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MIND THE GAP – MIND THE WHY NOT! 

- EN REFLEKSION OVER NIVEAUET AF IMPLEMENTERIN SKOMPETENCE- OG 

IMPLEMENTERINGSNIVEAUET I ORGANISATIONER 

Nøgleord: Magt, kompleksitet, implementeringsparathed og implementeringskompetence i 

organisationer. 

Forfatter: Karina Fried, ledelses- og organisationspsykologisk konsulent i Mind-Consult ApS 

I de mange organisationer jeg igennem mit arbejdsliv har stiftet bekendtskab med – som 

medarbejder, leder, chef og som konsulent – er der noget på spil. Dette noget der vanskeligt lader 

sig definere. Dette noget som vanskeligt italesættes. Dette noget, som jeg gang på gang må 

konstatere, har indflydelse på niveauet for implementering af strategier i organisationer. Ja, dette 

noget kan ligefrem bremser initiativer og slukke lyset i øjnene på ildsjæle og efterlade strategier 

på papiret. Det er egentligt bemærkelsesværdigt – ikke mindst fordi der i organisationer samlet set 

findes et enormt engagement, kæmpe mængder af viden, stærke viljer og et højt energiniveau. 

Grundlæggende oplever jeg et fælles ønske om at lykkes med at indfri visioner og implementere 

strategier. Desværre lykkes det kun i ringe grad, når indsatsen tages i betragtning1.  

Jeg vil i denne artikel udfolde dette noget og give mit bud på, hvad det indeholder og hvilke 

muligheder vi har for at bruge denne viden konstruktivt. Ideen er, at viden og kendskab til dette 

noget, der udspiller sig mellem mennesker i organisationer, kan give et afsæt til en øget 

implementeringskompetence i organisationer – herunder at øge muligheden for at komme i mål 

med de formulerede strategier. 

Jeg har valgt at præsentere to temaer, som jeg mener spiller en helt afgørende rolle i 

organisationer i dag og som i høj grad har indflydelse på dette noget. Det er temaerne magt og 

kompleksitet. Artiklen er skrevet med afsæt i egne erfaringer i organisationer, og belyses blandt 

andet ud fra et teoretiske bagtæppe erhvervet på to masteruddannelser (MPG og LOOP). 

 

1 F.eks. er der, på trods af mange års massivt fokus på at mindske gap´et i uddannelsesmobiliteten for børn og unge, 

fortsat en gruppe der ikke gennemfører en ungdomsuddannelse, eller opnår tilknytning til arbejdsmarkedet. Denne 

gruppe er bemærkelsesværdig høj, med ca. 20% af en hver årgang, og bemærkelsesværdigt stabil, set over de seneste 

25 år j.fr. SFI (SFI-temarapport: Uddannelsesmobilitet i Danmark, december 2016) 
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Såvel magt som kompleksitet indeholder hver især enorme mængder af teori, som ikke her kan 

foldes ud i deres komplette form. Derfor vil jeg blot bringe de dele frem, som jeg mener kan 

bidrage til at forstå hvorfor implementeringskompetence i organisationer tilsyneladende er så 

vanskelig at opnå.  

Men først et blik på fænomenerne magt og kompleksitet i organisationer. 

Magt i organisationer 

Ledelse indebærer magtbaserede relationer (Fogsgaard & Elmholdt 2014) - og på denne måde kan 

ledergrupper anskues som en arena for politisk kamp og magtspil2.  Dette magtspil i ledergrupper 

kan få konsekvenser for kvaliteten af den opgave ledelsen i første omgang er sat til at løse (Bang 

et. al 2015: 46). Derfor er opmærksomhed på magt en væsentlig indgang til at forstå 

ledelsesteamets handlinger og organisatoriske legitimitet – herunder at se på den enkelte leders 

personlige magtbase og hvordan denne anvendes.  

