
Optimering af en ledergruppe                                                                          Rikke Bjarnhof                                                                       
Master of Public Governance, CBS                                                                  Nationalmuseet                                                                                      

 

1 
 

 

 

 

 

 

Optimering af en ledergruppe 

 

“Narrow Thinking is the Thief of Progress” 

Sherlock Holmes 

 

 
Rikke Bjarnhof 

 
 
 
 
 

Master of Public Governance 
CBS, forår 2013 
Vejleder Lektor Søren Henning Jensen 



Optimering af en ledergruppe                                                                          Rikke Bjarnhof                                                                       
Master of Public Governance, CBS                                                                  Nationalmuseet                                                                                      

 

2 
 

 

Indholdsfortegnelse    

Summary in English     p. 4 

1. Indledning     p.5 

       

2. Problemformulering     p. 6 

     

3. Begrebsafklaring     p.6 

 team     p.6 

 ledergruppe    p.7 

 performance     p.7 

     

4. Teoretiske perspektiver    p.8 

 socialkonstruktivisme    p.8 

 teori om teamledelse    p.9 

 vækststadier for teamudvikling    p.12 

 teamledelse i samfundsmæssig kontekst   p.13 

    

5. Operationalisering af teorier    p.15 

 teoretiske begreber til analysen    p.15 

 fravalgte teoretiske begreber    p.16 

  

6. Metode     p.17  

 valg af dataindsamlingsteknikker   p.17 

 fravalg af dataindsamlingsteknikker   p.17  

 interviews      p.18 

 spørgeguide    p.19 

 dokumenter    p.20 

 begrænsning i metodevalg   p.21 

 

7. Analyse      p.22 

 

8. Delanalyse 1: Forskel i arbejdsform    p.22 

 topstyring og teamledelse   p.22 

 iscenesættelse af teamledelse   p.25 

 projektledelse og teamledelse   p.26 

 vækstfaser     p.26 



Optimering af en ledergruppe                                                                          Rikke Bjarnhof                                                                       
Master of Public Governance, CBS                                                                  Nationalmuseet                                                                                      

 

3 
 

 effektivitet     p.28 

 mål og incitamenter    p.28 

 

9. Delanalyse 2: Hvordan udnyttes kompetencer   p.30 

 performance    p.30 

 roller     p.31 

 engagement    p.33 

 kommunikation    p34 

 

10. Delanalyse 3: Hvad skal der til    p.35 

 udvikling     p.35 

 stabilitet     p.36 

 tillid     p.37 

 

11. Diskussion     p.38 

 

12. Konklusion     p.40  

 

13. Perspektivering til egen ledelsespraksis    p.41 

    

Bilagsoversigt     p.42 

Litteraturliste     p.43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Optimering af en ledergruppe                                                                          Rikke Bjarnhof                                                                       
Master of Public Governance, CBS                                                                  Nationalmuseet                                                                                      

 

4 
 

Optimizing a leader group 

The National Museum of Denmark went through a personnel cutback in 2011. The leader group at 

the Conservation Department, one out of the museum’s three divisions, chose to reduce the 

number of its members from six to five. At the same time, a generation shift involving the exit of 

two experienced leaders changed the composition of the leader group. Subsequently, the 

department staff and tasks increased, but the size of the leader group has remained the same. The 

dimensions of work have surpassed the boundary of the acceptable. 

In this study, the team concept is examined as one of several potential possibilities of different 

collaboration forms. The change of a leader group to a leader team influencing its performance is 

examined and other elements, which make teams work, are explored. The purpose is to 

investigate options minimizing individual use of time in the group, and creating better leadership 

conditions for each member as well as for the whole leader group. The team concept 

encompasses such terms as performance, efficiency and productivity. Personal preferences are 

used actively as a supplement to each team member’s professional knowledge to achieve a 

different group dynamic. Diverse methods are applicable in mapping personal preferences. The 

difference in collaboration is seen in the team concept’s focus on the leader team’s total 

performance while a traditional line organization is focused on the individual leader’s 

performance. 

The team concept’s effects are studied through the theorists Belbin, Katzenbach and Smith, 

LaFasto and Larsson, William, Nida and Latané, Ingham, Levinger, Graves and Peckham, who differ 

in opinion from each other on whether a team can increase or reduce its total output. Data is 

collected through interviews of a leader team in a private firm with experience in team concept. 

The purpose of the interviews is to clarify how collaboration in a leader team works, how the 

members’ personal preferences are utilized for the benefit of a team’s mutual performance, and 

to determine whether the team structure does make a difference in relation to the leader group 

structure. 

The analysis demonstrates that a team’s composition of diverse personal preferences is not the 

main choice in the examined leader team. The interviews show that implementation of the team 

concept does take time and stability among the team members. Continuous teambuilding is 

essential for mutual understanding and to develop necessary trust. The leader team members 

conceive the team concept as optimizing regarding their motivation, involvement and 

performance. The study concludes that a change in the form of collaboration from a leader group 

to a leader team will not minimize our individual time usage. It might promote a development 

towards optimized work conditions and strengthen the collaboration within the group. Change is a 

long term strategy which requires the will, continuous training, time and stability before effects 

are measurable. The results and conclusion will be employed in my leader group as an 
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introduction assessing whether it will serve a purpose or not to change from leader group towards 

a leader team. 

 

Indledning  

Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum, hvis formål er at formidle vores 

kulturhistorie gennem genstande i museets samling. Nationalmuseets mission er dermed, at det 

rummer og udvikler forudsætningerne for, at alle kan få indsigt i kulturhistorien. Mange besøgende 

forbinder Nationalmuseet med udstillingsstedet i Prinsens Palæ i København, men museet består 

af mange udstillingssteder og adresser over hele landet.   

Nationalmuseet1 er organisatorisk opdelt på de 3 afdelinger: Bevaringsafdelingen, Forskning og 

Formidling, samt Drift og Administration. Bevaringsafdelingen er beliggende i Brede med 90 

ansatte ud af museets i alt 450 årsværk. 

2011 ramte en besparelsesrunde Nationalmuseet. Bevaringsafdelingen blev hårdt ramt. Det 

medførte nedskæringer i ledergruppen såvel som medarbejdergruppen, og at to enheder 

fusionerede. Besparelsesrunden sammenfaldt med et generationsskifte i ledergruppen, hvor to 

erfarne ledere gik på pension og blev erstattet af én ny. Ledergruppen bestod af én bevaringschef 

og 5 enhedsledere, her i blandt mig selv, og gik fra 6 til 5. Alle i ledergruppen har mærket, at 

arbejdsomfang er øget til grænsen af det acceptable, og dette gør os mere sårbare og udsatte end 

tidligere. Der er flere årsager til det øgede arbejdspres. Medarbejderantal er langsomt steget til 

samme antal som før besparelsen, mens antallet af ledere forbliver det samme. Nye og større 

tværgående opgaver er kommet til. Med generationsskiftet er en del erfaring forsvundet, selvom 

det også har bidraget med en ny gruppedynamik.  

Baggrunden for valg af opgavens emne ”lederteams” er min egen ledergruppes ønske om at 

optimere gruppens performance. Jeg vil undersøge muligheder for at minimere vores individuelle 

arbejdsmæssige tidsforbrug ved at udvikle gruppens interne samarbejdsform. Jeg vil undersøge 

konceptet lederteams, som én ud af mange potentielle muligheder for en anderledes type 

samarbejdsform.  

Teamledelse arbejder med begreber som performance, effektivitet og produktivitet, men der er 

uenighed om teamstrukturen øger eller reducerer teams samlede output. Jeg vil afdække, 

hvordan mindre lederteams i virkeligheden fungerer i forhold til effektivitet, indvirkning på 

opgaveudførelse, samarbejde og performance. Jeg vil undersøge, om en forandring fra 

ledergruppe til lederteam vil ændre min ledergruppes performance, og hvad der skal til at indføre 

en denne forandring. Og jeg vil undersøge, om denne forandring vil være hensigtsmæssig, hvor 

fokus skifter fra den hver enkelt leders performance til teamets samlede performance. Opgaven vil 

                                                           
1 Bilag 1 Nationalmuseets organisationsdiagram 
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afdække samarbejdsmæssige opmærksomhedspunkter og finde teambegreber, jeg kan bruge til at 

undersøge performance og effekt. Jeg forventer, at øget performance kan opnås ved at forstå, 

hvilke individuelle kompetencer, der bør udvikles, interpersonelle relationers betydning og hvilke 

samarbejdsmæssige rammer, vi bør konstruere for at udføre arbejdsprocesser mere efficient. 

Opgaven vil tage udgangspunkt i en anden virksomhed med teamledelse. Opgavens resultater skal 

i ledergruppen fungere som oplæg til diskussion og danne vurderingsgrundlag for, om vi 

tilstræber, om det vil være formålstjenstligt eller ej at ændre vores ledelsesform til et lederteam. 

Forandringen vil kun ske med det formål at skabe bedre ledelsesvilkår for hver i sær i min gruppe 

og for gruppen som helhed. 

Problemformulering  

Hvordan vil forandring af en ledergruppe til et lederteam påvirke performance? 

Underspørgsmål: 

1. Hvilken forskel forventer jeg at kunne finde mellem arbejdsformen i min nuværende 

ledergruppe og i et lederteam? 

2. Hvordan vil det være muligt at udnytte de individuelle lederes personlige og faglige 

ressourcer anderledes, så min ledergruppes samlede performance optimeres? 

3. Hvad er vigtigt for, at et lederteam fungerer? 

Begrebsafklaringer  

Team 

Teams arbejder på tværs af afdelinger og enheder i organisationer. Teams er en horisontal 

matrixstruktur og supplerer en hierarkiske organisation.  

I opgaven begrænser jeg teambegrebet til lederteam, der udelukkende består af ledere. Med team 

forstår jeg, at et mindre antal personer med komplementære færdigheder samarbejder engageret 

og holder hinanden gensidigt ansvarlige for et fælles formål og mål. Teamet benytter, udnytter og 

supplerer bevidst hinandens forskellige personlige og faglige kompetencer. Teamet har indført 

med en arbejdsform, hvor medlemmer bidrager med individuel differentieret indsats og stræber 

mod at øge teamets samlede performance. Team-performance forventes at være større end den 

samlede sum af, hvad individerne ville kunne performe hver for sig2. Teamstruktur har iflg. 

teoretikeren Belbin3 mindre med specifik viden og faglige kompetencer at gøre, men med rolle-

adfærd, indstilling, individuelle anlæg og interesser at gøre. Opmærksomhed på disse faktorer 

koblet med træning og erfaring, mener han, kan give uopdaget potentiale. Personlig egnethed skal 

veje som kvalifikationer og erfaring på lige fod med faglighed, og deltagere skal indplaceres i et 

                                                           
2
Katzenbach, J.R. & Smith, D.K. (2003), p.88-90, 251; Belbin, R.M. (2000), p.13 

3
 Belbin, R.M.(2004); Belbin, R.M. (1999) 
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team efter individuelle karakteristika. Belbins4 definition af et team er følgende: ”Arbejdsgruppers 

psykologi er at arbejde sig frem til fælles normer, mens teams arbejder med at finde 

differentierede deltagerroller for størst mulige performance. Dermed udøver arbejdsgrupper og 

teams modsatte effekter på de respektive medlemmer.” 

Ledergruppe 

Med ledergruppe forstår jeg en traditionel styreform, der findes i organisationer opbygget i 

pyramideform med magten centreret i toppen. Iflg. Mintzberg5 beskrives lederens rolle i 

traditionelle organisationer som kontrollerende og organiserende. Fordele er stabilitet og klare 

linjer for kommunikation mellem top og bund af virksomheden. I en ledergruppe er der fokus på 

hver leders individuelle performance. Afdelinger kan have tendens til at træffe beslutninger på 

baggrund af egen situation og ikke hele virksomhedens overordnede bedste. Mintzberg mener, at 

den traditionelle organisationstype er ufleksible og har svært ved at tilpasse sig innovation, der går 

på tværs af eksisterende processer, og som kræver anderledes involvering af hele organisationen. 

Iflg. Katzenbach6 deler en gruppe information, perspektiver og indsigt for at tage beslutninger, der 

hjælper hver især til at udføre jobbet ift. stillingsbetegnelser. Medlemmer forsøger ikke at udvikle 

fælles øget performance ved at kombinere 2-eller flere medlemmers arbejdsindsats. Linjeledere 

tager beslutninger og uddelegerer opgaver, mens teamledere udvikler teamets tilgang i forhold til 

beslutningstagning og ansvarlighed. 

  

Fig. 1 Forskel i kommunikation/beslutning i traditionel organisation (t.v.) og i teams med horisontale 

arbejdsprocesser
7
(t.h.) 

Performance 

Begrebet performance skal forstås i performance management sammenhæng, hvor adfærd og 

resultater ledes med sigte mod økonomisk gevinst, motiveret arbejdsstyrke og  forbedret 

                                                           
4
 Belbin, R.M. (2000), p.13 

5
 Mintzberg, H. (1998), p.141-143.. Mintzbergs seks grundlæggende organisationskategorier: den simple struktur, maskinbureaukrati, 

fagbureaukrati, den divisionaliserede form, adhocratiet, ideorganisationen med hver deres fremherskende koordineringsmekanisme. 
6
 Katzenbach, J.R.& Smith, D.K. (2003), 

7
 Belbin, R.M. (1999), Plate 5 

chef   

instruktion 

medarbejder 

fortolkning 

feedback 

briefing 
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ledelseskontrol. Performance management er et redskab til skabe effektivitet ved at finde 

løsninger, der forøger effektivitet inden for budgetrammer og resultatkrav. Enten skal den enkelte 

yde mere inden for de fastlagte rammer8, eller processer og rammer effektiviseres. Defineret af 

Armstrong og Baron9 som "strategisk og integreret tilgang til at øge effektiviteten af virksomheder 

ved at forbedre ydelsen af de mennesker, der arbejder i dem, og ved at udvikle mulighederne i 

teams og individuelle bidragydere."  Teams kobles med performance, og hvis performance er 

afhængig af leverance, alsidige færdigheder, strategi, vurdering og beslutning, er teamstruktur en 

god løsning10.  

Teoretiske perspektiver  

Social konstruktivisme 

Jeg tager udgangspunkt i en socialkonstruktivistisk tilgang, som beskriver teamledelse som en 

menneskeskabt konstruktion af omverdenen. Med den tilgang er alle typer samarbejdsformer en 

konstruktion udadtil afhængig af, hvordan vi selv og indbyrdes iagttager og forstår samarbejdet, 

som igen hænger sammen med vores sprog11. Berger & Luckmann12 er grundlæggerne af 

socialkonstruktivismen. De arbejder med erkendelsens indlejrethed, samfundets grad af 

naturlighed og kultur formuleret som forholdet mellem idé og materialitet. Wenneberg13 skelner 

mellem fire forskellige positioner inden for socialkonstruktivismen, alt efter om det er den fysiske, 

sociale eller subjektive virkelighed, der konstrueres, og om det er viden om virkeligheden eller 

virkeligheden selv, der konstrueres. I en socialt konstrueret verden findes ikke kausale 

determinerede forklaringer, fordi virkeligheden ikke er konstant, men skabes gennem vores 

forståelse for sammenhænge og relationer samtidig med, at vi fungerer vi i den og iagttager den 

som mennesker14. Blandt Wennebergs15. 4 forskellige positioner, er mit udgangspunkt, at den 

sociale og den subjektive indre virkelighed er koblede. Vor viden om virkeligheden er både skabt 

gennem en erfaringsproces bundet til vores sanseapparat og afhængig af vores sproglige og 

begrebslige formåen. Den sociale viden om virkelighed skabes gennem forståelsen, erkendelsen af 

den og bestemt af vores sociale ageren Dvs. gennem en forestilling om, at viden om den fysiske 

virkeligheds genstande først opstår, når vi begynder at have forestillinger om dem og bruger dem.  

