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Nyspecialisering	  og	  
legi3mitet	  

	  
v/	  Steffen	  Löfvall	  

Copenhagen	  Business	  School	  

Kontak3nforma3on	  

•  Ph.d.,	  cheFonsulent	  Steffen	  Löfvall	  
•  Mail:	  sl.edu@cbs.dk	  
•  Mobil:	  20321022	  
•  Linkedin:	  www.linkedin.com/in/lofvall	  
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Min	  indgang	  3l	  feltet	  
•  Bedrevet	  forskning	  om	  kompetenceaFlaring	  ifm.	  

Opgave-‐	  &	  Strukturreformen	  2007	  

•  Underviser	  på	  master	  uddannelser	  i	  offentlig	  
strategisk	  ledelse	  

•  Det,	  der	  optager	  mig	  for	  3den...	  
–  Succesfulde	  strategiimplementeringsprocesser	  
–  Indførsel	  af	  nye	  undervisningsparadigmer	  gennem	  en	  

benzinblanding	  af	  ny	  teknologi,	  kompetenceudvikling	  
og	  høflig	  overtalelse	  

•  Privat:	  GiZ	  med	  en	  afspændingspædagog	  og	  
godkendt	  som	  kommunal	  aflastningsfamilie	  

•  Indlæggets	  sni\lader	  3l	  andre	  oplægsholdere	  
–  Netværksstyring	  og	  håndtering	  af	  genstridige	  

problems3llinger	  

Konklusionen	  først	  

	  
Mere	  nyspecialisering...	  

	  
…gør	  netværksledelse,	  

legi3mitetsledelse	  og	  meningsledelse	  i	  
en	  skøn	  blanding	  3l	  det	  nye	  sort	  



15/11/12	  

3	  

Hvordan	  hænger	  nyspecialisering	  
sammen	  med	  legi3mitetsledelse?	  

Kommunale	  paradigmeændringer	  
afspejler	  oZe	  en	  pakke	  af...	  

1.  Ny	  økonomisk	  rammestyring	  af	  
driZsins3tu3oner/service3lbud	  

2.  Nye	  offentlige	  lederkolleger	  og	  –netværk	  

3.  Ny	  strategisk	  posi3onering	  af	  forvaltning	  og	  
driZsins3tu3on	  

4.  Nye	  ins3tu3ons-‐	  og	  forvaltningskoblinger	  3l	  
borgere	  og	  interesseorganisa3oner	  

5.  Nye	  ydelseskataloger	  herunder	  målgruppe-‐,	  
udgiZs-‐	  og	  indholdsprofiler	  

6.  Nye	  teknisk-‐administra3ve	  it-‐systemer	  

7.  Fagrelateret	  kompetenceaFlaring-‐	  og	  udvikling	  
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Paradigmeændringer	  betyder	  som	  
regel...	  

Legi%mitetspres	  på	  både	  personer	  og	  
organisa3oner	  der	  advokerer	  for	  enten	  

nye	  eller	  etablerede	  meninger	  og	  
arbejdspraksisser	  

LEGITIMITET:	  
	  
”Det	  man	  i	  virkeligheden	  
kæmper	  om	  ...	  er...	  stø7e	  og	  
opbakning	  9l	  at	  foretage	  sig	  
noget	  bestemt…	  Legi9mitet	  
forstået	  som	  det,	  at	  
relevante	  andre	  tror	  på,	  at	  
noget	  er	  legi7mt,	  dvs.	  retligt	  
eller	  moralsk	  gyldigt,	  
re<ærdiggjort	  og	  
anerkendelsesværdigt…”	  	  

(Klausen	  2011:71)	  
Sømand	  kysser	  sygeplejerske	  på	  Times	  Square	  ved	  fejringen	  af	  
Japans	  overgivelse	  i	  1945.	  Fotograf:	  	  Alfred	  Eisenstaedt	  

Moralsk	  forsvarlig	  og	  
anerkendelsesværdig	  adfærd?	  
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Anerkendelsesværdige	  kommunale	  
specialiseringsparadigmer	  

Funk%onelt	  perspek%v	  
”Specialisering”	  
	  

