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Executive summary 

The  thesis  is  about  change management.  Over  the  years  change management  has  be‐

come a phenomenon that more and more organisations has incorporated as part of their 

management  strategy.  The  society  is  changing  more  and  more  rapidly,  and  amongst 

many leaders there exist a perception of change management as a tool that is necessary 

to use in order to be successful.  

In some organisations different management tools  is used  in combination with change 

management. Change management as a tool to create change in a organisation can thus 

be  seen  as  a  sort  of  meta  tool  that  embraces  other  management  tools  such  as  Lean, 

coaching, team management and so on. 

This is the case in the Danish Immigration Service. They are using storytelling, apprecia‐

tive inquiry, and innovation as tools to create change in the organisation. 

In this thesis the Danish Immigration Service’s work with changes are examined. Niklas 

Luhmanns theory on social systems is used. The aim of the thesis is to show how change 

management  is differentiated  in various approaches and understandings, and that  this 

differentiation has various consequences for the organisation.   

The thesis is divided in to four analyses, which in combination shows the differentiation 

of change management and the consequences.  

To  begin with  it  is  examined  how  the  concept  change management  has  emerged  and 

developed over time in different semantic forms.  

Secondly the possibilities of communication concerning change in the Danish Immigra‐

tion Service’s are examined. The analysis shows that different forms of communication 

concerning change management exist. 

Thirdly the Danish Immigration Service’s observation of itself and its surroundings are 

examined. The point of  the analysis  is  to show how different  types of meaning  is  con‐
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nected to change management when the Danish Immigration Service are observing dif‐

ferent part of itself and its surroundings. 

Finally it is examined how different time bindings exists in the communication, to show 

that change management  is not only differentiated  in various  types of communication, 

observations and meaning, but also in different perceptions of time. 
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1  Problemfelt 

Omdrejningspunktet for dette speciale er forandringsledelse. Et fænomen som gennem 

en årrække har vundet større og større indpas blandt danske virksomheder og organisa‐

tioner.  Samfundet  ændrer  sig  hurtigere  og  hurtigere,  og  i  dag  eksisterer  der  blandt 

mange  ledere  en  opfattelse  af,  at  virksomhedens  eller  organisationens  succes  blandt 

andet er forbundet med evnen til at imødekomme disse forandringer. Ifølge lederne lig‐

ger en del af ansvaret hos dem selv, da det er deres opgave at bedrive en  ledelse, der 

hjælper organisationen og medarbejdere gennem forandringer. Og her er det, at foran‐

dringsledelse  kommer  ind  i  billedet,  som  et  værktøj  lederen  kan  bruge  for  at  opnå 

succes  i den henseende. Mængden af bøger, artikler, kurser, konferencer m.m. om em‐

net, vidner om, at forandringsledelse er blevet et anerkendt ledelsesværktøj på linje med 

eksempelvis værdibaseret ledelse, målstyring og projektledelse.  

Dette betyder også, at en lang række forskellige tilgange til forandringsledelse er opstå‐

et. Mange forskellige virksomheder og organisationer arbejder med det og taler om det 

på  vidt  forskellige måder.  Derfor  kan  det  være  svært,  at  finde  en  fælles  definition  på 

hvad forandringsledelse egentlig er.  

En manglende fælles forståelse af et ledelsesværktøj som forandringsledelse er ikke i sig 

selv problematisk. Men når flere og flere virksomheder og organisationer anvender  le‐

delsesværktøjet  uden  at  vide  hvad  det  egentlig  er,  bliver  det  problematisk. 

