
isbn 978-87-574-3722-5

Cases til organisationsteori præsenterer 18 levende cases, der giver 
stof og inspiration til refleksioner, diskussioner og læring. Brug af
cases i undervisningen giver øvelse i at identificere fagets problemer, 
værktøjer og centrale begreber samt perspektivere teoretiske begreber. 
De 18 cases er fortalt som historier, og de er alle baseret på virkelige 
oplevelser. Bogen dækker bredt over en række organisationer og 
virksomheder: fra skoler, institutioner og plejehjem til iværksætteren 
og den store globale virksomhed. 

Cases til organisationsteori er skrevet som supplement til bogen 
Organisationsteori – struktur, kultur, processer, men kan bruges i alle 
undervisningsforløb om organisation. Ved hver case er der forslag til 
konkrete problemstillinger, som casen er særligt velegnet til at belyse. 

Interesseret i mere? Se www.organisationsteori.dk, hvor der er flere 
cases, artikler og diskussioner.

Jesper Bakka er uddannet Cand.Merc.Dat. og har en lang karriere 
bag sig som leder og konsulent inden for Business Intelligence, både 
som bruger og producent af information og løsninger. I dag er Jesper 
administrerende direktør i Viteco ApS, der leverer løsninger og 
konsulentydelser til organisationer.

Anne Fivelsdal er uddannet HD(A), certificeret Executive Business 
Coach og har derudover taget en journalistisk tillægsuddannelse. 
Anne har mange års erfaring med opbygning af afdelinger og funktioner 
inden for forretningsindsigt i detailsektoren samt ledelse af medarbejdere 
og projekter på operationelt, taktisk og strategisk niveau. Anne er i 
dag ejer af virksomheden PerformancePartner. 

Jesper Bakka & anne Fivelsdal

Cases til
organisations

teori

jurist- og økonomforbundets forlag

C
a

ses til o
r

g
a

n
isatio

n
steo

r
i

B
a

k
k

a
 &

 Fiv
elsd

a
l

155mm 8,6mm 155mm

Djøf_Organisationsteori_u_flapper_FA_070217.indd   1 08/02/2017   10.39



Cases til organisationsteori 



      

Jesper Bakka og Anne Fivelsdal  

Cases til organisationsteori 

 

Jurist- og Økonomforbundets Forlag 
2017 

 

Denne bog er omfattet af lov om ophavsret og må ikke videregives – herunder udlånes, sælges eller kopieres – i digital form.  

Indholdet må alene anvendes af licenstager i henhold til de til enhver tid gældende licensbetingelser.  

© Jurist- og Økonomforbundets Forlag 



Jesper Bakka og Anne Fivelsdal 
Cases til organisationsteori 
 
1. udgave, 1. oplag 

© 2017 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag 

Alle rettigheder forbeholdes. 
Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af 
eller kopiering fra denne bog eller dele heraf 
er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt 
uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan. 
 
Omslag:  Marianne Tingkov 
Tryk: Ecograf, Højbjerg 
 
Printed in Denmark 2017 
ISBN 978-87-574-3722-5 
e-bog ISBN 978-87-7198-002-8 

Jurist- og Økonomforbundets Forlag 
Gothersgade 137 
1123 København K 
 
Telefon: 39 13 55 00 
e-mail: forlag@djoef.dk 
www.djoef-forlag.dk 

 

Denne bog er omfattet af lov om ophavsret og må ikke videregives – herunder udlånes, sælges eller kopieres – i digital form.  

Indholdet må alene anvendes af licenstager i henhold til de til enhver tid gældende licensbetingelser.  