Når jeg som konsulent træder ind i en organisation, træder jeg ind i en helt særlig position. Denne 

position tillader mig, at se, høre og spørge om ting på en anden måde, end ledere og 

medarbejdere, har mulighed for. Jeg har mulighed for at studere magtrelationer på tæt hold, og 

oplever at magt udøves meget forskelligt. Ét fællestræk er, at magt har en enorm indflydelse på 

hvorvidt omsætning af en formuleret strategi til konkret handling lykkes.  

Magt er, som tidligere nævnt, et enormt felt, men i tilknytning til emnet 

implementeringsparathed, er der særligt to centrale positioner under begrebet magt, som jeg 

finder relevante at belyse. De to magtteoretiske positioner er i udgangspunktet forankret i to 

forskellige videnskabsteoretiske traditioner; den positivistiske og den socialkonstruktivistiske.  

Jeg vil i det følgende præsentere to magttraditioner, der er funderet i hhv. Thomas Hobbes3 og 

Niccolò Machiavelli 4. Min fremstilling af disse to positioner vil være kort og har til hensigt at vise 

hvor langt tilbage de to traditioner rækker tilbage i tiden – at magt ikke er et nyt fænomen. 

 
2 F.eks.: Bang et. al. 2015, Fogsgaard & Elmholdt 2014, Mintzberg 1985. 

3 Thommas Hobbes var Engelsk filosof (1588-1679) 

4 Niccolò Machiavellis var Italiensk embedsmand og diplomat (1469-1527) 
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Positionerne er ikke stagneret i hverken Hobbes eller Machiavellis traditioner, men har udviklet sig 

over tid med en række andre fremtrædende magtteoretikere, men det grundlæggende billede af 

hvad magt er og hvordan magt udøves, er kontingent. Jeg vil i afsnittet ligeledes præsentere to 

mere nutidige tænkere inden for de to traditioner, nemlig Steve Lukes5 og Michel Foucault6.  

Jeg har fundet den engelske filosof Thomas Hobbes magttradition interessant og relevant fordi 

langt de fleste organisationer strukturelt er bygget op med afsæt i denne tradition. Tænk bare på 

Danmarks største forvaltning med ca. 18.000 ansatte7, der organisatorisk lader sig indfange på et 

ark papir med klare kommunikationsveje mellem organisationshierarkierne - ud fra den forståelse, 

at ledere med formel magt omsætter strategi til konkret handling i organisationen.  

Thomas Hobbes magttradition er blandt andet videreført af Robert A. Dahl (Who governs?: 

Democracy and power in an American city), Steve Lukes (Power: A radical view) og Peter Bachrach 

og Morton Baratz (Two faces of Power). Både Dahl, Lukes og Bachrach og Baratz er I princippet 

forskellige, men de trækker alle på samme fællesnævner som Hobbes, nemlig at magten er noget 

man er i besiddelse af, har suverænitet til og har kontrol over (Flyvbjerg, 1993). 

For eksempel fremhæver Lukes I bogen Power følgende:  

 

”Those interested in power are interested in two questions… Let us call the first an interest in the 

outcomes and the second an interest in the locus of power” (Lukes, 1986:17) 

 

I denne magttradition er det altså resultaterne af magt og lokalisering af magt, der er det 

essentielle. Spørgsmål som: hvem kan kontrollere hvem? hvem kan påvirke resultater? hvor er 

ansvaret placeret? er afgørende i en magtanalyse. 

Lukes definerer magt som; en kontrolform, der vedrører de tilfælde, hvor A udsætter B for en 

påvirkning, som strider imod B´s interesser (Lukes, 1974:34) 

 
5Steven Lukes er britisk politisk sociolog (1941- ) 

6 Michel Foucault var fransk filosof og idehistoriker (1926-1984) 

7 Københavns Kommunes Børne- og Ungeforvaltning har ca. 18.000 medarbejdere 
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Lukes mener endvidere, at magt både er bevidsthedskontrollerende og 

bevidsthedsmanipulerende, og at A fuldt ud er klar over hvad det er for en interesse, som B ikke er 

helt bevidst om.  