Nyinstitutionel teori påpeger netop denne problematik og argumenterer for, at organi‐

sationer ukritisk indfører praksisser – eksempelvis ledelsesværktøjer ‐ uden bevis for, at 

de  er  gavnlige  (Mik‐Meyer & Villadsen 2007:Kapitel  6).  Pointen  er,  at  ”De  selvfølgelig

gjorte modeller og instrumenter for rationel organisationsdrift er sjældent fremmende for 

den faktiske aktivitet i organisationer, ikke mindst fordi de er generelle og ikke tilpassede 

den  specifikke  kontekst.  De  udgør  derfor,  ifølge  teorien,  slagkraftige  ’myter’  om  effektiv, 

god,  retfærdig,  demokratisk  og  udviklende  organisering.”  (Mik‐Meyer  &  Villadsen 

2007:119). Årsagen til at organisationer indfører disse praksisser er, at der i organisati‐

oners  omverden  eksisterer  normer  for,  hvordan  en moderne  og  effektiv  organisation 

bør ser ud. De er udsat for et legitimitetspres, og for at efterkomme dette pres, indføres 

praksisser fra omverden for at opnå legitimitet.  
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Dette speciale vil dog ikke forsøge at komme med et bud på en generel definition af be‐

grebet forandringsledelse, men blot gå ud fra den forudsætning, at der findes en række 

forskellige tilgange og tendenser i forbindelse med forandringsledelse, og at disse ukri‐

tisk indføres i organisationer.  

Der bliver ikke stillet spørgsmålstegn ved, hvad forandringsledelse er, og man kan der‐

for  sige,  at  det  er  blevet  selvfølgeliggjort.  Dette  speciale  vil  derfor  forsøge  at 

afselvfølgeliggøre forandringsledelse. Præmissen for specialet er, at man i organisation 

oplever,  at  andre  organisationer  har  succes med  forandringsledelse,  og  derfor  ønsker 

man  selv  at  arbejde med  dette.  Forandringsledelse  er  blevet  ’attraktivt’.  Problemet  er 

dog, at organisationer ikke fokuserer på, at forandringsledelse er differentieret i forskel‐

lige forståelser og tendenser.  

En  af  disse  tendenser  er,  at  diverse  ledelsesværktøjer  knyttes  sammen med  arbejdet 

med  forandringer. Allerede kendte og anerkendte  tilgange  til  ledelse  som eksempelvis 

lean,  coaching,  storytelling,  konflikthåndtering,  teamledelse m.m.,  bliver  anvendt  i  for‐

bindelse med forandringsledelse. Denne abonneren på andre ledelsesværktøjer betyder, 

at man kan betragte forandringsledelse som en slags meta‐ledelsesværktøj, eller som en 

paraply,  der  indeholder  en  række  underliggende  ledelsesværktøjer.  Det  overordnede 

værktøj  er  forandringsledelse,  og  forskellige  elementer  af  forandringsledelsen  bliver 

bedrevet ved hjælp af andre ledelsesværktøjer. Det betyder, at forandringsledelse yder‐

ligere kan differentieres i underliggende ledelsesværktøjer med hver deres tilgang. 

Der åbnes således op for, at man i forbindelse med forandringsledelse kan vælge mellem 

en række forskellige ledelsesværktøjer til at assistere i arbejdet med forandringer. Dette 

valg har dog konsekvenser, idet de ledelsesværktøjer der vælges, medfører nogle mulig‐

heder og nogle begrænsninger i forhold til, hvordan man kan arbejde med forandringer. 

Og netop dette er mange organisationer ikke opmærksomme på. Derfor vil dette specia‐

le  se  nærmere  på,  hvilke  konsekvenser  det  har,  når  en  organisation  vælger  bestemte 

ledelsesværktøjer til at assistere forandringsledelsen. 

Endvidere medfører en organisations valg af diverse ledelsesværktøjer, at forandrings‐

ledelsen  bliver  differentieret  i  en  række  forskellige  tilgange.  Der  opstår  dermed  en 

intern  differentiering  af  forandringsledelse  i  organisationen.  Derfor  vil  dette  speciale 
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også undersøge, hvordan en organisations arbejde med  forandringsledelse differentie‐

res internt, og hvilke konsekvenser dette medfører.  

Den  organisation  som  vil  blive  undersøgt  er  Udlændingeservice.  Her man  siden  2006 

arbejdet  intensivt  med  forandringsledelse,  og  man  har  inddraget  forskellige  ledelses‐

værktøjer i dette arbejde. 