–  Barnet	  problemer	  er	  
individualiserede	  

–  Forældre	  og	  netværk	  optræder	  
typisk	  som	  kunder	  eller	  er	  en	  del	  af	  
problemet	  

–  Barnet	  flyles	  3l	  beskylende	  3lbud	  
og	  forældre	  afskæres	  i	  løsningen	  

–  Specialviden	  opbygges	  i	  
ins3tu3oner	  med	  tæt	  kontakt	  3l	  
børnene	  

–  Frontmedarbejder	  sender	  børn	  
med	  komplekse	  problemer	  videre	  
3l	  segregerede	  3lbud	  hos	  andre	  
offentlige	  funk3oner	  

Rela%onelt	  perspek%v	  
”(Ny)specialisering”	  

–  Barnets	  problemer,	  iden3tet	  og	  
deltagelsesmuligheder	  skabes	  i	  
rela3oner	  

–  Børn	  kan	  befinder	  sig	  i	  udsale	  
posi3oner	  under	  bestemte	  
omstændigheder	  	  

–  Forældre	  og	  netværk	  er	  deltagere	  i	  
løsningen	  

–  Specialviden	  opbygges	  i	  netværket	  
omkring	  børnene	  

–  Frontmedarbejdere	  deltager	  i	  
projekter	  

–  Specialister	  deltager	  med	  metoder	  
og	  viden	  

-‐	  Børne-‐	  og	  Kulturchefforeningen	  (2012)	  

Anerkendelsesværdige	  kommunale	  
specialiseringsparadigmer	  

Funk%onelt	  perspek%v	  
”Specialisering”	  
	  

–  Barnet	  problemer	  er	  
individualiserede	  

–  Forældre	  og	  netværk	  optræder	  
typisk	  som	  kunder	  eller	  er	  en	  del	  af	  
problemet	  

–  Barnet	  flyles	  3l	  beskylende	  3lbud	  
og	  forældre	  afskæres	  i	  løsningen	  

–  Specialviden	  opbygges	  i	  
ins3tu3oner	  med	  tæt	  kontakt	  3l	  
børnene	  

–  Frontmedarbejder	  sender	  børn	  
med	  komplekse	  problemer	  videre	  
3l	  segregerede	  3lbud	  hos	  andre	  
offentlige	  funk3oner	  

Rela%onelt	  perspek%v	  
”(Ny)specialisering”	  

–  Barnets	  problemer,	  iden3tet	  og	  
deltagelsesmuligheder	  skabes	  i	  
rela3oner	  

–  Børn	  kan	  befinder	  sig	  i	  udsale	  
posi3oner	  under	  bestemte	  
omstændigheder	  	  

–  Forældre	  og	  netværk	  er	  deltagere	  i	  
løsningen	  

–  Specialviden	  opbygges	  i	  netværket	  
omkring	  børnene	  

–  Frontmedarbejdere	  deltager	  i	  
projekter	  

–  Specialister	  deltager	  med	  metoder	  
og	  viden	  

-‐	  Børne-‐	  og	  Kulturchefforeningen	  (2012)	  

Funk3onsspecialisterne:	  
Afspecialisering!	  

Økonomitænkning!	  
Uholdbar	  inklusion!	  

Rela3onsspecialisterne:	  
Vanetænkning!	  

Økonomisk	  slagside!	  
Fagfaglige	  /	  silo	  løsninger!	  
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Enhver organisation 
har et harmonifelt og 
et konfliktfelt i relation 
til sine interessenter 
 
Harmonifelt: Det man 
er enige om 
 
-- ROBUST  
    legitimitet 
 
Konfliktfelt: Det man 
er enige om, at man 
er uenige om 
 
-- SKRØBELIG  
    legitimitet 

Dri?s-‐	  
ins%tu%oner	  

Lokalpoli%kere	  
	  

Ministerier	  

Pressen	  

Medarbejdere	  

Brugere:	  
Børn	  /	  Unge	  
Handikappede	  

….	  

