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Abstract (eng) 
The subject of my master’s thesis is management of networks in the public sector. 

I explore which opportunities new social management technology brings to 

leadership when tasked with leading progress and improvements in the social 

sector. In the social sector publicly financed support is provided to citizens with 

complex problems related to social vulnerability, poverty and reduced functional 

capacity. Characteristics of the social sector, to mention a few, are accelerated 

production of knowledge, diagnoses and welfare technology. At the same time, it 

is a challenge that the available must be allocated to still more citizens, and that 

the segregation from the normal range is increased.  

Leaders in the public sector must navigate in an environment characterised by a 

multitude of processes and discourse, through which they are expected to ease 

wicked problems. The problems are identifiable, but it is challenging to exercise 

coherent and sustainable leadership. There are several barriers that need to be 

overcome to meet the expectations of citizens and politicians. These barriers 

include changing political priorities and declining social budgets combined with 

demands for structural change and the organisational adjustment needed to adapt 

to these changes. As a result, the leaders in the public sector express increasing 

uncertainty about the future, and the citizens they serve experience increased 

fragmentation when they interact with the public sector. 

Based on three theoretical perspectives on network management, in the first part 

of my thesis, I explore the potential of the network meeting as a technology for 

social management. The three perspectives explore the potential of the network 

meeting in aspects spanning from distance management to micromanagement in 

leadership. All three perspectives point to leadership as inclusive, in a retaining, a 

softening, or an emerging position. When the leadership creates an inclusive 

environment, a new division of responsibilities is made possible, for example 

defining a task, solving it, and translating it into a new local narrative. 
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The next part of my thesis explores the network meeting as a social management 

technology in a three-part analysis. The "Engaging Network Meetings" method 

was used for the document analysis in this section. Next, three experienced 

leaders from three different organisations are interviewed to identify the 

organisational and discursive practice and narratives of leadership. Their 

responses show the question of allocation of responsibilities is very relevant. In 

the third part of the analysis, the observations are drawn together to describe the 

potential of the network meeting as a social management strategy. The conclusion 

is that leadership must seek to reduce ambiguity and address complexity through 

so-called polyphonic leadership. The social governance strategy described can be 

the answer to polyphonic leadership, providing the leadership decides to share 

responsibility between potential collaborators. When applied in different contexts, 

it becomes possible to enable local partnerships as part of the network 

management discourse. As a social management technology, the network meeting 

can help in achieving the following:  

 Social administration Special counselling Special needs school 

Social 

management 

technology 

Health and well-being of 

the child and the family 

Management of, and 

self-management of 

professionals and 

parents 

Management of the 

pupil’s learning 

processes  

Partnerships The child’s social network Patient organisation The pupil 

 

The conclusion of my thesis is that, in relation to the creation of a welfare 

framework, leadership-enabled inclusion of new relevant partners opens the door 

to shared responsibility, the creation of a new common language as well as new 

common practices. The starting point is to identify potential for collaboration 

within local, organisational context and discourse, and manage this potential 

within a polyphonic leadership paradigm. 
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Resumé 
Denne masteropgave omhandler ledelse af netværk i det offentlige. Jeg udforsker, 

hvilke muligheder ny styringsteknologi tilfører lederskabet, når opgaven er at lede 

fremdrift og forbedringer på det sociale område. På socialområdet ydes støtte til 

borgere med komplekse problemer relateret til social sårbarhed, fattigdom og 

nedsat funktionsevne mm. Området kendetegnes ved en accelereret produktion af 

viden, diagnoser og velfærdsteknologi. Det udfordres samtidig af, at ressourcerne 

skal deles mellem flere og at segregeringen fra normalområdet øges. 

Offentlige ledere navigerer i en mangfoldighed af styringstræk og diskurser og 

forventes af afhjælpe wicked problems. Problemerne er identificerbare, men det er 

svært at udøve et sammenhængende og bæredygtigt lederskab. Der er en række 

barrierer, som skal overkommes for at opfylde borgernes og politikernes 

forventninger. Barriererne er blandt andet skiftende politiske prioriteringer, en 

reduceret økonomi kombineret med krav om strukturelle ændringer og 

organisatorisk tilpasning. Ledere i den offentlig sektor udtrykker stigende 

usikkerhed i forhold til fremtiden, og borgerne oplever øget fragmentering i 

samarbejdet med det offentlige.  

Med afsæt i tre teoretiske perspektiver på netværksledelse udforskes 

netværksmødets potentiale. De tre bidrag udforsker potentialet i spændet mellem 

styring på afstand og mikroledelse i lederskabet. Alle tre peger på lederskabet som 

inddragende, i henholdsvis en bevarende, en opblødende eller emergerende 

position. Når lederskabet skaber en inddragende bevægelse, muliggøres en ny 

ansvarsdeling, fx når opgaven skal defineres og løses og omsættes i en ny lokal 

fortælling. 

Opgavens næste del udforsker netværksmødet som en styringsteknologi i et tredelt 

analyseperspektiv. Dette gøres med en dokumentanalyse, som tager afsæt i 

metoden ”Inddragende netværksmøder”. Dernæst interviewes tre erfarne ledere 

fra tre forskellige organisationer med henblik på at identificere lederskabets 

organisatoriske og diskursive praksis og fortællinger. Her gøres spørgsmålet om 

tildeling af ansvar relevant. I tredje del af analysen systematiseres iagttagelserne 
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og netværksmødets potentiale som styringsstrategi konkretiseres. Budskabet er, at 

lederskabet skal søge at afkode flertydigheden og tage stilling til kompleksiteten, 

gennem såkaldt polyfon ledelse. Den sociale styringsstrategi bliver svaret på det 

polyfone lederskab, hvis lederskabet beslutter at dele ansvaret med potentielle 

samarbejdspartnere. I forskellige kontekster bliver det muligt at installere lokale 

partnerskaber, som en del af netværksledelsens diskurs. Som styringsteknologi 

kan netværksmødet bidrage til social styring gennem partnerskaber:  

 Socialområdet Specialrådgivningen Specialskolen 

Social teknologi Sundhed og trivsel hos 

barnet og familien 

Ledelse af selvledelse 

hos fagprofessionelle 

og forældre 

Ledelse af 

læringsprocesser hos 

eleven 

Partnerskaber Barnets netværk Patientorganisation Eleven 

 

Opgaven konkluderer, at når lederskabet muliggør inklusion af nye relevante 

samarbejdspartnere åbnes muligheden for et delt ansvar, skabelsen af et nyt fælles 

sprog og ny fælles praksis i relation til skabelsen af velfærd. Det sker med afsæt i 

den lokale, organisatoriske kontekst og diskurs, hvor potentialet for samarbejde 

identificeres og håndteres som polyfon ledelse.  
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Indledning 
Et møde er en samling af mindst to personer, der er indkaldt med 

henblik på at fremme en eller flere fælles sager gennem verbal 

kommunikation. Wikipedia, download 11.01.2022. 

Masteropgaven udspringer af et ønske om at bidrage til at løse de 

ledelsesudfordringer, der knytter sig til at ”…finde frem til de bedst mulige 

organisatoriske rammer for de højt specialiserede indsatser og tilbud på 

socialområdet.” (Olsen et al., VIVE, 2021). Opgaven udforsker derfor 

netværksmødet som en potentiel mulighed for at styrke organiseringen af 

samarbejdet på det specialiserede socialområde. 

Medarbejdere og ledere i offentlige virksomheder går dagligt til mange møder. De 

knytter sig til hinanden og til organisationen gennem mødeaktivitet. Møder udgør 

for mange en arbejdsopgave i sig selv, med at arrangere, gennemføre og følge op 

på videndeling, beslutningstagning og tildeling af opgaver. Litteraturen om møder 

er overvejende brugslitteratur (Andersen et al. 2012, Turnell, 2013). Som erfaren 

mødeleder kan jeg ind mellem opleve mødet som indholdstømt rituel praksis til 

(forudbestemt) tildeling af roller, relationer og opgaver. Her i masteropgaven 

forstås møder som potent ledelses- eller styringsteknologi. Netværksmødet er en 

variant, der samler fagfolk på tværs af organisationer eller som her i opgaven, 

samler borgere og fagpersoner til en snak om borgeren. 

Jeg er leder i et regionalt kommunikationscenter, der leverer højt specialiserede 

ydelser til mennesker med kommunikationshandicaps i alle aldre og udfordret på 

deres tale, høre, syn, kognition og mobilitet. Kommunikationscentret er 

kendetegnet ved en række højt specialiserede ydelser og konsultative tilbud til 

borgere og fagpersoner i kommunerne. Det er et meget livsbekræftende område at 

arbejde med, men området er præget af en stigende usikkerhed om, hvad der skal 

produceres i morgen. Samtidig opleves en mangel på ressourcer til at gennemføre 

nødvendige omstillinger. Dette stiller krav til ledelsen om at finde nye veje, og 

undersøge, hvordan vi kan levere den forventede høje, specialiserede service og 

https://da.wikipedia.org/wiki/Kommunikation
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samtidig udvikle nye tilbud. Vi må udforske vores praksis og forståelsen af den og 

se, hvilket potentiale den rummer.  

Socialområdets styringsvirkelighed og organisering 
Socialområdets styringsvirkelighed er som andre offentlige sektorer kendetegnet 

ved mange sameksisterende styringsparadigmer og traditioner for ledelse, der 

mødes og brydes. Kommunikationsområdet er fx placeret med et ben i det højt 

specialiserede socialområde og et andet i voksenspecialundervisningen, og 

børneområdet er tilknyttet de specialiserede dagtilbud og børneskoler. 

Socialområdet er tonet af New Public Governance (NPG) som styringsparadigme. 

Som ledere forventes vi at navigerer i netværk og en mangfoldighed af mulige 

ledelsestiltag (funktionel differentiering), borgerinddragelse, hensynet til 

medarbejdernes faglighed og samtidig tage hånd om den styring, som distribueres 

fra de centrale, strategiske og politiske niveauer, fx gennem netværksledelse, 

borgerinddragelse og ressourcemobilering (Andersen et al., 2020).  

Kommunikationsområdet er kendetegnet ved en historisk forankret 

fagprofessionel tradition med en erfaringsbaseret subspecialisering, der kræver 

flere års oplæring. Subspecialiseringen omfatter forskellige handicaps, komplekse 

sociale problemstillinger og læringsudfordringer 1. Der pågår i sektoren en 

omstilling, hvor professionsherredømmet (Ibid.:46) i den sociale sektor finder sig 

til rette med nye vertikale, netværksbaserede organisations- og arbejdsformer. 

Netværksmøder er fx et udtryk for denne faglige og kulturelle bevægelse, der 

stiler krav om nye perspektiver på ledelse. Den årelange professionsstyring er 

også - med staten som driver - suppleret med og udfordret af New Public 

Management (NPM) (Ibid.:53). Markedsgørelse gennem konkurrence er rullet ud i 

flere tempi, mest markant med kommunalreformen i 2007 (køb og salg af pladser) 

og EU´s udbudsdirektiv light i 2014 (konkurrence nationale opgaver). 

Ud over NPG, professionsherredømme og NPM præger yderligere to centrale 

ledelses- og styringsparadigmer området: Først er der bureaukratisk ledelse (New 

 
1 Med rødder tilbage i til 1800-tallets dannelse af skoler og institutioner til at drage omsorg for 
uddannelse og beskæftigelse af mennesker med særlige behov.  



9 
 

Weberian Governance) til at styrke den administrative praksis for at sikre a) at 

borgeren tildeles sine legitime rettigheder og b) arbejdet med kontraktliggørelse af 

samarbejdet mellem aktører på området administreres, dokumenteres og 

sagsstyres korrekt. Det andet er den digitale styringsagenda (Digital Era 

Governance, DEG) med statens krav om øget digital kommunikation og 

transparens. Den omsættes i forsøg på at digitalisere praksisser, 

styringsteknologier og værdisæt, fx med telekommunikation og digital formidling. 

Styringselementerne er heterofont (Andersen 2014) vævet ind i hinanden og tonet 

af den praksiserfaring, som kendetegner området. 

Ledelse af forbedringer og af netværk 
Masteropgaven kredser om to aktuelle temaer i mit lederskab: Forbedringsarbejde 

og netværksledelse Aktuel forskning på socialområdet peger på behovet for at 

forbedre koordination og sammenhæng (Olsen et al, 2021:5). VIVE (2021) 

identificerer 5 dilemmaer i mødet mellem medarbejdere og borgere med handicap, 

der viser at samarbejdet er udfordret (se bilag 1) og peger også på, at 

netværksorganisering som en del af løsningen. Netværksmødet repræsenterer 

måske en samarbejdsform, der kan imødekomme overkomme dette. Vi ved 

imidlertid ikke så meget om, hvordan netværksmøder fungerer som 

ledelsesværktøj og hvilken værdi de skaber. Fremmer netværksmøder med 

borgerne som deltagere en bedre koordination, fælles forståelse og beslutning? 