Gennem denne verdenserkendelse vil jeg undersøge individers forforståelse af, hvad der implicit 

ligger i begrebet teamstruktur i et lederteam, og hvordan dette påvirker teammedlemmers 

indbyrdes ageren. Lederteams og ledergrupper er iflg. konstruktivismen fænomener skabt af ord 

konstrueret med forskellig signalværdi og forståelse af indhold. Begreberne er ikke konstante, 

                                                           
8
 Pedersen, O. K. (2011), p. 259 

9
 Armstrong, M. & Baron, A. (1998) 

10 Katzenbach, J.R.& Smith, D.K. (2003), p.237  
11

 Knudsen, M.(2009), p.9-10 
12

 Berger, P.L. & Luckmann, T. (2003) 
13

 Wenneberg, S. B. (2000)  
14

 Andersen, I. (2005), p.28-34 
15 Wenneberg, S.B. (2000), p.116-121,142-143, 207 
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men afhængig af hvordan vi gensidigt udvikler forståelsen af dem. Konstruktion af forestillinger er 

med til at definere problemer og udpege løsninger. Her kunne generelle besparelser og 

effektivisering ses som et samfundsmæssigt problem med teamledelse som én af løsningerne. 

Opgaven vil udforske om team som en løsning har reel effekt eller ligger i opfattelsen af effekt. 

Teori om teamledelse 

Matrix16 skal forstås som grupper sammensat på tværs af organisationers traditionelt organiseret 

hierarki (benævnt som pyramide form eller linjeorganisation) bl.a. beskrevet af Minzberg17. Der 

trækkes midlertidigt på medarbejderes forskellige færdigheder fra flere enheder, afdelinger eller 

organisationer for at løse problemer eller opnå mål gennem samarbejde uden at fjerne dem fra 

deres respektive stillinger.  Matrix faciliterer horisontalt flow af færdigheder og information med 

en anden type kommando, kontrol og dynamik end i en hierarkisk opbygget organisation, og 

kræver ofte nye støtte mekanismer og ændret kulturel adfærd18. 

Jeg ønsker at anvende teorier med divergerende positiv eller kritisk holdning overfor effekten af 

teamledelse. Med denne tilgangs forskellige vinkler bruger jeg teori undersøgende, som Høyer19 

refererer til med metaforen dåseåbner. Gennem at undersøge flere teorier vil jeg indkredse og 

afgrænse udvalgte teorier med udvalgte begreber til brug af metodevalg og analyse.  

Teoretikerne Belbin20, Katzenbach & Smith 21 og LaFasto & Larsson22 beskriver teamledelse som en 

samarbejdsform, der korrekt udnyttet kan øge en gruppes samlede udbytte. Dette kender vi 

indenfor sportsverdenen udtrykt gennem begrebet 1+1=3, dvs. at teamet er i stand til at levere 

resultater, der er bedre, end hvis medlemmerne arbejder hver for sig målt på fx kvalitet, 

effektivitet, kreativitet og innovation23.  Allerede tilbage i 60’erne undersøgtes dynamikken i high 

performance teams med eksempler fra elite sportsverden og NASA mhp. at udnytte de potentielle 

gode resultater. 

Indsatsen af de enkelte gruppemedlemmers alsidighed og supplering af hinanden er nøglen til 

succes for holdet som helhed. Vigtigst er at skelne mellem individers kvalifikation og egnethed. 

Det er gennem at udnytte hvert teammedlems individuelle præferencer og kompetencer sammen 

med faglige kompetencer, der skaber bredere, mere varierede, kreative og gennemtænkte 

løsninger. Arbejdsprocesser og internt kommunikationsflow i velfungerende teams beskrives som 

mere effektive pga. klarhed i ressourceallokering og beslutningsmandat.  

                                                           
16 Begrebet matrix er opfundet af NASA og dets leverandører, som udviklede strukturen, der minder om en tabel (matrix) med vertikale og 
horisontale elementer. 
17

 Mintzberg, H. (1998), p.141-143 
18 http://www.businessdictionary.com/definition/matrix-organization.html  
19 Klaus Høyer, p.24-36 
20

 Belbin, R.M. (1999), (2000), (2004) 
21

 Katzenbach, J.R. & Smith, D.K. (2003) 
22

 LaFasto, J.M. & Larsson, C.E.(1989) 
23 http://www.conmoto.dk/Files/Billeder/PDF/teams_kap_1_m_forord.pdf;  

http://www.businessdictionary.com/definition/matrix-organization.html
http://www.conmoto.dk/Files/Billeder/PDF/teams_kap_1_m_forord.pdf
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Der findes adskillige metoder til at afdække, benytte og udnytte teammedlemmers personlige 

præferencer og kompetencer. Som eksempler kan nævnes psykologisk analyseværktøj som MBTI -

test og JTI-test24 til at få indsigt i foretrukne opfattelser og handlemønstre, Belbins25  9 teamroller 

med præference for bestemte arbejdsopgaver og Schutz26 FIRO teori om interpersonelle 

relationer.  Derudover har mange arbejdet med bevidst at udnytte individuelle styrker til at 

håndtere problemstillinger gennem at anskue dem fra forskellige perspektiver27. Det ligger i tiden 

og er ikke banebrydende tænkning at udnytte individuel alsidighed til at forbedre 

beslutningsgrundlag og performance. Men formål og metoder varierer. Et teams størrelse har 

afgørende betydning for succes med 4-6 medlemmer som det foretrukne antal. 

Belbins28 tilgang er værdibaseret på individers udvikling fra kompetencer til excellence, hvor 

individuelle forskelligheder udgør styrken. Belbins eksperimenter fra 1970’erne - 80’erne viste, at 

det ikke var teamets samlede intellekt, der skabte succes, men balance i kompatibilitet i teamets 

rollefordeling. Belbins rolletyper opdeles i adfærd, ikke i personlighed og er dermed ikke en 

psykometrisk test. Den individuelle performance og langsigtet succesfuld i arbejdsudførelse har 

mindre med menneskers specifikke viden og faglige kompetencer at gøre, men er afhængig af 

rolleadfærd, indstilling, individuelle anlæg og folks interesser. Derfor mener han, opmærksomhed 

på disse faktorer koblet med træning og erfaring kan udvikle uopdaget potentiale. Personlig 

egnethed for en opgave skal veje som kvalifikationer og erfaring, og teams skal sammensættes 

efter teamdeltagernes individuelle karakteristika, så rollefordelingen dækker flest roller. Han 

skelner mellem begrebet gruppe, hvor der psykologisk arbejdes på at finde fælles normer, i 

modsætning til et team, der består af differentieret og supplerende rollesammensætning.  

Teamteoretikere Katzenbach & Smith29 anskuer teamledelse som et alternativt organisatorisk 

supplement til traditionel topstyret organisering. Denne tilgang adskiller sig fra Belbins fokus på 

teammedlemmer. Katzenbach & Smith mener, at teams og hierarki befordrer hinanden som 

brobyggerfunktion, hvor begge styreformer tilføjer værdi til performance. Han vægter teamets 

sammensætning af rigtige færdigheder og antal deltagere for at løse opgaverne. Et teams formål 

er distinktivt og specifikt, hvor alle skal rulle ærmerne op for at opnå noget ud over individuelle 

slut produkter.  

LaFasto & Larsson30 har undersøgt high performance teams og usædvanlig dårligt fungerende 

teams. De konkluderer, at teams skal designes efter hvilke resultater, der skal opnås samt 

teammedlemmers engagementet. De har specifikt undersøgt lederteams performance og har 

                                                           
24

 Kursusmateriale udleveret af konsulent Georg Jensen ifm. Nationalmuseets ledergruppes MBTI-test. Typer og Ressourcer, C.G. Jungs Typeteori. 

Myers Briggs Type Indikator er udarbejdet på C.G. Jungs teorier om psykologiske mennesketyper. Jungs Type Index er udarbejdet senere på C.G. 
Jungs teorier om psykologiske mennesketyper tilpasset Skandinavien. 
25

 Belbin, R.M. (2004), p. 87-89; Belbin, R.M. (1999), Plate 3; bilag 2 
26 FIRO Fundamental Interpersonal Relations Orientation; West, M. (2008), p.50-55 
27 Golemann, D.(2003), 6 lederstile, p.28; De Bone, E. (1997), seks tænkehatte.  
28

 Belbin, R.M. (1999), p.81 
29

 Katzenbach, J.R. & Smith, D.K. (2003), P.251, p.237 
30

 LaFasto, J.M. & Larsson, C.E.(1989) 
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fundet disse faktorer for teamsucces: Målet skal være klart, umagen værd og udfordrende! 

LaFasto & Larsson31 nævner ”multiplier effect” hos teams, som tidligere er formuleret som 

”summen af individuelle resultater overgås af teamets resultat” og som 1+1=3. LaFasto & 

Larsson32  opsummering af teammedlemmers klager over teamkollegers ødelæggende adfærd er 

interessant, fordi jeg kan analysere om disse faktorer har betydning hos mine interviewpersoner. 

Opfattelsen af ødelæggende adfærd vil også kunne anvendes i perspektiveringen for min egen 

ledergruppe om betingelser for succes eller fiasko ved en eventuel udvikling mod et lederteam.  

LaFasto & Larssons destruktive faktorer for teams:  

 medlemmers prioritering af personlige formål over teamets mål  

 medlemmer der ikke deltager aktivt nok til teamets fælles lederskab  

 medlemmer der ikke besvarer konstruktivt på feedback fra andre 

Belbin, Katzenbach & Smith og LaFasto & Larssons begreber, som beskriver fordelagtige effekter 

for teams: 

 roller og ansvar  

 fælles formål, mål, ansvarlige og deadline (altruistisk indstilling) 

 motiverer alle i gruppen 

 dynamik og fremdrift 

 effektivisering 

 alsidige og bedre beslutninger 

 personlige præferencer supplerer de faglige og funktionelle kompetencer 

Modsat beskriver kritiske teoretikere som William, Nida & Latané33 og Ingham, Levinger, Graves & 

Peckham34 teams, som en samarbejdsform, der af forskellige grunde kan hæmme den individuelle 

indsats, og dermed forringe gruppens samlede udbytte. Teams kan underperforme, hvis 

teamdeltagere ikke påtager sig deres individuelle ansvar og gemmer sig i gruppen.  Med begreber 

som social loafing35 beskrives individers tendens i en gruppe til at yde mindre for at nå et mål, end 

når man arbejder alene, hvis egen-indsats ikke er synlig. Social loafing betragtes som en af 

hovedårsagerne til, at grupper kan være mindre produktive, end hvis man arbejder individuelt. 

Social loafing associeres med begreber som free rider-effekt36, der henviser til, at et teammedlem 

drager fordel af gruppens indsats uden selv at yde til gruppens mål. Free rider-effekten kan 

resultere i sucker- effekt37 hos et andet temamedlem, der føler, det udfører hele arbejdsindsatsen, 

mens de andre i gruppen tager æren. Den manglende anerkendelse og ulige arbejdsindsats virker 
                                                           
31

 LaFasto, J.M. & Larsson, C.E.(1989), p.126-129 
32

 LaFasto, J.M. & Larsson, C.E.(1989), p.130-133; 138-140 
33

 William, K. & Nida, L.& Latané, B. (1989) 
34

 Ingham, A. G., Levinger, G., Graves, J., & Peckham, V. (1974) 
35 William, K. & Nida, L.& Latané, B. (1989) 
36

 William, K. & Nida, L.& Latané, B. (1989) 
37 Thompson, L. L. (2003)  
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stærkt demotiverende og kan medføre nedgang i teamets samlede performance, når alle afventer 

hinanden. Latané et al. 38 konkluderer i sine eksperimenter, at et øget antal mennesker i en gruppe 

formindsker det sociale pres på hver enkelt person. Med mindre individuel synlighed, yder folk 

mindre.  Begrebet Ringelmann-effekten39 beskriver et individs tendens til at blive mindre produktiv 

i grupper, hvor gruppens størrelse øges. Egen-indsats opfattes ikke at have betydning for gruppen, 

og demotiverer. Forskning i Ringelmann-effekt har vist, at individers opfattede niveauer af andre 

gruppemedlemmers indsats spiller en rolle.  

Social loafing- begrebet er overlappende med Ringelmann-effekten, hvor et teammedlems 

opfattelse sig selv som ikke synlig. Begreberne er tæt beslægtede og viser et tydelig social 

konstruktivistisk træk, hvor menneskers opfattelse af sin egen-indsats vægtet mod de øvrige 

teammedlemmers performance er et afgørende succeskriterium. Retfærdigheds- og 

anerkendelses-rationaler vægtes i denne forbindelse tungt. 

Earley40 fandt, at persontyper beskrevet som individualister præsterede dårligere på opgaver med 

fælles ansvarlighed end kollektivister, og at en kollektivistisk tankegang eliminerer social loafing-

effekten. Så den menneskelige sociale grundindstilling spiller ind. 

Latané et al.41 og Ingham et al.42 s begreber, som beskriver negative effekter for teams: 

 social loafing (egen indsats ikke synlig) 

 Ringelmann effekt (egen indsats føles ubetydelig for gruppens samlede indsats) 

 sucker-effekt (afventer de andres indsats) 

 free rider-effekt (yder ikke selv)  

 ressourceallokering til henholdsvis team og linje organisation kan skabe 

konfliktende interesser 

Vækststadier for team udvikling  

Både Schutz43 og Tuckman44 opdagede, at grupper gennemgår vækststadier, dvs. at teams ikke kan 

implementeres til at fungere over natten. En ændring i deltagernes adfærd og kulturelle forståelse 

skal udvikles og trænes. Det er en vigtig pointe i forhold til intern forventningsafstemning i min 

ledergruppe, hvis implementering mod et lederteam vælges. Mens Schutz nævner 3 

udviklingsfaser: tilhørsfasen, kontrolfasen og nærhedsfasen, opdeler Tuckman processen i 4 

vækststadier, senere udvidet til 5 stadier. 