Pårørende	  

KL	  /	  Regioner	  
Faglige	  interesse	  
organisa%oner	  

Eksperter	  

Nyspecialisering	  
i	  kommunen	  

Harmoni 
felt 

Konflikt 
felt 

Hvad	  er	  det	  største	  dilemma	  
ved	  paradigmeskiZet	  mod	  
nyspecialisering?	  (1	  svar	  er	  muligt	  	  
-‐	  dit	  sidste	  klik	  registreres)	  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

58

19

39

28

24

8

5

15

3

37

Vælg	  blandt	  dilemmaerne:	  	  
1.  At	  medarbejdere	  er	  forbeholdne	  og	  

usikre	  
2.  At	  de	  decentrale	  ledere	  mangler	  viden	  
3.  At	  forældrene	  er	  optaget	  af	  deres	  eget	  

barn,	  ikke	  helheden	  
4.  At	  poli%kerne	  vil	  have	  hur3ge	  

økonomiske	  resultater	  uden	  dårlige	  sager	  
5.  At	  det	  er	  uklart	  hvilke	  metoder,	  der	  virker	  

bedre	  end	  andre	  
6.  At	  lovgiver	  mener	  at	  det	  bare	  er	  med	  at	  

komme	  i	  gang	  
7.  At	  mediernes	  fokus	  på	  de	  få	  dårlige	  

enkeltsager	  ødelægger	  helhedsbilledet	  
8.  At	  der	  er	  flere	  børn,	  der	  har	  segregerings-‐

behov	  end	  vi	  ønsker	  er	  3lfældet	  
9.  At	  der	  ikke	  er	  økonomi	  3l	  de	  nødvendige	  

investeringer	  lokalt	  
10.  At	  de	  faglige	  organisa%oner	  vil	  bevare	  

segregeringsmulighederne	  (tast	  NUL)	  
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Legitimitet  
 
•  er en nødvendig, men 

sparsom ressource  

•  begrænser og 
ekspanderer aktørens 
strategiske handlerum 

 
•  balancerer på et 

knivsæg mellem effektiv 
intern drift og ekstern 
behovstilfredsstillelse 

Standardisering	  

Fleksibilitet	  

Effek3v	  
driZ	  

Legi3mitet	  	  
blandt	  interessenter	  

Konflikt	  

Hvornår er en aktør (person, projekt, 
organisation, sektor) legitim? 

•  Stabilitet – omgivelserne udviser en vedvarende 
anerkendelse af aktørens virke 

•  Troværdig - omgivelserne anser aktøren som troværdig og 
tildeler tillid 

•  Passiv støtte - omgivelserne blander sig ikke unødigt i 
aktørens daglige virke 

•  Aktiv støtte - omgivelserne engagerer sig konstruktivt i 
aktørens udvikling, når aktøren ønsker det 
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Alberto	  Contador	  er	  ikke	  
velkommen	  i	  ProTour-‐løbet	  i	  

Hamburg	  	  

Michael	  Rasmussen	  ekskluderes	  fra	  
Touren	  og	  eZerfølgende	  cykelløb	  

Lance	  Armstrong	  fratages	  sine	  
syv	  Tour	  de	  France	  første	  

pladser	  

Er	  de	  troværdige?	  
Kan	  de	  reRe	  op	  på	  %llidsbruddet?	  
Skal	  vi	  give	  dem	  vores	  opbakning	  fremover?	  

Bjarne	  Riis	  erkender	  sit	  misbrug	  

Eksempel	  på	  en	  strategi:	  Undskyld	  og	  forklar	  
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Strategisk	  håndtering	  af	  legi3mitet	  
Legitimitetsform Opnå Fastholde Reparere 

Nytte og interesser 
(pragmatisk) 

Tilfredsstil behov 
Vær konkret i 

tilbuddet 

Overvåg 
samarbejdet 

Afvis 
Ændr tilbud 

Udvikl overvågnings-
systemer 

Love og regler 
(legal) 

Overhold skrevne 
regler og love 

Overvåg 
ordentlighed og 

retslighed 

Retfærdiggør 
Tilpas regler eller 

praksis 

Værdier og normer 
(moralsk) 

Tilfredsstil politiske 
og faglige normer 

Overvåg etik og 
normer 

Undskyld 
Retfærdiggør 
Ændr normer 

Forståelse og 
sammenhænge 

(kognitiv) 