Eller installeres mødet som endnu et midlertidigt fragment i borgerens møde med 

det offentlige? Det kan denne opgave ikke besvare, men det er intentionen at opnå 

en større bevidsthed om, med hvilken hensigt vi leder netværksmøder. 

Opgaven afgrænses til at udforske netværksmøder på social- og 

specialundervisnings-området, hvor målgruppen er børn og unge. I opgaven 

betegner ”barnet” både børn og unge (bortset ved citat). ”Socialområdet” betegner 

den eller de organisatoriske enheder, der er repræsenteret i sager om børn - typisk 

social, handicap, kommunikation og specialundervisning. 

Netværksmødet går under forskellige betegnelser, fx netværksmøde, statusmøde, 

konference, afslutningsmøde, bekymringsmøde m.fl. (se fx Knudsen et al. 2017) 
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Her benyttes betegnelsen netværksmøde. Ved netværksmøderne deler fagpersoner 

og borgere fund og afgørelser med betydning for borgerens liv og fagpersoners 

arbejdsopgaver. Her deles bekymringer og ressourcer, ny faglig viden, 

regelændringer og udskiftning i deltagerkredsen. I en børnesag bidrager typisk ret 

mange aktører til arbejdet. Netværksmøderne skal ses i dette lys – at der er behov 

for at samle aktører og dele viden, aftale fælles mål for forandring og indgå aftaler 

om handlinger, der understøtter, at barnet når aftalte mål (Dessau, 2019).  

Netværksmødet har karakter af et åbent og dialogisk møde og typisk deltager både 

myndighedspersoner, udførere i barnets dagtilbud eller skole samt konsulenter og 

specialister, fra PPR eller en specialrådgivning. Netværksmøderne er ikke 

sjældent præget af konfliktstof og stærke følelser, som de deltagende ledere og 

medarbejdere kan have forskellig viden om og indgangsvinkel til. Møderne udgør 

en ramme for et mere eller mindre styret samarbejde mellem barnet og familien og 

fagpersoner fra forskellige fag, sektorer, institutioner og afdelinger. 

Erkendelsesinteresse 

Min erkendelsesinteresse rækker ind i følgende ønsker for fremtiden:  

1. At styrke min refleksion af egen ledelsespraksis samt ledelse af netværk af 

netværk og netværksmøder, ved at skærpe min opmærksomhed på, hvad 

netværksmødet kan og gør for mødets deltagere. 

2. At kunne aflæse, hvad der er i spil – og sætte det rigtige i spil - når 

organisationen rækker ud i det tværsektorielle og der indgås partnerskaber. 

3. At kunne anvende metodikker til at lede medarbejdere, der ligesom ledere 

oplever et krydspres i form af divergerende interesser, begrænsede 

handlemuligheder og en ukendt fremtid. 

4. At styrke evnen til at lede på afstand, mens mange stemmer taler, ved at 

tage pluraliteten til mig (Rennison, 2014) og øge min bevidsthed om, 

hvordan og med hvilke greb, jeg kan udvikle mig som leder i et 

omstilleligt offentligt lederskab. 
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Dette – og interessen for netværksmøder i arbejdet med at forbedre borgerens 

mulighed for aktivitet og deltagelse - leder til følgende problemformulering.  

Problemformulering 

Hvorvidt og hvordan skabes og ledes netværksmøder og med hvilke effekter for 

hvem man kan blive til som leder, medarbejder og borger og for relationen 

imellem leder, medarbejdere og borgere. 

 

Med følgende tre arbejdsspørgsmål undersøges den handlekraft, som mødernes 

aktører gives/ og giver til andre. 

1. Hvilke diskurser kan identificeres i relation til ledelse af netværksmødet? 

2. Kan netværksmødet med mange aktører som styringsteknologi bidrage til 

at reducere borgernes oplevelse af fragmentering på det specialiserede 

social- og specialundervisningsområde? 

3. Hvordan danner netværksmødet rammen om udforskning og installering af 

fælles forståelse/beslutning i et narrativt og diskursivt perspektiv? 

Analysestrategi 
Masteropgaven tager afsæt en forståelse af ledelse af netværksmøder som 

historisk og socialt betingede og kollektivt konstruerede (Justesen 2010:28). Det 

gennemgående tema er forandring, forstået som en bevægelse hen imod noget 

bedre i det polyfone (Renisson, 2014). Med afsæt i tre perspektiver på 

netværksledelse udforskes rækkevidden i denne bevægelse. For at skærpe min 

ledelse i det polyfone betragtes undersøgelsesfeltet i komplementerende 

perspektiver og empirien spændes op imellem flere teoretiske objektiver. Mit sigte 

er at skærpe min evne til at foretage perspektivskift og kunne betragte en opgave 

refleksivt fra flere vinkler og analyseniveauer, der kan styrke mit lederskab og 

samarbejde med medarbejderne om fortolkning, valg og prioritering i det 

polyfone, kakoniske krydspres. Opgaven følger denne tre delte diskursive 

analysestrategi: 
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1. I den første analyse undersøges dokumenter, der repræsenterer og formidler 

Socialstyrelsens anbefalede metode: ”Inddragende netværksmøder”. Det 

udforskes, hvordan netværksmødet italesættes af en statslig styrelse, der har som 

mission at bringe ”Viden til gavn”. Med Luhmanns systemteori udforskes centrale 

koder – eller stemmer - netværksmøder, kommunikationssystemer og ledelse og 

det undersøges, hvordan det er muligt for kommunen og barnet gennem ledelse på 

afstand at koble sig på anbefalingerne. 

 

2. I den anden analyse fortsættes udforskningen af netværksmøder, ledelsen af dem 

og hvilke temaer, der repræsenteres, genskabes og fortolkes, når de sprogliggøres. 

Af samtaler med tre ledere med opgaver i hver sin sektor på social- og 

handicapområdet udledes pointer i udsagn og beslutninger relateret til ansvaret, 

der kobler sig til netværksmødernes mål om fremdrift. Hvad frembringes i 

fortællinger om netværksmøder? Hvem tildeles hvilket ansvar? De tre interviews 

er foretaget på børne-ungeområdet, hvor jeg ser efter hvorvidt og hvordan barnet, 

medarbejderen og lederen installeres og tildeles en stemme. 

 

3. Den tredje analyse søger med Rennisons greb om polyfont lederskab at indkredse, 

hvordan netværksmødet installeres som styringsteknologi? Hvad er der på spil, 

hvilke modsætninger og paradokser kommer til syne og hvad kan der gøres 

ledelsesmæssigt i en netværksorganisering? Med hvilke effekter kan vi lede et 

netværkssamarbejde og samtidig imødekomme modsætninger, usamtidighed og 

flertydighed? Hvilke positioner, partnerskaber og potentiale til at varetage 

lederskabet af forandring og stabilisering i det polyfone kommer til syne? 

 

Nedenfor skitseres analysestrategien, som en bevægelse nedad mod besvarelsen af 

problemformuleringen, gennem analysen 3 perspektiver - illustreret som en 

bevægelse fra venstre mod højre: 
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Analysestrategi 

 

 

Metateoretiske overvejelser 
I det følgende redegøres opgavens metateoretiske overvejelser og tilgange. Den 

efterfølges af en oversigt over centrale teoretiske begreber.  

Udgangspunktet er en konstruktivistisk videnskabsforståelse og en overbevisning 

om, at mennesker påvirker sin omgivelser og vice versa - og at det er muligt at 

søge indflydelse på og medvirke til forandring. Det konstruktivistiske perspektiv 

er også fundament i min ledelsespraksis, hvor kerneopgaven er at medvirke til 

positive ændringer i borgeres liv. Dette vil jeg vil søge at gengive, når jeg i 

opgaven formulerer mine iagttagelser og udfolder min analysestrategi (Esmark et 

al. 2005:8). Det ontologiske afsæt i konstruktivismen suppleres med et 
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systemteoretisk perspektiv, med afsæt i Luhmanns forståelse af mening, som en 

kommunikativ metarepræsentation i aktive funktionssystemer, der både er 

konkurrerende og ses udskille nye, lokale funktionssystemer gennem 

differentiering. Undersøgelsen af inspireret af forskning, der ser på de mange 

modsætninger, der opstår, opløses og genopstår i vekselvirkningen af styring 

gennem kontrol og styring gennem frihed - og hvad det gør ved lederskabet. Jeg 

tilstræber at arbejde undersøgende og refleksivt og forsøger at balancere de to 

tilgange. Sammen repræsenterer de forståelsen af ledelse i en samtidighed af 

hensyn, rationaler og kommunikative koder, der bidrager til en polyfoni af 

mulighedsbetingelser (Rennison, 2014:145;147), som vi kan handle på. 

Systemteori 
Luhmann er ophavsmand til systemteorien, der tilbyder en metaforståelse af 

kommunikation som symbolsk generaliserede systemer, eller funktionssystemer, 

fx som videnskab, politik, religion, kunst og kærlighed (Brier 2017:413). Det 

systemteoretiske greb til analysen repræsenterer et analytisk blik i et anden 

ordensiagttagelsesperspektiv (Andersen et al., 2018.19): At iagttage systemer og 

navigere i en polyfoni af stemmer, der refererer til hver sit system, hver sin kode. 

De kan iagttages med afsæt i historisk aktuelle dominerende funktionssystemer, 

der danner grundlag for menneskers forståelse, meningsdannelse og ageren (Brier 

2017:410 og 413) på tværs af samfundets sektorer og skel. Systemteorien kan 

hjælpe os med at skabe en metastruktur til at forstå verden som samtidige, 

selvrefererende sociale systemer, der dels er konstitutive og dels bidrager til at 

reducere kompleksitet for os. Et ”system” definerer selv, hvad der er omfattet og 

ikke er omfattet af systemet. Juraen definerer selv, hvad der er henholdsvis inde 

og ude af rettens system. Det samme gælder økonomi, pædagogik etc. Systemerne 

forholder sig til hinanden iagttagende, fx kan en borgers behov defineres ”inde” 

set i omsorgssystemets perspektiv (der er behov for hjælp), men dømmes ”ude” i 

et retsligt eller økonomisk perspektiv (der betales ikke). I det levede liv folder 

systemerne sig ind og ud i forhold til hinanden og producerer nye subsystemer, 

men er som kommunikationssystem grundlæggende adskilte: At argumentere for 
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omsorg ud fra en økonomisk betragtning og vice versa giver ikke mening i et 

systemteoretisk perspektiv. 

Konstruktivisme 
Konstruktivismen er en fortolkningsvidenskab og virkelighedsforståelsen opfattes 

som socialt konstruerede. Det gælder vores erkendelse af verden og forskning er 

kulturelt og historisk betinget, således også denne masteropgave, et 

øjebliksbillede. Det gælder ligeledes, at virkeligheden fremstår som menneskelige 

fortolkninger, med afsæt kollektive iagttagelser, forståelser og fortolkning 

(Justesen et al., 2010:27). Fænomener og begivenheder opfattes som betingede af 

den aktuelle historiske og sociale sammenhæng, de indgår i. De er kontingente, 

det vil sige, alt kunne have været anderledes, hvis sociale begivenheder og 

påvirkninger var sket på en anden måde. Alt kunne i princippet have været 

anderledes - inden for den sociale virkeligheds rammer (Esman, 2005:22). Med til 

at konstruere den sociale virkelighed er sproget, som vi benytter os af. Det har en 

konstruktiv magt i samfundet (Brier, 2017:332), og påvirker os som ledere og 

mennesker. Det sker ved at mennesket såvel som sociale fænomener knytter an til 

sproget og genskaber det gennem samtale og anden kommunikation. Således også 

denne opgave, hvor jeg forsøger at skrive mig ind i en videnskabelig 

sprogtradition og gør det inden for rammerne af en social virkelig, hvor mine 

oplevelser som leder og ledelsespraksis toner mit sprog og mit blik. 

Centrale begreber i opgaven 
Fire begreber har særlig vægt i opgaven og den valgte tilgang til at besvare 

opgavens problemformulering: Luhmanns kommunikationssystem (Andersen 

2014 og 2018), Majgaards (2017) teknologibegreb, Renissons (2014) ledelse i det 

polyfone og netværksledelse i et governanceperspektiv (Andersen et al,. 2020). 

Kommunikationssystem 

I opgaven første analyseperspektiv anvendes de systemteoretiske begreber 

funktionssystem og kommunikationssystemer, der repræsenterer henholdsvis 

områder i samfundet (sundhed, social, marked) og hvert sit sprog, sit system af 
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selvreferentielle koder, som organisationer og individer knytter an til. I den 

systemteoretiske ontologi forstås systemerne som lukkede og selvreferentielle 

systemer, som individer og organisationer forholder sig til, men ikke kan influere 

på, højst forstyrre og lade sig forstyrre af. Hver især markerer systemerne 

forskelle mellem system og systemets omverden og peger således ind i fælles 

forsimplet forståelse af en virkelighed, der består af ikke sammenhængende 

funktions- og kommunikationssystemer. Der ses også en hastig udvikling og 

uddifferentiering i nye systemer, der repræsenteres gennem koder og 

valgmuligheder for både organisationer og individer (Andersen et al, 2014, 

Andersen et al 2018). 