 

“….there would be a conflict of wants or preferences between those exercising power and those 

subject to it, where the latter to become aware of their interests” (Lukes, 1974:25) 

 

Modsat denne magttradition finder jeg Niccolò Machiavellis magttradition interessant fordi den så 

at sige forsøger at indfange og beskrive en mere subtil måde at anskue magt på. Antagelsen er for 

eksempel, at magt ikke kan gives og tildeles, men udspiller sig imellem mennesker – hele tiden, 

hvad enten du er givet den formelle magt eller ej.  

Machiavellis magttradition er blandt andet videreført af Friedrich Nietzsche (Zur Genealogie der 

Moral/ On the Genealogy of Morals) og Michel Foucault (Discipline and punish; Power/ knowledge; 

The subject and power). Også her er der tale om meget forskellige tænkere, men enslydende i 

deres forståelse af, at magt har at gøre med udøvelse, strategi og kamp (Flyvbjerg, 1993). 

I kontrast til Lukes er Foucault ikke interesseret i magten i sig selv, men i magtens relationer og 

siger følgende: 

”I hardly ever use the word ”power” and if I do sometimes, it is always a short cut to the expression 

I always use: the relationships of power”. Endvidere siger Foucault: “power is not something that is 

acquired, seized or shared, something that one holds on or allows to slip away” – “Power is 

exercised rather than possessed” (Foucault, 1979:26) 

 

Spørgsmålet om hvem der har magten, bliver derfor mindre interessant I Foucaults optik. Det 

vigtige spørgsmål i en magtanalyse bliver derfor ikke magtens placering, men magtens udtryk, 

altså magtens hvordan. Foucault bruger udtrykket ”magten er produktiv”. Magten er skabende, 

idet den virker ved at gøre individer til – og få individer til selv at gøre sig til – bestemte subjekter 

(Mik-Meyer og Villadsen 2007:17) 

Foucault er interesseret i hvad magt er og hvordan den opstår og udspiller sig i relationer mellem 

forskellige aktører. Magt kan ikke tildeles, gives, fordeles eller tabes; det udspiller sig i forskellige 

situationer og er i spil i talrige kontekster. Magt producerer modmagt og defineres således ud fra 
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opfattelsen af, at magtkampe indebærer modkampe og modstrategier fra den part der føler sig 

tilsidesat eller forurettet af given diskurs eller klassifikationssystem (Foucault, 1982). Michel 

Foucaults forfatterskab kan traditionelt set inddeles i tre perioder: Den diskursorienterede periode 

frem til omkring 1970; den magtanalytiske periode frem til slutningen af 1970 og den 

subobjektiverede periode frem til hans død i 1984 (Nielson, 2008).  

Jeg har her præsenteret to magtteoretiske traditioner, der videnskabsteoretisk trækker på 

forskellige opfattelser af hvad magt er og hvor magt er forankret. Lukes magttradition 

repræsenterer en forståelse af magt, hvor det afgørende er, hvem der kontrollerer hvem, hvor 

ansvaret er placeret. Heroverfor står en anden magttradition repræsenteret ved Foucault, hvor 

magtens placering ikke er afgørende. Derimod er magtens relationer afgørende – magt kan ikke 

gives, fordeles eller tabes, den udspiller sig i relationer. Foucault arbejder med et komplekst 

begrebsapparat til magtanalyse, men han har ikke noget tydeligt organisationsbegreb. Lukes 

derimod arbejder med et stærkt blik for organisationsteori og værdien af tydelig strukturelle 

magtpositioner i organisationer, men har ikke nogle tydelige perspektiver på relationers betydning 

i organisationer.   

Anvendelse af magttrekanten 

Som konsulent har jeg oplevet disse to magtformer, eller magttraditioner, blive udøvet i 

forskellige blandingsforhold og har i rådgivningssituationer fundet det anvendeligt at inddrage en 

model at tale ud fra. F.eks. Magttrekanten (se figur herunder) af Morten Fogsgaard og Claus 

Elmholdt, der fordeler personlig magt, diskursiv magt og strukturel magt på trekantens spidser.  