Gør som de bedste 
og byg billeder 

herom 
Skab nærhed og 

forståelse 

Overvåg billeder 
og idealer 

Forklar eksistens-
berettigelse 

Tilpas til 
almengældende 

modeller 

Strategisk	  håndtering	  af	  legi3mitet	  
Legitimitetsform Opnå Fastholde Reparere 

Nytte og interesser 
(pragmatisk) 

Tilfredsstil behov 
Vær konkret i 

tilbuddet 

Overvåg 
samarbejdet 

Afvis 
Ændr tilbud 

Udvikl overvågnings-
systemer 

Love og regler 
(legal) 

Overhold skrevne 
regler og love 

Overvåg 
ordentlighed og 

retslighed 

Retfærdiggør 
Tilpas regler eller 

praksis 

Værdier og normer 
(moralsk) 

Tilfredsstil politiske 
og faglige normer 

Overvåg etik og 
normer 

Undskyld 
Retfærdiggør 
Ændr normer 

Forståelse og 
sammenhænge 

(kognitiv) 

Gør som de bedste 
og byg billeder 

herom 
Skab nærhed og 

forståelse 

Overvåg billeder 
og idealer 

Forklar eksistens-
berettigelse 

Tilpas til 
almengældende 

modeller 
-‐	  Suchmann	  (1995)	  

Belerplace.com	  
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Strategisk	  håndtering	  af	  legi3mitet	  
Legitimitetsform Opnå Fastholde Reparere 

Nytte og interesser 
(pragmatisk) 

Tilfredsstil behov 
Vær konkret i 

tilbuddet 

Overvåg 
samarbejdet 

Afvis 
Ændr tilbud 

Udvikl overvågnings-
systemer 

Love og regler 
(legal) 

Overhold skrevne 
regler og love 

Overvåg 
ordentlighed og 

retslighed 

Retfærdiggør 
Tilpas regler eller 

praksis 

Værdier og normer 
(moralsk) 

Tilfredsstil politiske 
og faglige normer 

Overvåg etik og 
normer 

Undskyld 
Retfærdiggør 
Ændr normer 

Forståelse og 
sammenhænge 

(kognitiv) 

Gør som de bedste 
og byg billeder 

herom 
Skab nærhed og 

forståelse 

Overvåg billeder 
og idealer 

Forklar eksistens-
berettigelse 

Tilpas til 
almengældende 

modeller 

Novozymes	  

Strategisk	  håndtering	  af	  legi3mitet	  
Legitimitetsform Opnå Fastholde Reparere 

Nytte og interesser 
(pragmatisk) 

Tilfredsstil behov 
Vær konkret i 

tilbuddet 

Overvåg 
samarbejdet 

Afvis 
Ændr tilbud 

Udvikl overvågnings-
systemer 

Love og regler 
(legal) 

Overhold skrevne 
regler og love 

Overvåg 
ordentlighed og 

retslighed 

Retfærdiggør 
Tilpas regler eller 

praksis 

Værdier og normer 
(moralsk) 

Tilfredsstil politiske 
og faglige normer 

Overvåg etik og 
normer 

Undskyld 
Retfærdiggør 
Ændr normer 

Forståelse og 
sammenhænge 

(kognitiv) 

Gør som de bedste 
og byg billeder 

herom 
Skab nærhed og 

forståelse 

Overvåg billeder 
og idealer 

Forklar eksistens-
berettigelse 

Tilpas til 
almengældende 

modeller 

Thyra	  Frank	  /	  Plejehjemmet	  Lole	  
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Strategisk	  håndtering	  af	  legi3mitet	  
Legitimitetsform Opnå Fastholde Reparere 

Nytte og interesser 
(pragmatisk) 

Tilfredsstil behov 
Vær konkret i 

tilbuddet 

Overvåg 
samarbejdet 

Afvis 
Ændr tilbud 

Udvikl overvågnings-
systemer 

Love og regler 
(legal) 

Overhold skrevne 
regler og love 

Overvåg 
ordentlighed og 

retslighed 

Retfærdiggør 
Tilpas regler eller 

praksis 

Værdier og normer 
(moralsk) 

Tilfredsstil politiske 
og faglige normer 

Overvåg etik og 
normer 

Undskyld 
Retfærdiggør 
Ændr normer 

Forståelse og 
sammenhænge 

(kognitiv) 