Teknologi 

Begrebet teknolog anvendes i den forståelse Majgaard (2017:216) tilbyde, som en 

repræsentation af en genstand, der benytter metaforer (Ibid.:207). Teknologien 

betegner styrbare genstande og forklarer genstanden som en entitet, dvs. en 

selvstændig fungerende del af en enhed. Teknologien rummer (Ibid.:221):  

• En repræsentation, der muliggør simulering og intervention  

• En simulering med metaforer og struktureret beskrivelse af genstanden 

• Et plot, der medierer modstridende metaforiske strukturer 

Teknologibegrebet anvendes i analysen af netværksmøder til at forstå mødet som 

en mediering af afstand og lokalt (nærhed) hos mødets interessenter og deltagere. 

Mødet repræsenterer et konkret samspil, der kan gøres til genstand og handling, 

og kan mobilisere yderligere handlinger, bevægelse, fortolkninger, beslutning. I 

forhold til ledelse, kan man se mødet udnytte forskellige metaforer til at 

organisere selve mødet mellem forskellige metaforer. Mødet kan også selv 

repræsentere ledelse gennem simulering og intervention. Det klassiske møde 

repræsenteres fx ved en dagsorden og et referat, som en repræsentation af mødet. 

Teknologien indgår i en meningsfuld sammenhæng, gennem et stykke tid som et 

plot, der medierer divergerende interesser, synspunkter og forventninger. 

Dagsordenen som en repræsentation bliver til og kan ledes. Et vellykket møde kan 
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intervenere verden uden for mødet, fx gennem mødets myndighed, beslutning og 

deltagernes handlen efter mødet. 

Ledelse i det polyfone 

Ledelsesopgaven er præget af høj kompleksitet, høj hastighed og højrystede 

”stemmer” og et krydspres af forskellige krav og koder. Denne flerhed eller 

polyfoni er et ledelsesvilkår og udtryk for den orientering ledelsen skal tage på sig 

i en samtidighed af mange modsatrettede rationaler. Flerheden repræsenteres ved 

Luhmans funktions- og kommunikationssystemer (Brier, 2017, Andersen 2014 & 

2018). figur 1 er et forsøg på at illustrere de kodesammenstød, der opleves i det 

polyfone, her forenklet til cirkler repræsenterende de kommunikationssystemer, 

som en organisation og leder iagttager, fx økonomi, jura, sundhed, omsorg. 

Ledelse illustreres i figuren som en balancering af Styring ”oppefra” og Ledelse 

”nedefra”. Gennem ledelse skabes en forskydning og progression, fx i form af 

forbedringer for et barn. Her opstår en forventning om at barnet flyttes fra hjælp 

til ikke hjælp ved hjælp af velfærdsindsatser; her enkelt illustreret ved pilen i 

bevægelse fra venstre mod højre. 
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Figur 1: Ledelse kommunikationssystemernes polyfoni. 

Til analysen af det polyfone lederskab inddrages Rennison (2014) til analysens 

tredje del i en tværgående udforskning af koder og diskursive træk i empirien. 

Netværksledelse 

Centralt i opgaven er forståelsen af netværksledelse eller netværksstyring. 

Begrebet er tæt knyttet til styringsparadigmet New Public Governance (NPG), et 

empirisk funderet styringsparadigme (Andersen et al., 2020) kendetegnet ved tre 

komponenter a. netværk, b. ressourcemobilisering og c. nedefra og op 

perspektivet (Ibid.:124). Ideen om samarbejde og netværksdannelse er ikke ny, 

men har fået en strategisk rolle i offentlig ledelse, som vi skal se nedenfor i 

præsentationen af tre perspektiver på ledelse af netværk. Forsøg med 

netværksbaseret samarbejde findes mange steder på socialområdet, men skal gå 

hånd i med armslængdestyring og markedsgørelse (Ibid.). Empirisk knytter 

begrebet an til ledelse af samarbejde og beslutningsprocesser, der varetages af 

grupper af mennesker fra forskellige enheder/organisationer, der støtter hinanden, 

kommunikerer, samarbejder om fælles eller tæt relaterede opgaver. Netværk kan 

være mere eller mindre flygtige og opstå som sociale og faglige, fysiske og 

virtuelle netværk. Netværksledelse rummer muligheden for – gennem netværket – 

at bidrage til rekonstruktion og fornyelse af velfærden og genopfinde 

velfærdsfunktioner (Ibid.:9). Netværkstankegangen fremmes når ledere og 

medarbejdere udvider og optimerer det vidensgrundlag, de arbejder på, så 

velfærdsløsninger bygger på aktuelt bedt viden og formidles. Opgavens tema – 

netværksmøder med borgerdeltagelse er ingen undtagelse. Her er det 

forestillingen, at borgeren og borgerens netværk bidrager med at (gen)opfinde og 

gennemføre løsninger, til gavn for et konkret barn med konkrete og særlige behov. 

Tre perspektiver på ledelse af netværk 
I de følgende redegøres for de tre perspektiver på netværksledelse og ledelse af 

netværkssamarbejde. Alle forholder sig til spændet - eller en spænding - mellem 

forståelsen af a) ledelse som lineær, hierarkisk og styret proces og b) ledelse som 
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en social bevægelse og handlen i det mere eller mindre ukendte, med en forståelse 

af det emergerende, det som ikke er planlagt, det som opstår mellem 

organisationer og mennesker (Amhøj, 2018, NHS, Rennison, 2014 og Sørensen et 

al., 2018). 

De tre perspektiver kan ses som led i NPG bølgens forventning om at 

opgaveløsning sker netværks- og ressourceorienteret. De tre perspektiver er til 

dels foldet ind i hinanden og kendetegn ved, at det perspektiv kan findes i de to 

andre. I tabel 1 ses deres karakteristika og forskelle (tabel 1): 

 Samskabelse Nye narrativer Sprækker til forandring 

Position Bevarende  Opblødende Emergerende 

Strategi Frigøre og tilføre 

ressourcer 

Imødegå fragmentering 

og usamtidighed 

Ledelse af eksperimenter 

i et mikroperspektiv 

Ressourcer Viden og 

fremgangsmåder 

Sproget og samtalen Indsigt fra deltagere i 

vidt forskellige 

positioner 

Magt Udvælgelse af 

deltagere og tildeling 

af ressourcer 

Gennem 

kommunikation 

Gennem eksisterende og 

nye forbindelser 

Styringsform Formaliseret 

netværksstyring 

Reduktion af 

kompleksitet 

Paradoksledelse 

Ledelsesform / 

opgaven 

Udvælge hvad og 

hvem der deltager 

Vedligeholde og 

udvikle netværk 

Aktivere modsætninger, 

åbne døre 

Syn på borger Aktiv 

borgerdeltagelse 

Bidrager til 

fortællingen 

Betingelsesløs deltager 

Skabelse af 

fremskridt 

gennem 

Tværgående 

samarbejde 

Udvikling af nye sprog Det affektive og 

forhåbning 

Erkendelse Det offentlige kan 

ikke alene løfte 

opgaven 

At fremtidens løsninger 

skal være bæredygtige 

Vi kender ikke 

fremtidens løsninger 

Diskurs (mit 

forslag) 

Forbedring Fornyelse Forandring  

Tabel 1. Egen tilvirkning. 

I Samskabelse som forbedring af det eksisterende 
Omdrejningspunktet i det første perspektiv er begrebet samskabelse, der har som 

mål at offentlige og private aktører skaber værdi sammen ved at dele viden og 

ressourcer med hinanden (Sørensen og Torfing 2018:34). Samskabelse anvendes 
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til at organisere nye initiativer til opgaveløsning i det offentlige, hvor politikere og 

embedsmænd ønsker at fremme aktiv borgerdeltagelse og samarbejde i 

tværgående fora (Ibid.:31).  

Samskabelse repræsenterer en form for formaliseret netværksstyring og politisk 

strategi. Ud fra en forestilling om, at samskabelse på en gang kan frigøre og tilføre 

ressourcer udpeges en genstand, en strategi eller emne til politikudvikling. 

Samskabelse installeres som et magisk styringsredskab (Ibid.: 58) til at generere 

nye ressourcer, bedre kvalitet, smarte løsninger:  

”…at få offentlige og private aktører til at samarbejde og dele viden og 

ressourcer med hinanden i en fælles bestræbelse på at lave bedre og mere 

træfsikre og virkningsfulde politikker og skabe mere kvalitet i den offentlige 

service, uden at det bliver for dyrt (Sørensen et al., 2018:34)”. 

Ved at invitere borgere og private organisationer med knowhow, tid og ressourcer 

ind i et ligeværdigt, kreativt og innovativt rum, skabes åbninger for nye måder at 

gøre tingene på. Metoden er en mulighed for at ”bore huller i siloerne i det 

offentlige” (Ibid.: 50), fordi den skaber mulighed for inddragelse af andre aktører 

end man plejer. Samskabelse åbner for at deltagende borgere tager et personligt 

ansvar for at medvirke til at skabe velfærdsydelser. 

”…styrken ved vores begreb om samskabelse er, at det både indfanger den 

potentielle mangfoldighed af offentlige og private aktører, der kan bidrage til 

den offentlige problem- og opgaveløsning, og den kreative og innovative kraft, 

som opstår, når aktører med forskellige erfaringer, idéer og ressourcer 

forsøger at finde en fælles løsning på et fælles problem ved at træde ud af 

deres normale, sektorbaserede og organisationsspecifikke comfortzone og 

forstyrrer hinandens måde at tænke og handle på”. (Ibid., 2018:41) 

Ledelse af samskabelse skal have for øje, at politikere og ledere har 

definitionsretten til hvad der samskabes om og hvem der inviteres med i 

samskabelsen. De kan også åbne og lukke for (med)finansiering. 
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II Nye narrativer skaber mulighed for fornyelse 
I det andet perspektiv er Majgaard (2014, 2017) optaget af at undersøge styring på 

afstand, hvor nye sprog afspejler udviklingen af velfærd og styringsteknologier. 

Nye metaforer og narrativer repræsenterer og kommunikerer en bevægelse mod 

nye former for bevidst involvering af borgeren, således som vi så i det første 

perspektiv. Her ses sproget som udtryk for en bevægelse mod skabelsen af nye 

forudsætninger for, hvordan vi i fællesskab skaber velfærd: Velfærd skabes i 

mødet mellem borger og professionelle, når velfærdsydelser produceres og leveres 

i gensidige og lokale samspil (2017:214). I dette perspektiv bliver 

ledelsesopgaven at italesætte forskellen på det repræsenterede og 

repræsentationen, og udtrykke tillid til det, der foregår ”derude”, skabe den 

velfærd for borgeren, som der ønskes og som er muligt. Ledelse i dette perspektiv 

handler om at reducere afstand, ved at være rammesættende, faciliterende og 

katalyserende for lokale samspil med metaforer og fælles fortælling. 

Narrativ ledelse som netværksstyring henter sin legitimitet i forestillingen om, at 

værdi skabes i møde mellem interessenter og logikker (Majgaard, 2014:215). 

Sigtet kan fx være at imødegå fragmentering ved at organisere og lede processen 

frem mod at ansatte og borgere og sammen producerer ydelser og dermed skaber 

ny sammenhængende fælles fortælling. Majgaard anvender med inspiration fra 

Wittgenstein samt Lakoff & Johnson begrebet grammatikker. Det er metafor for 

de regler, der anvendes, når vi beskriver sammenhængen mellem det vi gør i 

forhold til hinanden og det der skabes gennem vores arbejde (2014:218). 

Grammatikkerne består af ”regler” (Ibid.:219), som vi henviser til og genskaber. I 

undersøgelsen af netværksmøder inspirerer Majgaard til at iagttage på, hvordan 

netværksmødet beskrives, når det repræsenteres, genskabes og fortolkes. 

Mødet som metafor repræsenterer således spændet mellem sproglig metastyring 

og ledelse ind i den konkrete opgavevaretagelse.  

Ifølge Majgaard opstår ny rationalitet, nye muligheder og nye fortællinger i mødet 

mellem sideordnede såvel som modsatrettede rationaler. Ny rationalitet kan 
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emergere, dukke op. Dette uddybes i det tredje perspektiv, hvor det emergerende 

tildeles en betydning for forståelsen af skabelse af velfærd gennem fornyelse.  