Dette speciale vil vise, at begrebet forandringsledelse ikke er entydigt men flertydigt, og 

at man i Udlændingeservice rent faktisk ikke kommunikerer om forandringsledelse men 

om  forandringsledelser.  Hensigten  er  således,  at  berige  Udlændingeservice  med  kom‐

pleksitet.  Med  dette  menes,  at  der  i  Udlændingeservice  på  nuværende  tidspunkt 

eksisterer en forståelse af forandringsledelse, som jeg ønsker at supplere med yderlige‐

re  betragtninger.  På  den  måde  åbnes  der  op  for  en  bredere  forståelse  af  begrebet 

forandringsledelse og Udlændingeservices arbejde med dette.    

I Udlændingeservice italesætter man ikke arbejdet med forandringer som decideret for‐

andringsledelse, man taler derimod om forbedring (Bedre service  i Udlændingeservice 

2008).  Derfor  vil  jeg  endvidere  undersøge,  hvordan  dette  forbedringsarbejde  finder 

sted, samt hvad det har af konsekvenser for Udlændingeservice. 

Problematikken som dette speciale udspringer af er således, at man når man  i Udlæn‐

dingeservice i en given situation arbejder med forbedring, er man ikke klar over hvornår 

man skal anvende den ene type forandringsledelse frem for den anden til at skabe denne 

forbedring.  

Dette leder frem til følgende problemformulering: 

 

Hvordan håndteres og differentieres forandringsledelse i Udlændingeservice? 
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1.1  Uddybning af problemformulering 

Jeg har de følgende valgt at uddybe, hvordan problemformuleringen i dette speciale skal 

forstås. Dette  gøres  for  at  øge  gennemskueligheden  i  forhold  til,  hvad der menes med 

problemformuleringens begreber. Afsnittet er opbygget som en begrebsafklaring, hvor 

der  samtidig  vil  blive  redegjort  for  den  erkendelsesinteresse,  der  forbundet med pro‐

blemformuleringen.  På  den  måde  vil  der  blive  dannet  et  samlet  billede  af  den 

problematik, der vil blive undersøgt i dette speciale. 

Håndtering: Håndtering skal her forstås som et samlende begreb for forskellige aktivite‐

ter forbundet med forandringsledelse i Udlændingeservice. Der således tale om, hvordan 

det reelle arbejde med forandringsledelse finder sted; hvilke former for kommunikation 

og iagttagelse der er forbundet med dette, samt hvordan konsekvenser af dette håndte‐

res. Erkendelsesinteressen er således at opnå indsigt i, hvordan en organisation arbejder 

med forandringsledelse, samt hvilke konsekvenser dette arbejde har for organisationen.  

Differentiering: Problemformuleringens fokus på differentiering handler om, at der ikke 

kun i samfundet eksisterer forskellige forståelse og tilgange til forandringsledelse. Diffe‐

rentieringen af  forandringsledelse kan også eksistere  i den enkelte organisation. Dette 

vil  blive  vist  ved  at  undersøge,  hvordan  forskellige  forståelser  og  tilgange  til  foran‐

dringsledelse eksisterer side om side i Udlændingeservice. Derudover vil jeg undersøge, 

hvad denne differentiering har af betydning  for Udlændingeservice. Dette gøres ud  fra 

en erkendelsesinteresse, der bunder i et spørgsmål om, hvilke konsekvenser en differen‐

tieret forandringsledelse medfører for en organisation. 

Forandringsledelse: Omdrejningspunktet i dette speciale er forandringsledelse, men der 

er  ikke kun tale om en forståelse af begrebet som en leder  i en organisation, der  leder 

forandringer. I specialet arbejder jeg med en bredere forståelse af begrebet, og beskæf‐

tiger mig  således med, hvordan en organisation arbejder med  forandringer. Derfor  vil 

jeg undersøge, hvordan alle ansatte i Udlændingeservice arbejder med forandringsledel‐

se. Dog er der  flere  tilfælde, hvor der er  forskel på  ledere og medarbejdere, og  i disse 

tilfælde vil de to grupper blive behandlet separat. Endvidere er der tilfælde, hvor begre‐

bet  forandringsledelse  ikke  synes  adækvat,  og  disse  tilfælde  vil  der  blive  talt  om 
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arbejdet med forandringer, forandringsprocesser og forandringer generelt. Disse tilfæl‐

de vil være, når der ikke decideret er tale om en leder, der leder forandringer.   