Gør som de bedste 
og byg billeder 

herom 
Skab nærhed og 

forståelse 

Overvåg billeder 
og idealer 

Forklar eksistens-
berettigelse 

Tilpas til 
almengældende 

modeller 

Københavns	  kommune	  /	  Hjemmeplejen	  
Odense	  kommune	  /	  Ungdomsins3tu3on	  

Strategisk	  håndtering	  af	  legi3mitet	  
Legitimitetsform Opnå Fastholde Reparere 

Nytte og interesser 
(pragmatisk) 

Tilfredsstil behov 
Vær konkret i 

tilbuddet 

Overvåg 
samarbejdet 

Afvis 
Ændr tilbud 

Udvikl overvågnings-
systemer 

Love og regler 
(legal) 

Overhold skrevne 
regler og love 

Overvåg 
ordentlighed og 

retslighed 

Retfærdiggør 
Tilpas regler eller 

praksis 

Værdier og normer 
(moralsk) 

Tilfredsstil politiske 
og faglige normer 

Overvåg etik og 
normer 

Undskyld 
Retfærdiggør 
Ændr normer 

Forståelse og 
sammenhænge 

(kognitiv) 

Gør som de bedste 
og byg billeder 

herom 
Skab nærhed og 

forståelse 

Overvåg billeder 
og idealer 

Forklar eksistens-
berettigelse 

Tilpas til 
almengældende 

modeller 

Københavns	  kommune	  /	  Specialins3tu3on	  
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1.  Afvis	  
2.  Ændr	  3lbud	  
3.  Udvikle	  overvågn	  
4.  Re\ærdiggør	  
5.  Tilpas	  regler	  
6.  Undskyld	  
7.  Re\ærd	  
8.  Ændr	  normer	  
9.  Forklare	  
10.  Almen	  

Hvis	  interviewet	  handler	  om	  at	  reparere…
hvilken	  primære	  argumenta3on	  vælger	  
Søren	  Pind	  at	  holde	  sig	  3l?	  	  
(1	  svar	  muligt	  –	  dit	  sidste	  	  klik	  registreres)	  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

34

30

0

27

12

22
24

59

2

22

Legitimitetsform Reparere 

Nytte og 
interesser 

(pragmatisk) 

Afviser 
Ændre adfærd 
Udvikler 
overvågnings-
systemer 

Love og regler 
(legal) 

Retfærdiggør 
Tilpasser regler eller 
praksis 

Værdier og 
normer 

(moralsk) 

Undskylder 
Retfærdiggør 
Ændre normer 

Forståelse og 
sammenhænge 

(kognitiv) 

Forklarer eksistens-
berettigelse 
Tilpasser sig til 
almengældende 
rollemodeller 

1
2
3

4
5

6
7
8
9

10	  

Strategisk	  håndtering	  af	  legi3mitet	  
Legitimitetsform Opnå Fastholde Reparere 

Nytte og interesser 
(pragmatisk) 

Tilfredsstil behov 
Vær konkret i 

tilbuddet 

Overvåg 
samarbejdet 

Afvis 
Ændr tilbud 

Udvikl overvågnings-
systemer 

Love og regler 
(legal) 

Overhold skrevne 
regler og love 

Overvåg 
ordentlighed og 

retslighed 

Retfærdiggør 
Tilpas regler eller 

praksis 

Værdier og normer 
(moralsk) 

Tilfredsstil politiske 
og faglige normer 

Overvåg etik og 
normer 

Undskyld 
Retfærdiggør 
Ændr normer 

Forståelse og 
sammenhænge 

(kognitiv) 

Gør som de bedste 
og byg billeder 

herom 
Skab nærhed og 

forståelse 

Overvåg billeder 
og idealer 

Forklar eksistens-
berettigelse 

Tilpas til 
almengældende 

modeller 
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Strategisk	  håndtering	  af	  legi3mitet	  
Legitimitetsform Opnå Fastholde Reparere 

Nytte og interesser 
(pragmatisk) 

Tilfredsstil behov 
Vær konkret i 

tilbuddet 

Overvåg 
samarbejdet 

Afvis 
Ændr tilbud 

Udvikl overvågnings-
systemer 

Love og regler 
(legal) 