III Hjertet og ånden - forandring gennem sprækker til forandring 
Det tredje perspektiv undersøger behovet og muligheden for at samarbejde på nye 

måder og i fællesskab skabe sprækker til grundlæggende forandring. Fokus er at 

lede skabelse af forandring i et mikroperspektiv, gennem eksperimenter med plads 

til det vage og meningsløse og ved at skabe plads til og være opmærksom på det 

som kan komme, det mærkbare, som en tanke og refleksion i bevægelse i 

emergerende og formskiftende fællesskaber (Amhøj, 2018). Her er fokus på en 

mere grundlæggende transformation mod noget, der ikke kan forudsiges. Gennem 

fælles proces, hvor deltagerne arbejder sammen i såkaldte affektive processer, 

mærkbar fællesskabelse, hvor der gennem sansning og relation dukker noget der 

berører andre og berører os selv (Ibid:271), livgivende midt i det vage, det porøse 

og det meningsløse. Affektiv forstås som følelsesmæssig proces, der forbinder 

velfærd og subjekt. Deltagerne forventes at deltage mere eller mindre 

betingelsesløst og stille sig til rådighed for andre metoder og former for 

samarbejde, end de sædvanligvis anvender på offentlige arbejdspladser. 

The National Health Service (NHS) i England - det britiske hospitals- og 

sundhedsvæsen - har samlet års arbejde med dette perspektiv i et Whitepaper og 

en publikation (NHS, årstal ukendt; NHS 2009). Her fremhæves medarbejdernes 

tavse og kropsligt og emotionelt funderede viden. Fremfor stor skala strategier, 

der tager afsæt i fortidens hierarki og logik, inddrages tværsektoriel viden om, 

hvordan forandringer sker og skaber transformation. Der er tale om mindst tre 

typer deltagere: a) med indsigt i forandring, b) tæt på produktionen samt c) 

indflydelsesrige ledere. Der lægges vægt på deltagernes følelsesmæssige 

(affektive) forbindelse til den velfærd, det drejer sig om. I dette perspektiv ses 

fremtidens ledelse som noget der sker i et spænd mellem modsætninger. Bilag 2 

viser modsætningen mellem dominerende og emergerende tilgange, som 

forskerne ved NHS har identificeret. 
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Ledelsesopgaven ændrer karakter og bliver potentialiserende. Den søger at 

indfange betydninger i det nye, der giver mulighed for at være eksperimenterende. 

Ledelse bliver at balancere det før der var, den fremtid der kommer og det som 

sker lige før fremtiden, i nuet. Denne tilgang til ledelse fordrer, at ledelse er en 

opgave i fællesskaber, der er åbne for at bidrage til fornyelse og – i bedste fald – 

forbedringer (Amhøj, 2018, NHS 2009 og NHS uden årstal). 

Opsamling 

De foregåede afsnit fremlagde tre perspektiver på netværksledelse og ledelse af 

netværkssamarbejde. Alle tre forholder sig til spændet - eller en spænding - 

mellem forståelsen af a) ledelse som lineær, hierarkisk og styret proces og en 

reaktion på denne samt b) ledelse som en social bevægelse, i et samspil mellem 

mennesker, der handler i det mere eller mindre ukendte, med en forståelse af det 

emergerende, det som ikke er planlagt, det som opstår ikke blot mellem 

mennesker, men mellem organisationer og mennesker. De tre perspektiver viser 

veje for ledelse af forandringsprocesser. Der er nogle overlap i forståelsen af 

udfordringer og løsninger, når vi ønsker at overkomme spændet som ikke er 

planlagt, det som opstår ikke blot mellem mennesker, men mellem organisationer 

og mennesker. Med fare for at forenkle noget, som ikke er enkelt – opsummeres 

de tre perspektiver, som henholdsvis en bevarende, en opblødende og 

emergerende position. 

Polyfon orkestrering - at imødekomme 
flertydighed 
Ovennævnte tre perspektiver på netværksledelse suppleres med Rennison (2014) 

der tilbyder en metode til at imødekomme den flertydighed og de udfordringer, 

der er knytter sig til at navigere i det polyfone. Ledelse i det polyfone, med 

sameksisterende koder og kommunikationssystemer kan ifølge Rennison 

overkommes ved at skjule, afværge og inddæmme paradokserne eller det 

modsatte, nemlig til at mestre paradokser.  
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Udgangspunktet er paradoksernes flertydighed. Som eksempel på polyfoniens 

fremtrædelsesformer kobles (tabel 2) de fem dilemmaer borgere oplever i mødet 

med sagsbehandlere (Kohl et al, se bilag 1) med de paradokser, der skal 

overkommes og en formodning om, hvordan polyfonien kan iagttages i den 

forbindelse: 

Kohls dilemmaer Paradokser der skal 

overkommes 

Polyfoniens fremtræden 

Ekspertisedilemmaet Faglig ekspertise overfor 

borgerens autonomi, som 

ekspert i eget liv 

Juraens eller 

fagprofessionens stemme om 

valget imellem og visitation 

til højt specialiserede tilbud 

og ydelser/normalområdet. 

Økonomidilemmaet Faglig vurdering under pres 

fra økonomiske hensyn 

(budget) 

Betaling/ikke betaling. 

Fragmenteringsdilemmaet Faglig, organisatorisk og 

juridisk opdeling af indsatser 

afføder mange indgange og 

ukoordinerede indsatser. 

Mange samtidige, 

iagttagende og potentielt 

deltagende stemmer i 

netværksmøder. 

Lov og behov dilemmaet Faglige og behovsmæssig 

vurdering af, hvad der skal til 

for at sikre borgeren lige 

muligheder, blokeres af 

manglende lovhjemmel. 

Juraens stemme overfor 

pædagogikkens, 

rehabiliteringens og 

kærlighedens stemmer. 

Kategorisering Faglig og bureaukratisk 

kategorisering af borgeren, 

der afviger fra borgerens 

opfattelse af sig selv som hel 

og kompleks. 

Uddifferentiering i lokale, 

specifikke og specialiserede 

systemer 

Tabel 2. Efter Kohl et al.: 2021:9. 

 

Til at overkomme paradokser og dilemmaer, som Kohl et al påviser, kan ledere 

ved at træde til side og iagttage koder og stemmer, der har betydning for at 

velfærdsopgaven bliver løst. Rennison understreger i lighed med de foregående 

tre forfattere betydningen af at tænke og handle innovativt og ”cutte vane-, vilkår 

og viljesbestemte tilbøjeligheder til at forfølge faste koder og rationaler” (Ibid.: 

157). Hun tilbyder ledere en systematik til deres systematiske operation ind i 

denne mangfoldighed af stemmer: Den består af fem trin: Screening (aflytte), 
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Hacking (afkode), Translatering (oversætte), Prioritering (afveje) og Eksekvering 

(udleve) (Ibid.:163). 

Rennison tilskriver med de fem trin lederskabet en konstituerende magt, der kan 

række ind i såvel rationelle som affektive bevægelser, og omfavne det polyfone. 

Ved at tage lederskabet på sig tildeles en mulighed for at skifte fleksibelt mellem 

koder, bidrage til at konstituere, men også at dekonstruere – udfordre - det der er 

givet. Polyfont lederskab leder ikke med, men af uorden (Ibid.:). Dette bud på 

polyfont lederskab udforskes i masteropgavens tredje analysestrategi. Men først 

skal præsenteres masteropgavens metode. 

Metode 
I det følgende beskrives proces og fremgangsmåde i arbejdet med dette 

masterprojekt. Metodologisk arbejder jeg refleksivt, idet jeg fremsøger viden om 

genstanden med et knibtangsgreb, hvor det ene ben er systemisk og det andet ben 

er konstruktivistisk. 

I masterprojektet benyttes metodetriangulering (Frederiksen, i Brinkmann et 

al.2020:262). Dokumentanalysen er valgt som det første til arbejdet med fikserede 

data fra før min tid. Den efterfølges af en interviewanalyse af ledere i tre 

forskellige organisationer, med det formål at skabe nye data. Analysens tredje del 

er en analyse af lederskabets fortælling om at operationalisere og overkomme 

polyfonien med netværksmødet som styringsteknologi. Metodetriangulering 

anvendes til at se problemstillingen med forskellige objektiver til at afdække 

problemstillingen. Både som leder og som undersøger er jeg optaget af den 

bevægelse mellem position og erkendelse, som materialet kan tilbyde ved 

perspektivskift. Det bidrager til at forene komplementære positioner og 

videnskabssyn (Launsø, 2011: 91). Bias som forudindtaget leder og undersøger 

søges også be/afkræftet ved hjælp af perspektivskift. 

I en vekslen teoretisk og mellem deduktiv og induktion tilgang arbejdes abduktivt. 

Der veksles mellem at systematisere undersøgelsen ud fra teori og induktive fund. 

Vekselvirkningen understøtter den lærende proces og bevægelse henimod 
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besvarelsen af problemformuleringens spørgsmål om, hvordan ledelse 

kommunikeres og repræsenteres gennem netværksmøder, samt hvem kan man 

blive til som borger, medarbejder og leder ved deltagelse i netværksmøder. 

I det følgende uddybes dokument- og interviewanalysen og der redegøres kort for 

rammesætningen af analysens tredje del, der forsøger at koble udvalgte 

perspektiver til besvarelsen af problemstillingen. 

Dokumentanalyse 

Dokumentanalysen udgør analysestrategiens første del og er valgt til at gennemgå 

tekster, der beskriver Socialstyrelsens officielle anbefaling om ”Inddragende 

netværksmøder”. Jeg analyserer undervisningsmateriale (powerpoints, notat) fra 

Styrelsens gratis kursus til kommunerne samt artikler på Styrelsens Vidensportal. 

Kurset er i udgangspunktet henvendt til myndighedsområdet og anbefales også til 

andre aktører, der arbejder borgerrettet (Kilde 1 – 7 bagerst i opgaven). 

I dokumenter fikseres tekst og tid (Lynggaard 2020:202). Materialet eksisterede 

før denne undersøgelse og intervention (Silverman, i Justesen et al.2001:123), det 

er håndgribeligt og retningsgivende. Anbefalinger fra en statslig institution kan 

ved først øjekast læses som ”blåstemplet” forståelse af det gode netværksmøde. 

Dokumenterne er derfor indsamlet med henblik på at styrke forståelsen af de 

positioner og synspunkter, der er til stede i det netværkssamarbejde, der bliver til 

som følge af den statslige styring på afstand. Hvad betyder dette perspektiv for 

afsender, indhold og modtagelse? Dokumenterne er inden analysen læst både i et 

konstruktivistisk perspektiv og et eksemplarisk repræsentativt perspektiv 

(Villadsen 2006, refereret i Justesen et al.133). Pointer fra læsningen findes i 

Bilag 3: ”Det inddragende netværksmøde” og repræsenterer en polyfoni af koder. 

Fundet af dokumenterne skete i øvrigt som en mindre ’sneboldmetode’ (Torfing, 

2004, i Lynggaard:198). Efterfølgende bidrager et interview med en souschef for 

Børn, Unge og Familie i en kommune med et supplerende indblik i metoden.  
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Materialet gennemgås systematisk ud fra en forventning om, at netværksmødet 

fremstilles med et antal udgrænsede kommunikationssystemer og autonome 

systemer, som medarbejdere og organisationer skal navigere i forhold til 

(Luhmann 2000, i Andersen 2020:115). Systemteoriens metaforståelse af 

kommunikation som symbolsk generaliserede systemer, fx systemer som 

videnskab, politik, religion, kunst og kærlighed (Brier 2017:413) anvendes til at 

indkredse polyfonien og udvælge pointer i teksten, der analyseres i anden 

ordensiagttagelsesperspektiv (Andersen et al., 2018:19). Til at holde overblik er i 

bilag 4 oplistet de kommunikationssystemers binære koder, medier og øvrige 

kendetegn, som er kendt på socialområdet, og som anvendt i analysen: 

Interviewanalyse 

I det følgende gennemgås min tilgang til at interviewe ledere. Interviewene 

anvendes som empiri i anden og tredje analysestrategi. Der tilstræbes størst mulig 

åbenhed om de foretagne valg i analysen (Justesen et al.2020:39). Der interviews 

3 ledere med forskellige ansvarsområder inden for området til at udforske 

diskurser, knyttet til ledelse af netværksmøder i tre organisationer: Myndighed, 

rådgivning og specialskole. 

Interviewundersøgelsens spørgeguide (bilag 5) er bygget op ud fra 

ledelsesspørgsmål, der efterfølgende er kvalificeret med pointer fra teorien og 

iagttagelse af kommunikationssystemer. Under udarbejdelsen veksles mellem 

deduktiv (udledt af teori) og induktiv (udledt enkelt tilfælde) tilgang. Undervejs er 

som baggrundsviden foretaget 4 uformelle observationer af netværksmøder i egen 

organisation. Alle interviews er foretaget online og er efterfølgende transskriberet 

manuelt og kodet (Brinkmann et al., 2020). Dele af kodningen skrives i hånden, 

for at opnå en mere dynamisk skrivning på. 

