremkaldes af tydelig kommunikation af lederens forventninger til medarbejdernes arbejde, 
såvel som hurtigt feedback til medarbejderne om deres opgaveløsning. 

Support drejer sig om adaptive space og samarbejde. Lederen skal skabe adaptive space ved at understøtte 
en netværksstruktur, der muliggør idégeneration og vidensdeling. Det kan man gøre ved at dyrke en kultur 
præget af sammenhold og tillid, som opfordrer medarbejdere til at løfte nye idéer. Man kan også bygge 
broer mellem grupper og dermed facilitere tværsektoriel deling af viden og information. Jeg har i hvert fald 
en brobygger opgave at tage fat på i forhold til medarbejdernes frustrationer, der har opstået på grund af 
divergerende professionslogikker, og som risikerer at udvikle sig til silodannelsen. 

Trust fremkaldes ved at medarbejderne oplever lederen og organisationen som fair, retfærdig og tillidsfuld. 
Jeg har oversat det til, at lederen skal støtte op om forsøg på at prøve noget nyt eller ændre det bestående, 
især hvis der opstår uforudsete problemer. Derudover kan lederen overveje en formalisering af, hvornår 
det er i orden at eksperimentere, i hvilken sammenhænge og i hvilket omfang. 

 

Planafdeling og dens medarbejdere, opgaveportefølje og leder er ikke repræsentative for andre afdelinger i 
Slagelse Kommune. Det er heller ikke opgavens påstand, at vores arbejde, herunder balancering af 
forskellige styringsparadigmer, ledelsesperspektiver og spænding mellem udnyttelse og udforskning er 
eksemplariske. Opgaven har dog vist, at afdelingens medarbejdere udviser en ambidekstral tilgang til deres 
opgaver. Den er hverken strukturelt eller tidsmæssigt adskilt. Balancering og afvejning af drift/udnyttelse 
og innovation/udforskning sker inden for afdelingen. Nogle gange skal medarbejderne have fokus på drift, 
produktion og effektivitet, andre gang skal de prøve nye lokale eksperimenter, og andre gange igen skal de 
gøre begge dele. Sådan ’contextual ambidexterity’ forudsætter en mix af stretch, discipline, support og 
trust. Konklusionen på opgaven er, at kommunen kan balancere behovet for sikker drift og innovation ved 
at tage afsæt i denne model. 

 

5.2 Perspektivering 

Teorierne, analysen og diskussionen har fremhævet lederens rolle i at fremme en ambidekstral 
organisation. Det er lederens skabende ledelse og mix af stretch, discipline, support og trust, som er i fokus. 
Medarbejdernes vigtige rolle er dermed lidt negligeret. Jeg har beskrevet tidligere i analysen, at afdelingens 
medarbejdere løser deres opgaver ved ofte selv at træffe beslutninger om balancen af udnyttelse og 
udforskning. En alternativ tilgang til balancering af det operationelle system og det entreprenørielle system 
kunne eventuelt tage udgangspunkt i medarbejdernes adfærd og ambitioner som grundlag for en 
ambidekstral organisation. 
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Bilag 1 – Interviewskema: interview med borgmester og kommunaldirektør 

 

Hvorfor er det vigtigt at tilpasse organisation? Hvad er det, topledelsen ser derud? 

Hvad ser I ned i organisationen? 

Hvad ser I hos borgerne? 

Hvad ser I hos den politiske? 

Er der nogle særlige sager, der giver anledning til at gøre det anderledes? 

Ser I nogle dilemmaer eller konflikter? 

Hvor ser I problemer? 

Hvilke problemer? 

Hvor svært er det at finde balancen mellem drift og innovation? 

Hvilke roller har chefer i balancegangen? 

Hvilke barrierer findes der? 

Hvordan skal kommunen tilpasses? 
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Bilag 2 – Interviewskema: gruppeinterview/workshop med afdeling 

 

Innovation og drift - Hvor er vi placeret nu? Hvilke opgaver løber vi med: drift eller innovation? Kom med 

konkrete eksempler! 

Hvilke forventninger er der til jer og jeres leverancer ift faste rammer, deadlines osv. mod at prøve noget 
nyt? 
 

Hvor har vi mulighed for at skubbe lidt til balancen? 

- Hvad skal vi gøre mere eller mindre af? 
- Kan vi være agile? 
- Hvor svært er omstilling? 

 
Hvordan er det at arbejde innovativt? 
 
Hvornår har I sidst prøvet noget nyt? 
 
Hvilke udfordringer oplever I? 

- Findes der pres eller kræfter, der forhindrer innovation? 
- Kan jeg se dem? 
- Kan I se dem? 

 
Hvordan skal vi balancere de 2 tilgang? 
 
Hvordan skal jeg hjælpe jer? 
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