                                                           
38 Latané, Bibb; Williams, Kipling; Harkins, Stephen (1979) 
39 Maximillan Ringelmann, fransk landskabsingeniør(1861–1931); Ingham, Levinger, Grass & Peckham, (1974) 
40 Earley, P. C. (1989) 
41

 Latané, B.; Williams, K.; Harkins, S.(1979) 
42

 Ingham, A. G., Levinger, G., Graves, J., & Peckham, V. (1974) 
43

 Schutz, W. (1997) 
44 Tuckman, B. & Jensen, M. (1977); Tuckman, B. W. (1984).  
1965 publicerede han sin teamwork teori “Tuckman’s Stages”. I 1977 tilføjede han det 5. stadie Adjourning.  
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Fig. 2 Tuckmans 4 vækststadier for team-udvikling
45

 

 

1. Forming: I det første stadie dannes teamet gennem at fastsætte deltagere, mål, rammer, 

styring, formelle krav og funktion. Deltagere gennemgår en forandring fra individ til team. 

2. Storming: Deltagere kæmper om magtpositionering I teamet og lærer hinanden at kende 

gennem at udfordre og undersøge hinanden. 

3. Norming: Deltagerne anerkender hinanden forskelligheder. Der opbygges fælles regler og 

strategi og konsensus nås. Engagement skabes.  

4. Performing: Teamets sammenhold, samarbejde og forventninger er etableret. 

Diagnosticering, problemløsning og implementering af forandringer udføres. 

5. Adjourning blev i 1977 tilføjet af Tuckman46 som en 5. vækstfase: Holde fokus på opgaven, 

sætte nye mål, synliggøre kompetenceudvikling, afslutte og evaluere teamets fremtid.  

Med denne viden vil jeg i analysen afdække, hvilket vækststadiet det undersøgte team befinder 

sig. Stadierne indsætter udviklingen af et team i et tidsmæssigt perspektiv og afdækker 

udfordringer for hvert stadie. 

Teamledelse i samfundsmæssig kontekst  

Mange offentlige organisationer47 har suppleret deres traditionelle linjeorganisationer med 

tværgående styreformer som teamledelse og projektledelse. Forandringen kan anskues som en 

tilpasningsproces og en konsekvens af øget krav til effektivitet kombineret med besparelser. Disse 

                                                           
45

 http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://infed.org/mobi/wp-content/uploads/2012/12/forming_storming-

Copy.gif&imgrefurl=http://infed.org/mobi/bruce-w-tuckman-forming-storming-norming-and-performing-in-
groups/&h=275&w=401&sz=6&tbnid=0KsbJD8i2RkstM:&tbnh=77&tbnw=112&prev=/search%3Fq%3Dtuckman%25E2%2580%2599s%2Bstages%2B
of%2Bteam%2Bdevelopment%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=tuckman%E2%80%99s+stages+of+team+development&usg=__WKoqG8x7
EV0DJxXDEcHh5Pj1dSI=&docid=I9XQ0PZAIrIm9M&hl=da&sa=X&ei=HjCOUdnZMoOO4ASa-IDwDw&ved=0CEgQ9QEwAw&dur=63 
46

 Tuckman, B. W. (1984) 
47 Politiet, Kulturministeriet, Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme m.fl. har teamledelse. Nationalmuseet udvikler en projektkultur. 



Optimering af en ledergruppe                                                                          Rikke Bjarnhof                                                                       
Master of Public Governance, CBS                                                                  Nationalmuseet                                                                                      

 

14 
 

krav stilles løbende til det offentlige af politikere og vore brugere. Kravene medfører foranderlige 

strukturer, et ønske om hurtige resultater og øget output. Det offentlige skeler til det private 

erhvervsliv, hvor matrix-formen mange år har været anvendt her med postulatet48: Teams (der 

ledes godt på vej) er mere effektive og yder større kvalitet end summen af enkeltindividers arbejde! 

Dvs. at teamledelse bidrager til, at en organisation udnytter sine knappe ressourcer bedre og får 

mere værdi for pengene. 

Med krav om effektivitet og øget output har Human Ressource-området gennem det sidste årti 

ændret retning mod en mere strategisk tilgang. Medarbejderressourcer forsøges udnyttet bedre 

med større fokus på motivation gennem selvledelse og organisationens bundlinje. Arbejdsgrupper 

og de enkelte medarbejdere betragtes som organisationens grundlæggende byggesten, og 

gennem at benytte, udnytte og udvikle deres unikke evner og ressourcer bedre, imødekommes de 

nye krav om bedre performance og udvikling49. Dette udnyttes i teamledelse og er nok én af 

grundene til udbredelsen af tværgående styreformer i offentlig regi. 

Der har fundet et samfundsmæssigt paradigmeskift sted fra velfærd mod konkurrence med det 

paradoksale ønske om både fleksibilitet og stabilitet iflg. Pedersen50 og Røvik51.  Med NPMs52  

målstyring, resultatfokus og markedsgørelse har Beck Jørgensen53 undersøgt NPM-redskaber og 

deres indflydelse på værdiforandring i det offentlige. Hans undersøgelser viser, at økonomisme og 

konkurrence- værdier som fornyelse og innovation nu optræder som selvstændig værdi i alle dele 

af den offentlige sektor med især produktivitets- og effektivitetsværdier i højsædet.  Pedersen54 

beskriver en forandring af værdier og kultur med konkurrencestatens menneskesyn. Fokus på 

stadig tilpasning og uddannelse inden for arbejdsmarkedet afløser velfærdsstatens dannelse og 

demokrati-værdier. Det er ikke mere det faglige råderum for opgaveudførelse, der er gældende, 

men ledelse med effektiviseringsprincippet og økonomisme som dominerer. Performance 

management stræben efter effektivitet og innovation stiller flere organisationsformer til rådighed. 

Dermed ser jeg teamledelse som et af mange redskaber, der kan anvendes, til at leve op til øget 

pres for effektivisering. Med Pedersens55 egne ord: ” I kommandocenteret blandes idealisme, 

pragmatisme og kynisme.” Røviks56 beskriver strømmen af nye idéer og viden i det 21. århundrede 

med 5 hovedtrends: afbureaukratisering, styringstænkning, procesorienteret organisering, radikal 

økonomisme og omdømmehåndtering. Trends som offentlige organisationer i forskellig grad 

adopterer som en kontinuerlig optagethed i at redefinere sig selv for at fremstå moderne. 

Forretningslogik har sejret over forvaltningslogik. Ind er kommet økonomistiske idéer, 

                                                           
48

 Ledelses Fagligt Grundforløb, forår 2010,udleveret undervisningsmateriale  
49  West, M. A.(2008), p.9-10, 245 
50

 Pedersen, O. K.(2011), kap.8 
51  Røvik, K.A. (2009), p.218 
52

 Hood, C. (1991); New Public Management 
53 Beck Jørgensen, T. (2007), p.125-128; 163; kap.3 + p.251 
54

 Pedersen, O. K.(2011) 
55 Pedersen, O. K. (2011), p.169-170; 248-249; 256-259; 267 
56 Røvik, K. A.(2009), p.161-164, 170, 175; kap.8, 217-218; 259 
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(reformgreb, konkurrence, fusion, outsourcing, salg, ressourcestyring, værdikæder57) med 

udpræget skepsis mod en centralt styret og vertikalt funktionsinddelt organisation. Røvik58 

beskriver begrebet fleksibilisering som opgaver udført gennem nye temporære, horisontale adhoc-

fomer. Dermed ser jeg teamledelse som delelement og konsekvens af alle 5 hovedtrends: 

afbureaukratisering, styringstænkning, procesorienteret organisering, radikal økonomisme og 

omdømmehåndtering.  

Teamledelse har signalværdi om at skabe innovation, løse opgaver bedst muligt og udvikle 

organisationen for færrest penge. Organisationer lever dermed op til krav om stadig fornyelse og 

fokus på bundlinjen. 

Operationalisering af teorier 

Jeg har taget udgangspunkt i en socialkonstruktivistisk tilgang, hvor vores viden om teamledelse 

opfattes som arbejdsformen fremtræder for os. Jeg vil udføre interviews af et lederteam i en 

privat virksomhed og tolke personernes forforståelse for, hvordan de har konstrueret begrebet 

lederteam indbyrdes og individuelt, og hvordan dette påvirker deres indbyrdes ageren.  

Jeg har undersøgt teamledelse gennem forskellige teoretiske perspektiver. Først forskellige team-

teoretikeres syn på team-arbejde, og derefter forskellige samfunds-teoretikeres syn på 

udbredelsen af teamledelse i vores samfund.  

Med disse forskellige teoretiske vinkler har jeg brugt teorierne undersøgende. Jeg har indkredset 

og afgrænset udvalgte teoretiske begreber, som bliver brugt til metodevalg og i analysen.  

Dataindsamling foretages gennem interviews. Spørgeguide er fremstillet ud fra teoretiske 

begreber og Katzenbach & Smiths 59 spørgeskemaer.  

Teoretiske begreber til analysen 

I analysen vil jeg lede efter de interviewedes forforståelse for følgende området i deres 

besvarelser til brug for at besvare min problemformulering: 

1. Team som konstruktion. Hvordan opfatter interviewpersoner kvalitetsforskel mellem 

deres team og en ledergruppe mht. samarbejdsform og performance? Hvordan mener de 

omverdenen opfatter deres lederteam? 

2. Teamets vækststadie. Hvordan beskriver interviewpersoner sig som individer og 

teamdeltagere, deres engagement og forandringsvillighed? Ud fra deres interne relationer 

vil jeg definere teamets vækststadie.   

                                                           
57 Michael Porters Værdikæde, Lean m.v. 
58

 Røvik, K. A.(2009), p.218 
59

 Katzenbach, J.R. & Smith, D.K. (2003), p.268-289, spørgeskemaer til teams 
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3. Teamroller. Hvordan opfattes det sociale pres på hver enkelt person i rollefordeling og 

individuelle præferencer for at teamet fungerer? Hvad er deres opfattelse af fremmende 

og ødelæggende adfærd?  

4. Optimering. Befordrer lederteams alsidige og bedre beslutninger, synergi og optimering af 

arbejdsvilkår. Hvis det sker, hvorfor.  

For at skabe overblik over faktorer, der i besvarelsen influerer problemformuleringens 3 

underspørgsmål om arbejdsform, individuelle personlige kompetencer og funktionalitet, inddeler 

jeg faktorer og deres indflydelse i separate afsnit. 

 Topstyring og teamledelse 

 Iscenesættelse af teamledelse 

 Projektledelse og teamledelse 

 Vækstfaser 

 Effektivitet 

 Mål og incitamenter 

 Performance 

 Roller 

 Engagement 

 Kommunikation 

 Udvikling 

 Stabilitet 

 Tillid 

Fravalgte teoretiske begreber  

Samfundstrends. Teorierne om team-koncept er brugt til at undersøge og opnå forståelse for, 

hvordan team-konceptet er en trend i samfundsmæssig kontekst. Disse teorier fravælger jeg at 

anvende i analysen. 

Teamstørrelse og funktion. Jeg kigger ikke på teamets størrelse eller funktionstype, som alle 

team-teoretikerne nævner som faktor for funktionsduelighed, da undersøgte team’s størrelse og 

funktion er givet på forhånd og er sammenligneligt med min egen ledergruppe. 

Personlige tests. Jeg går ikke ind i de forskellige teorier om metoder til at teste individuelle 

præferencer og rolletyper. Jeg har brugt metoder for at demonstrere de mange muligheder for at 

afdække individers alsidighed. Jeg mener, at metodik ikke er afgørende for teamets performance, 

men de personlige færdigheder italesættes og anvendes aktivt sidestillet med teamdeltagernes 

faglige kompetencer. 
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Metode 

Metodetilgangen i opgaven er beskrivende baseret på en normativ60 tilgang, hvor jeg undersøger 

hvilken kvalitetsforskel, der opfattes at være mellem de to konstruerede ledelsesformer 

ledergruppe og lederteam61. Med udgangspunkt i opfattelsen af at virkeligheden som socialt 

konstrueret, vil jeg undersøge individernes forforståelse og opfattelse af, hvad der implicit ligger i 

begrebet teamledelse for individerne i et lederteam, og hvilke konsekvenser det har for deres 

gensidige adfærd.  

Empiri kobles med følgende teorier for at danne validitet til analyse: 

 forskellige vinkler på teamkonceptet produceret af positivt indstillede teoretikere som 

Belbin62, Katzenbach & Smith63 og LaFasto & Larsson64, og kritisk indstillede teoretikere 

som Williams, Nida, Baca & Latané65 og Ingham, Levinger, Graves & Peckham66 

Valg af dataindsamlingsteknikker 

Analysen af data skal sammen med teori danne en forståelse for muligheder og konsekvenser. 

Disse vil danne vurderingsgrundlag for om forandring i min egen ledergruppes samarbejdsform til 

et lederteam vil være en vej frem mod optimeret performance. Ud af mulige 

dataindsamlingsteknikker som surveys, forskellige interview-typer, dokumenter og observationer 

vil jeg generere empirisk materiale til at belyse opgavens problemformulering med følgende 

metoder: 

1. Semistrukturerede livsverdensinterviews67  af et lederteam (kvalitative primære data) 

2. Supplerende tilgængelige dokumenter (kvantitative sekundære data) 

Fravalg af dataindsamlingsteknikker 

Fokusgruppeinterviews af lederteamet er fravalgt, fordi det ikke er gruppens samlede idé om 

teamets performance, jeg ønsker at forstå, men de individuelle deltageres opfattelse af, hvad der 

får teamet til at fungere for hver især. Jeg mener, at interviews vil give større individuel refleksion, 

og varieret information. Ulemper afdækkes nemmere på 2-mandshånd end i en gruppe med 

socialt pres og fælles værdier. Jeg har fravalgt at afdække medarbejdersidens opfattelse af 

lederteamets performance, da problemformuleringen arbejder med en selvforståelse og egen 

indsats i lederteamet for at minimere arbejdstid, og ikke har fokus på medarbejdergruppens 

                                                           
60 Normativ fordi undersøgelsen munder ud i handlingsanvisninger 
61 Se begrebsafklaring p.4-5 
62 Belbin, R.M. (1999),(2000), (2004) 
63 Katzenbach, J.R.& Smith, D.K. (2003) 
64 LaFasto, J.M. & Larsson, C.E.(1989) 
65 Williams, K. D.; Nida, S. A.; Baca, L. D.; Latane, B. (1989) 
66

 Ingham, A. G., Levinger, G., Graves, J., & Peckham, V. (1974) 
67 Kvale, S. & Brinkmann, S (2008) 
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opfattelse af lederteamets performance. Dataindsamling i form af løbende observationer vil ikke 

være muligt inden for tidsrammen i en ”fremmed” organisation, hvor jeg ikke færdes til dagligt.  

På baggrund af Ry Nielsen68 har jeg overvejet at indhente data og at analysere i egen organisation, 

men har fravalgt det. Det fremhæves som en fordel at undersøge egen organisation, hvis man 

overvejer at gennemføre nye ordninger. Man kan derved selv både være kulturbærer og 

kulturskaber, man kender den uformelle organisation og har den store forforståelse og 

fornemmelse for organisationens kultur. Ulemper kan være selektiv perception forårsaget af egen 

socialisering med fare for subjektivt perspektiv, forudfattede fordomme, blinde pletter eller etiske 

udfordringer omkring at skrive ”sandheden”. Min egen positionering i organisationen vil kunne 

spille ind og farve besvarelser, så de interviewede giver strategiske svar. En anden udfordring vil 

være, at man blot ser det, man ønsker at se. Så en pointe er, at man generelt er bedre til at 

observere andre eller andet end det involverede og velkendte, hvor analysen let kan blive skæv og 

subjektiv. Da vi på Bevaringsafdelingen ikke har indført et lederteam, vil en undersøgelse ikke 

producere viden om lederteams, men kun producere viden om lederkollegers holdning til en 

sådan forandring.  