Induktivt fremsøges diskursive ressourcer og fortolkningsrepertoirer, som 

emergerer i samtalerne (Potter og Wetherell, 1987, refereret i Tanggaard og 

Brinkmann, 2020:36). Kodning sker med reference til de udvalgte binære koder 

samt teori om netværksledelse, suppleret med gennemgående induktive fund fra 

samtalerne. Til at indfange en semantik anvendes aktantmodellen (Brier 
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2017:434-438) til at udlede repræsentationer i de 3 interviews. Repræsentationer 

gående på forbedringer i relation til barnet/den unge, forældre, familie, 

medarbejdere, resultatskabelse, ledelse og netværksmøde dukker op. På den 

baggrund kan problemformuleringen præciseres og barnet, medarbejderen og 

lederen udpeges til analysen. Tildelingen af koder begynder at vise sig og ansvar 

som kode i tilknytning til organisation og lederskab dukker op. 

Ved at interviewe 3 erfarne ledere fra hver sin sektor tilknyttet det højt 

specialiserede socialområde tilstræbes at balancere at materialet har relevans 

(Launsø et al.:40) og en tilpas bredde. Informanterne er henholdsvis souschef i en 

børne- og ungeforvaltning, leder af en specialskole og leder af en national 

specialrådgivning. Jeg er imidlertid også bevidst om, at de tre interviews er biased 

som følge af udvælgelsen af informanter gennem mit arbejdsrelaterede netværk. 

Interviewene er gennemført virtuelt og den transskriberede tekst skematiseret til 

induktiv kodning. Ved gennemlæsning konstateres, at de semistrukturerede 

interviews tenderer til det ustrukturerede (Ibid.:54-55). Dels er informanterne 

meget talende. Dels er min spørgeteknik præget af, at jeg er uvant med rollen som 

interviewer og ind i mellem spørges indforstået, styrende og fortolkende. 

Informanterne vælger desuden i ny og næ at være medproducerende, fx forholder 

de sig aktivt til min problemafgrænsning og udtrykker stor interesse for at 

diskutere emnet. Der interviews udelukkende ledere. Dermed bliver 

ledelsesperspektivet stærkt. Det betyder at borger- og medarbejderperspektivet i 

undersøgelsen overvejende – når bortses fra Kohl et als. pointer om dilemmaer i 

mødet med det offentlige - repræsenteres gennem ledelsesperspektivet. 

Tredje analysestrategi 

I tredje del af analysen gøres et forsøg på at koble indsigt fra begge analyser i en 

udforskning af lederskabets potentiale. Det er her Rennisons (2014) greb om en 

processuel systematik til at operere i det polyfone lederskab inddrages - screening, 

hacking, translatering, prioritering og eksekvering -til at rammesætte i analysens 

tredje del den tværgående udforskning af (et udvalg af) koder og diskursive træk, 

når netværksmødet anskues som styringsteknologi. Det afprøves, om det er muligt 
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at samle opgavens elementer og se på positioner, partnerskaber og potentiale i 

lederskabet af såvel forandring og som stabilisering i det polyfone? 

Analyse 
”Inddragende netværksmøder”: Dokumentanalyse 
I den første af analyse udforskes dokumenter, der repræsenterer de ”Inddragende 

netværksmøder”, som Socialstyrelsen stiller til rådighed for kommunerne gennem 

gratis kurser og digitalt materiale på Styrelsens hjemmeside. Med Luhmann 

udforskes, hvordan netværksmødet bliver til gennem ledelse i en polyfonisk 

virkelighed. kommunikationssystemer af materialets tekster. Vi skal se, at 

Styrelsens - i en form for ”dobbeltgreb” - på afstand - installerer netværksmødet 

som styringsteknologi i kommunernes arbejde med det udsatte barn i en ny form 

for hjælpeforanstaltning gennem inddragelse af barnets civile netværk. Det er 

Serviceloven som medie for juraens stemme, der danner ramme for, at et barn 

gøres til objekt for Socialstyrelsens styring og berettiget til hjælp fra kommunen. 

Gennem styring af kommunen bliver barnet og dermed familien og barnets 

netværks genstand for Styrelsens styring. 

Hvad er”Inddragende netværksmøder”? 

I Kildematerialet – et baggrundsnotat til kommunernes medarbejdere - beskrives 

mødernes formål og grundprincipper således: 

”Inddragende Netværksmøder er et eller flere møder, hvor barnet, barnets 

familie, private- og professionelle netværk er samlet og: • deler vigtig viden 

om både det, der bekymrer og det, der fungerer i barnets / familiens liv • 

sammen aftaler fælles mål for den forandring, de bliver enige om skal ske i 

barnets / familiens liv • laver konkrete og holdbare aftaler om handlinger, der 

understøtter barnet / familien i at nå de aftalte mål. 

Der er særligt 2 forhold ved Inddragende Netværksmøder, som adskiller dem 

fra mere traditionelle netværksmøder: • Dels, at møderne forberedes med 

forældrene og barnet, • og dels, at der ved mødet er deltagelse af både 
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familiens professionelle netværk og familiens private netværk.” 

(Dessau, 2019:1) 

”Inddragende netværksmøder” anbefales af Socialstyrelsen og udrulles i 

kommunerne gennem Styrelsens Vidensportal og gratis kurser, der klæder 

kommunernes medarbejdere på til arbejdet. 

Metoden repræsenterer et NPG ressourceorienteret perspektiv og har som formål 

at (re)strukturere samarbejdet mellem myndighed og familie i vanskelige 

børnesager, og i princippet imødegå de dilemmaer, vi så hos Kohl et al. Møderne 

er en af flere ”Inddragende” metoder, hvor socialområdets aktører bliver 

kommunikationsrelevante for Serviceloven koder om at hjælpe det udsatte barn. 

Den primære kode er omsorgssystemet (tabel 4) der installerer hjælp/selvhjælp 

som medie. Det har Serviceloven været garant for i mange år, men mediet 

hjælp/selvhjælp er nu transformeret, så det omfatter en invitation til barnets civile 

netværk, fx en nabo, fodboldtræner eller moster om at deltage i netværket. 

Kommunika

-tionssystem 

Binær kode  Handler om 

– medie 

Kommunikationssys

temets produktion 

af opgaver i det 

offentlige 

Professionel 

aktør 

Modtagende 

aktørs rolle 

Omsorgs-

system 

Hjælp / ikke 

hjælp 

Hjælp og 

selvhjælp 

Hjælp til at blive 

selvhjulpne 

medborgere 

Socialrådgiver 

 

Handicappet 

Socialt udsat 

Tabel 4 

 

”Inddragende netværksmøder” repræsenterer den nye diskurs, hvor familie og 

netværk direkte opfordres til at tage medansvar for forbedringer for barnet. Til 

netværksmødet inviteres - ud over barn og forældre - nære personer i barnets 

personlige netværk. Deltagerne taler i mødet om: 1. Hvad bekymrer lige nu? 2 

Hvad fungerer? samt 3. Hvad skal der ske? Denne stilladsering af mødet går under 

navnet ”De tre huse”. Intentionen er at barnet, forældrene og barnets netværk 

sammen med myndigheds- og fagpersoner installeres som ligeværdige parter. 

Mødet kan holdes stående, som tavlemøde. Denne nye styring (De tre huse) skal 

sikre borgeren/familiens aktive involvering i kommunens sag. 
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Statens magt 

Betragtet med Luhmanns forståelse af staten som magthaver (Andersen 2014:70-

71) udøver Socialstyrelsen tydeligvis en form for magt gennem ydelsen kurser. 

Metoden kan iagttages som styringskommunikation, der tildeles mening, hvis 

kommunerne kobler sig på, og først i det øjeblik, de gør det. En e-mail fra 

Seminarer.dk, som afholder de gratis kurser for Socialstyrelsen, bekræfter, at 

kommunerne gennem deres medarbejdere kobler sig på og derved tildeles et 

medlemskab. I den bevægelse sker en uddifferentiering af ”Inddragende 

netværksmøder” til lokale kommunikationssystemer: 

”Nogle kommuner nedsætter en (næsten) fast gruppe af fagprofessionelle til 

netværksmøder, imens andre i højere grad udvælger mødedeltagere fra gang 

til gang (både ift. den enkelte sag/familie/barn og fra møde til møde, når der er 

tale om en længere møderække). Jeg oplever også, at der er store forskelle i, 

hvem der kan indkalde til netværksmøder i kommunerne. Nogle steder ligger 

det primært hos myndighedssagsbehandlerne og andre steder kan det være alle 

fagprofessionelle.” MK, 23.08.2021. 

MK har iagttaget, at der er taget beslutning om at lade det ”Inddragende 

netværksmøde indgå i den kommunale organisering af det sociale arbejde. Det 

gøres øjensynlig forskelligt. Nogle kommuner forankrer møderne på 

myndighedsområdet (juraens kode), andre forankrer møderne i omsorgens eller 

pædagogikkens kode og fagprofessionelle indkalder. Der sker således en 

bevægelse fra Socialstyrelsens styring af den kommunale styring, med en åbning 

til andre koder, afhængig af organisatorisk kontekst. 

Ligeledes indikerer MK´s mail, at ansvaret tildeles medarbejdere på forskellige 

vilkår. Nogle tildeles mulighed for at blive fast på opgaven, opnå rutine i at 

arbejde inden for rammerne af ”Inddragende netværksmøder”, blive dygtige til 

metoden og tage ansvar for at udforme en god proces. Andre kobles på 

”Inddragende netværksmøder”, fordi de netop nu arbejder med et barn med en 

sag, hvor det besluttes at denne sociale teknolog tages i anvendelse. Barnet bliver 

styrende for deltagelse. 
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Ansvar gennem medlemskab 

Med installering af ”Inddragende netværksmøder” som styringsteknologi tildeles 

barnet, myndighedspersoner, forældre og vigtige personer i barnets netværk et 

medlemskab af og lokale stemmer i en ny konstellation. Den medarbejder, der 

indkalder mødet har ansvar for processen og medvirker derved til at alle 

deltagerne i mødet tildeles en stemme. Gennem stilladsering: 1. Hvad bekymrer 

lige nu? 2 Hvad fungerer? samt 3. Hvad skal der ske? – installeres en demokratisk 

diskurs, hvor deltagerne tildeles fælles ansvar for mødets beslutninger. 

Som noget nyt tildeles personer uden for familien og uden for kommunen også 

ansvar – og i mødet skabes en nye repræsentation med en mulighed for en åbning 

mod sprækker til forandring i barnets liv, i kraft af deres deltagelse. Beslutninger 

om tildeling af ansvar afhænger selvfølgelig af, hvordan deltagerne tager imod 

invitationen, og den er dermed kontingent. Hvert møde kan ses som en bindende 

og vigtigt beslutning i netværket, der knytter den unikke lokale organisering af 

mødet til Socialstyrelsens kommunikation om ”Inddragende netværksmøder” 

(Andersen et al. 2018:85) 

Den juridiske kode og polyfonien 

Socialstyrelsen adresserer og tager afsæt i den juridiske kode, der hjemler 

hjælp/ikke hjælp til et barn og dets familie. Den juridiske kode ses egentlig 

allerede i titlen: ”Inddragende netværksmøder”, der repræsenterer et sprogligt 

”inde” og ”ude”. Det kommunikeres, at borgeren inddrages i kommunens 

(juridiske) sag om borgeren selv. Barnet/familien og deres netværk kaldes ind i 

arbejdet for barnet, når den juridiske kode markerer den positive side af 

hjælp/ikke hjælp. Den negative side markeres ved inddragelsens afslutning: Målet 

er de ønskede forbedringer er opnås hurtigst muligt: 

”På den måde kan sagsbehandlingstiden nedbringes (…..).” 

Socialstyrelsens hjemmeside 29.01.2022 
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Undervejs i denne operation skabes med Netværksmøde som teknologi en 

forskydning af ansvar fra statslig styrelse, til kommunal myndighed og videre til 

familie og netværk og andre kommunale aktører. Til sammen repræsenterer de en 

polyfoni af koder. Der kan installeres nye koder: Økonomiens kode, kærlighedens 

kode, omsorgens kode, den pædagogiske kode, rehabiliteringens kode og 

moralens kode tildeles potentielt plads i samtalen (se bilag 3). 

Den juridiske kode har forrang 

Men hvad sker der i etableringen af netværksmødet som et polyfont rum? En 

organisation er med Luhmann (Andersen:87) paradoksal og kan godt koble 

kommunikationssystemer sammen, uden at koderne støder sammen og tilsvarende 

skabe forvirring. Kommunikationssystemerne kan i deres anden ordensperspektiv 

både dømme hinanden ude gensidigt og skabe forudsætninger for medlemskab og 

ledelse. Så koderne kan skifte status og rang og netværksmødet blive til en 

potentiel kampplads. Indsættelse af andre koder i organisationen sker ifølge 

Andersen et al. (2014) hele tiden og det kan være svært at se, hvilken der er 

dominerende. De er der hele tiden, kommenterende, iagttagende hinanden og de 

folder sig om hinanden. Men når barnet har brug for kommunens hjælp, har det 

behov for rettens binære kode. Uden hjemmel, ingen hjælp. Juraens kode udgør et 

fikspunkt. 