© Jurist- og Økonomforbundets Forlag 



      

Indholdsfortegnelse 

Cases til organisationsteori 
Indholdsfortegnelse 

Forord  ..............................................................................................................  7 

1. Indledning  ..............................................................................................  9 
1.1. Introduktion til caseundervisning  ......................................................  10 
1.2. Sådan bruges casebog til organisationsanalyse  ...............................  11 
1.3. Bliv opdateret på www.organisationsteori.dk  .................................  12 
1.4. Caseoverblik  ...........................................................................................  13 

2. Korte cases, der dækker struktur, kultur og processer  .................  17 
Case 1: IT og forretning – kan man skille det ad?  ...................................  17 
Case 2: Klassens leder  ...................................................................................  22 
Case 3: Tennisklubben; når frivillige skal lede hinanden  ......................  26 
Case 4: Mellemlederens dilemma  ..............................................................  32 
Case 5: Kundeoplevelsen – det handler (også) om kultur  .....................  36 
Case 6: Managementkonsulenters rolle og indflydelse  ..........................  41 
Case 7: Distancemedarbejder – hvor er min plads?  ................................  46 
Case 8: Hverdagen på et plejecenter  ..........................................................  50 
Case 9: High Performance Teams, U-teorien  ...........................................  54 
Case 10: Syndebukken  ..................................................................................  60 
Case 11: De indre og ydre værdier  .............................................................  64 
Case 12: Teamturen til Bornholm sætter lederen på prøve  ...................  69 
Case 13: Institutionen  ...................................................................................  73 
Case 14: Ejerlederen  ......................................................................................  76 
Case 15: Det administrative sygehus  .........................................................  80 

3. Hovedcases om struktur, kultur og processer  ................................  88 
Case 16: e-conomic – fra software til service  ............................................  88 
Case 17: Viteco, drømmen om egen virksomhed  ....................................  99 
Case 18: Fra international til global virksomhed  .....................................  107 
 
 
 

 

Denne bog er omfattet af lov om ophavsret og må ikke videregives – herunder udlånes, sælges eller kopieres – i digital form.  

Indholdet må alene anvendes af licenstager i henhold til de til enhver tid gældende licensbetingelser.  

© Jurist- og Økonomforbundets Forlag 



 

 

Denne bog er omfattet af lov om ophavsret og må ikke videregives – herunder udlånes, sælges eller kopieres – i digital form.  

Indholdet må alene anvendes af licenstager i henhold til de til enhver tid gældende licensbetingelser.  

© Jurist- og Økonomforbundets Forlag 



      

Forord  

Cases til organisationsteori 
Forord 
Den kendte psykolog Kurt Lewin har engang sagt: »Der er intet så prak-
tisk som en god teori«. 
 Lærebogen »Organisationsteori – struktur, kultur, processer«, som ca-
sesamlingen her knytter sig til, er baseret på den omvendte tankegang, 
nemlig at gode, praktiske eksempler (cases) gør det lettere at forstå og 
anvende teori. 
 Nærværende casesamling skal ses i dette lys. Den giver både undervi-
sere og studerende et godt udgangspunkt for at arbejde med forskellige, 
teoretiske tilgange på en pædagogisk inciterende måde.  
 Teksten henvender sig til bachelorniveauet på handelshøjskoler og 
universiteter samt på professionsuddannelserne og lignende. 
 Vi glæder os over, at næste generation på denne måde bidrager til at 
vedligeholde og forny lærebogen i organisationsteori. 

Professor emeritus Egil Fivelsdal og lektor emeritus Jørgen Frode Bakka 

 
Tak til alle bidragsydere til denne bog. Samtlige cases er baseret på virke-
lige historier i forskellige typer af organisationer. Flere steder har det væ-
ret nødvendigt at gøre virksomhed eller interviewperson anonym for at 
kunne fremstille casen med de rette hændelser. Vi har sat stor pris på, at 
vi måtte interviewe jer og bruge jeres historier.  
 Tak til Jørgen Frode Bakka og Egil Fivelsdal for faglig sparring, kritisk 
gennemgang og gode input.  

Anne Fivelsdal og Jesper Bakka  
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1. Indledning 

Cases til organisationsteori  
1. Indledning  
Forfatterne bag Casebog til Organisationsanalyse har mange års erfaring fra 
erhvervslivet både som medarbejdere, kollegaer og ledere. Dette har givet 
os et stort netværk i mange brancher, som vi har trukket flittigt på ved 
tilblivelsen af denne bog, men vores erfaring har gennem tiden også givet 
anledning til opsamling af cases: interviews med medarbejdere i andre 
brancher, ledere i erhvervslivet og nedskrivning af egne erfaringer. Den-
ne bog lægger sig tæt op ad bogen Organisationsteori, struktur, kultur og 
processer (J. Bakka & E. Fivelsdal, Handelshøjskolens Forlag 2014), og vi 
har taget udgangspunkt i bogens tre perspektiver – struktur, kultur og 
processer.  