Livsverdensinterviews  

Det er lykkedes mig at få adgang til et lederteam i en teamstyret international medicinal 

virksomhed69 gennem mit netværk. Denne virksomhed adskiller sig fra den offentlige sektor ved at 

være privat og adskiller sig fra den kulturelle verden. Jeg antager, at resultater dermed ikke bliver 

farvet af ensidig forståelse indenfor en bestemt sektor eller branche, men opfattelsen af et 

lederteams performance bliver af mere generel og almengyldig karakter. Virksomheden opfatter 

sig selv som en matrix organisation med teamledelse og lederteams på tværs af hierarkiske siloer. 

Valgte teorier om teams behandler ikke virksomhedstypen (officiel eller privat) som en afgørende 

faktor.  

Jeg har alligevel indledningsvis gennemført et pilotinterview af et af teammedlemmerne for at 

afklare, om virksomhedstypen og opgavetyper har betydning for anvendelige og kvalitative data 

om lederteams. Mange offentlige institutioner er sagsbehandlende, mens Bevaringsafdelingen er 

rådgivende og udøvende med en stor andel baseret på indtægtsdækket virksomhed, hvilket til dels 

kan sammenlignes med en kommerciel virksomhed. Den udvalgte virksomhed producerer 

medicinske forsknings- og vidensdata med produktudvikling for øje. Produktion af forsknings- og 

vidensdata minder opgavemæssigt om dele af ydelser på Bevaringsafdelingen, hvor vi sælger 

forskningsbaseret rådgivning og konservering. Pilotinterviewets informationer virkede meget 

brugbare uden at relatere sig til organisation eller branche, men gav generaliserbare og 

almengyldige indsigter om et lederteam. Virksomheden har efter interviews valgt at blive 

anonymiseret.  

                                                           
68 Nielsen, Ry J.C. (1993), p.19-28 
69 Andersen, I. (2005), p.137-141. Lederteamet er velvilligt indstillet i at stå til rådighed til interviews for efterfølgende at blive præsenteret for 
opgavens resultater ved genbesøg i egen organisation, som de vurderer, kan komme begge parter til gavn.  
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Interviews gennemføres som kvalitative semistrukturerede livsverdensinterviews, fordi faktuelle 

data er sekundære frem for kvalitative data. Denne interviewtype er bedre til at generere indsigter 

i mere komplekse sammenhænge og til at producere ny og overraskende indsigt end fx surveys70. 

Som udefrakommende og objektiv interviewer i en fremmed virksomhed er min primære opgave 

at indhente beskrivelser og at få nye indsigter i teammedlemmers eget syn på teamets funktion og 

performance. Min interesse ligger i at forstå interviewpersonernes opfattelser af deres lederteam 

som samarbejdsform.  Jeg forventer at blive præsenteret for fælles begreber og normer, men at 

de individuelle perspektiver og nuancer i besvarelser, vil give en bredere vifte af indblik i den 

sociale konstruktion ”lederteams”. Min rolle som udefrakommende sammen med den personlige 

kontakt vil kunne åbne op for mere ærlige besvarelser og til at fravige spørgeguide og uddybe 

interviewpersoners svar med nye synsvinkler71. Som ekstern observatør forventer jeg også, at 

”mønstre bliver mere synlige i forhold til at afdække mønstre i egen organisation72.”  

Virksomhedens lederteam består af 4 mellemledere og en chef som min egen ledergruppe, hvilket 

gør gruppedynamikken sammenlignelig. De 5 interviews skal give mig data om ledernes 

individuelle opfattelse af begrebet lederteam, af dets formål, mål og performance. Hvordan 

lederteamet samarbejder og fungerer i dagligdagen, hvilke fordele og ulemper arbejdsformen har, 

og om de har oplevet uintenderede hændelser og effekter. Resultater skal anvendes i analysen til 

besvarelse af problemformuleringen: Hvordan vil forandring af en ledergruppe til et lederteam 

påvirke performance? 

Tilgængelige relevante dokumenter bliver inddraget for at udnytte metodetriangulering for at 

belyse fænomenet lederteams gennem kvalitative og kvantitative data73. Kendskab til evt. 

tilgængelige arkivalske data var ved metodebeskrivelsen ikke afdækket og står derfor opført som 

supplerende dokumentstudier.  

Spørgeguide 

Med spørgeguiden ønsker jeg at få en begrebsanalyse af interviewpersonens opfattelse af emnet 

lederteams for at forstå følgende: 

 hvordan lederteamets daglige samarbejde fungerer  

 hvordan interaktion mellem deltagernes individuelle præferencer udnyttes til gavn for 

teamet, og om strukturen dermed gør en forskel 

 få at vide og forstå betydningen hvordan den interviewede oplever lederteamets 

oprettelse, udvikling og denne type samarbejde  

 få den interviewedes mening om, hvad der er af betydning for lederteams funktion og 

dysfunktion 

                                                           
70

 Knudsen, M.(2009), p.20 
71

 Andersen, I. (2005), p.167-171 
72

 Andersen, I. (2005), p.210;  
73

 Andersen, I. (2005), p.164 
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Scripting74 af interview (konstruktion af spørgsmål) er udformet som en spørgeguide75. 

Spørgeguidens formål er at fungere som dynamisk værktøj for mig selv under interviewet for at 

lede mig hele vejen rundt om emnet. Interviewpersoner er på forhånd introduceret til opgavens 

formål om at undersøge, hvordan deres lederteam fungerer og dets performance. De ved, at deres 

svar vil blive holdt op for at undersøge, om min egen ledergruppe skal ændres til et lederteam. 

Spørgeguiden er ikke udleveret forud for at opnå en mere spontan besvarelse, ligesom det 

muliggør afvigelser for at uddybe interessante besvarelser. De 18 åbne spørgsmål om 

virksomhedens organisering og om teamdeltagernes personlige opfattelse af teamet er opdelt 

tematisk for begrebsafklaring og er udbygget med dynamiske spørgsmål for at holde samtalen 

flydende. Spørgsmål er sammensat ud fra indhentede erfaringer fra pilotinterview og 

teamteoretiske spørgsmål76. Interviews er foretaget på interviewpersonernes lokalitet for at skabe 

tillidsfulde rammer og imødekomme travle lederes tilgængelige tid. Interviewlængde er 1½ time, 

for komme i dybden på emnet77. Alle er informeret om, at samtalen optages og dokumenteres på 

lydfil78.  Teamdeltagerne behandles som ved eliteinterviews79, og er velforberedt og bevidst om at 

undgå asymmetrisk magtforhold. Essensen af interviewbesvarelser udskrives for at kunne holde 

de 5 besvarelser op mod hinanden i analysen.  

Ved de 5 interviews80 udtrykte to personer tilbageholdenhed ved interviewstart, men alle var 

positive ved afslutning af interviews. Det generelle indtryk var, at spørgsmålene åbnede op for 

videre individuel refleksion og inspirerede til at videreudvikle lederteamet, uden at spørgsmål 

føltes kompromitterende overfor teamet.  

Dokumenter 

Med arkivalske data ønsker jeg at belyse længere tidsperspektiver med henblik på, hvordan 

virksomheden ser sig selv. Dokumenter kan give et mere objektivt og præcist billede af 

organisationen og kan bidrage til datas troværdighed og understøtte interviewspørgsmål81. 

Pilotinterviewets svar viser, at tilgængelighed af arkivalske data i den udvalgte virksomhed kan 

være begrænset i forhold til i en offentlig organisation, hvor gennemsigtighed og dokumentation 

er et krav.  Virksomhedens hjemmeside har en del tilgængelige procesmanualer, hvor ordet teams 

fremkommer overalt ved søgning, men intet tilgængeligt organisationsdiagram eller retningslinjer 

for lederteams. Under interviewene vil jeg afklare, om der findes relevant arkivalsk materiale i 

form af referater, politikker, strategier, beskrevne formål, nedsatte mål eller handleplaner 

tilgængeligt om virksomhedens lederteams/teamledelse.  

                                                           
74

 Kvale og Brinkmann, p.151-167 
75

 Bilag 3, interview spørgeguide 
76

 Katzenbach, J.R.& Smith, D.K. (2003), p.268-289 
77 Ry Nielsen, J.C. (1993), p.33 
78

 Bilag 6, DVD med interviews optaget med diktafon 
79

Kvale, S. og Brinckmann, S. (2008), p.167 
80 Andersen, I. (2005), p.142-147.  Interviews gennemført uge 10 og 12 2013. Alle spørgsmål blev besvaret inden for afsatte tidsramme. 
81

Bilag 3, interview spørgeguide 
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To skriftlige dokumenter blev under interviewrækken stillet til rådighed. 

 Organisationsdiagram82  

 PowerPoint-oplæg ”Optimizing Team Performance”83 (anvendt af det nyetablerede 

lederteam efter fusion af 2 afdelinger) 

Begrænsninger i metodevalg 

Anvendt metode har flere potentielle svagheder, som jeg skal være opmærksom på i analysen.  

Én svaghed er, at mine følgeslutninger kan være ukorrekte i forhold til om data fra en privat 

virksomhed kan sammenlignes med en offentlig organisation. Afvigelser i en privat virksomhed og 

offentlig organisation som værdier og normer kan være afgørende for opnåede team 

performance. Hvis disse værdier og normer ikke ønskes tilegnet i egen ledergruppe, vil team 

effekter eventuelt ikke kunne opnås. 

Metoden er afhængig af min evne til at opbygge tillid og udspørge, så de interviewede giver 

fyldestgørende, relevante svar. Den er afhængig af min evne til at forstå og tolke andres opfattelse 

af deres livsverden. Dette sker gennem en hermeneutisk spiral84. Denne gensidige forforståelse 

kan jeg opfatte forkert, misforstå eller mistolke. Der kan også være forskel mellem 

interviewpersoners ord og handling, hvor de i virkeligheden ikke gør hvad de siger. Med hensyn til 

tolkningsprocessen tænker jeg på forskningsfænomenet ”selective reporting of results”, som 

Gould85 kaldte “the shoehorning process”, dvs. jeg tolker mine data i den retning jeg ønsker mere 

end hensigtsmæssigt, så jeg finder, hvad jeg leder efter. 

En svaghed er virksomhedens manglende valg af anonymisering på interview tidspunktet, som kan 

influere på interviewpersonernes åbenhed og ærlighed i forhold til, om deres udtalelser bliver 

offentliggjort. En anden begrænsning er interviewgruppens størrelse, som kan bringe dem i en 

loyalitetskonflikt. Deres kendskab til hinanden gør det gennemskueligt, hvem har sagt hvad. 

Magtpositioneringer kan spille ind og forårsage, at der ikke svares ærligt, fyldestgørende eller efter 

gældende normative forestillinger. 

En anden svaghed er, at interviews vil fremvise et ensidigt billede af samarbejdet i ét lederteam. 

Hvis det undersøgte lederteam adskiller sig væsentligt i teamrolletyper fra egen ledergruppe, kan 

dette skabe et meget anderledes og måske misvisende billede af et lederteams samarbejdsform, 

når det skal holdes op mod egen ledergruppe.  

Sidst men ikke mindst kan jeg få et mangelfuldt billede af temporære udviklingsprocesser ved kun 

at undersøge ét lederteam, fordi jeg kun undersøger de vækstfaser, som det udvalgte lederteam 
                                                           
82

Bilag 4, Virksomhedens organisationsdiagram 
83 Bilag 5, PowerPoint oplæg ”Optimizing Team Performance” 
84

 Andersen, I. (2005), p.198 
85

 Stephan Jay Gould’s begreb “the shoehorning process” beskriver: Selective reporting is not the same as scientific fraud – the problem seems 

to be one of subtle omissions and unconscious misperceptions as researchers struggle to make sense of their results. 
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allerede har været igennem. Jeg ved ikke om jeg kommer til at undersøge et team’s hele livscyklus, 

eller om jeg mangler indsigt i vækststadier, som kan have betydning for min egen ledergruppes 

beslutningsgrundlag for valg mod et lederteam.  

Analyse 

Problemformulering: Hvordan vil forandring af en ledergruppe til et lederteam påvirke 

performance? 

Med problemformuleringen i denne opgave vil jeg undersøge forskellen mellem samarbejdsform i 

en ledergruppe og et lederteam, fordi jeg ønsker at afdække, om der er potentiale i at gå over til 

samarbejdsformen lederteam for at skabe bedre arbejdsvilkår for mine kolleger og mig selv. Her 

tænker jeg på mulighed for at optimere vores performance og minimere vores forbrug af 

arbejdstid.  

Analysen opdeles i 3 delanalyser af problemformuleringens underspørgsmål, hvis formål er at 

producere viden til at besvare den primære problemformulering om en ændring til teamledelse i 

min ledergruppe vil påvirke vores samlede performance. De tre delanalyser inddeles i emner for at 

strukturere de mange faktorer, der har vist sig at have indflydelse på performance i et team. 

Faktorer er valgt ud fra teoretiske begreber og begreber, som interviewpersonerne opfatter som 

vigtige for et lederteams funktion. 

Problemformuleringens underspørgsmål 1: Hvilken forskel forventer jeg at kunne finde mellem 

arbejdsformen i den nuværende ledergruppe og i et team? 

Topstyring og teamledelse som konstruktion 

Jeg har placeret fænomenet teamledelse som en samfundsmæssig strømning. Røvik86, Pedersen87 

og Beck Jørgensen88 fremstiller teamledelse som et produkt af vores jagt efter innovation, 

påtvungne besparelser, øget konkurrence og ændrede værdier.  Jeg er enig med disse teoretikere 

om, at tværgående samarbejdsformer er et tidstypisk fænomen. Det er en pragmatisk måde til at 

få løst opgaver begrænset af tid og ressourcer indenfor større topstyrede organisationer. Jeg 

mener, at organisationer signalerer vilje til fornyelse og ønske om at skabe større effektivitet for 

borgeres eller investorers midler med implementering af tværgående arbejdsprocesser. Det kan 

også ses som isomorfisme, hvor organisationen spejler sig i sammenlignelige organisationer og 

ønsker at fremstå som de andre. Teamledelse kan være en måde at skabe små lokale fællesskaber, 

som giver mening, tryghed og tilhørsforhold for medarbejdere i stadig større fusionsramte 

organisationer.  