Indsættelse af andre og midlertidige koder 

I polyfonien bliver målet imidlertid uklart, fikspunktet nedtones. I bevægelsen 

mellem styring på møderne og det frie mellemrum mellem møderne er et åbent 

spørgsmål om ansvar. Hvor placeres ansvaret, hvad er målet uden for mødet? Er 

man tro mod konceptet, må der - i tiden mellem netværksmøderne - ske en 

bevægelse, hvor andre koder tager over og skaber forandringen for barnet – indtil 

næste møde. Der skabes et grundlag for en oplevelse hos deltagerne af, at 

repræsentation og tilknytning gennem netværksmøderne (for)bliver løsreven 

midlertidig (Ibid.:152). Borgeren må (fortsat) bevæge sig og navigere mellem 

funktionssystemer og organisationer, i det fragmenterede, som netværksmødet 

ellers et forsøg på at ophæve. Barnet og netværket træder ind og ud af 
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netværksmødet, der er opstået som en midlertidig diskurs, i det den søger at 

placere ansvaret for barnets sundhed og trivsel mellem møderne.  

Potentiale for flere stemmer 

Når kommunikation som beskrevet foldes om hinanden sker transformationen i 

retning mod en flerstemmende (heterofon) organisation. Den kendetegnes ved, at 

den kan tilkobles flere systemer (Andersen et al., 2014) og tildeles organisatorisk 

mulighed for at en forskydning af målet. Det der før var organisationens mål, 

søger ledelsen med netværksmødet som ramme at gøre til et fælles mål og ansvar 

for alle mødets deltagere. Lykkes det, vil der med bidrag fra de øvrige deltagere, 

ske en forskydning af målet om fremdrift i barnets sag hen mod et fælles mål. I 

mødet har myndigheden ikke længere en primær kobling til det juridiske system, 

men en primær kobling til netværksmødet, deltagere fra børnehaven har ikke 

længere primær kobling til det pædagogiske system, men en primær kobling som 

deltagere i netværksmødet og det samme gælder barnets nære relationer, der 

identificeres som del af netværket, og ikke som nabo, moster, fodboldtræner. De 

kobles på de nye kommunikationssystem, og en binære kode om 

forbedringer/ikke forbedring til barnet, i kraft af deres tilknytning og medlemskab 

af andre systemer. Bevægelsen betyder, at organisationerne og mødets deltagere, 

som repræsenterer organisationerne, skal balancere mellem flere åbninger, mange 

hensyn og mulige perspektiver på et problem eller en arbejdsopgave (Andersen et 

al., 2014). I dette scenarie bliver ledelsesopgaven to delt: a) at understøtte, at 

deltagerne og ikke mindst organisationens egne medarbejdere kan balancere de 

forskellige repræsentationer, som funktionssystemer folder ind i organisationen. 

b) på afstand at fortsætte iagttagelsen af det/de lukkede system(er), systemets 

iagttagelse og polyfonien omkring barnet.  

I den næste analysestrategi går vi tættere på netværksmødet som styringsteknolog 

og iagttager, hvordan barnet, medarbejderen og lederen bliver til, når de 

installeres i lederfortællinger om netværksmøder, inddragelse og forandring. 
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Analyse af interviews om at lede netværksmøder 
I den anden af de tre analyser får tre ledere en aktiv stemme i opgaven. De tre 

informanter viser netværksmøderne stor opmærksomhed i deres forskellige 

ledelsesfunktioner. I samtalerne refereres til 3 forskellige typer af netværksmøder: 

Dels det ”Inddragende netværksmøde”, dels indledende og afsluttende 

rådgivningsmøder for forældre og fagpersoner samt halvårlige elevkonferencer 

med skole, elev og hjemkommune. I disse samtaler installeres barnet, 

medarbejderen og lederen og koden ansvar dukker op igen. Med Luhmanns briller 

så vi, at lederes aktive indsats og sprogliggørelse af forbedringer bidrager til 

installering af ansvar som (midlertidig) kode, der positivt tildeler mødets deltagere 

forskellige muligheder for medlemskab. Vi skal se, at netværksmødet også 

empirisk fungerer som en styringsteknologi, der installerer ansvar som kode. 

Barnet, den unge og familien som objekt 

I det følgende udforskes, hvem man kan blive til at som barn og ung som deltager 

i netværksmødet. I fremstillingen betegner ”barnet” både barnet, den unge og det 

lille barn, der er helt afhængigt af sine forælde.  

Først udforskes barnet i tre lederes fortællinger om at lede netværk og 

netværksmøder. Barnet er hos dem alle tre potentielt subjekt, som deltager med en 

aktiv rolle i møderne og er samtidig objekt for de beslutninger, der tages i 

netværksmødet. Det kan være som potentiel modtager af (krise)hjælp, støtte, 

specielle foranstaltninger og/eller specialundervisning. På grund af sociale 

forhold, svigt og/eller alvorlige fysiske, psykiske og kognitive udfordringer 

installeres også voksne professionelle, der skal drage omsorg for fremskridt og 

forbedring. Det vi vender tilbage til. 

Lederne har en intention om, at barnet tildeles reel magt som deltagere i mødet, 

hvor de voksne har som mål at hjælpe og støtte børnene på barnets præmisser. 

”For jeg kan pille 200 meter ned fra hylden der siger, at de eneste der virkelig 

ved noget om hvad der foregår, det er i hvert tilfælde børnene.” 

Souschef, Børn, Unge og Familie 
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Inddragelsen legitimeres her med koden videnskab (200 meter fagbøger).  

Tidligere forhindrede omsorgens kode børn i blive til og tage en plads på den 

positive side af den binære kode. De var slet ikke deltagende: 

”Fordi de (skolelærerne) var meget optagede af, hvad børnene ikke kunne tåle 

at høre. Hvor socialrådgiverne var optagede af, at børnene jo i forvejen ved 

hvad der foregår, så det at få skabt en åbning for at få talt højt om hvad der 

foregår, er helt vildt vigtigt.” Souschef, Børn, Unge og Familie. 

Lederne giver alle udtryk for, at det i dag tilstræbes at etablere en ramme om en 

aktiv deltagelse af børnene (og deres forældre), under hensyntagen til deres 

(udviklings)alder og formåen. Børnene genskabes som subjekter gennem 

objektgørelse – ikke for kærlighed, omsorg og legens sorgløshed – men for 

inddragelse i arbejdet med deres egen forbedring / udvikling / læring. Og forud for 

invitationen til et netværksmøde er barnet genstand for et professionelt blik og en 

beslutning som følge af omgivelsernes bekymring, beskrivelse og beslutning: 

”Den primære del, det er jo i virkeligheden at sikre, at vi har forældrene og 

barnet med i deres egen sag”. Souschef, Børn, Unge og Familie. 

Særligt på myndighedsområdet og skolen er fokus på involvering af barnet inden 

for rammerne af en pædagogisk proces med forbedring for øje, og det ses tydeligt, 

at barnet bliver til her som deltager og medansvarlig: 

”De er med til at føde ind i deres målsætninger og de med til at føde ind i 

dagsordenen. Altså, den unge har sit eget punkt og det hjælper vi den unge med 

at forberede. (…..)”. Leder af specialskole. 

Netværksmødet bliver rammen for skabelsen af barnet som aktør i dets egen sag, 

hvor det samtidig er genstand netop for mødet og i den skriftlige dokumentation, 

der måtte foreligge: 

”Vi er nødt til at sikre barnets røde tråde, og det gør vi qua vores 

dokumentation, hvor vi dokumenterer en udvikling og laver nogle nedslag, til 
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noget der også går lidt længere tilbage. Så man kan se noget progression. Ikke 

over et skoleår, men måske over en 2-3 år”. Leder af specialskole. 

Subjektet er her det barn, der skal lære og dermed blive voksen. Den røde tråd er 

et narrativ for den fortælling om forbedring, som forventes af barnet. Ved at 

barnet selv bidrager, bliver det ansvarliggjort for egen udvikling. 

Medarbejderen 

I denne anden del af interviewanalysen udforskes, hvordan medarbejderen bliver 

til i lederskabets fremstilling af netværksmødet. Medarbejderne er ofte 

nøglepersoner i opgaveløsningen og sørger for sammenhæng og kommunikation 

før og efter møderne. Mødet som teknologi rummer potentiale til at installere nye 

sprog og dermed nye koder som mødets medarbejderne løbende kan koble sig til. 

Der sker både direkte og indirekte italesættelse af medarbejderen, der ligesom 

barnet optræder både som subjekt og objekt i lederfortællingerne. Medarbejderen 

træder ind i fortællingen på organisationens og lederskabets præmisser – et sted 

mellem direkte ledelse og selvledelse, som medarbejderen forventes at navigere i. 

Medarbejderen er i den her sammenhæng typisk professionsfaglig og højt 

specialiserede og tildeles derfor altid en stemme på den positive side af koden 

ansvar og et (med)ansvar for eleven: 

”Og så er der i hvert tilfælde en faglig medarbejder med fra hvert område 

også, som typisk er eleven, eller den unges kontaktlærer eller kontaktpædagog 

og (….) den der har kontakten med barnet, eller elevens forældre.” Leder af 

specialskole.  

Her fungerer netværksmødet som teknologi for medarbejderen til at (for)blive i 

rollen som fagprofessionel.  

Men en del af den medarbejderens opgave kan også være at lade sig lede på 

distancen og selv lede netværksmødet: 

”Ja, jeg tænker. At lede, det bliver ofte på distancen. Forstået på den måde, at 

det er jo konsulenterne i de enkelte møder, så – der står de jo er ledere af et 
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møde. Og så det er meget vigtigt, at de føler sig godt klædt på og er sikre på 

back up, hjemmefra, og kan sparre med mig som leder, men også med 

hinanden. Så derfor har vi også sparringsgrupper”. Leder, specialrådgivning. 

Her er strategien en anden og mere opblødende, måske endda emergerende og 

medarbejderen tildeles et selvstændigt ansvar for at lede netværksmødet.  

Det fortælles også, at medarbejderen gennem netværksmødet kan installeres som 

objekt. Med netværksmødet som styringsteknologi bliver medarbejderne til et mål 

for en styring, der sigter efter forbedring: 

”Men der sker noget i det øjeblik familien er med. Fordi, så skærer vi alle 

flosklerne (…..) så det har faktisk gjort at den måde, der bliver talt på og om, 

og at dem måde vi går til opgaverne på er blevet langt mere 

professionaliseret”. Souschef Børn, Unge og Familie. 

Ved installering af nye koder i netværksmødet – her gennem forældrenes 

deltagelse - forandres mødet kode til en mere professionel kommunikation. Noget, 

der flugter med ledelsens mål for forbedring af organisationen og samarbejdet, og 

medarbejdernes perfortivitet. 

Netværksmødet som teknologi til ledelse af medarbejdere rummer altså et 

potentiale til forbedring af rollen som professionel. Den indholdsudfyldes løbende 

i tråd med udviklingen den lokale kode-komposition i netværksmødet lokalt.  

Fælles for de tre lederes fortælling er, at medarbejderen tildeles ansvar på mindst 

tre områder: Dels er det medarbejderen, der som fagperson afkoder barnets behov 

og muligheder og bidrager til forbedring af barnets sikkerhed, trivsel og læring. 

Dels forventes medarbejderen at agere selvledende i og omkring 

netværksmøderne. Som det tredje forventes medarbejderen at blive til objekt i 

eventuelle forbedringsprojekter i takt med at netværksmødet forandres og nye 

koder installeres. Netværksmødet fungerer dermed som åbenlys styringsteknologi, 

der skaber medarbejderen gennem flere koder. 

Lederen 
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I det følgende udledes pointer om ledelse og hvilke diskurser i relation til ledelse, 

der er på spil. Det iagttages, hvordan bliver lederen bliver til i en flerhed af 

forventninger (Renisson, 2014:145) og hvad der bidrager til ledelse. 

Organisationens og Ansvarets kode knyttes til ledelse. 

Lederen bliver som det første til leder i en bevægelse mellem strategisk ledelse og 

mikroledelse, blandt andet ved at investere sig selv i organisationen. Alle tre 

lederfortællinger rummer nylige (indgribende) ændringer i organiseringen af og 

omkring netværksmøderne. Enten som øget styring på skolen, som installation af 

strategisk vigtige aktører omkring mødet i Specialrådgivningen (videns personer, 

ambassadører, politiske agenter) eller som installation af ledelse på afstand i et 

format, der kræver betingelsesløs deltagelse af borgere og medarbejdere i 

Socialafdelingen. Den sidste ved at implementere ”Inddragende netværksmøder”.  