Hvorfor læse en casebog? 
Casebogen er ikke en teoribog i organisationsanalyse og indeholder ikke 
svar og løsninger på de forskellige problemstillinger, der anskues i bogen. 
Vi stiller refleksionsspørgsmål til hver case som fundament for en sund 
og givende diskussion om problemstillinger i både det offentlige og pri-
vate.  
 Med mennesker involveret i en organisation er der sjældent ét rigtigt 
svar. Det er det, der gør organisationer levende og er medvirkende til, at 
de hele tiden udvikler sig. De fleste af os er påvirket direkte eller indirek-
te af organisationsformer i hverdagen. Vi går på arbejde eller i skole, er 
medlemmer af, eller sidder i bestyrelsen i en forening, en sportsklub, er 
frivillig i en organisation eller lignende. Vi er som regel en del af et fælles-
skab, som skal fungere. Derfor er cases interessante at behandle på alle 
niveauer. Vi kan ofte genkende os selv i en arbejdssituation, i en frivillig 
forening, som en del af en skole, på et job som studentermedhjælper eller 
lignende.  
 Vi sætter fokus på flere udfordringer i vores cases – lige fra den inter-
nationale virksomheds udvikling fra international til global, til forenings-
livet og over til den hårde start som iværksætter. Det interessante og rele-
vante her er mere organisationernes udfordringer, end det er organisatio-
nernes »kendis-faktor«. Vi vil hellere fortælle en analysérbar historie fra 
en ukendt virksomhed, end vi vil fortælle en overfladisk historie om en 
kendt virksomhed. Der findes mange problemer i organisationer, som 
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10     Cases til organisationsteori 

hverken er synlige eller tilgængelige, som f.eks. det vi kan betegne som 
»afvigelser«: bestikkelse, gaver, korruptionslignende forhold, chikane, 
mobning, matchfixing og misbrug af offentligt tildelte midler for blot at 
nævne nogle. En case eller fremstilling af en organisation kan ved første 
gennemlæsning fremstå som glat eller overfladisk, men når man begyn-
der at grave dybere ned med spørgsmål som »hvorfor er det sådan«, vil 
man ofte kunne analysere sig frem til andre lag og facetter end først anta-
get.  
 Bogens udgangspunkt er de tre organisationsperspektiver ud fra 
grundbegreberne om struktur, kultur og processer, der hænger nøje 
sammen. Se også afsnit 1.2 Sådan bruges bogen.  

• Strukturperspektivet lægger vægt på opbygningen af organisationer, 
både på det formelle og det uformelle plan.  

• Kulturperspektivet kaster lys over udviklingen af værdier, normer og 
symboler i organisationer. 

• Procesperspektivet drejer sig om beslutninger, usikkerhed, motivation, 
strategi og forandringer af organisationer. 

1.1. Introduktion til caseundervisning 
 
Af Egil Fivelsdal  

Vores definition 
Cases definerer vi som en fortælling eller et udsnit af »virkeligheden«. En 
case kan i sagens natur have mange former, alt efter den kontekst vi be-
finder os i. Organisationer er dynamiske, de kan påvirkes og forandres, 
hvilket er blevet en vigtig del af forståelsen for organisationer i dag (Bak-
ka & Fivelsdal 2014). 