                                                           
86 Røvik, K.A. (2009) 
87 Pedersen, O.K. (2011) 
88 Beck Jørgensen, T. (2007) 
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Belbin89, Katzenbach & Smith90, LaFasto & Larsson91, og William, Nida, Baca & Latané92 behandler 

teamledelseskonceptet på organisatorisk niveau med dets fordele og ulemper. Iflg. disse 

teoretikere kan teamledelse enten minimere eller øge en gruppes samlede performance afhængig 

af deltagernes indstilling til at ville yde til fællesskabet. Mange mennesker associerer begrebet 

teams med holdsport på eliteniveau koblet med positive følelser som sammenhold, fællesskab og 

konkurrencementalitet. Faren ved teams er at blive glemt og gemt i teamet, hvilken kan virke 

stærk demotiverende for den enkelte. Jeg mener som teoretikerne, at performance er afhængig 

af, om indsatsen er umagen værd for den enkelte. Derfor ser jeg på interviewpersonernes 

opfattelse af deres interpersonelle relationer i lederteamet og deres egen forståelse af faktorer, 

som får teamet til at fungere. Deres besvarelser opfatter lederteamet som et velfungerende, 

ligestillet beslutningsorgan og som et personligt udviklingsforum, der alt i alt træffer bedre 

beslutninger end ledere hver for sig. 

Deres brug af JTI-profiler93, hvor personlig adfærd som supplement til faglige kompetencer 

inddrages, mener de, udvider teamets alsidighed i forhold til en almindelig ledergruppe. På trods 

af at Belbin94, Katzenbach & Smith95 og LaFasto & Larsson96 beskriver, at teammedlemmer 

optræder som alsidige men ligeværdige, når rollefordeling i teamet er afklaret, finder jeg udsagn 

om magtpositionering i lederteamet i kraft af anciennitet, erfaring og relationer til chefen. 

Magtfordeling er også betinget af teammedlemmers JTI-profilers særegenskab i forhold til øvrige 

JTI-profiler og dets værd i gruppen. Jeg mener dermed, at der findes et hierarki inden for teamet, 

så alle ikke er ligeværdige i kraft af deres egenart. De personlige præferencer er endnu en 

spillebrik, som et lederteam skal forholde sig til, og gør samarbejdet endnu mere komplekst. Jeg 

tolker, at der ligger et stort pres på hvert teammedlem fra de øvrige teamdeltagere og fra hele 

virksomheden for at sætte det personlige jeg ind i ledelsesopgaven i teamet. Teamledelse er 

dikteret ovenfra og det forventes, at alle går 100 % ind for arbejdsformen. Et markant dilemma for 

teammedlemmer, som adskiller sig fra team teori, er virksomhedens incitamentsstruktur. Teamets 

mål er afdelingens mål, men virksomhedens incitamentsstruktur er opbygget omkring individuel 

performance. Dette modsiger Belbin97, Katzenbach & Smith98 og LaFasto & Larssons99 teorier om, 

at teamets samlede performance og output skal måles og belønnes for, at alle løfter i fællesskab. 

Lederteamet præsenterer virksomheden som teamstyret. Men virksomheden præsenterer sig selv 

i udleveret organisationsdiagram100 som topstyret101, hvor teamledelse er en top-down beslutning 

                                                           
89 Belbin, R.M. (1999), (2000), (2004) 
90 Katzenbach, J.R.& Smith, D.K. (2003) 
91 LaFasto, J.M. & Larsson, C.E.(1989) 
92 Williams, K.D.; Nida, S. A.; Baca, L. D.; Latane, B. (1989) 
93

 C.G. Jungs Typeteori. Jungs Type Index er udarbejdet på C.G. Jungs teorier om psykologiske mennesketyper 
94

 Belbin, R.M. (1999), (2000), (2004) 
95

 Katzenbach, J.R. & Smith, D.K. (2003) 
96

 LaFasto, J.M. & Larsson, C.E.(1989) 
97

 Belbin, R.M. (1999), (2000), (2004) 
98

 Katzenbach, J.R.& Smith, D.K. (2003) 
99

 LaFasto, J.M. & Larsson, C.E.(1989) 
100

 Bilag 4 Organisationsdiagram, (supplerende dokumentation) 
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indført ved fusionen af 2 afdelinger for 3 år siden. Det nye lederteam er sammensat af ledere fra 

begge afdelinger, så præmisser for og sammensætning af teamet er udstukket fra start. 

Virksomheden har politikker som Corporate Guidelines og Ledelseskodeks, men der findes ikke 

manualer med retningslinjer for teamledelse og team-organisering. Interviewpersoner forklarer, at 

alle er klar over, at virksomheden er topstyret med siloer, men organisationsdiagrammets 

styreform til dagligt i overvejende grad suppleres af teamledelse på kryds og tværs af enheder på 

alle niveauer. Dermed er virksomhedens teamstruktur anerkendt som en supplerende styreform 

til topstyring. To interviewpersoner siger, at definition mellem lederteam og ledergruppe i teamets 

arbejdsform er flydende og styreform er både topstyret og matrix, hvor de tager matrix 

delelementer til sig, som fungerer. En anden begrunder implementeringen af teamstruktur pga. 

forretningskoncept, og pga. gældende regler indenfor området om, at der skal indgå specifikke 

personer som kvalitetssikring for at få godkendt forskningsresultater. Så der er flere argumenter 

for deres brug af teamledelse.  

På trods af Minzberg102 beskriver topstyret ledelse som kontrollerende og organiserende, og 

teams kan virke befordrende for performance, kan kombinationen af topstyring og lederteam iflg. 

udsagn skabe dilemmaer. 

Citat: ”Magtpositionering – der er eskaleret en potentiel jalousi. Det ses i, hvordan vi involverer os, 

når der er udfordringer, som involverer vores medarbejdere på tværs.” 

Dilemmaet ligger, som beskrevet af Minzberg103, i den enkelte leders fokus på at træffe 

beslutninger på baggrund af egen ledelsessituation modsat team konceptet, hvor lederen skal ofre 

sig selv og sine medarbejderes prioriteringer for helheden. 

Citat: ”..fordi det vi beslutter i lederteamet er ikke altid det, mine medarbejdere eller jeg selv synes 

er det bedste. Er man i et team, har man lovet sig selv væk, solgt lidt af sig selv til teamet.” 

Jeg vil beskrive min egen ledergruppe som en hybrid. Vi har på afdelingen bl.a. fælles lønbudget og 

bundlinje fokus, fælles investeringsplaner og adskillige andre fælles mål for afdelingen. Denne 

samarbejdsform har fungeret i de 7 år, jeg har været leder i organisationen. Hvis én enhed løfter 

for lidt på ét område, hjælper de andre enheder, så vi når afdelingens fælles bundlinje og mål. 

Målene holdes jævnligt op mod Nationalmuseets rammeaftale, så vi kigger på hele 

organisationens mål. I vores resultatlønskontrakter har vi både individuelle mål og fælles mål med 

kolleger. Men i dagligdagen arbejder vi individuelt i linjeorganisationen. Som i enhver 

gruppedynamik spiller intern magtpositionering ind, individuelle mærkesager og interpersonelle 

relationer. Jeg ser topstyring og teamledelse som styreformer, der kan opnå forskellige resultater, 

og hver har sine fordele og ulemper. De 2 styreformer supplerer hinanden dermed vældig godt.   

                                                                                                                                                                                                 
101

 Se begrebsafklaring for ledergruppe p. 
102 Minzberg (1998) 
103
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Iscenesættelse af teamledelse 

Med iscenesættelse mener jeg, at man kan anskue teamledelse socialkonstruktivistisk som en 

menneskeskabt konstruktion af sig selv, sit team og samarbejdsformen. Konstruktionen er 

afhængig af, hvordan vi iagttager og forstår samarbejdet, som igen hænger sammen med vores 

sprog omkring samarbejdsformen. Selvom virksomheden præsenterer sig selv topstyret udadtil, 

opbygges der internt en selvforståelse med de dyder og fordele teamledelse står for som 

innovation, effektivitet, sammenhold, fleksibilitet og idéen om, at virksomhedens medarbejdere 

yder lige lidt mere pga. teamledelsesformen. Det kan ses som et signal for magtcentreret styrke, 

hvor virksomheden har styr på sagerne, samtidig med fleksibel innovation og 

konkurrenceegnethed.  Eller måske er teamledelse blot et pragmatisk træk for at få opgaver på 

tværs af virksomheden løst på den mest hensigtsmæssige måde.  Virksomhedens medarbejdere er 

JTI-testet104 og der er foretaget mapping af alle. Deres teamkoncept er opbygget omkring JTI-

profiler og anvendes aktivt. Min egen ledergruppe er MBTI-testet105. Vi spiller ikke aktivt ind med 

personlige præferencer i min ledergruppe, men bruger denne MBTI-viden til bedre at forstå og 

respektere hinandens forskelligheder.  Interviewbesvarelser viser, at de personlige præferencer 

indgår i teamdynamikken, og at de opfattes at påvirke performance i positiv retning.  

Nedenstående understøtter, at teamledelse er en del af virksomhedens image. 

Citat: ”Vores virksomhed er kendetegnet ved at være produktiv, idérig og målorienteret, hvilket 

genererer meget arbejde, udvikling og videregiver muligheder.”   

I besvarelserne definerer alle de interviewede samstemmende lederteamets måde at fungere på 

og fremstår i deres egen selvforståelse og omverdenens opfattelse således:  

 Vi fremstår udadtil som et enigt samlet team 

 Vi dækker ind for hinanden 

 Vi respekterer hinandens beslutninger som fælles 

 Vi har fælles målsætning, som er afdelingens 

Citat: ”Vi har fundet vores måde at gøre tingene på, og andre i huset, der også arbejder i 

lederteams, kigger med beundring på, hvordan vi gør det. Men det er ikke beskrevet, hvad vi gør.”  

Med dette citat fremstiller lederteamet sig selv i konkurrence med andre kollegiale lederteams. De 

spejler sig i hinandens performance og resultater. De bruger deres egen performance som 

attraktiv signalværdi, som motivation og holder lederteamet op som forbillede. 

 

 

                                                           
104

 C.G. Jungs Typeteori. Jungs Type Index er udarbejdet på C.G. Jungs teorier om psykologiske mennesketyper tilpasset Skandinavien. 
105

 Myers Briggs Type Indikator er udarbejdet på C.G. Jungs teorier om psykologiske mennesketyper.  
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Projektledelse og teamledelse 

I virksomheden findes ud over teamledelse også projektledelse. For at forstå forskellen og indhold, 

gik ét af interviewspørgsmålene på at definere forskellen mellem disse to former for matrix 

arbejdsgrupper. Flere definerede, at én projektleder er ansvarlig for en tidsbegrænset faglig 

opgaves fremdrift og resultat udført af en projektgruppe, mens et team’s formål er at udvikle 

idéer eller processer, hvor hver især på lige fod bidrager til teamets fælles performance. Deres 

differentiering går på forskel mellem sagsbehandling og menneske-behandling. 

Citat: ”Projektledelse her er alt, hvad der er omkring den enkelte protokol. Teamledelse er omkring 

de mennesker, der er her.” 

Citat: ”Projektledelse går på et produkt (tidsbegrænset og defineret mål), mens teamledelse går på 

at lede afdelingen (kontinuerligt, sikre at man følger strategi og vision).” 

Citat: ”Projektledelse er én, der leder et projekt og er overordnet ansvarlig mht. tid, uddelegering 

af opgaver og tovholder på processen – meget styret. I teamledelse er der ikke én, der er ansvarlig. 

Der er en anden dynamik. Team er udvikling! Der er meget stor forskel.” 

Vækstfaser 

Et væsentligt punkt i besvarelserne har været procesudviklingen af teamets møderække, om hvad 

teamet mødes om, hvordan og hvor ofte. Beslutningsmøder suppleres af temamøder, som jeg 

tolker som en type teambuilding og kompetenceudvikling. Afklaring af mødeprocesser, skal ses 

som en opbygning af normer i teamets 2. vækstfase iflg. Tuckmans106 teori. 

At et teams vækstfaser har meget stor betydning for performance, kom bag på mig. I Tuckmans 

teori er vækstfasernes intervaller ikke tidsestimerede, for processen i hver vækstfase adskiller sig 

fra team til team. Men kampen med at strukturere, finde roller, skabe normer og opbygge tillid for 

at komme hen til vækstfasen, hvor deltagerne performer, er længere, end jeg havde troet. Og 

performancefasen er mere skrøbelig, end jeg havde troet, da stabilitet i teamet synes afgørende 

efter interviewpersonernes opfattelse. Stabilitet skal til for at skabe tillidsforhold teamdeltagerne 

imellem. En ændring i teamsammensætning vil skabe et helt nyt team, hvor tilliden og 

magtpositionering skal opbygges på ny. Dette beskrives kun indirekte af Tuckman107 om 

vækstfaser, og af Belbin108, Katzenbach & Smith109 og LaFasto & Larsson110 om vigtighed af 

afklaring af gensidige roller og ansvar. Jeg vil ud fra besvarelserne definere, i hvilket stadie 

lederteamet befinder sig. Jo flere af lederteamets vækststadier, jeg får beskrevet, des bedre vil jeg 
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kunne gennemtænke udviklingsprocessen for min egen ledergruppe. Interviewpersonerne har 

oplevet lederteamets udvikling fra dets start for 3 år siden som en lang og arbejdsom proces.  

Citat: ”Efterfølgende har vi arbejdet meget med at udvikle os til et team, til en harmonisk gruppe, 

fordi vi var individualister og skulle lære at arbejde sammen og respektere hinanden og ikke alle 

være involverede i alting, men på baggrund af kompetencer kunne uddelegere opgaver til den 

bedst egnede med support fra en anden.”  

Citat: ”Med indførelsen af lederteam er der sket en kulturændring fra kontrolbaseret til 

tillidsbaseret ledelse i lederteamet med medinddragelse og tillid til at uddelegere til 

teammedlemmerne. Implementeringen var en kommunikationsproces for at definere mål, formål, 

rammer, men det fungerede ikke i starten, og det tog tid at opdage forskelligheden i opfattelse af 

tillidsbaseret ledelse og fremdyrke en fælles forståelse og accept.” 

Interviewpersonerne udtrykker langt hen ad vejen et fælles narrativ, om hvem de er, og hvad de 

står for som lederteam. Teamet har fundet en gensidig forståelse for dets identitet, og citaterne 

viser, at det er en forståelse, de er kommet frem til og ikke havde til start. Citaterne viser også, at 

teamet har kæmpet med samarbejdsformen, med at opbygge tillid og respekt og turde afgive 

magt til hinanden. Teamets samarbejdsform justeres og videreudvikles stadig løbende for at 

optimere deres ledelse.  

Dokumentet ”PowerPointen om god mødekultur”111 fokuserer på at strukturere og effektivisere et 

nyetableret lederteams møderække, frekvens og indhold. Dokumentet starter med at teamet 

sætter rammer og samarbejdsform ved at afklare fælles vision, grundregler, roller og ansvar, 

kommunikation og beslutningsform. Den efterfølgende gennemgang af effektivisering og 

strukturering af møder gælder for hvilken som helst gruppe. Jeg tolker PowerPointen, som et 

værktøj til at udvikle lederteamet hen mod at opbygge fælles normer og strategi mod en fælles 

konsensus (fra vækstfase forming/storming mod norming)112 iflg. Tuckmans113 beskrivelser af 

teams udviklingsfaser. I dag er lederteamets normer fastsat og teamets sammenhold, samarbejde 

og forventninger etableret og stadig under udvikling. Teamet udfører diagnosticering, 

problemløsning og implementering af forandringer, så jeg tolker, at teamet befinder sig i 

performing stadiet. Måske endda i den 5. vækstfase Adjourning, hvor teamet skal holde fokus på 

opgaven, sætte nye mål, synliggøre kompetenceudvikling, afslutte og evaluere teamets fremtid. 