 

  
 
Magttrekant. Elmholdt og Fogsgaard 2011:23 

 

Strukturel 
magt

Diskursiv 
magt

Personlig 
magt
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Med udgangspunkt i Morten Fogsgaard og Claus Elmholdts magttrekant vil jeg inddrage de to 

magtanalytiske positioner ved henholdsvis Foucault og Lukes. På denne måde mener jeg at have 

en ramme hvori magt i forhold til implementeringskompetence kan forstås – og ikke mindst kan 

bruges som afsæt til dialog i ledelsesteamet. 

 
Strukturel magt 

Ved den strukturelle magt er det relevant at se på hvordan organisationsdiagrammet ser ud. 

Ligeledes skal niveauet for formelle og uformelle hierarkier belyses: Er magtstrukturerne 

hensigtsmæssige for opgaveløsningen, er ledelsesopgaven tilstrækkeligt defineret på de forskellige 

ledelsesniveauer, osv. Den strukturelle magt bygger på en nulsumsantagelse, hvilket betyder, at jo 

mere magt der er placeret et sted i organisationen, jo mindre magt er der til de øvrige steder i 

organisationen. En person højt i hierarkiet har mere magt end en person der rangerer lavere. 

Mauk Mulder antager, at magt er en kilde til individets selvtilfredsstillelse, hvorfor øget 

magtbeføjelse er en motivationsfaktor. Organisationer er altså en arena for magtkampe mellem 

individer med forskellige interesser (Mulder in Elmholdt og Fogsgaard, 2013:23-24) 

I den strukturelle magtposition er magten således noget man er i besiddelse af, har suverænitet til 

og har kontrol over og de vigtige spørgsmål bliver derfor, hvor er magten lokaliseret, hvem kan 

påvirke resultater og hvor er ansvaret placeret. Derfor vil jeg argumentere for at den strukturelle 

magt trækker på den magttradition der ligger inden for Hobbes, Lukes, Dahl, Bachrack og Baratz´s 

tradition. 

 

Personlig magt 

Ved den personlige magt er det relevant at vurdere om kompetencer anvendes tilstrækkeligt og 

på det rigtige. Hvad er lederens styrker og svagheder, hvad er lederens ledelsesstil og bliver 

magtressourcer generelt anvendt optimalt til det fælles bedste i organisationen? I forbindelse med 

afdækning af den personlige magt i organisationer er det væsentligt at holde sig for øje at magten 

ikke alene besiddes af individer med formel magt, men at magten ligeledes er relateret til evner, 

tidligere erfaring, personlige dispositioner og personlig baggrund (Yukl in Elmholdt og Fogsgaard, 

2013:25) Disse magtressourcer fungerer alene i kraft af, at der er andre der anerkender dem. I 

denne kategori af magt skal også findes den institutionelle magt, der forefindes mellem forskellige 

faggrupper (French and Raven in Elmholdt og Fogsgaard, 2013:25) 
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Flere forskere har fremhævet at den personlige magtdimension er helt afgørende i forhold til at 

skabe følgeskab til organisationens opgaver og mål (Yukl in Elmholdt og Fogsgaard, 2013:27)  

Den personlige magt er således både noget man er i besiddelse af, har suverænitet til og har 

kontrol over og noget der kommer til udtryk i relationer. Derfor bliver de vigtige spørgsmål både 

hvor er magten lokaliseret, hvem kan påvirke resultater og hvor er ansvaret placeret samt hvordan 

magten udmøntes. Derfor vil jeg argumentere for at den personlige magt både trækker på den 

tradition der ligger inden for Hobbes, Lukes, Dahl, Bachrack og Baratz´s tradition og på den 

magttradition der ligger inden for Machiavelli, Nietzsche og Foucault.  