1.2  Specialets struktur 

For  at  svare  på  spørgsmålet  i  problemformuleringen,  har  jeg  udarbejdet  fire 

arbejdsspørgsmål,  som  vil  være  styrende  for,  hvordan  specialet  struktureres.  De  fire 

arbejdsspørgsmål vil samlet give et billede af, hvordan forandringsledelse håndteres og 

differentieres i Udlændingeservice.  

 

1. Hvilke  semantiske  forme  er  tilgængelige  for  kommunikationen  om 

forandringsledelse? 

For  at  svare  på  dette  spørgsmål  vil  jeg  foretage  en  semantisk  analyse  af 

forandringsledelse. Formålet med semantikanalysen er at undersøge, hvordan begrebet 

forandringsledelse er opstået over tid, og finde frem til de semantiske former, der er til 

rådighed  i  kommunikationen.  Med  andre  ord  vil  jeg  altså  vise,  hvordan 

forandringsledelse  forandres.  Herigennem  fremtræder  mulighedsbetingelserne  for, 

hvordan  forandringsledelse  kan  opfattes  på  forskellige  måder,  ved  at  vise  dets 

kontingens.  Dette  gøres  for  at  komme  en  forståelse  af  begrebet  forandringsledelse 

nærmere,  og  denne  forståelse  vil  efterfølgende  blive  anvendt  i  formanalysen  af 

Udlændingeservices kommunikation om forandringsledelse. 

 

2. Hvilke  forskellige  forme  optræder  i  Udlændingeservices  kommunikation  om 

forandringsledelse? 

Her  vil  jeg  lave  en  formanalyse  af  kommunikationen  om  forandringsledelse  i 

Udlændingeservice,  og  undersøge  hvilke  forskellige  forme  der  er  på  spil  i 

Udlændingeservices kommunikation om forandringsledelse. Formålet med analysen er 

todelt.  For  det  første  ønsker  jeg  at  undersøge,  hvordan Udlændingeservice  håndterer 

forandringsledelse,  i  forhold  til hvilke muligheds‐ og umulighedsbetingelser der er  for 

kommunikationen  om  forandringsledelse.  For  det  andet  ønsker  jeg  at  undersøge, 
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hvordan de forskellige forme i kommunikationen om forandringsledelse adskiller sig fra 

hinanden. 

 

3. Hvordan skelner Udlændingeservice mellem system og omverden i forbindelse med 

forandringsledelse? 

Dette  spørgsmål  vil  blive  besvaret  ved  at  undersøge,  hvordan  Udlændingeservice 

iagttager  sig  selv  og  dets  omverden.  Hensigten  er  at  vise  de  forskellige 

forandringsidentiteter,  som eksisterer  i Udlændingeservice. Dette vil blive gjort ved at 

finde frem til, hvordan Udlændingeservice differentierer sig selv fra dets omverden. Jeg 

vil  her  udelukkende  beskæftige  mig  med  iagttagelser,  der  finder  sted  i 

kommunikationen  om  forandringsledelse  i  Udlændingeservice.  Denne  analyse  vil 

således  trække  på  formanalysens  resultater  vedrørende,  hvor  og  hvornår 

kommunikation om forandringsledelse finder sted.  

 

4. Hvordan  er  Udlændingeservice  temporalt  differentieret  i  forbindelse  med 

forandringsledelse? 

Her vil der blive foretaget en analyse af Udlændingeservices temporale differentiering i 

forbindelse  med  forandringsledelse.  Formålet  er,  at  undersøge  hvilke  former  for 

tidsbinding der eksisterer, og vise at der i Udlændingeservice ikke kun finder en enkelt 

tidsbinding sted, men at der derimod eksisterer flere samtidige tidsbindinger.  