Formål med brug af cases i undervisningen 
Et af de vigtigste formål med anvendelse af cases i undervisningen er at 
gøre den studerende i stand til at foretage problemidentifikation og ana-
lyse ud fra en praktisk problemstilling – »problem finding«. 
 Derudover er det væsentligt at gøre de studerende i stand til at identi-
ficere konflikter og organisatoriske problemstillinger og lære dem at ken-
de gennem cases. Teorien illustreres ofte ved hjælp af cases.  
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1. Indledning     11 

 Brug af cases i undervisningen stiller store krav til underviseren. Målet 
med undervisningen og anvendelse af en eller flere cases skal være klart 
defineret, hvis ikke diskussionerne skal løbe af sporet. Her vil underviser 
fungere som facilitator, der samler de teoretiske perspektiver. Ellers risi-
kerer man, at de studerende i bedste fald synes case-undervisningen er 
spændende, men udflydende.  
 Mange fag og professioner bruger cases som pædagogisk værktøj, 
f.eks. jura, sprogfag, psykologi og samfundsfag. Det kan være mere eller 
mindre ambitiøse cases, der spænder lige fra en simpel illustration til en 
teoretisk tekst til en samling af opgaver, der er knyttet sammen om et fag-
ligt problemfelt.  
 Cases anvendes ofte som interessevækker, som kan stimulere motiva-
tionen til at diskutere fagets problemer. Cases giver øvelse i at identificere 
fagets problemer, værktøjer og centrale begreber samt perspektivere teo-
retiske begreber. Det kan f.eks. være diskussioner om »magtens anatomi«, 
der kan illustreres med en magtcase.  

Den gode case 
Hvad indeholder en god case? Vores erfaring er, at følgende bør være til 
stede, uanset casens længde eller form:  

1. Casen skal indeholde en (skjult) opgave eller en udfordring og ikke 
blot være en beskrivelse. 

2. Casen skal stimulere læserens nysgerrighed og viden. 
3. Læseren skal have mulighed for identifikation i casen (inden for f.eks. 

menneskeskæbner, lederudfordringer, iværksætteres problemer osv.). 
4. Casen bør indeholde en vis kompleksitet uden alt for simple løsninger.  

Til videre læsning om casepædagogik henvises til afsnittet »Introduktion 
til casepædagogik« af Bjarne k. Herskin, s. 11-22/Organisationer i foran-
dring, Madsen, J.A., Handelshøjskolens forlag, 5. udgave.  
 

1.2. Sådan bruges casebog til organisationsanalyse 
 
Bogens cases tager udgangspunkt i de tre perspektiver struktur, kultur og 
processer, som bogen Organisationsteori, struktur, kultur og processer (Bakka 
& Fivelsdal 2014, 34-5) baserer sig på. En case kan indeholde et eller flere 
af disse perspektiver, men ofte er det den efterfølgende refleksion og per-
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12     Cases til organisationsteori 

spektivering, der giver anledning til at kunne glide mellem de tre syns-
vinkler eller temaer.  
 De tre perspektiver kan genkendes i løbende forskning og i mange 
praktisk orienterede diskussioner.  
 Vi betragter struktur og kultur som hjælpemidler til at forstå proces-
serne. Det er aktiviteterne, der udgør organisationen, den lever kun i be-
vægelse. For indgående gennemgang af de tre perspektiver henviser vi til 
teorien bag dette (Bakka & Fivelsdal 2014). 

Case-opbygning 
Vi har udarbejdet 15 mindre cases og tre større cases, der alle kan anven-
des hver for sig. Samtlige cases er baseret på virkelige historier og ople-
velser fra en virksomhed eller organisation. Der er ingen tænkte cases.  
 Hver case starter med en kort introduktion, så det er muligt at oriente-
re sig om casens indhold og mulige problemstilling. Forvent ikke at finde 
vores analyser eller løsninger på de skitserede problemstillinger. Måske 
kender vi dem, måske ikke. Men de fleste cases er med såkaldte »åbne af-
slutninger«. Vi har lavet oversættelser eller forklaringer til de mest kom-
plekse begreber, der er anvendt i de forskellige cases. 
 Hver case afsluttes med afsnittet Teori og litteratur. Her har vi samlet 
værdifulde henvisninger til blandt andet Organisationsteori, struktur, kul-
tur og processer, som denne casebog netop læner sig op af, samt henvis-
ninger og inspiration til teoribegreber, anden litteratur og videre læsning.   