 

Diskursiv magt 

Ved den diskursive magt er det relevant at afdække, hvad der tales om i organisationen – og 

hvordan. Hvad er de foretrukne meninger og fortællinger, og hvad tales der ikke om. I Foucaults 

magtbegreb handler magt om den allestedsnærværende og diskursive fokus på relationer og 

sprog. Magten udfoldes mellem mennesker og fungerer ubemærket som diskurser og 

handlemåders strukturerende princip. Sproglige mekanismer er med til at konstituere historiske 

og dermed vilkårlige grænser i organisationer, hvilket også gælder ledelsens rolle, da ledelse er en 

social konstruktion som andre fænomener, hvis indhold bestemmes lokalt i sociale samspil. 

(Foucault in Elmholdt og Fogsgaard, 2013:29-32). 

Ifølge Holmgren er det lederens opgave at etablere mening og retning i organisationen ved, i 

samarbejde med medarbejderne, at skabe fælles diskurser og fortællinger. Diskurserne er således 

vigtige, da de giver mening til det organisatoriske liv og udgør det grundlag, som medarbejderne 

handler ud fra i deres rolle som selvledende (Holmgren in Elmholdt og Fogsgaard, 2013:32) 

I den diskursive magtposition er magt således ikke noget man kan besidde i den forstand, at aktør 

A har magt til at påvirke og styre aktør B. Magten udspringer ikke fra et bestemt punkt eller en 

overordnet position. Magten drejer sig om at påvirke formelt frie individer, deres handlinger og 

deres selvopfattelse. Midlerne er magt og magtteknologier, selv-styring og selvstyringsteknologier 

samt styring af diskurser. Jeg vil derfor argumentere for at den diskursive magt trækker på den 

magttradition der ligger inden for Machiavelli, Nietzsche og Foucault.  

Det er min erfaring, at lederteam har vanskeligt ved at tale om fænomenet magt på måde der gør 

det anvendeligt for den samlede ledelse at styrke lederteamet. Som konsulent ser jeg magt 
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komme til udtryk på mange forskellige måder og jeg ser også medarbejdere, der efterspørger 

magt på mange forskellige måder. Der er altså både forskel på hvordan magt udøves og hvordan 

magt ønskes udøvet af lederen/ledelsen i organisationen. Det er til gengæld også min erfaring, at 

når rammen, hvori vi taler om magt, er veltilrettelagt og tryg, så udløses en kæmpe mængde 

energi, som kan omsættes til det vigtige implementeringsarbejde. Det er et komplekst arbejde, at 

arbejde med magtrelationer i organisationer, fordi det ofte er forbundet med mange ubevidste 

niveauer, der skal op til overfladen før vi kan betragte det sammen. 

Dette fører mig videre til det næste tema, som jeg finder relevant at præsentere i sammenhæng 

med at styrke implementeringskompetencen i virksomheder og organisationer – nemlig 

kompleksitet. At forstå kompleksitet og agere adækvat med det kompleksitetsniveau, der udspiller 

sig i organisationen, er ifølge mine erfaringer også helt centralt.  

Kompleksitet i organisationer 

Det er min erfaring, at såvel håndtering af egen magtposition, som viden om håndtering af 

kompleksitet i organisationer, kan trænes og på den måde opøves i takt med erfaring og løbende 

refleksion over praksis. Det er værd at holde sig for øje, at der i dag er et vist flow på såvel 

lederposter som på chefposter i organisationerne, og at der i dette flow kommer både chefer og 

ledere, der har avanceret til posten. Den uerfarne leder med manglende kendskab til det konkrete 

ledelsesniveau tager måske sine gamle strategier for håndtering at udfordringer med – med den 

konsekvens, at de ikke nødvendigvis møder udfordringerne på dette niveau adækvat (f.eks. 

Dreyfus&Dreyfus i Flyvbjerg 1993). 