Dette ses i lederteamets mål om at udvikle afdelingen og sig selv til High Perfomance Teams – et 

udtryk for, at de selv opfatter deres lederteam som velfungerende, og at der skal sættes nye mål. 

Et team synes at kunne befinde sig i overlappende vækstfaser samtidig.  Nye medlemmer eller 

omrokering af rollefordeling kan skubbe teamet tilbage til en ny reetableringsfase. Der skal 

løbende opbygges ny fælles forforståelse af nye normer, og der skal sættes nye mål. Men det er 

                                                           
111 Bilag 5 Interview-organisation PowerPoint-oplæg ”Optimizing Team Performance” 
112 Se Fig.2. Tuckmans 4 vækststadier for team-udvikling; Tuckman, B.W. (1984) 
113

 Tuckman, B. W. (1984) 



Optimering af en ledergruppe                                                                          Rikke Bjarnhof                                                                       
Master of Public Governance, CBS                                                                  Nationalmuseet                                                                                      

 

28 
 

en god måde at opdele et teams udvikling og få en forståelse for, hvor teamets fokus ligger på 

forskellige stadier.  

Effektivitet 

Teams fremlægges som mere effektive end almindelige arbejdsgrupper af teoretikere som 

Belbin114, Katzenbach & Smith115 og LaFasto & Larsson116. Belbin definerer kvalitet som tilpasning 

af egnethed til formålet. Ved at inddele arbejdsopgaver efter arbejdstype tilknyttes en person med 

den rolletype, der bedst løser arbejdsopgaven. Jeg opfatter Belbins begreb kvalitet som et andet 

ord for effektivitet. Deres forståelsesramme for effektivitet tolker jeg som hurtigere udført arbejde 

eller som mere alsidigt, større eller bedre funderet output. Dermed bliver teams fremlagt af de 

nævnte teoretikere med en potentiel kvalitetsforskel fra almindelige arbejdsgrupper med 

mulighed for bedre performance og øget output.  

Jeg har i denne forforståelse defineret team effektivitet som at øge en gruppes samlede udbytte. 

Alle interviewpersoner oplever dog, at kommunikations- og beslutningsproces i et team er mere 

tidskrævende end i en traditionel organisation (se fig.1 ). Processen er mere tidskrævende, fordi 

alle teamdeltageres perspektiv skal inddrages. Men interviewpersoner opfatter processen som 

fordelagtig, fordi beslutninger er mere inddragende, velovervejede, til gavn for flere, bedre 

funderet, med en større beslutningskraft og med længerevarende effekt.  

Min idé om, at samarbejdsformen i et lederteam kan minimere tidsforbrug for hver enkelt 

teammedlem, modsiges dermed af alle interviewpersoner. De mener, at teamformen med en 

demokratiske og inddragende beslutningsgang er mere tidskrævende end top-down beslutninger. 

Jeg vil vurdere, at min egen ledergruppe allerede bruger denne demokratiske inddragende 

beslutningsgang på vores ledergruppemøder. Derfor vil implementering mod et lederteam ikke 

blive mere tidskrævende, men sandsynligvis heller ikke mindre tidskrævende, som var formålet. 

Forskellen ligger i, at vi ikke bidrager proaktivt med vores MBTI-profiler, og heller ikke dækker så 

meget af for hinanden på vores fagområder i dagligdagen.  

Mål og incitamenter 

Belbin117, Katzenbach & Smith118 og LaFasto & Larsson119 nævner mål som vigtigt for team succes. 

Fastsatte mål giver fælles forståelse for alle i teamet om retning, tidsfrister og output. Det 

udvalgte lederteams mål defineres som afdelingens mål som bundlinje og leverancer, hvilket er 

meget målbart. Et andet af lederteamets mål er at opbygge troværdighed omkring afdelingen som 

deres reason d’être. 
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Citat:” Lederteamets formål er, at nå de nedskrevne årlige mål, der er sat af firmaet for afdelingen. 

Ud over bundlinje er det vigtigste for os, at vi er forudsigelige, så når vi lover noget, skal vi holde 

det.” 

Interviewpersoner fortæller, at teamets resultater måles efter afdelingens mål, men de 

bedømmes og belønnes af chefen efter individuel indsats, hvor de vurderes op imod hinanden.  

Citat: ”Vores individuelle performance i forhold til hinanden i lederteamet bliver jo vurderet årligt. 

Teamet rates ikke.”  

Dette svarer ikke til teoretikeres anbefalinger af, at det er teamets fælles output, der skal måles og 

belønnes. En af de vigtigste faktorer for, at et team fungerer, er, at hver teamdeltager føler, det er 

umagen værd at bidrage til fællesskabet. Dvs. at den individuelles rolle, klare formål og 

anerkendelse er vigtig, og måske er dette grunden til den individ baserede incitamentsstruktur i 

teamstrukturen. Jeg ser en potentiel konflikt med konkurrence internt i gruppen, og jeg ser et 

potentielt dilemma i, at teamet kan nå sine mål, hvis teammedlemmer i incitamentsstrukturen 

holdes op imod hinanden, og belønnes efter individuel indsats.  

Incitamentsstrukturen i min egen ledergruppe bygger på individuelle resultatlønskontrakter til at 

få os til at yde lidt ekstra. Vi anerkendes og belønnes individuelt, men ofte fælles mål, der skal 

løses sammen. Resultatlønskontrakternes mål er til afdelingens bedste, så incitamentsstrukturen 

skiller sig ikke ud fra undersøgte team. Forskellen er, at lederteamets medlemmer rates op imod 

hinanden, hvor vi måles på mål i kontrakten. Incitamentsstrukturen i lederteamet opbygger 

dermed en prioriteret hierarkisk inddeling af teammedlemmer, hvilket modarbejder 

teamkonceptet. 

Et nyt mål for lederteamet ser jeg i besvarelserne om at udvikle sig selv og afdelingen til High 

Performance Teams. Måden at måle denne type performance er gennem benchmarking. 

Citat:” Vi gør det en smule bedre i forhold til dem, som vi benchmarker os op imod. Og andre 

organisationer kigger på os som en afdeling, der er ekstremt velfungerende og sparker røv.” 

 Citat: ”Nyt projekt: high performance teams.”  

Det nye mål fungerer ud ad til som synliggørelse og signalerer innovation samtidig med, at det er 

et mål for videreudvikling af teamet. Det er også en markering af at teamet iflg. Tuckman120 er i 5. 

vækstfase, hvor der skal sættes nye mål. 

 

                                                           
120

 Tuckman, B. W. (1984). )Se Fig.2. Tuckmans 4 vækststadier for team-udvikling; Tuckman, B.W. (1984) 



Optimering af en ledergruppe                                                                          Rikke Bjarnhof                                                                       
Master of Public Governance, CBS                                                                  Nationalmuseet                                                                                      

 

30 
 

Problemformuleringens underspørgsmål 2: Hvordan vil det være muligt at udnytte de 

individuelle lederes personlige og faglige ressourcer anderledes, så teamets samlede 

performance optimeres? 

Performance 

Belbin121 skriver, at forståelsesrammen for delte opgaver er konstrueret af sociale processer 

afhængige af ønsker, forventninger og engagement. Han mener, at den individuelle performance 

har mindre med menneskers specifikke viden og faglige kompetencer at gøre, men er afhængig af 

rolleadfærd, indstilling, individuelle anlæg og folks interesser. At et teams styrke ikke ligger i 

medlemmers faglighed eller intellekt, men består af balancen i kompatibilitet i medlemmernes 

personlige kompetencer og teamets rollefordeling122. Dermed fastslår Belbin, at lederteamets 

succes er afhængig af, om interviewpersonernes ønsker, forventninger og engagement bliver 

indfriet, om personlige kompetencer benyttes og om teamets rollefordeling er klar. 

Når jeg spørger interviewpersoner om disse faktorer, svarer de forholdsvis ens, men jeg 

fornemmer et stort socialt pres på hinanden. Hvis man ikke brænder 100 % for arbejdsmetoden, 

er man dømt ude. Hvis man ikke brænder 100 % for opgaverne, løses det ved, at man erstattes. 

 Citat:” Hvis en person ”brænder ud” på idéen, overgives projektet til en ny, der brænder.”  

Dette er sympatisk, hvis det afspejler empati, men det sociale pres for at skulle brænde 100 % er 

stort, fornemmer jeg, og kan også afspejle en 0-fejls tolerance.  

Citat: ” Hvis der er nogen, der sidder og kører sin egen dagsorden, er man tabt. Man må ikke spille 

med skjulte kort.” 

Citat: ” Det der vil trigge mig mest, er hvis nogen ligger på den lade side, … men det sker ikke.”   

Citaterne understøtter LaFasto & Larssons123 undersøgelser om teammedlemmers opfattelse af 

særlige destruktive faktorer: prioritering af personlige mål over teamets mål, medlemmer der ikke 

deltager aktivt nok til teamets fælles lederskab og medlemmer, der ikke besvarer konstruktivt på 

feedback fra andre. Og Latané124 et.al.s undersøgelser om free rider-effekt, hvor et teammedlem 

ikke bidrager til fælles mål. Citatet er en klar udmelding om at dette ikke er acceptabelt eller blive 

tolereret. 

Et andet aspekt af performance, som interviewpersoner nævner som kritisk, er et svagt 

teammedlem, som vil være en investering for at opbygge kompetencer, gensidig tillid og 

forståelse, før udbyttet kommer.  
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Citat: ”Man er kun så god som det svageste led” og ”..hvis der er et svagt led. Vi skal sikre, at alle 

er med og oppe på beatet”, og ”… alle forventes at byde ind for at gøre det bedst mulige for 

teamet.” 

Alle i teamet bliver holdt op på deres individuelle performance overfor teamet, og 

underperforming accepteres ikke indbyrdes. Jeg tænker på social loafing125, hvor ens egen indsats 

i teamet ikke er synlig, og man derfor yder mindre; free rider, hvor man som teamdeltager ikke 

selv yder, men høster de andres indsats; og Ringelmann effekt, hvor ens egen indsats føles 

ubetydelig for gruppens samlede indsats, og derfor yder man mindre. Størrelsen af lederteamet på 

5 medlemmer, gør det ikke muligt at skjule individuelt niveau af performance. 

Det virker, som om interviewpersonerne har taget teamformens præmisser til sig, men det er også 

underforstået, at enten er du med eller ude. De giver alle udtryk for, at deres ønsker, 

forventninger og engagement bliver indfriet, deres rolle i teamet er forholdsvis klar, og at de føler, 

deres personlige kompetencer benyttes og udvikles mod andre og nye roller.  Dette er ikke 

forskelligt for andre samarbejdsformer, men i teams eksponerer medlemmer sig selv på en anden 

mere personlig måde, end man er opdraget til arbejdsmæssigt inden for ens faglige område. 

Derfor opfatter jeg, at et lederteam kun vil fungere, hvis alle oprigtigt tør gå ind for formen. 

Roller 

For Belbin126, Katzenbach & Smith127 og LaFasto & Larsson128 er en klar rolleafklaring og -fordeling 

afgørende for, at et team fungerer godt. En differentieret og supplerende rollesammensætning 

udgør iflg. Belbin129 et teams styrke. Det vigtige er, at der skelnes i rollefordelingen mellem 

faglighed og personlige præferencer, hvor vægten lægges på alsidighed i persontyper som 

værende til gode for teamets funktion. William, Nida & Latané130 og Engham, Levinger, Grass & 

Peckham131 fremhæver, at rollefordeling kan få teammedlemmer til at underperfome, hvis egen-

indsats ikke er synlig. Dermed kan de yde mindre eller afvente andre teammedlemmers indsats.  

Interviewpersoner fortæller, at hele afdelingen er JTI-testet132 og mapping er foretaget af alle. Alle 

profiler betragtes som gode. JTI-typebetegnelser anvendes som en del af medarbejdernes 

personlige image. Erkendelsen af persontype giver legitimitet til at italesætte hinandens og egne 

styrker og svagheder uden, at det opfattes som personlig kritik. Lederteamet arbejder på at 

sammensætte teams på baggrund af profiler og på tværs af enheder i stedet for på baggrund af 
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ressourcer. Formålet er at udvikle potentiale gennem at udnytte personlige præferencer, skabe 

ønsket dynamik og bedre kommunikation i teamet. Lederteamets sammensætning af profiler har 

været givet på forhånd ved fusionen. Interviewpersonerne fortæller, at opmærksomheden på 

eksisterende begrænsning af profil-diversitet, har gjort lederteamet utroligt stærkt. Ved 

udskiftning af et teammedlem, hvor én bestemt JTI-profil ville supplere teamets alsidighed, blev 

det ikke JTI-profilen, som blev afgørende for valg af nyt medlem. Det blev et pragmatisk valg 

baseret på faglighed og ønske om stabilitet på afdelingen efter en turbulent fusionsperiode. Så her 

afviger undersøgte virksomhed mellem ord og handling fra team teori og egen selvforståelse som 

teamstyret med prioritering af personlige præferencer for teamsammensætning. Pragmatiske 

beslutninger overtager virksomhedens hensigtserklæring om, at ”vi har teamledelse og 

sammensætter teams efter JTI-profiler kombineret med faglighed”. Dette kan konstateres både 

ved sammensætningen af det nye lederteam af eksisterende ledere ved fusionen for 3 år siden, og 

ved nybesættelsen af en åben plads i lederteamet.  

Citat: ”Da lederteamet blev sat, tror jeg, at vi mere blev ansat på vores faglige kompetencer end på 

vores personlige kompetencer.” 

Alle interviewpersoner kan definere og italesætte deres individuelle rolle i teamet!  

Citat: ” Det har været en øjenåbner at arbejde med JTI-profiler så intenst, hvor man kan spiller ind 

med de præferencer, man har. Alle er meget bevidste om, hvilken rolle de har, og hvordan de 

bidrager til teamet.”  

Flere af interviewpersonerne fortalte, at deres rolle og personlige kompetenceområde var under 

forandring, så de udviklede sig mod at dække manglende kompetenceområder i gruppen. Dette 

var dels bevidst og dels, fordi et nyt teammedlem havde skubbet til rollefordelingen. 

Men i gruppedynamikken er der andre ting i spil. Tildeling af vigtige opgaver, omfang af 

medarbejderledelse, alliancer og JTI-profilens særegenhed kan skabe magtpositionering og jalousi 

internt i teamet. 

Citat: ”Vi har forskellige måder at sige tingene på.  Der er en tendens til, at hvis man har en styrke 

inden for én kompetence, vil der blive lyttet ekstra meget til disse personers mening. Så er det 

sværere at komme ind, og andres mening tæller mindre. JTI-profilerne legaliserer at være bedre 

end de øvrige inden for områder. Det er svært at være uenig med den kompetente profil.” 