Nedenstående  figur  illustrerer  specialets  struktur,  og  tydeliggør  dets 

problemorientering. 
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2  Analysestrategi 

I dette kapitel vil der blive redegjort for specialets analysestrategiske fundament. Nær‐

værende speciale har fokus på kommunikation om forandringsledelse, og på hvordan de 

relationer, der kan iagttages i kommunikation, former organisationer. Derfor anvendes 

en analysestrategi og teori, der synes hensigtsmæssig til netop dette forehavende, og her 

kommer Niklas Luhmanns teoriapparat ind i billedet. Luhmann placerer sig inden for et 

poststrukturalistiske videnskabsparadigme (Esmark et al. 2005),  så derfor vil der  ind‐

ledningsvis blive redegjort for, hvad dette indebærer.  

Først og fremmest betyder Luhmanns poststrukturalistiske tilgang til videnskab, at man 

afskriver muligheden for at iagttage verden objektivt. Verden kan udelukkende iagttages 

gennem konstruktioner af virkeligheden. 

Ydermere  abonnerer  Luhmanns  poststrukturalistiske  tilgang  på  en  epistemologisk 

orienteret  videnskabsteori.  Modsætningen  hertil  er  den  ontologisk  orienterede 

videnskabsteori,  der  spørger  til,  hvad  det  betyder,  at  noget  eksisterer.  Her  anvendes 

metodiske spørgsmål, som er kendetegnet ved at opstille procedureregler i forhold til at 

frembringe videnskabelig erkendelse, og en interesse i muligheder for at afgøre hvorvidt 

en  teori  er  sand,  objektiv  eller  videnskabelig  (Åkerstrøm  Andersen  1999:13f).  Den 

epistemologisk orienteret videnskabsteori adskiller sig derfra, ved at spørge til, hvordan 

en  bestemt  meningsfuldhed  er  blevet  til,  som  eksempelvis  en  semantik  eller  et 

kommunikationssystem.  Her  anvendes  en  analysestrategi  med  det  formål,  at  opstille 

procedureregler  for,  hvordan  man  kan  opnå  en  erkendelse,  der  adskiller  sig  fra 

eksisterende  meningsfuldheder,  og  dermed  afselvfølgeliggøre  selvfølgeligheder.  Der 

spørges ikke til hvad, men til hvordan.  

Med en epistemologisk tilgang forudsættes analysens genstand ikke. Man arbejder med 

en  tom  ontologi  (Luhmann  2009:220).  ”Epistemologi  handler  netop  om  at  observere, 

hvordan  verden  bliver  til,  i  og med  at  individer,  organisationer  eller  systemer  kigger  på 

deres omverden i bestemte perspektiver, der får verden i bredeste forstand til at dukke op 

på  bestemte måder  (samtidig med at  observatørerne  selv  dukker  op  som  f.eks.  individer 
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eller  organisationer)”  (Åkerstrøm Andersen 1999:14). Det medfører,  at dette  speciales 

perspektiv konstruerer både iagttageren og det iagttagede. Analysestrategien skal altså 

ses  som  et  valg med  konsekvenser,  og  der  kunne  være  truffet  andre  valg med  andre 

konsekvenser  for, hvordan specialets genstand kunne  iagttages,  således at genstanden 

ville  fremtræde  på  alternativ  vis.  Niels  Åkerstrøm  Andersen  (1999:15)  opstiller 

nedenstående model i forhold til at illustrere forskellen på metode og analysestrategi. 

Metode  Analysestrategi 

Iagttagelser af et objekt  Iagttagelser af iagttagelser som 

iagttagelser 

Det gælder om at producere sand viden om 

en given genstand 

Det gælder om at problematisere 

selvfølgeligheder, om at deontologisere 

Hvilke procedureregler skal anvendes for 

frembringelse af videnskabelig 

erkendelse? 

Ved hjælp af hvilke analysestrategier kan 

vi opnå en erkendelse, der er kritisk 

anderledes end den allerede givne 

meningsfuldhed? 