Overhold skrevne 
regler og love 

Overvåg 
ordentlighed og 

retslighed 

Retfærdiggør 
Tilpas regler eller 

praksis 

Værdier og normer 
(moralsk) 

Tilfredsstil politiske 
og faglige normer 

Overvåg etik og 
normer 

Undskyld 
Retfærdiggør 
Ændr normer 

Forståelse og 
sammenhænge 

(kognitiv) 

Gør som de bedste 
og byg billeder 

herom 
Skab nærhed og 

forståelse 

Overvåg billeder 
og idealer 

Forklar eksistens-
berettigelse 

Tilpas til 
almengældende 

modeller 

Strategisk	  håndtering	  af	  legi3mitet	  
Legitimitetsform Opnå Fastholde Reparere 

Nytte og interesser 
(pragmatisk) 

Tilfredsstil behov 
Vær konkret i 

tilbuddet 

Overvåg 
samarbejdet 

Afvis 
Ændr tilbud 

Udvikl overvågnings-
systemer 

Love og regler 
(legal) 

Overhold skrevne 
regler og love 

Overvåg 
ordentlighed og 

retslighed 

Retfærdiggør 
Tilpas regler eller 

praksis 

Værdier og normer 
(moralsk) 

Tilfredsstil politiske 
og faglige normer 

Overvåg etik og 
normer 

Undskyld 
Retfærdiggør 
Ændr normer 

Forståelse og 
sammenhænge 

(kognitiv) 

Gør som de bedste 
og byg billeder 

herom 
Skab nærhed og 

forståelse 

Overvåg billeder 
og idealer 

Forklar eksistens-
berettigelse 

Tilpas til 
almengældende 

modeller 
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Vil	  introduk3on	  af	  mere	  
”nyspecialisering”	  i	  dit	  arbejdsfelt	  
primært	  betyde	  ledelsesarbejde	  
for	  at...	  

1. 2. 3.

191

72

109

Op	  7l	  2	  svar	  muligt	  
-‐	  de	  sidste	  2	  klik	  tæller	  

1.   Opbygge	  legi3mitet	  omkring	  
ini3a3ver	  ved	  at	  ”gøre	  som	  de	  
bedste”	  

2.   Fastholde	  legi3mitet	  omkring	  
ini3a3ver	  ved	  at	  fortsæ7e	  i	  
samme	  retning	  og	  overvåge	  
interessenterne	  

3.   Reparere	  legi3mitet	  ved	  at	  
reNærdiggøre,	  9lpasse	  eller	  
afvise	  

Sociale	  udfordringer	  som	  
forvaltningschefer	  måske	  skal	  

arbejde	  med	  i	  overgangsprocessen	  
-‐	  ud	  over	  legi9miteten	  
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Reak%oner	  på	  ændringer	  

1.  Ændringen	  opleves	  som	  
destruk9v	  eller	  truende	  

2.  Tvivl	  og	  usikkerhed	  med	  hensyn	  
3l	  hvorledes	  ændringen	  skal	  
opfa7es	  

3.  Usikkerhed,	  men	  generel	  posi9v	  
med	  hensyn	  3l	  ændringen	  

4.  En	  overordentlig	  posi7v	  
holdning	  3l	  ændringen	  

Influerende	  forhold	  

1.  Graden	  af	  informa9on	  deltagerne	  
har	  om	  ændringen	  

2.  Graden	  af	  deltagelse	  i	  
ændringsbeslutningerne	  

3.  Tillid	  3l	  ini3a3vtageren	  3l	  
ændringen	  

4.  Tidligere	  erfaringer	  med	  lignende	  
ændringer	  

5.  Den	  opfalede	  sociale	  konsekvens	  
af	  ændringen	  

6.  Individuelle	  personlighedstræk	  

Ledelsesopgave	  #1:	  	  
Individuelle	  reak3oner	  på	  ændringer	  

Ledelsesopgave	  #2:	  	  
Reak3oner	  på	  top-‐down-‐
implementeringsprocesser	  

”4-‐toget”	  

Ledelse:	  
Analyse	  

Formulering	  
(4	  måneder)	  