1.3. Bliv opdateret på www.organisationsteori.dk  
 
Interesseret i mere? Besøg vores website www.organisationsteori.dk, 
hvor organisationsteori er gjort interaktivt. Her finder du en oversigt 
samt de korte resuméer fra denne bog, flere mindre cases, refleksions-
spørgsmål, artikler samt inspiration til videre læsning og perspektivering. 
 På vores hjemmeside er det også muligt at kontakte forfatterne med 
spørgsmål til cases i denne bog, og vi modtager gerne forslag eller ønsker 
om caseemner, der bør tages op.  
På hjemmesiden findes der fortsættelse til nogle af vores cases her i bogen 
og meget mere.  

Vi ses på www.organisationsteori.dk  
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1.4. Caseoverblik 
1.4. Caseoverblik 
Herunder følger to skematiske oversigter, den kan hjælpe læseren med at 
navigere i bogen. I den første oversigt, Fra case til kapitel, viser vi hvilke 
temaer, de enkelte cases er skrevet til. I den anden oversigt, Fra kapitel til 
case, viser vi, hvilke cases der belyser temaerne i de forskellige kapitler i 
Organisationsteori: struktur, kultur, processer. 

Fra case til kapitel 
 
Henvisninger til kapitler og teori i Organisationsteori, Bakka & Fivelsdal, 2014 
 

Casenr.  Casenavn Teori og læring 

1 IT og forretning, kan 
man skille det ad? 

Kapitel 1.2 (s. 15-20) – Organisation, forsøg på 
et generelt signalement  

Kapitel 2.4.3 – Projektorganisation 
Kapitel 4 – Grupper og uformel struktur 
Kapitel 11.4 – En helhedsmodel for forandring 

2 Klassens leder  Kapitel 4 – Grupper og uformel struktur 
Gruppe teori/rolle teori  

3 Tennisklubben, når fri-
villige skal lede hinan-
den 

Kapitel 1 – Interessentmodellen om magt og ind-
flydelse 

Kapitel 4 – Grupper og uformel struktur, herunder 
rolleteori 

Kapitel 6 – Anvendelse af organisationskultur 
(normer og værdier) 

Kapitel 10 – Strategi og strategiske processer 
Kapitel 11.4 – En helhedsmodel for forandring 

(Leavitts analyse om teknologiens samspil 
med andre faktorer) 

4 Mellemlederens di-
lemma 

Kapitel 7.3 – Motivation 
Kapitel 10 – Strategi og strategiske processer, 

afsnit 10.4.1. Formelle og uformelle systemer 
samt side 300-301 om mellemlederens rolle i 
virksomheden.  

Kapitel 11.4 – En helhedsmodel for forandring, 
Leavitts model og Leavitt-Ry-modellen 

5 Kundeoplevelsen – det 
handler (også) om kul-
tur 

Kapitel 4 – Grupper og uformel struktur, afsnit 
4.4 Forskellige typer af grupper 

Kapitel 5 – Organisationskultur 
Kapitel 6 – Anvendelse af organisationskultur 
Kapitel 8 – Ledelse og lederroller, især afsnit 8.2 

og 8.4 
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14     Cases til organisationsteori 

6 Management-
konsulenters rolle 
og indflydelse 

Kapitel 4 – Grupper og uformel struktur 
Kapitel 7 – særligt afsnit 7.3 Motivation  
Kapitel 8 – særligt afsnit 8.5 Ledelse, magt og 

indflydelse 
Kapitel 10 – Strategi og strategiske processer, 

især kapital 10.2 (bl.a. figur s. 284) og kapitel 
10.4.7 (s. 289-290) 

Kapitel 11 – Forandring, omstilling og fornyelse, 
især kapitel 11.5.2 (s. 332-334) 

7 Hverdagen på et pleje-
center  

Kapitel 3 – Organisationsform og omverden, sær-
ligt afsnit 3.3. Omverdenstyper og organisati-
onstyper 

Kapitel 7 – Individet i organisationen, særligt af-
snit 7.2.1. Kommunikation og 7.3. Motivation 

8 Distancemedarbejder, 
hvor er min plads? 

Kapitel 2 – Formel struktur 
Kapitel 4 – Grupper og uformel struktur 
Kapitel 7 – Særligt afsnit 7.3. Motivation 

9 High Performance 
teams, U-teorien 

Kapitel 1 – Hvad er organisation og organisati-
onsteori? 