 

2.1  Niklas Luhmann 

Det teoretiske udgangspunkt for nærværende speciale er som nævnt Niklas Luhmanns 

teoriapparat. Dette afsnit vil derfor introducere de grundlæggende elementer i hans teo‐

ri.  Derudover  vil  de  dele  af  hans  teori,  der  anvendes  i  specialets  analyser,  blive 

operationaliseret løbende i de konkrete afsnit, hvor de bringes i spil. 

2.1.1  Sociale systemer 

Luhmann  er  systemteoretiker.  Ifølge  ham  konstitueres  og  vedligeholdes  et  system 

gennem en difference til dets omverden, som er defineret ved alt det, systemet ikke er. 

Eksempelvis  er  en  virksomhed  et  system,  der  blandt  andet  er  defineret  ved,  hvilken 

branche  virksomheden  er  beskæftiget  inden  for,  de  ansatte  i  virksomheden,  de 

beslutninger der træffes i virksomheden osv. Virksomhedens (systemets) omverden er 

samtidig  defineret  ved  alle  de  dele  og  elementer,  som  virksomheden  ikke  indeholder. 

Omverdenens  enhed  opretholdes  i  relation  til  systemet,  og  er  ikke  i  sig  selv  ikke  et 
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system, men indeholder systemer (Luhmann 2009:52f).  

Alle  systemer  har  grænser,  som  regulerer  differencen  til  deres  omverden.  Grænser 

forudsætter  eksistensen  af  noget  på  den  anden  side  af  grænsen  og  en  mulighed  for 

overskridelse  (Luhmann  2009:66).  Luhmann  bringer  i  den  forbindelse  begreberne 

element og relation på banen. Et system indeholder elementer, som befinder sig  inden 

for dets grænse, mens det har relationer til elementer i systemer uden for dets grænse. 

Eksempelvis består en virksomhed af kommunikation blandt de ansatte (elementer), og 

de  kommunikerer  med  andre  virksomheder  (relationer).  Det  er  altså  muligt  for  et 

system  at  have  relationer  til  systemer,  der  befinder  sig  i  dets  omverden.  Grænserne 

ligger  dog  ikke  fast.  Systemets  grænser  varierer,  fordi  systemet  må  indstille  sine 

grænser  alt  efter,  hvilket  system  i  dets  omverden  det  differentierer  sig  fra  (Luhmann 

2009:68).  

Luhmann skelner mellem forskellige systemer, som er illustreret i nedenstående figur.   

 

Dette  speciale vil primært beskæftige  sig med sociale  systemer,  som alle har begrebet 

dobbeltkontingens  til  fælles.  Ved  dette  forstås  den  situation,  hvor  to  systemers 

selektioner er afhængige af hinanden, hvilket medfører et problem i forhold til, hvilket 

system der træffer det første valg, som skal være udgangspunktet for, hvordan det andet 

system  reagerer  (la  Cour  2003:232).  Dobbeltkontingensen  indeholder  således  en 

usikkerhed og kompleksitet, som må reduceres  for at undgå en fastlåst situation. Hver 

type  af  socialt  system  har  sin  egen  måde  at  reducere  kompleksiteten  på:  Samfundet 

differentieres  i  funktionssystemer,  organisationer  anvender  beslutninger  om 

medlemskab, og interaktionen skelner mellem, hvem der er til stede og ikke er til stede i 

kommunikationen  (Luhmann  2009:Kapitel  3).  De  tre  typer  af  sociale  systemer 

præsenteres  med  vilje  horisontalt  frem  for  vertikalt.  Det  skyldes,  at  samfundet  ikke 
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opfattes som den samlede mængde af organisationer, ligesom organisationer heller ikke 

opfattes  som  en  enhed,  bestående  af  mindre  enheder  af  interaktioner.  Endvidere 

repræsenterer de tre typer af sociale systemer heller ikke hver deres analyseniveau (la 

Cour 2003:232f). De  tre  typer af  sociale  systemer er defineret ud  fra deres  forskellige 

måder at håndtere dobbeltkontingens på.  

2.1.2  Autopoesis 

Helt  centralt  for  Luhmanns  opfattelse  af  sociale  systemer  er  tanken  om  deres 

selvreference,  og  han  benytter  sig  i  den  forbindelse  af  begrebet  autopoesis1. 