Citat:” Der er dilemmaer, fordi der er konkurrence internt i teamet. Nogle er gode til at håndtere 

det, andre ikke så gode. Nogle tager det enormt personligt, men det bør man sætte sig ud over og 

kigge på, hvad er jeg her for. Det er nemmere, hvis man hviler i sig selv og har fundet sine egne ben 

at stå på. Det kan være svært, hvis andre har overtaget nogle af de roller, man har været god til 

før. Så opstår dilemmaer. Og hvis man ikke byder ind, så trigger man andre. Så skævvrider man 

gruppen. Det har vi også i perioder. Problemer med rollefordeling, rolleafklaring, hvem der løfter 
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mere end andre i perioder.” Er der jalousi over, hvem der får de sjove opgaver? ”Ja, men så må 

man byde ind, være opsøgende, og det er ens pligt at bryde mønstre og byde ind på opgaver.”  

Belbin133, Katzenbach134 & Smith og LaFasto & Larsson135 beskriver, at beslutninger og resultater 

bliver mere alsidige i teams, fordi hvert medlem spiller ind med sine personlige og faglige 

kompetencer. Med ovenstående udsagn kan de personlige profiler virke begrænsende i forhold til 

alsidighed af input i teamdiskussioner. Bestemte profilers udsagn kan komme til at vægte mere på 

hver deres stærke områder, så alsidigheden begrænses, fordi andre profilers udsagn ikke har 

samme vægt. Dette modsiger teorien.  

Citat:” Faren er, at man ikke udfordres, men kun får ligetil opgaver.” 

På sammen måde viser citatet, at når profiler er testet, kan man blive sat i bås i forhold til de 

definerede kompetencer i ens profil, hvilket kan virke begrænsende. 

Min egen ledergruppe er MBTI-testet136, hvilket kan sammenlignes med JTI-testen. I min 

ledergruppe bruger vi MBTI-profilerne til at forstå og respektere vores forskelligheder og 

handlemønstre. Men ledelsesfokus ligger på det faglige, ikke på personlige præferencer og 

kompetencer, selvom vores interpersonelle adfærd spiller ind i almindelig ledelse. Hvis min egen 

ledergruppe ønsker at benytte, udnytte og udvikle vores personlige kompetencer i et fremadrettet 

perspektiv, har MBTI-testen afdækket vores individuelle præferencer og åbnet op for denne måde 

at tænke og arbejde på, hvis det ønskes af mine kolleger.  

Engagement 

Interviewpersonerne stiller store krav til hinandens engagement og bidrag til teamet, men alle 

mener, at samarbejdsformen fremmer motivation.  

Fælles citat: ”Vi er ikke stærkere end det svageste led.” 

Denne kliché nævner alle i interviewene. Lederteamet har en fælles forståelse for, hvordan alle 

hjælper hinanden. Men når lederteamet har ambitioner om at være et high performance team, 

giver de udtryk for, at der ikke er plads til et svagt led. Ingen ønsker at være det svage led. Alle skal 

ville teamet 100 %.  Dette kan være også udtryk for en 0-fejlskultur, hvor man i sidste ende 

dækker over egne og hinandens fejl.  

Citat: ”Det er svært, hvis vi er overloadede i perioder at bevare engagementet.” 
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Dermed fortæller udsagnet, at teamstrukturen ikke er afgørende for performance, men det sociale 

pres på hinanden i teamet er afgørende, og dermed teamdeltagernes stadige fokus på egen og de 

andres engagement og indsats.  

Kommunikation 

Med klar rolle- og ansvarsfordeling inden for faglige og personlige kompetencer, 

forventningsafstemmer teamet internt, hvilke arbejdsopgaver og hvilke personlige kompetencer 

hver især bidrager med. Dermed bliver det legalt at stille krav til hinanden om at efterleve de 

fælles aftaler om indsats, hvis teammedlemmer er mindre engagerede i en periode. 

Interviewpersoner nævner, at konstruktiv kritik er en del af teambuildingsprocessen og opbygning 

af en fælles forståelse.  

Citat:” Det er legalt at snakke om problemer og finde metoder til at komme videre. Enten med 

hjælp udefra, tale sammen.”  

Det svære ligger i en mere personlig kritik af hinanden. Det er endnu ikke helt legalt at stille krav til 

hinandens performance, hvis man mener, at kolleger underperformer.  

Citat: ”… ved konflikter spørges ind til, om man har snakket om det sammen og opfordres til at 

tage diskussionen på tomandshånd.” 

Citat: ”… men det er stadig ikke alt, der kan siges.” 

Det er vigtigt, at der er én i teamet, der kan påtage sig rollen som konfliktmægler, så konflikten 

kan løses og tilliden kan genoprettes. Eller som lederteamet løser det ved enten, at konflikten 

løses på tomandshånd, én i teamet optræder som facilitator, eller topstyringen overtager og løser 

konflikten bilateralt. 

Citat:” … chefen påtager sig facilitatorrollen, tør tage konflikterne og give redskaberne til at løse 

konflikter.” 

Belbin137, Katzenbach & Smith138 og Lafasto & Larsson139 beskriver, at hvis roller og ansvar er klare, 

burde konflikter ikke opstå, og de bør håndteres internt i teamet pga. ligeværdighed i roller. Jeg 

mener, at virkeligheden er mere kompleks. Kommunikation er en meget vigtig faktor til intern og 

ekstern forventningsafstemning, men tilsidesætter ikke magtspil internt i teamet. 

Citat: ”Vi skulle til start have lederteamet til at fungere på tværs af de 2 grupperinger og opbygge 

tillid. Vi skulle finde ud af, hvad vi kunne sige eller ikke sige til hinanden.” 
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Dette citat viser, at lederteamets selvopfattelse er baseret på, hvordan medlemmerne italesætter 

teamet, og hvilke regler, rammer og indhold de konstruerer og udvikler for deres gensidige 

forforståelse og ageren140. Jeg tolker citatet som, at det i virkeligheden er meget svært at stille 

krav til hinanden i et team, på trods af teammedlemmers teoretiske ligeværdighed i kraft af 

alsidighed, klar rolle- og ansvarsfordeling. Dette overser teoretikerne. 

Problemformuleringens underspørgsmål 3: Hvad er vigtigt for, at et team fungerer? 

Udvikling  

Belbin141 mener, at afklaring af teamroller koblet med træning og erfaring kan udvikle uopdaget 

potentiale. Et teams udvikling indebærer en klar idé om retning og visioner og en bevidsthed om 

specifik kompetenceudvikling af medlemmer til gavn for hele teamet. Med et løfte om uopdaget 

potentiale er det enhver arbejdsgivers drøm at supportere kompetenceudvikling. Hos det udvalgte 

lederteam er samarbejdsformen teamledelse dikteret fra topledelsen, og er udviklet med eksterne 

konsulenter gennem mapping af de ansattes JTI-profiler og uddannelse indenfor teamkonceptet. 

Arbejdsformen er tilpasset lokale forhold og behov.  

For at holde engagementet, kræves vedligehold og fokus på stadig udvikling af teamet. Dette 

gøres på flere måder.  Interviewpersoner beskriver, hvor vigtigt det er for processen af 

lederteamets udvikling med facilitering og evaluering af erfaringer, som gør lederne stærkere og 

former teamet.  

Citat:” Vi har set lederteamet som et fantastisk redskab og har videreuddannet os.” 

Årligt fordeles fælles valgte ledelsesemner. Hver teamdeltager skal indsætte sig i et nyt emne og 

fremlægge det for teamet. Formålet er at udvikle hinanden og sig selv. En anden metode er at 

inddrage interne eller eksterne eksperter om specifikke emner, som ønskes belyst.  Her kan 

nævnes emner som innovation, værdiledelse, arbejdsglæde, stresshåndtering, high performance 

teams o.a.  

Teamroller er løbende under bevidst udvikling og forandring for at dække bredere. Der er stor 

fokus på differentieret kompetenceudvikling. Her kan nævnes mentoring, udstationering i 

udlandet og lederuddannelse. Tuckmans142 vækstfaser beskriver teamudvikling gennem en 

konstant transformation. Lederteamet arbejder bevidst på at fremme denne udvikling, hvis formål 

er at udfolde og udnytte teamets iboende potentiale. 

Min egen ledergruppe minder på flere måder om lederteamet. Tre i ledergruppen tager en 

lederuddannelse for at løfte os individuelt, men også for at udvikle gruppen. Tidligere temamøder 

af mere strategisk og udviklende karakter indført for at udfordre hinanden har dog været hvilende 
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efter, at ledergruppen har skiftet to medlemmer ud, fået et nyt medlem ind og to har været på 

barsel. Intern samlet udvikling af ledergruppen har i en periode været ikke-eksisterende, men er 

tiltrængt for at opbygge bedre samarbejdsforhold og gensidig tillid. Ved en evaluering af vores 

mødeformer, har vi genindført og fordelt temamøder, hvor jeg til sensommer skal fremlægge 

denne opgaves diskussionsoplæg. 

Stabilitet 

Teams performance er undersøgt over kortere perioder, men omhandler ikke problematikken 

omkring længerevarende stabilitet indenfor medlemsskaren. Klar rollefordeling beskrives som en 

afgørende faktor for at teams fungerer. En udskiftning af teammedlemmer vil altid afstedkomme 

en periode af ustabilitet, inden der er skabt en ny rollefordeling, ny magtpositionering og 

reetablering af gensidig tillid. Interviewpersoner nævner, at det mest kritiske for teamet er 

ændring af medlemmer i teamet, enten i form af nedskæring af antal eller udskiftning af et 

teammedlem. En sådan ændring vil kræve, at man starter forfra med at finde sin plads og opbygge 

tillid. Dermed defineres udviklingsprocessen som blandt det mest kritiske, fordi den er 

ressourcekrævende i form af tid og energi.  

Citat:” Kritisk ville være et nyt stærkt medlem med helt andre idéer om, hvordan ting skal foregå. 

Så ville teamet blive skudt tilbage og skulle finde ud af på ny måde, hvordan tingene skal foregå. 

Og vi skal bruge energi på, hvordan vi skal agere. Det ville måske være godt eller dårligt. Det ville 

kræve noget ekstra. Slutproduktet kan blive lige så godt eller bedre.” 

I en ustabil periode forårsaget af ændring i sammensætning af teammedlemmer, vil teamets 

vækst være sat tilbage til storming og forming stadier iflg. Tuckman143, og kan først forventes at 

yde optimalt igen, når det når performing stadiet. Så på trods af teams giver associationer til 

dynamik, effektivitet og fremdrift, går disse begreber på output og performance, mens selve 

teamstrukturen og samarbejdsformen kræver stabilitet for at fungere. 

Jeg mener ikke, at dette er anderledes end i enhver anden gruppe. Nye medlemmer skaber 

ændrede magtpositioneringer, selvom samarbejdsform i teams ledelsesmæssigt er mere afhængig 

af tillid og gensidig forståelse. 

Når jeg kigger på min ledergruppe, ser jeg fremadrettet en afdelingschef med en 

åremålsansættelse, der kunne medføre udskiftning af chefposten i ledergruppen og give 

ustabilitet. Jeg vurderer også, at flere af kolleger i gruppen af karrieremæssige årsager ville kunne 

skifte job inden for få år. Pt. er én leder i gruppen på barsel, så gruppen har været tilført en 

udefrakommende konstitueret leder. En anden leder er på vej på barsel, hvor to deler 

ledelsesopgaven af enheden i perioden. Denne vikariering påfører alle ledere ekstra arbejde.  3 ud 

af 5 af ledere er i gang med tidskrævende lederuddannelse ved siden af arbejdet. Jeg vil ikke 
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karakterisere disse forhold som stabile. Spørgsmålet er, om ledelsesvilkår ikke altid indebærer 

løbende forandring.  Jeg mener, at de foranderlige forhold nedbryder en nødvendig stabilitet for 

at udvikle en tidskrævende og engagerende teamstruktur. De foranderlige forhold kan konstant 

sende et team bagud i vækstfaser fra performing stadiet, hvor samarbejdsformer skal redefineres 

og tillid genopbygges. 

Tillid 

Tillid indenfor teamledelse er ikke et team teoretisk begreb. Belbin144, Katzenbach & Smith145 og 

LaFasto & Larsson146 beskriver, at teams fungerer med udstukne formål, mål, rolle- og 

ansvarsfordeling. De dermed mener, at begrebet tillid ikke vil være nødvendig pga. de klart 

definerede rammer, hvor alle ved, hvad de skal gøre, hvorfor, hvordan og hvornår. Men på mit 

interviewspørgsmål om, hvad der er afgørende for et lederteams performance, svarer alle 

entydigt, at det er de interpersonelle relationer. Alle nævner tillid!  

Citat: ”Vi forstod ikke hinanden. Vi var ikke et team på det tidspunkt, men en ledergruppe der 

arbejdede sammen, fordi vi var nødt til det. Vi havde absolut ikke valgt hinanden, men vi prøvede 

at få det til at fungere. Et af redskaberne til at få det til at fungere var at finde ud af, hvilken 

størrelse vi er. Vi har haft en coach ind over flere omgange foruden, at vi hver især er blevet 

uddannet. Så vi har kigget meget på, hvad vi er for nogen, og hvilke rum skal vi hver især skal 

bruge for at agere i dette. Hvordan forstår vi hinanden?” 

At opbygge den fælles forståelse og tillid til hinanden tager tid, og en tidsfaktor er dermed 

indbygget for at få et team til at fungere. Teammedlemmer er afhængige af hinanden for at opnå 

succes. Tillid bruges som fundament for, at alle har de bedste intentioner, ofrer sig for de fælles 

mål og ikke har skjulte personlige dagsordener. Tillid skal bruges til at opbygge teamets fælles 

forforståelse ved at turde snakke om forventninger til hinanden med fokus på personlige 

kompetencer, som er mere følsomme at håndtere. Følgende citater synliggør, at tilliden skal 

opbygges, og hvor tilliden findes, fungerer samarbejdet godt.  

Citat:”1+1=3 oplever vi i et team af og til. Vi rykker mere end vi ville have gjort hver for sig. Det er 

positivt. Men det er et mindset, og det kommer ikke fra dag ét. Det kræver tid og en vis 

fortrolighed, fordi man er nødt til at tro på, at alle har de bedste intentioner. Hvis der er nogen, der 

sidder og kører sin egen dagsorden, er man tabt. Vi er rigtig gode til at være enige om, hvad vi vil, 

hvor vi er henne, og hvad vi forventer af hinanden. Forventningsafstemning. Og ikke at spille med 

skjulte kort.”  
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Teoretikerne som William, Nida, Baca og Latané147 arbejder derimod med modsatte effekter af 

tillid, nemlig mistillid. Effekter som medfører, at teamdeltagere underperformer som tidligere 

nævnt mht. social loafing, free rider og Ringelmann effekt. Interviewpersonerne understøtter 

mistillid, som meget kritisk for, at et team fungerer. 

Citat: ”JTI-profilerne legitimerer og gør det nemmere at sige nogen ting til hinanden, men det er 

stadig ikke alt, der kan siges. Man kan sige tingene på en pæn måde, men ikke stille krav. Det 

handler om tillid. At være åben for at tage imod. Om værdier og prioritering. Hvor det kunne gøre 

en forskel at sige noget, er der barrierer. Der hvor tilliden findes, fungerer det. Men det er der ikke 

mellem alle. I forhold til når nogen er utilfredse over, at alle ikke løfter nok.”   