Kapitel 4 – Grupper og uformel struktur, særligt 
afsnit 4.8. Effektive grupper og team 

10 Syndebukken Kapitel 2 – Formel struktur, særligt afsnit 2.2. 
Formel og uformel struktur  

Kapitel 3 – Organisationsform og omverden, sær-
ligt afsnit 3.3 Omverdenstyper og organisati-
onstyper  

Kapitel 3 – Ledelse og lederroller, særligt afsnit 
8.3. Lederroller og 8.4. Lederstil 

11 De indre og ydre værdi-
er 

Kapitel 6 – Anvendelse af organisationskultur 
Kapitel 7 – Individet i organisationen 
Kapitel 8 – Ledelse og lederroller 

12 Teamturen til Born-
holm, en leders  
udfordring 

Kapitel 4 – Grupper og uformel struktur 
Kapitel 8 – Ledelse og lederroller 

13 Institutionen Kapitel 1 – Hvad er organisation og organisati-
onsteori? særligt afsnit 1.2 om interessenter. 

Kapitel 8 – Ledelse og lederroller 

14 Ejerlederen Kapitel 3 – Organisationsform og omverden, sær-
ligt afsnit 3.3 Omverdenstyper og organisati-
onstyper 

Kapitel 4 – Grupper og uformel struktur 
Kapitel 8 – Ledelse og lederroller 

15 Det administrative 
sygehus 

Kapitel 11 – Forandring, omstilling og fornyelse, 
særligt afsnit 11.4 om En helhedsmodel for 
forandring og afsnit 11.5 om Forskellige for-
andringsmodeller; tre perspektiver. 
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16 e-conomic, fra software 
til salg 

Kapitel 5 – Organisationskultur – et signalement 
Kapitel 6 – Anvendelse af organisationskultur 
Kapitel 10 – Strategi og strategiske processer 
Kapitel 11 – Forandring, omstilling og fornyelse 

17 Viteco – drømmen om 
egen virksomhed 

Kapitel 4 – Grupper og uformel struktur, særligt 
afsnit 4.7 Selvstyrende arbejdsgrupper 

Kapitel 10 – Strategi og strategiske processer 

18 Fra international til glo-
bal virksomhed 

Kapitel 4 – Grupper og uformel struktur, særligt 
afsnit 4.9 Gruppesammenhold og gruppe-
tænkning 

 

Fra kapitel til case 
 
Henvisninger til kapitler og teori i Organisationsteori, Bakka & Fivelsdal, 2014 
 

Teori og læring Case  

1.Hvad er organisation og orga-
nisationsteori 

Case 1: IT og forretning, kan man skille det ad? 
Case 3: Tennisklubben, når frivillige skal lede 

hinanden 
Case 9: High Performance teams, U-teorien 
Case 13: Institutionen 

2. Formel struktur 
 

Case 1: IT og forretning, kan man skille det ad? 
Case 8: Distancemedarbejder, hvor er min plads? 
Case 10: Syndebukken 

3. Organisationsform og omver-
den 

Case 7: Hverdagen på et plejecenter 
Case 10: Syndebukken 
Case 14: Ejerlederen 

4. Grupper og uformel struktur Case 1: IT og forretning, kan man skille det ad? 
Case 2: Klassens leder 
Case 3: Tennisklubben, når frivillige skal lede 

hinanden 
Case 5: Kundeoplevelsen – det handler (også) om 

kultur 
Case 6: Managementkonsulenters rolle og 

indflydelse 
Case 8: Distancemedarbejder, hvor er min plads? 
Case 9: High Performance teams, U-teorien 
Case 12: Teamturen til Bornholm, en leders 

udfordring 
Case 14: Ejerlederen 
Case 17: Viteco - drømmen om egen virksomhed 
Case 18: Fra international til global virksomhed 