Ifølge David Snowden og Mary Boones bygger mange nutidige organisationer på Newtonian 

Science, som grundlæggende er scientific management. Denne tankegang indbyder til 

simplificering i håndteringen af problemstillinger i organisationer, hvilket er brugbart, når der skal 

løses simple problemstillinger. Når problemstillingerne derimod bliver mere komplekse kan 

brugen af simple løsningsmodeller betyde fejlslået implementering (Snowden og Boones, 2007:1) 

Good leadership is not a one-size-fits-all proposition (Snowden og Boones, 2007:1)  

Snowden og Boones tilbyder med deres teori, hvor graden af kompleksitet inddeles i fire 

kategorier; simple, komplicerede, komplekse og kaotiske. Herudover findes en femte kategori, 
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uorganiseret, som i princippet ligger lige op ad alle fire kategorier og kommer til udtryk, hvis ikke 

organisationens udfordring mødes adækvat. I modellen herunder, har jeg opstillet Snowden og 

Boones matrix over de karakteristika, der gør sig gældende for de fire niveauer af kompleksitet.  

 The Context´s characteristics   The leaders job Danger signals Response to danger signals 

Simple Repeating patterns and 
consistent events. 

Clear cause-and-effect 
relationships evident to every-
one; right answers exist. 

Known-knowns and fact-based 
management 

Sense, categorize, respond.  

Ensure that proper processes 
are in place. Delegate. Use 
best practices. Communicate 
in clear, direct ways. 
Understand that extensive 
interactive communication 
may not be necessary. 

Complacency and comfort. 
Desire to make complex 
problems simple. 
Entrained thinking. No 
challenge of received 
wisdom. Overreliance on 
best practice if context 
shifts. 

Create communication 
channels to challenge 
orthodoxy. Stay connected 
without micromanaging. 
Don’t assume that things are 
simple. Recognize the value 
and the limitations of best 
practice. 

Complicated Experts diagnosis required 

Cause-and-effect relationships 
discoverable but not 
immediately apparent to 
everyone; more than one right 
answer possible. Known 
unknowns. Fact-based 
management 

Sense, analyze, respond.  

Create panels of experts.  

Listen to conflict advice 

Experts overconfident in 
their own solutions or in 
the efficacy of past 
solutions.  

Analysis paralysis. Expert 
panels. Viewpoints of 
nonexperts excluded 

Encourage external and 
internal stakeholders to 
challenge expert opinions to 
combat entrained thinking.  

Use experiments and games 
to force people to outside 
the familiar  

Complex Flux and unpredictability. No 
right answers, emergent 
instructive patterns.  

Unknown unknowns.  

Many competing ideas.  

A need for creative and 
innovative approaches.  

Pattern based leadership  

Probe, sense, respond. 
Create environments and 
experiments that allow 
patterns to emerge. Increase 
levels of interaction and 
communication. Use 
methods that can help 
generate ideas:  

Open up discussions (as 
through large group 
methods); set barriers; 
stimulate attractors; 
encourage dissent and 
diversity; and manage 
starting conditions and 
monitor for emergence  

Temptations to fall back 
into habitual, command-
and-control mode. 
Temptation to look for 
facts rather than allowing 
patterns to emerge. Desire 
for accelerated resolution 
of problems or 
exploitation of 
opportunities.  

Be patient and allow time for 
reflection. Use approaches 
that encourage interaction 
so patterns can emerge. 

Chaotic High turbulence 

No clear cause-and-effect 
relationship, so no point in 
looking for right answers. 
Unknowable.  

Many decisions to make and 
no time to think.  