I organisationen iagttages selvledelse og ledelse på afstand hvor igennem ledelse 

for det andet, bliver til gennem fortællingen om at dele ansvar: 

” Så man kan sige, i stedet for at jeg afleverer en næsten gennemarbejdet plan, 

så er det måske en gang imellem også at være lidt modig og sige: Nu har vi en 

politisk udmelding, der betyder (…..) og så sige til medarbejderne (…..) 

hvordan vil I komme derhen?” Leder af Børn, Unge og Familie. 

”Det handler meget om selvstyrende grupper. Her taler man om at lede på 

distancen.” Leder af specialrådgivning. 

Ansvaret for barnet er for det tredje med at til skabe ledelse på sociale område 

gennem delagtiggørelse i barnet bevægelse mod forbedring. Sammenfaldende for 

de tre ledere er at de påtager sig ansvaret barnet og barnets problematikker 

gennem en investering i at forbedre af organisationen. De tager ansvar for i den 

aktuelle kontekst at samle indsatsen, skabe retning - med barnet i centrum. 

”Så man kan sige, at den fik vi landet i en forståelse af, at børnene skulle være 

med. Og skal være med. Det skal de, fordi det jo er dem det handler om (…..) 

Det skal heller ikke lyde mere smukt end det er. (…..) at da vi så kom derhen til 
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at der var nogenlunde enighed om, at det var sådan det skulle være, så kom det 

som en ret firkantet organisationsudmelding.” Souschef Børn, Unge og 

Familie. 

”Om man kan sige, det er jo os, der inviterer til de møder. Og selvfølgelig i 

samarbejde med kommunen melder datoer ud (…..) og ser er det os, der melder 

mødet ud”. Leder af specialskole. 

Her omsættes den indsigt, ledelsen har indsamlet om barnet, medarbejderen, til at 

tage den endelige beslutning. 

Fælles for fortællingen om ledelse er også et personligt engagement og ansvar for 

organisationen – at være menneske og ufuldkommen: 

”(…..) og at jeg som leder er med til at vise vejen og til at jeg kan vise, at ja, 

men ok, jeg tog fejl der, men så må vi prøve at rette på det. Har I nogle gode 

idéer til det..?” Leder af Specialrådgivning. 

Lederen sætter sig selv i spil i dialog med medarbejderne om procedurer ved at 

skabe forbedringer gennem selvledelse såvel som fælles ledelse. 

Dette leder mod tredje og sidste analysestrategi, hvor med fokus på 

operationalisering. 

Polyfont lederskab 
I denne tredje del af analysen udforskes lederskabets operationer i det polyfone og 

Rennison operationelle greb prøves af i praksis på opgavens empiri. Analysens 

første og anden del viste repræsentationer af netværksmødet som 

styringsteknologi for ledelse på afstand, med nedslag på barnet, medarbejderen og 

lederen - og ansvar som kode er dukket op. I tredje analyseperspektiv udforskes 

ledernes fortælling om at operationalisere og overkomme polyfonien. Hvilke 

positioner, partnerskaber og potentiale til at varetage lederskabet af forandring og 

stabilisering i det polyfone kommer til syne? Ledernes operationalisering 

undersøges inden for rammen af fem processuelle trin; screening, hacking, 

translatering, prioritering, eksekvering (Rennison, 2014:157-160). 
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Screening 

Trin 1 - Screening omfatter en klarlægning de rationaler, der ses og 

kommunikeres i netværksmøderne. Her kortlægges kodernes position og 

potentiale. I tabel 5 fremlægges min samlede screening – udført på afstand – ud 

fra 3 interviews. Tabellen er en systematisering af koder og kendetegn ved 

styring, som de viser sig i de tre organisationer (Tabel 5): 

 Socialområdet Specialrådgivningen Specialskolen 

Social teknologi Sundhed og trivsel hos 

barnet og familien 

Ledelse af selvledelse 

hos fagprofessionelle 

og forældre 

Ledelse af 

læringsprocesser 

hos eleven 

Kommunikations-

system 

Omsorg Sandhed og 

viden(skab) 

Pædagogik 

Dominerende koder Juraens kode Juraens kode Juraens kode 

Dominerende koder Økonomien Økonomien Økonomien 

Dominerende koder Moral og social agtelse Rehabilitering / 

mestring 

Dannelse / mestring 

Genstand for 

styring  

Barnet og familien Fagprofessionelle og 

forældre 

Eleven 

Genstand for 

forhandling mellem 

koder 

Almenområde, inkl 

skolernet 

Skolevæsenet Bevilgende 

myndighed 

Barnet Objekt for trivsel Objekt for andres 

indgriben 

Objekt for egen 

læring  

Gøres ansvarlige Deltagerne Konsulenterne Lederskabet 

Ansvar kode Sikkerhed  Udvikling  Læring 

Centrale temaer Trivsel Kompensation Opnå læringsmål 

Positioner Myndighed Rådgiver Underviser 

Partnerskaber Barnets sociale 

netværk 

Patientorganisation Eleven 

Potentiale Sprækker til fornyelse Samskabelse Fælles nyt narrativ 

Teknikker – 

organisering af 

mødet 

Tavle. Foto af tavlen 

som referat. Ingen 

formøder. Møder ind i 

mellem bilateralt. 

VISO model 

(Socialstyrelsens) 

Rapport med resultater. 

Protokollering. 

Dokumentation ved 

hjælp Dagsorden, 

bilag, referat. 

Formøder. 

Teknikker - fysisk 

ramme 

Tavlemøder hver 3 

måned, ingen 

formøder, ingen 

referat, lokal 

opfølgning.  

Afklarende og 

afsluttende møder som 

fysisk eller virtuelt 

fremmøde før og efter 

udredning.  

Fysisk fremmøde i 

hvert halve år mhp. 

Ny visitation. I 

henhold til kontrakt 

og lovgivning. 

Antal deltagere 5-20 6-8 12-22 

Tabel 5: Egen tilvirkning 
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Undersøgelsen tre ledere må i hver deres organisation orientere sig om 

netværksmødets kendetegn som styringsteknologi i en polyfoni af koder og vilkår. 

Der skal og tage bestik af, med hvilket afsæt det aktuelle netværkssamarbejde kan 

positioneres, hvilke partnerskaber der relevante. I udgangspunktet er hver 

organisation som kontekst bestemmende for, hvilket kommunikationssystem, der 

er bærende og hvilke koder, modsætninger og usamtidigheder, der i øvrigt er 

repræsenterede. De mest i øjenfaldende koder er med i oversigten ovenfor. Der er 

principielt ikke nogen begrænsning for, hvilke koder, der kan installeres, hvis de 

gøres til genstand for styring. Opgavens tre eksempler gøres til genstand for 

ansvarets kode og (med)ansvar i løsningen af den sociale opgave. Det er muligt 

som Socialområdet har gjort, at afmontere fortidens koder og give plads til at helt 

nye dukker kan op, hvorfor der fortsat skal screenes. Mødet screenes for indsigt 

fra deltagere i forskellige positioner, herunder de professionelle og mere 

personligt engagerede (affektive), der kan medbringe handlingsforslag, der knytter 

an til koder, som netværket endnu ikke er knyttet an til. En god screening 

medtager også potentielle koder i ledelse af forandring og stabilisering. 

Hacking – afkode koder 

Trin 2 – Hacking omfatter lederens opgave med at afdække yderligere positioner 

samt partnerskaber bag koderne. Som forudsætning for beslutning afkodes 

koderne derfor. Lederen afdækker hvad koderne kommer fra og af og med hvilke 

konsekvenser. 

”Og det kan godt i flere situationer være sådan et grundvilkår, man sådan 

ligesom fornemmer på et møde. Uden at det bliver sagt (…..) så skal man 

kradse lidt i det som sker”. Leder er specialskole. 

Da møderne er korte med mange deltagere, har lederne ofte foretaget afkodning 

før møderne og lagt energi i forberedelsen af møderne, ligesom det der afkodes i 

mødet omsættes i en form for opfølgning. Derved bliver afkodning til i en 

bevægelse mellem screening og eksekvering, fra møde til møde, hvor koder 

udforskes og dokumenteres. Men det er også muligt at vælge en åben tilgang, 
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hvor afkodning er en fælles og transparent proces med de øvrige deltagere, som et 

eksperiment i mikroperspektiv inviteres ind som deltagere helt tæt på: 

”Ligesom vi skal sortere, så tror jeg det er en meget god måde at arbejde med 

borgeren på (…..) Det er en sund øvelse (…..) at det der fylder mest, det er det 

vi tager fat på.” Souschef, Børn, Unge og Familie. 

Barnets og medarbejderens bidrag til at afkode, rummer et potentiale, fordi de ser 

og læser koderne ud fra anden intention og baggrundsviden. Ved åben og fælles 

afkodning gør lederen sig sårbar, men fælles affektive processer øger puljen af 

koder, der efterfølgende kan translateres: 

Translatering 

Trin 3 – Translatering gribes an på mange måder, ved relationsarbejde, læsning, 

samtale, analyse. For at oversætte koder skal lederen kende dem og deres 

betydning. Det sker i samarbejdet med borgere, medarbejdere, 

samarbejdspartnere. 

Som udgangspunkt er det målet, at alle deltagere forstår - ikke at alle er enige. 

Netværksledelse næres af relationer og udveksling af pointer mellem parter, der 

indgår i horisontale relationer – til forskel for vertikale, hierarkiske relationer. 

Opgaven er altså at oversætte koder internt og eksternt i samtidige relationer. Men 

opgaven er ikke at udligne forskelle eller gennemtvinge enighed. 

”Det handler også meget om den måde, vi er ude at lave rådgivning på. Der 

skal vi jo facilitere, at det er modtageren af rådgivningen, der ligesom bliver 

den lokale ekspert på det – uanset om det er forældre eller PPR-konsulenter 

eller lærere eller pædagoger”. Leder er specialrådgivning. 

Uafhængig af mødets organisatoriske kontekst, deltagernes position og tilknytning 

til netværksmødet, viser netværksmødet sig som en potent teknologi i forhold til 

inddragelse, samarbejde og beslutning om fremdrift i barnets sag. Men 

oversættelse afslører også, at potentialet i de tre organisationer er langt fra er nået.  
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”Når man tænker organisationsstruktur i det her, så kan man også tænke lidt i 

de her selvledende grupper, på mange områder. Men det er ikke alle 

medarbejdere der er lige tændt på det. De kan godt lide, hvordan det var i 

gamle dage.” Leder af specialrådgivning. 

Det leder til næste trin, prioritering. Som forudsætning for ledelse og beslutning:  

Prioritering 

Trin 4 – Prioritering af koderne sker, når de er oversat. Inden netværksmødet er 

det fx muligt at prioritere, ved at udvælge koder og forhold, man vil arbejde med: 

”Det kan nogle gange være svært at have dialog bilateralt med de forskellige 

samarbejdspartnere om det, der er. Så de der netværksmøder, de får ligesom 

trukket de væsentligste linjer op. Og det vi også gør i vores forberedende møde 

tre uger før, det er også altid at sige, hvad er det for forhold, vi har brug for 

afklaring på.” Leder af specialskole. 

Ved at iagttage egen og andres positioner, partnerskaber og potentiale i 

bevægelsen mellem nu og fremtid, skaber lederen forudsætning for at prioritere og 

håndtere kodesammenstød. En leder prioriterer kampen i et tilfælde hvor den 

økonomiske kode dukker op midt i et forløb. En samarbejdspartner ønsker at 

flytte et barn, fordi det et specialtilbud nu er lykkedes med det, som ikke lykkedes 

på normalområdet. Forældrenes forståelse er, at barnet nu endelig er et sted, hvor 

det trives, udvikler sig og viser fremdrift. Lederen prioriterer i dette tilfælde 

kampen og skyder sin specialist viden ind til en fagligt velfunderet fortælling om, 

hvad det er barnet har brug for, for at kunne opfylde de handleplaner, der er 

besluttet i samarbejdet med barnet. I andre tilfælde prioriterer lederen loyalt at 

afveje koderne økonomi, jura og omsorg, men her er åbenlys kamp mellem 

koderne økonomi og omsorg. 

Kodekampe kan imødekommes ved at installere og tydeligt gribe og prioritere 

ansvaret. En måde at prioritere hvad og hvem ansvaret kobles til, er at formalisere 
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styring, fx gennem ny stilladsering af mødet, som i socialafdelingen, eller gennem 

målrettet forberedelse og dokumentation, som på specialskolen. 