5. Organisationskultur  
– et signalement 

Case 5: Kundeoplevelsen – det handler (også) om 
kultur 

Case 16: e-conomic, fra software til salg 
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16     Cases til organisationsteori 

6. Anvendelse af organisations-
kultur 

Case 3: Tennisklubben, når frivillige skal lede 
hinanden 

Case 5: Kundeoplevelsen – det handler (også) om 
kultur 

Case 11: De indre og ydre værdier 
Case 16: e-conomic, fra software til salg 

7. Individet i organisationen  Case 4: Mellemlederens dilemma 
Case 6: Managementkonsulenters rolle og 

indflydelse 
Case 7: Hverdagen på et plejecenter 
Case 8: Distancemedarbejder, hvor er min plads? 
Case 11: De indre og ydre værdier 

8. Ledelse og lederroller Case 5: Kundeoplevelsen – det handler (også) om 
kultur 

Case 6: Managementkonsulenters rolle og 
indflydelse 

Case 10: Syndebukken 
Case 11: De indre og ydre værdier 
Case 12: Teamturen til Bornholm, en leders 

udfordring 
Case 13: Institutionen 
Case 14: Ejerlederen 

9. Beslutningsprocesser Case 6: Managementkonsulenters rolle og 
indflydelse  

Case 10: Syndebukken 
Case 15: Det administrative sygehus 

10. Strategi og strategiske pro-
cesser 

Case 3: Tennisklubben, når frivillige skal lede 
hinanden 

Case 4: Mellemlederens dilemma 
Case 6: Managementkonsulenters rolle og 

indflydelse 
Case 16: e-conomic, fra software til salg 
Case 17: Viteco – drømmen om egen virksomhed 

11. Forandring, omstilling og for-
nyelse 

Case 1: IT og forretning, kan man skille det ad? 
Case 3: Tennisklubben, når frivillige skal lede 

hinanden 
Case 4: Mellemlederens dilemma 
Case 6: Managementkonsulenters rolle og 

indflydelse 
Case 15: Det administrative sygehus 
Case 16: e-conomic, fra software til salg 
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2. Korte cases, der dækker struktur, 
kultur og processer 

Cases til organisationsteori  
Korte cases, der dækker struktur, kultur og processer 
De fleste cases vil indeholde elementer fra både struktur, kultur og pro-
cesperspektiverne, og ofte er det refleksion og perspektivering, der giver 
anledning til at kunne glide mellem de tre synsvinkler. 
 Vi giver forslag til refleksion og læring, vinkler, teori og litteratur efter 
hver case.  

Case 1: IT og forretning – kan man skille det ad? 
Case 1 
Kort introduktion  
Afdelinger som IT,1 økonomi og HR/personale m.fl. er ofte beskrevet i or-
ganisationsteorien som støttefunktioner – eller stabsfunktioner – i en virk-
somhed. Det er funktioner, der inden for et særligt felt rådgiver og vejleder 
resten af forretningen. Særligt IT-funktionen har tendens til at blive adskilt 
fra resten af forretningsprocesserne. Denne case beskriver et eksempel på 
denne tendens, og hvordan en »fremmedgørelse« af en afgørende og 
grundlæggende enhed kan undgås. Definitionerne er vores egne, og casen 
er baseret på forfatternes egne erfaringer fra tidligere ansættelser. 

Hvordan defineres »forretningen«?  
Organisationer og organisationsformer er forskellige afhængig af bran-
che, antal medarbejdere og mange andre faktorer (Bakka & Fivelsdal 
2014, 15 ff., 71). Et fællestræk er dog, at de fleste virksomheder af en vis 
størrelse har en IT-afdeling eller en IT-funktion. Forskellen mellem en af-
deling og en funktion er, at IT-afdelingen er en separat afdeling med egen 
leder, og en IT-funktion kan være en eller flere medarbejdere, der refererer 
til eksempelvis en økonomiansvarlig. IT og økonomiafdelingen er ofte tæt 

1. IT er forkortelsen for informationsteknologi og dækker over den afdeling eller 
funktion, der har ansvar for eksempelvis computere, netværk og forbindelser, tele-
foner, datadrift, produktionssystemer mv.  
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