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Fokus:

Fra IQ til CO-Q

Fremtidens Styring og Ledelse bliver præget af 
kollektiv intelligens (CO-Q) og netværksledelse



IQ
Pyramideorganisationens 

fokus på IQ 
kommer under pres

- både konceptuelt og praktisk



Analyse Løsning Evaluering Opfølgning

Strategisk 
ledelse

Funktionsledelse Funktionsledelse Funktionsledelse

Stab

Eksterne 
konsulenter

Eksterne 
konsulenter

Eksterne 
konsulenter

PyramideorganisationenDemming’s Plan-Do-Check-Act-cirkel

Eksterne 
konsulenter



Den offentlige 
institution/

forvaltning som 
ansvarshavende 

myndighed
og opgaveløser



Drift Udvikling

Internt integration Ekstern tilpasning

Fordi vi bygger på IQ 
fanges den offentlige institution 

ufrivilligt i et rationalistisk ledelseskrydspres

- Nygaard (2017)



Udvikling af nye 
metoder til at 

håndtere 
fremtidig 

opgaveløsning

Legitimering af 
den nye 

opgaveløsning 
over for 

eksterne 
interessenter 

Effektivisering af 
den nuværende 
opgaveløsning

Legitimering af 
opgaveløsningen 

over for 
eksterne 

interessenter

Udvikling

Drift

Intern
integration

Ekstern
tilpasning

- Nygaard (2013)

IQ



Risiko for borgerne som:
Modtagere af ydelser…
Manglende viden…
Manglende ansvar for…
Manglende samarbejde om…
Manglende ejerskab til…

Risiko for 
institutionen/forvaltningen som:
Styringsagent, ekspert, 
kontrollant, problemejer, 
problemløser, formynder, 
flaskehals, målskive…



IQ

Netværksorganisationens 
problemløsning 

ved hjælp af CO-Q 
vinder indpas

- både konceptuelt og praktisk



Strategisk 
ressourceanalyse

Netværksledelse
i interessent-
fællesskaber

CO-processer til 
skabelse af løsninger 
i helhedstænkende 

netværk

Interessent

Interessent

Interessent

Netværksorganisationen



Den offentlige 
institution/

forvaltning som 
skaber af nye 
arenaer for 

CO-Q processer



Organizing Strategizing

Indefra og ud
(looking at)

Udefra og ind
(looking as)

Fordi vi bygger på CO-Q
skaber den offentlige institution 

nye ledelses- og løsningsmuligheder

- Nygaard (2017)



Strategizing om 
CO-INNOVATION 

af nye 
projektporteføljer

Strategizing om 
CO-INTEGRATION 

af nye 
opgaveløsning

Organisering af 
CO-LABORATION 

mellem vores 
projektporteføljer

Organisering af 
CO-CREATION om 

vores 
opgaveløsning

Strategizing

Organizing

Indefra og ud
perspektiv
(looking at)

Udefra og ind
perspektiv
(looking as)

- Nygaard et al. (2016)



Netværksledelse:
Co-laboration
Co-creation

Co-innovation
Co-integration

***
Netværksgrupper

Pilotprojekter
Nye beslutningsarenaer

Kubeprojekter
***

Risiko: Anvender mange 
ressourcer, hvor effekten 

ikke er dokumenteret

Kubeprojekt



Netværksledelse

• Fokus på ny mening
• Fokus på nye processer
• Fokus på nye resultater



At blive gradvist klogere på hinanden…



At indgå i lærende kredsløb…



At modne forståelsen gennem 
begivenheder…



At lade begivenheder styre forankringen…



At etablere kubeprojekter…
Kubeprojekt
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