Eksekvering 

Trin 5 - Eksekvering udfoldes forskelligt i de tre organisationer. I udforskningen 

af netværksmøder i tre organisationer ses, at ledelsens valg er specifikke og 

unikke. Dels som følge af den konkrete kontekst, men også som følge af lederens 

måde at tage ledelse på sig. En fælles forståelse af mål og beslutning er ikke 

mødets eneste formål. De tre ledere står også på mål for værdier i egen 

organisation og for egen overbevisning. Men opgaven er for dem alle at kikke ind 

i polyfonien og medvirke til repræsentation og oversættelse. Denne opgaves tre 

informanter er overvejende pragmatisk og dialogorienterede, når de eksekverer: 

”Men altså, et godt møde er et møde, hvor alle systemer er repræsenterede. Og 

det bedste møde er, når de der er repræsenterede, de også har 

beslutningskompetence.” Leder af specialskole. 

Fælles for ledernes fortællinger om kodekampe, beslutningstagning og 

eksekvering er faglighed i det sociale arbejde. Samtalerne kredser om organisering 

og om barnets tarv, og operationalisering af omsorgens kode. Beslutningen om at 

eksekvere kan ske i dialog med netværket, men beslutningen er lederens. 

Konklusion 
Indledningsvis besvares problemstillingens tre arbejdsspørgsmål: 

1. Hvilke diskurser kan identificeres i relation til ledelse af netværksmødet? 

I relation til ledelse af netværksmøder kan identificeres en overordnet diskurs om 

ledelse i et governanceperspektiv, med fokus på demokratisering og 

ressourcemobilisering gennem ansvarsdeling med borger/barnet. I netværksmødet 

muliggøres lokale partnerskaber som diskurs, som en del af styringsteknologien. 

En lokalt forankret diskurs relateret til ansvar for barnet, som knytter sig til en 

dannelsesdiskurs: Afhængig af kontekst henholdsvis læring (på skolen), mestring 
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(hos rådgivningen) og social agtelse (ved socialområdet) som diskurs. Møderne 

kan derudover relateres til en polyfoni af diskurser mere eller mindre tæt på, som 

kobles til mødet, afhængig af opgaven og af tid og sted. Via netværksmødet 

italesættes barnets tarv i relation de øvrige koder, som høres ved møderne, fx jura, 

økonomi, omsorg, pædagogik, viden, sundhed. 

2. Kan netværksmødet med mange aktører som styringsteknologi bidrage til 

at reducere borgernes oplevelse af fragmentering på det specialiserede 

social- og specialundervisningsområde? 

Opgaven formår ikke at besvare spørgsmål to. Teorien peger på netværksledelse 

som et potentiale til at reducere kompleksitet, men det er uklart, om 

netværksmøder kan reducere borgerens fragmenterings-dilemma, j.fr. Kohl. 

Lykkes det at installere samarbejder mellem aktører og borger, der løser uløste 

problemer formodes det at den oplevelede kompleksitet reduceres. Men om 

møderne bidrager til at reducere oplevet fragmentering er uvist. Det vil kræve 

yderligere udforskning i et borgerperspektiv at besvare arbejdsspørgsmål nr. to  

3. Hvordan danner netværksmødet rammen om udforskning og installering af 

fælles forståelse/beslutning i et narrativt og diskursivt perspektiv? 

I et narrativt og diskursivt perspektiv danner netværksmødet rammen for 

udforskning og installering om fælles forståelse/beslutning  

a) ved installering af koder, der understøtter det lokale formål med at anvende 

netværksmødet som styringsteknologi eller medie i relation til det 

dominerende kommunikationssystem, fx omsorg, sandhed eller pædagogik, 

b) ved lederens fortælling og handling i relation til dannelsen af barnet, 

c) ved at andre deltagere gøres tilslutningsrelevante til møderne og til medvirken 

i en samtale om en mulig fælles forståelse/beslutning til barnets bedste, 

d) ved barnets deltagelse som subjekt og objekt i fortællingen. 

I det følgende besvares problemformuleringen: 
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Hvorvidt og hvordan skabes og ledes netværksmøder og med hvilke effekter for 

hvem man kan blive til som leder, medarbejder og borger og for relationen 

imellem leder, medarbejdere og borgere? 

Vi har set netværksmøder som styringsteknologi både som vertikalt, statsligt 

styringsinstrument og lokal horisontal praksis. I begge tilfælde er det oplevelsen, 

at teknologien fungerer som ressource- og relations skabende og understøtter 

forbedringsarbejdet på det sociale område. Det er virkningsfuldt – med plads til 

forbedring - set i et konstruktivistisk perspektiv og informanterne bekræfter dette. 

Netværksmødet repræsenteres gennem narrativer allerede som eksisterer i 

organisationen og det særlige samarbejde, som udgør mødet. Netværksmøderne, 

som omtales i opgaven ledes med afsæt i udveksling af narrativer om hhv. trivsel 

for barnet, selvledende medarbejdere og ledelse af læringsprocesser (se tabel 5).  

Lederen installeres som led i governanceledelse i et ressourceorienteret 

forandringsperspektiv. Samtidig lægger netværksmøderne op til at 

ledelsesansvaret er et fælles demokratisk projekt. Lederen bærer ansvaret for 

rammesætning og retning og bliver til i en bevægelse mellem strategisk ledelse og 

mikroledelse, blandt andet ved i en eller grad at installere sig selv i netværket. Det 

sker gennem organisatorisk ledelse af a. selve mødets organisering, b. 

samarbejdet omkring mødet samt c. mødet som styringsteknologi i relation til 

udvikling af den samlede organisation. Ledelse af medarbejdere er installeret på 

forhånd og udmøntes ift. både som ledelse nærved og ledelse på afstand.  

Medarbejderen installeres for det første som fagperson og specialist, der tildeles 

opgaver og ansvar for barnet og barnets tarv. For det andet tildeles medarbejderen 

rollen som selvledende og lader sig lede på afstand. For det tredje er 

medarbejderen objekt for en potentiel forbedring. Medarbejderens værdi påvirkes 

gennem organisationsændringer, fx ændret sprog og adfærd. Medarbejderens 

relation til lederen er både vertikal (fagperson) eller horisontal (selvledende 

specialist). Disse forhold har indflydelse medarbejderens relation til barnet, 

særligt hvis medarbejderen er objekt for et forbedringsprojekt, der forandrer 

måden medarbejderne samarbejder og taler med barnet.  
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Barnet kan potentielt blive til subjekt, med en aktiv rolle i mødet. Samtidig er 

barnet som udgangspunkt altid objekt for netværksmødets beslutninger, objekt for 

læring og som modtager af hjælp, det i større eller mindre grad er afhængig af. 

Det gør, at barnet er i en dobbeltrolle som modtager af såvel ansvar som hjælp på 

de voksne præmisser. I ledernes fortælling er det intentionen, at barnet skabes og 

skaber sin egen historie, bliver medskaber af netværksmødets beslutninger om 

barnet (selv). På den måde bliver barnet mål for et demokratisk dannelses projekt 

om, at barnet udvikles til selvstændig og deltagende borger. 

Den handlekraft, som mødernes aktører giver og gives, udtrykkes i 

undersøgelsens tre ledersamtaler. Lederne er bevidste om den indflydelse, de har 

når de navigerer i polyfonien af koder og ”stemmer”, både som præmis og vilkår i 

ledelse af netværksmøder. I samtalerne gives udtryk for, at netværksmødet 

rummer mulighed for mødedeltagerne til at række ud til hinanden i løsningen af 

nogle af de mest komplekse velfærdsopgaver på det sociale område. I møder som 

kan forekomme kakofoniske er det ledernes erfaring, at bevidst mødeledelse kan 

strukturere og styrke de handlinger og beslutninger, som er nødvendige for de 

forbedringer, vi ønsker. Men møder kan også gå galt: Informanterne mere end 

antyder, at der er møder uden effekt, møder hvor borgeren ikke føler sig mødt og 

ikke opnår det som er formålet med dem, nemlig beslutninger og handling, der 

medvirker til at skabe bedre muligheder og livsvilkår. Mødet er kontingent. 

Jeg vil i min egen ledelsespraksis bringe det udforskede og opgavens konklusion 

i spil, når jeg som leder fremover skal a) at understøtte, at mødedeltagere 

balancerer polyfonien af koder, som bringes i spil ved netværksmøder, og b) på 

afstand at fortsat forsøge at iagttage og afkode betydningen i de lukkede systemer 

og koder, som folder sig ind i organisationens bidrag til velfærd. Dette leder mig 

til opgavens perspektivering, der efterfølges af tanker om min master uddannelse. 
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Perspektivering 

Arbejdet med masteropgaven har bekræftet mig i betydningen af at give 

netværksmøder ledelsens opmærksomhed, både akademisk og led den daglige 

ledelse af netværksmøde på afstand. Der er et potentiale forbundet med at øge 

opmærksomheden på, hvilken styring og diskursiv praksis, møderne tildeles og 

hvilken, værdi de skaber lokalt, i den konkrete kontekst. I førte omgang i dialog 

med lederkolleger og med medarbejderne om, hvad de er optaget af. 

Et styrket deltagerperspektiv er et oplagt emne i drøftelsen af masteropgaven og 

hvilke spørgsmål, den rejser til ledelse i praksis. Spørgsmålet kunne rettes til 

barnet, forældrene og medarbejderne. Enten i de møder, vi holder eller i en 

undersøgelse, der går tæt på deltagernes egne oplevelse af de diskursive strategier. 

Det kunne ske gennem observationsstudie og fokusgruppeinterviews, om og 

hvordan og med hvilket incitament deltagerne lader sig repræsentere i 

netværksmødet? 

Min egen ledelsespraksis er blevet styrket til at tage dialogen med borgere, 

medarbejdere og samarbejdspartnere om at være deltagere i netværksmøder, hvad 

møderne gør ved os og hvad de kan tilføre samarbejdet og de fælles mål, herunder 

hvordan vi kan påvirke målet. Jeg er desuden styrket i betydningen af, at jeg skal 

søge tættere på opgaven og også have opmærksomheden på det mentale og 

affektive, når vi ruller styringsteknologier ud til borgere og samarbejdspartnere. 

Inspireret af økonomien kode kan det undersøges, hvilken værdi i det 

tværsektorielle arbejde med borgerne møderne skaber. Modsvarer resultaterne de 

ressourcer, der anvendes? Er effekten en helt anden end den vi forventer? 

Besvarelsen skulle kunne udfordre ledelsesbeslutninger, når ny netværksmøder 

installeres, udvikles eller afvises. Og være et bidrag til ledelsessamtaler om valg 

af styringsteknologier i et strategisk perspektiv. Det kunne være interessant at 

gennemføres et eksperiment, hvor mødedeltagere i fællesskab skaber et (nyt) 

forløb med netværksmøder som omdrejningspunkt og dokumenterer forløbet og 

den opnåede virkning af at anvende netværksmødet som potent styringsteknologi.  
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Min lederuddannelse 
I 2018 satte jeg som mål for min Masteruddannelse at styrke min evne til 

reflekteret at se, udvælge og anvende ledelsestilgange og styreformer. Ønsket var 

at blive bedre til at foretage og kommunikere positions- og perspektivskift, 

relationelt og strategisk, og det vurderer jeg, at er opnået. 

Jeg har stor gavn af at forstå, hvad der ligner forældede styringsmodeller, nu 

spiller jeg dem gode, når det giver mening. Det har givet mere ro og distance, at 

blive klog på baggrunde for diskrepans i lederteamet. Et mere nuanceret indblik i 

styringsmodeller, kommunikation og forandring har styrket min forståelse og 

navigation i organisationen. Det giver mig mulighed for at positionere mig 

hensigtsmæssigt og potentialisere - uden at intimidere egen eller andres ledelse. 

Dagligt skabes mulighed for ledelse. Jeg er bevidst om at prioritere og byder 

gerne ind og udnytter muligheder for at skabe tænke nye sammenhænge og 

udvikling – nogle gange på gyngende grund. På det personlige plan skal jeg 

fortsat have fokus på at være mig selv i lederrollen. Huske at vi er mennesker, der 

går på arbejde, tager ledelse på os. 

Tilbagemeldingerne fra medarbejderne om aktiviteter søsat under min uddannelse, 

er positive. Der arbejdet med ledelse af medarbejdere med afsæt i 

kommunikation, møder og MUS. Det har gjort mig mere tydelig og inddragende 

og til sparringspartner for andre ledere. Min bevidsthed om, hvornår og hvordan 

jeg kan og skal bidrage til fælles retning er også skærpet - fx når modstridende 

krav og interesser slider på medarbejdernes trivsel og de har brug for ny næring. 

Som studerende blev vi spurgt om, hvad der overraskede mest på 

Masteruddannelsen: Mit svar i dag er, at det er uddannelsens polyfoni og 

fragmentering. Den har imidlertid bekræftet mig i væsentligheden i at iagttage, 

kommunikere – og sortere. Samlet har masteruddannelsen styrket både min 

identitet som leder og min oplevelse af ledelse som væsentligt, sjovt og 

udviklende. Rejsen fortsætter. Jobskifte i december 2021 og nyt lederteam giver 

mulighed for at omsætte min tilegnede viden, både i det kendte og i det ukendte.  
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