Mellemledelse:	  
Forståelse	  /	  formidle	  

Ændre	  
(4	  dage)	  

Medarbejdere:	  
Forståelse	  
Ændre	  
(4	  3mer)	  

BEHOV	  FOR	  
INDBLIK	  OG	  
FORSTÅELSE	  

FØR	  
OPBAKNING	  

To
p-‐
do

w
n-‐
fil
os
ofi

	  

=>	  MENINGSLEDELSE	  BLIVER	  VIGTIGT	  
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Ledelsesopgave	  #3:	  	  
Interferens	  i	  personalegruppernes	  ståsted	  

Topledelsen	  

Mellemledere	  

Medarbejder-‐	  
gruppe	  

Bjergetapen	  -‐	  organisatoriske	  frontløbere	  og	  gruppe7oen	  

Ledelsesopgave	  #4:	  	  
Reak3oner	  på	  double	  bind:	  Produk3vitets-‐
forbedringer	  +	  kompetenceudvikling	  +	  
besparelser	  +	  flere	  brugere	  

Ak3v	  deltagelse	  
	  
Passiv	  3lpasning	  
	  
AFoblinger	  og	  
hykleri	  



15/11/12	  

17	  

Ledelsesopgave	  #5:	  
Opbygning	  af	  fleksibel	  specialisering	  og	  3llid	  

1980-‐1990’er	  studier	  af	  
fleksibel	  specialisering	  i	  
skandinaviske	  og	  italienske	  
forretningssystemer	  

Tid	  -‐	  gentagne	  rela3oner	  og	  
samarbejdsprojekter	  
Tillid	  –	  og	  dermed	  sårbarhed	  
Accept	  af	  faglighed	  og	  
arbejdsnormer	  
Renommé	  –	  3l	  at	  udvælge	  
partnere	  
Løbende	  procesforbedringer	  og	  
læring	  gennem	  prak3sk	  handlen	  
	  
	  
Bredt	  funderet	  3llid	  3l	  
ligesindede	  er	  oZe	  3l	  stede,	  men	  
faglighed	  og	  god	  opførsel	  skal	  
bevises	  

Ledelsesopgave	  #6:	  
Skjulte	  Fagfaglige	  kulturkampe	  i	  netværksprocesserne	  

Flere	  støle-‐
pædagoger	  

Stadig	  usikker	  
på	  problemet…	  
Mere	  data	  tak!	  

EZeruddan	  
os	  

…og	  hvad	  kan	  inklusions-‐
løsningen	  være	  her	  på	  

skolen?	  

Bring	  
psykologerne	  i	  

spil	  

Fed	  
proces…	  

Mindre	  
klasse	  

kvo3enter	  

Udvælg	  elever	  
med	  omhu	  
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Konklusionen	  

	  
Nyspecialisering...	  

+	  
Ledelse	  af	  legi3mitetspres	  

Meningsledelse	  3l	  opbakning	  
Ledelse	  af	  netværksprocesser	  

	  

 
 Top-down-styring Bottom-up-styring Netværksstyring 

Beslutnings-
center 

Politikere og 
topledelse 

Driftsinstitutioner og 
borgere Netværk af parter 

Hvordan 
organiseres 
processer? 

Neutral 
implementering af 

præformuleret 
politik 

Interessere-
præsentation/ 

Interessevaretagelse 

Ressourceudveksling, 
samstyring, netværk 

Hvad er ”god 
styring”? 

At opnå de ovenfra 
definerede mål 

At overlade selv-
bestemmelse til lokalt 

niveau 

At definere  fælles mål 
og realisere fælles 

handling 

Hvad skyldes 
fejl? 

Tvetydige mål,  
for mange aktører 

indblandet, 
manglende 

information og 
kontrol 

Rigide procedurer, for 
få/uklare 

valgmuligheder 
for få ressourcer, for lidt 

lokal deltagelse 

For få tilskyndelser til 
samarbejde, for store 

blokeringer i det 
institutionelle set-up 

Hvordan skal 
fejlene udbedres? 

Koordination og 
centralisering 

Tilbagerulning af 
centrale 

styringsambitioner / 
flere valgmuligheder 

lokalt 

Opbygning af nye 
rammer for samarbejde 