High tension and pattern-
based leadership 

Act, sense, respond. Look for 
what works instead of 
seeking for the right 
answers. Take immediate 
action to reestablish order 
(command and control). 
Provide clear, direct 
communication 

Applying command-and-
control approach longer 
than needed. “cult of the 
leader”. Missed 
opportunity for 
innovation. Chaos 
unabated 

Set up mechanisms (such as 
parallel teams) to take 
advantage of opportunities 
afforded by a chaotic 
environment. Encourage 
advisers to challenge your 
point of view once the crisis 
has abated. Work to shift the 
context from chaotic to 
complex  

Model 8: Decisions in multiple Contexts: A Leader´s Guide (Snowden and Boone, 2007:7) 
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Jeg har for nyligt været ude på en konsulentopgave, hvor jeg oplevede et eksempel på en 

kompleks udfordring, der er blevet mødt af en meget simpel håndtering, som jeg beskriver i 

følgende case:  

I en Kommune skal to enheder fusionere til én enhed. Det er en proces der involverer omkring 

150 medarbejdere og 3000 borgere. Såvel medarbejdere som borgere er kritiske. 

Forvaltningen stiller op til et borgermøde (i maj måned) og udstikker derefter en overordnet 

tidsramme for hvordan og hvornår fusionen forventes at være på plads (september måned). 

På dette tidspunkt er enheden uden en øverste leder. Processen involverer blandt andet 

afskedigelse af medarbejdere, medarbejder der siger op, lederskifte, subprocesser om 

sammenlægning af specialklasserækker samt en række andre forhold. Enheden beder løbende 

forvaltningen om hjælp til nogle helt konkrete udfordringer – uden at opnå nævneværdig 

hjælp. Ny leder tiltræder den første august. Ved tidsplanens udløb i september vender 

forvaltningen tilbage til enheden og undrer sig over, at fusionen ikke er på plads. 

Efterfølgende erkendes behovet for understøttelse og en ny, ret omkostningstung plan 

udarbejdes. 

Ser vi på ovenstående eksempel og sætter det ind i Snowden og Boones teoretiske ramme, mener 

jeg at forvaltningen i første omgang har håndteret sagen som en simpel sag, med troen på, at de 

har haft adgang til den nødvendige viden - og har udstukket rammer på baggrund af denne viden. 

Det er min vurdering, at en fusion af denne størrelse byder på så mange ukendte parametre, at 

sagen skulle være håndteret på som et komplekst problem (complicated), hvor et større 

analysearbejde og flere dialoger med erfarne folk skulle have været inde over fra starten. 

Efter min opfattelse, har den konkrete håndtering haft den konsekvens, at sagen nu fremstår som 

kompliceret (complex), hvor konkurrerende dagsordner præger hverdagen. Forvaltningen har 

erkendt dette og har sat ind med en ”redningsplan” (oktober).  

Good leadership requires openness to change on an individual level. Truly adapt leaders will know 

not only how to identify the context, they´re working in at any given time but also how to change 

their behavior and their decisions to match that context (Snowden and Boone, 2007:8)  
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Ifølge Snowden og Boones har komplicerede og komplekse systemer følgende karakteristika:  

• Et stort antal elementer der interagerer 

• Interaktionerne er ikke lineære og mindre forandringer kan have store konsekvenser 

• Systemet er dynamisk og helheden er større end delene 

• Systemet har en fortid, en nutid og en fremtid 

• Komplekse systemer kan ikke forudsige hvad der kommer til at ske 

• Der er ikke rigtige svar 

• Mange konkurrerende dagsordener 

Ifølge Snowden og Boones kan ledere der ikke genkender et kompliceret eller komplekst felt blive 

utålmodig og træffe beslutninger der rammer skævt i forhold til det tilrådelige. Det kan medføre, 

at der hvor der måske var behov for at eksperimentere for at nå en løsning der matchede en 

særlig udfordring, nu træffes en beslutning. Dette valg kan betyde, at opgaven ikke løses i 

overensstemmelse med det opstillede mål.  

Leaders who don´t recognize that a complex domain requires a more experimental mode of 

management may become impatient when they don´t seem to be achieving the results they were 

aiming for (Snowden og Boones, 2007:5).  