Citat:” Der mangler, at vi kan have tilliden til hinanden - at have den svære samtale. Og det kunne 

være legalt at stille krav til hinanden.” 

I dette citat nævnes til sidste ét af de begreber som William, Nida og Latané148 fremhæver som en 

potentiel fare ved teams. Ringelmann-effekten, hvor et medlem kan performe mindre end de 

øvrige i teamet, fordi egen indsats føles ubetydelig for gruppens samlede indsats, eller free rider-

effekten, hvor ét teammedlem ikke yder. Teoretikerne overser, at på trods af teammedlemmers 

teoretiske ligeværdighed i kraft af alsidighed, klar rolle- og ansvarsfordeling, er det i virkeligheden 

lige så svært at stille krav til hinanden i teams som til kolleger og til hinanden som mennesker.  

Diskussion 

Belbin149, en af grundlæggerne af team konceptet, sælger kommercielle 

teamudviklingsprodukter150.  Derfor indtager jeg en kritisk holdning overfor for hans positive 

indstilling til teamledelse, der sandsynligvis er præget af hans økonomiske fordel ved at fremlægge 

et fordelagtigt perspektiv på team performance.  

På trods af teamledelse optimerer arbejdsprocesser eller ej bedre end andre grupper eller 

individuel indsats, associeres begrebet team med sportsverdenen, energi og gruppedynamik, 

modernitet, personlig engagement og konkurrencementalitet. Et billede af aktivitet og udvikling, 

som profilerer organisationer positivt med fremherskende værdier. Men det er svært at måle 

effekt. Den anvendte teori om teamledelse og data indsamlingen viser fordele og ulemper ved 

teams, men beviser ikke, at teams virker. Det undersøgte lederteams mål er lig med deres 

afdelings mål. Det har ikke været en del af spørgeguiden, om mål er ændrede, og om det så er sket 

i forventning til lederteamets øgede performance, eller pga. øget international konkurrence. Det 

vil være interessant at følge op på dette punkt, når jeg fremlægger opgaven for dem.  

                                                           
147

 Williams, K.D. ; Nida, S.A. ; Baca, L.D. ; Latane, B. (1989) 
148

 Williams, K.D. ; Nida, S.A. ; Baca, L.D. ; Latane, B. (1989) 
149

 Belbin, R.M. (1999),(200), (2004) 
150

 software systemer (INTERPLACE, Belbin Team Role Expert System og WorkSet, Belbin Promoting, Job, Flexibility), bøger, film m.v. se 

www.belbin.com  

http://www.belbin.com/


Optimering af en ledergruppe                                                                          Rikke Bjarnhof                                                                       
Master of Public Governance, CBS                                                                  Nationalmuseet                                                                                      

 

39 
 

Jeg opfatter min egen ledergruppe som en hybrid mellem en ledergruppe og et lederteam, hvor vi 

har taget mange teamelementer til os i form af fælles bundlinje, fælles tværgående projekter og 

fælles resultatlønskontraktmål. Jeg tvivler på, om et lederteam er bedre end en ledergruppe til at 

styre med bundlinjen som mål. Men måske kan det blive sjovere at styre sammen, fordi det 

kræver større sammenhold, og at vi giver mere af os selv. Interviewpersonerne giver udtryk for, at 

vejen til at nå målene gennem et lederteam er optimeret, ikke i form af mindre tidsforbrug, men i 

form af øget motivation og bedre beslutninger. Det øgede kollegiale forventningsniveau betragter 

jeg både som optimering, men kan også være en ulempe. Øget fokus på menneskelige styrker og 

svagheder, træning i at rumme hinanden og indsigt i at definere eget bidrag kan sandsynligvis gøre 

os til bedre ledere. Men besvarelserne understreger også, at arbejdsformens rolle- og ansvars-

fordeling og engagement kræver løbende træning, vedligehold og udvikling for, at de gode 

hensigter ikke løber ud i sandet. Dette må betyde, at det ikke falder helt naturligt.  

Alle team teoretikerne gør opmærksom på, at hvis samarbejdsreglerne ikke er klare og følges af 

alle, fungerer arbejdsformen ikke. Men selv med klar rolle- og ansvarsfordeling, kan 

interpersonelle relationer alligevel svække synergien i teams, hvis kemien eller 

magtpositioneringen ikke er på plads. I undersøgte team mener jeg, at faktorer som uformel magt, 

asymmetri, alliancer og anciennitet spiller ligeså stor en rolle som i andre grupper. Måske derfor er 

opfattelse af tillid til hinanden vigtigste faktor for, at deres lederteam fungerer. Her ser jeg 

begrænsninger i teorierne for, om man kan sikre 100 % engagement fra teamdeltagere. 

Earley151 fandt, at persontyper beskrevet som individualister præsterer dårligere på opgaver med 

fælles ansvarlighed end kollektivister, så teamstrukturen appellerer til individtyper i varierende 

grad. Lederteamet beskriver netop sig selv startende som individualister. For alle ledere kræves 

derfor en ændret grundindstilling mod en kollektivistisk tilgang.  

Team konceptets tilgang til samarbejdsform er i konflikt med den danske konsensus kultur. Iflg. 

Røvik152 kan teamledelse risikere at ende som en hybrid, hvor tilpasning ikke udnytter idéen om, at 

alsidige bidrag giver bedste løsninger – ikke kompromisser. Dermed opnås team effekten måske 

ikke. Medlemmer i lederteams skal afgive individuel magt til fællesskabet, og teamdeltagere spiller 

ind med personlige kompetencer på en helt ny, synlig måde. Vi har i mange år lært faciliterende 

teknikker med en positiv tilgang til kritik af hinanden med indbygget konfliktskyhed! Er den danske 

kultur, den offentlige sektor og min egen ledergruppe moden til skarp kritik af hinandens 

svagheder og til at stille krav til hinanden, som kræves i et lederteam? Det kan virke befordrende 

for personlig udvikling, men sandelig også virke uvant og sårende. 

Tidsfaktoren, hvor et team skal udvikles igennem flere faser, før det betegnes som produktivt, 

overrasker mig. Der er tankevækkende, at stabilitet er så afgørende, fordi nye teammedlemmer 

sender teamet tilbage til tidligere faser, hvorfra det skal genudvikles. Min ledergruppe har haft 
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mange udskiftninger gennem de sidste år, og fremtiden ser ikke anderledes ud. Tidsfaktor og 

manglende stabilitet kan dermed risikere at sænke niveau for vores performance, hvis vi vælger at 

udvikle os mod et lederteam. 

Begrænsninger findes, når teamet ikke kan sammensættes fra start, men præmisser er givet på 

forhånd - som i min egen og undersøgte ledelsesgruppe. Job-åbningen i undersøgte lederteam 

blev et pragmatisk valg, hvor virksomheden ikke agerede efter team konceptet ved at supplerende 

den ønskede JTI-profil, som burde være afgørende. To gange blev team konceptet ikke efterlevet, 

og dette støtter mønstret, om at signalværdien af teamledelse internt og eksternt har lige så stor 

betydning som reelt output. Et andet mønster der tegner sig, er parallelle universet af et uformelt 

hierarki i lederteamet med magtpositionering, jalousi og gruppering, som forekommer i alle typer 

grupper. Teori om teamstruktur burde afværge disse følgevirkninger, men måske eskalerer team 

konceptet uintenderet interpersonelle følelser. 

Iflg. socialkonstruktivisme forandrer opfattelsen af virkeligheden sig hele tiden med ændrede 

forståelser. Ved en udvikling af os til et lederteam skal ”ledergruppe” redefineres. Vi skal være 

enige om en forandring kan være til fordel, at vi tør eksponere vores personlige præferencer, at vi 

tør afstå individuel ledelsesmagt for fællesskabet… og at det tager tid.  

Matrix tankegangen har grundlæggende andre værdier end linje opbyggede organisationer. 

Begrænsninger findes, hvis teammedlemmernes værdigrundlag ikke er samstemmende med 

hinandens og organisationens værdier153. Prioriterede offentlige værdier som innovation og 

effektivitet er med til at teamstruktur bruges i det offentlige, som Beck Jørgensens154 afdækkede. 

Men værdierne er tilbage fra 2007 og kan være forældede. Hvem ved, om vi med nye værdisæt vil 

erstatte horisontale arbejdsprocesser med nye typer samarbejdsformer?  

En uintenderede følgevirkning ved horisontale ad-hoc grupper kan være, at de fungerer som 

praktisk, social og lokalkulturel foranstaltning mod, at individet føler, at det forsvinder i en 

organisation, der løbende fusionerer og bliver større. Måske kan teamledelse dermed bidrage med 

tryghed og sammenhold, selvom vi som ledergruppe ikke forsvinder i organisationen.  

Konklusion 

Opgaven undersøger forskellen mellem en ledergruppe og et lederteam for, hvordan 

samarbejdsformen påvirker performance. Formålet har været at afdække potentiale til at skabe 

bedre arbejdsvilkår, minimere forbrug af arbejdstid og styrke ledergruppen. Jeg kan konkludere, at 

en udvikling mod et lederteam ikke er løsningen, hvis hovedformålet er at vinde tid. Jeg kan 

konkludere, at udvikling mod et lederteam kan være en løsning, hvis formålet er at forbedre og 

styrke ledergruppens sammenhold. En mulighed kan være at tilvælge del-elementer af 

teamkonceptet. 
                                                           
153

 LaFasto, J.M. & Larsson, C.E.(1989), p.245   
154

 Beck Jørgensen, T. (2007), kap.3 



Optimering af en ledergruppe                                                                          Rikke Bjarnhof                                                                       
Master of Public Governance, CBS                                                                  Nationalmuseet                                                                                      

 

41 
 

Team konceptet grundidé med at sammensætte deltagere efter faglighed suppleret med 

personlige præferencer for at optimere teamets fælles performance, er ikke gennemført af 

undersøgte lederteam. Lederteamet var sammensat fra start, men arbejder med at udvikle 

præferencer for at dække bredere. JTI-profiler155 bruges til at profilere styrker. Kendskab til alle 

medarbejderes JTI-profiler anvendes som et velfungerende værktøj til at udvikle sig selv, teamet 

og organisationen, og opfattes som motivationsfaktor. Samtidig kan der i interviews spores et 

socialt pres for, at engagement og motivation skal være til stede.  

Jeg kan konkludere, at min ledergruppe allerede har taget mange elementer fra teamledelse til sig. 

Den væsentligste forskel mellem de to grupper er, at undersøgte lederteam inddrager personlige 

præferencer som supplement til faglige kompetencer. Min ledergruppes MBTI-profiler er testet, 

og vi kan nemt udnytte og udvikle vores profiler aktivt som supplement til vores faglighed, hvis vi 

ønsker det. Præmisser for deltagere i ledergruppen kan ikke ændres, før der kommer en åbning, 

men vi kan overveje om MBTI-profiler skal inddrages i en ansættelsessituation.  

En anden væsentlig forskel mellem min ledergruppe og undersøgte lederteam, er deres fokus på 

fælles kompetenceudvikling, hvor min ledergruppes fokus ligger på individuel kompetence 

udvikling. Tillid var vigtigste faktor for, at deres lederteam fungerer. Deres fælles 

kompetenceudvikling betragter jeg som teambuilding, normsættende for hele teamet og 

tillidsopbyggende. Dette kan min ledergruppe med fordel indføre mere af for at skabe en styrket 

gruppe og udvide den gensidige tillid. Når vi i fællesskab finder fælles forståelse for normer og 

respekterer hinandens bidrag, burde det på sigt vinde tid for os alle. 

Jeg vil i undersøgte lederteams samarbejde pointere disse vigtige forskelle fra min ledergruppe:  

 Teambuilding - fælles identitet 

 Italesættelse af personlige præferencer – udnytte alsidighed og styrker 

 Tidsfaktor (tid sammen til at koordinere forforståelse) 

 Deling af personaleledelse 

En forandring mod et lederteam vil hurtigt kunne etableres i ord, men ikke hurtigt i handling. 

Tidsfaktoren spiller afgørende ind i forhold til at udvikle en fælles forforståelse af lederteamets 

formål, mål, rolle- og ansvarsfordeling og samarbejdsform. Det vil være en langsigtet strategi, før 

en effekt på øget performance vil mærkes.  

Perspektivering til egen ledelsespraksis 

Hele MPG-lederuddannelsen kvalificerer min egen ledelse, mit bidrag til ledergruppen og til 

Nationalmuseet. 
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Emnet teamledelse har åbnet et spændende ledelsesområde og fået mig til at reflektere over, 

hvordan aktivt brug af personlige præferencer kan bidrage til fællesskabet og udvikle individet på 

en alternativ måde end faglighed. Jeg har undervejs i processen sammensat tværgående 

arbejdsgrupper på nye måder for at fremme alsidighed og undersøge dets effekt. Jeg kan 

konstatere, at indledende afklaring af formål, mål, rolle og ansvar er afgørende for om en gruppe 

fungerer. En mapping af ledergruppens personlige præferencer har tidligere fundet sted med 

MBTI-testen, men aktivt brug af disse på linje med faglighed vil være en meget alternativ 

arbejdsform på Nationalmuseet, hvor faglighed og viden er i højsædet. I min ledergruppe mener 

jeg, at det vil være muligt, hvis vi ønsker det.   

Med udgangspunkt i vores ledelses- og samarbejdsform ønsker jeg, at opgaven fungerer som 

diskussionsoplæg for forandring i gruppen. Diskussionsoplæg skal legalisere at italesætte vore 

interne relationer for, hvad der skal til for at skabe en stærkere gruppe, udvide gensidige tillid og 

optimere samarbejde. Jeg mener, at vi ikke løfter ligeligt i ledergruppen, men er klar over, at mit 

eget tidsmæssige overforbrug på arbejdet ikke er løsningen. Jeg mener, at den fælles udvikling og 

respekt for hinandens bidrag på sigt kan give os alle i ledergruppen bedre arbejdsvilkår og 

forbedrede vores samarbejde. Jeg tvivler på, at der vil være den krævede stabilitet i min 

ledergruppe til at udvikle en meget tillidsbaseret samarbejdsform, men der er plads til forbedring. 

Da opgavens konklusion er, at et lederteam ikke vil give ekstra tid, kan vi sammen skærpe 

prioritering og blive bedre til at uddelegere opgaver, hvilket kan minimere vores arbejdstid. 

Hvis vi fremadrettet vælger at udvikle os til et lederteam vil det iflg. Thompson156 være 

hensigtsmæssigt at udarbejde en motivationsstrategi og en koordineringsstrategi. Derudover kan 

Røvik’s157 Kontekstualisering – når idéer oversættes til praksis være til inspiration for gruppen ved 

implementering. 

 

 

Bilag 

1. Nationalmuseets organisationsdiagram 

2. Belbin’s 9 teamroller 

3. Spørgeguiden til interviews 

4. Organisationsdiagram over interview-organisation 

5. Interview-organisation’s PowerPoint-oplæg ”Optimizing Team Performance” 

6. DVD med interviews optaget med diktafon, Philips DVT3000 
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