Ledere der prøver at overkontrollere organisationen vil miste muligheden for at få vigtige 

informationer fra organisationen og dermed miste muligheden for at afprøve nye metoder og gå 

nye veje I opgaveløsningen. If leaders try to overcontrol the organization, they will preempt the 

opportunity for informative patterns to emerge. Leaders who try to impose order in a complex 

context will fail, but those who set the stage, step back a bit, allow patterns to emerge, and 

determine which ones are desirable will succeed (Snowden og Boones, 2007:5). 

The Cynefin framework er Snowden og Boones bud på at lede kontekstuelt. The Cynefin 

framework tilbyder ledere en operationel ramme inden for hvilken den kan beslutte den handling 

der er bedst tilpasset situationen, altså om der er tale om en simpel, kompliceret, kompleks eller 

en kaotisk situation. Enhver af disse situationer fordrer forskellige ledelseshandlinger. The Cynefin 

framework er fremstillet i nedenstående model. 



 12 

 

Snowden og Boone – The Cynefin model 

 

Afrunding 

Som jeg indledte denne artikel med, har jeg igennem I mit arbejdsliv stiftet bekendtskab med en 

hel del organisationer på mange niveauer – og noget er på spil. Noget, der har indflydelse på 

niveauet for implementering af strategier i organisationer, og som til tider ligefrem bremser 

initiativer og slukker lyset i øjnene på ildsjæle derude. Min ide med denne artikel var at frembringe 

viden og kendskab til dette noget med henblik på at øge implementeringskompetencerne i 

organisationer – herunder at komme i mål med formulerede strategier. 

Fokus i artiklen har været organisationers implementeringsparathed og 

implementeringskompetence belyst med teoretiske vinkler fra magtteorier og teori om 

kompleksitet.  

Min ambition var at bidrage til forståelsen af, hvad årsagen til at de mange kræfter og de mange 

timer, der bruges på implementeringsarbejdet i organisationer, ikke altid viser sig i form af et højt 

implementeringsniveau. I sidste ende betyder dette manglende implementeringsniveau, at det vi 

ønsker skal ske i organisationer, kun i ringe grad lykkes – til stor frustration for regeringer, 

direktioner, chefer, ledere, medarbejdere og ikke mindst borgerne.  

Set fra min position, bygges organisationer traditionelt set op omkring en forståelse af, at den 

øverste leder besidder al magt i organisationen i tråd med Steve Lukes magttradition, der netop 
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bygger på spørgsmål som, hvem der kontrollerer hvem og hvem der kan påvirke resultater – og 

som i et magttrekantperspektiv besidder såvel den strukturelle, den personlige som den diskursive 

magt.  

Ligeledes set fra min position, rammer vurderingen af organisationers kompleksitetsniveau ofte 

meget skævt. Det praksiseksempel jeg har beskrevet i artiklen er på ingen måde et særsyn, 

snarere tværtimod. Jeg oplever i høj grad, at forandringer udtænkt på f.eks. nationalt niveau og 

beskrevet i en kommunal vision forventeligt kan implementeres i organisationen efter en stram 

tidsplan i løbet af ganske kort tid. Til følge, i de værste tilfælde, ender det i en kaotisk situation j.fr. 

Snowden og Boones, hvor momentum for forandring tabes og store menneskelige omkostninger 

sker. I andre tilfælde, hvor der ikke tages højde for den konkrete situation, hvor det ikke ender i 

kaos, opleves opretholdelsen af status quo, at være den bedste løsning. Ingen af delene er godt og 

ingen af delene er efterstræbsomme.  

Mit bud er, at forståelse af magt i organisationer og tilrettelæggelse af handlinger ud fra denne 

forståelse samt evnen til at vurdere kompleksitetsniveauet og handle i overensstemmelse med 

denne vurdering – har stor indflydelse på implementeringskompetencen og dermed 

implementeringsniveauet i organisationen.  

Jeg håber at min artikel har bidraget til forståelse for og viden om dette noget, jeg omtaler i 

indledningen. Jeg håber også, at mine refleksioner kan bidrage til at øge 

implementeringskompetencerne og implementeringsniveauet i organisationerne derude – det er 

der behov for!  
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