”Autopoetiske systemer er  levende dannelser,  som  fremstiller og opretholder sig  selv. Det 

sker, idet de selv producerer og fremstiller de komponenter og bestanddele, som de består 

af.  De  skaber  m.a.o.  fortløbende  deres  egen  organisation  gennem  deres  egen  opereren. 

Dette må man forestille sig ske på den måde, at komponenterne interagerer med hinanden 

i  en  cirkulær  proces,  og  at  der  derved  bestandigt  bliver  skabt  de  komponenter,  som  er 

nødvendige for systemets opretholdelse. ” (Kneer & Nassehi 2006:53).  

Autopoetiske systemer skal  forstås som rekursivt  lukkede systemer. Det vil  sige, at de 

anvender  de  produkter  og  resultater,  der  skabes  gennem  egne  operationer  som 

udgangspunkt for videre operationer. Systemet skaber altså selv de komponenter, der er 

nødvendige  for  at  opretholde  sig  selv.  Dog  er  autopoetiske  systemer  samtidig  åbne 

systemer qua deres relationer til omverdenen. Produktionen af systemets komponenter 

sker  nemlig  også  i  kraft  af  disse  relationer,  men  relationerne  fastlægges  alene  i  det 

autopoetiske system.       

Ifølge Luhmann består sociale systemers komponenter af kommunikation, og det er ikke 

individer,  der  står  bag  kommunikationen.  Kun  kommunikation  kan  kommunikere. 

Kommunikation er således ikke noget, individet producerer, men noget de autopoetiske 

sociale systemer producerer i en fortløbende proces, hvor kommunikation knyttes an til 

kommunikation (Kneer & Nassehi 2006:72). 

                                                        
1 Begrebet blev oprindeligt udviklet af biologerne Humberto Maturana og Francisco Va‐
lera. 
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2.1.3  Iagttagelse 

Udgangspunktet for Luhmanns analytiske blik er iagttagelser af forskelle. Når vi oplever 

verden, gør vi det hele tiden i distinktioner ‐ ofte ubevidst. Den eneste måde vi kan navi‐

gere i verden på, er ved at iagttage forskelle, hvilket kan være helt banalt: det er en stol, 

ikke  en  papkasse  –  eller mere  komplekst:  det  er  en  terrorist,  ikke  en  frihedskæmper. 

Iagttagelser indeholder to elementer, der altid optræder sammen; skelnen og markering. 

Der skelnes mellem ret og uret, men kun den ene side af forskellen markeres i iagttagel‐

sen. Det kan ikke lade sig gøre at markere begge sider af forskellen samtidigt, men det er 

muligt at den ene side markeres på et givent tidspunkt, og at der herefter sker en om‐

veksling, hvorefter den anden side markeres. Forskellens to sider er givet samtidig, men 

kan ikke markeres samtidig. Men der kan over tid veksles mellem markering af den ene 

eller den anden side (Kneer & Nassehi 2006:101). Iagttagelse er således markeringen af 

den  ene  side  i  en  forskel  i  kommunikationen.  Denne  iagttagelse  af  en  forskel  kalder 

Luhmann for en første ordens iagttagelse.  

Analytikerens blik  i systemteorien hviler på denne  forskelstænkning, og  i særdeleshed 

på de såkaldte anden ordens iagttagelser, der ikke alene er iagttagelser af forskelle, men 

iagttagelser, af  iagttagelser af forskelle. Når man iagttager iagttagelser, træder den dis‐

tinktion, den iagttagede iagttagelse hviler på i fokus.  

 

 

 

Det kan eksempelvis være, at en gruppe aktører kommunikerer, at der er forskel på for‐

andringsledelse og projektledelse.  Som analytiker på  anden orden vurderer man  ikke, 
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hvorvidt forandringsledelse faktisk er forskellig fra projektledelse, man iagttager blot, at 

der er en kommunikation, der iagttager, at der er en forskel. Som anden ordens iagtta‐

ger, iagttager man hvilken distinktion, den iagttagelse man undersøger, hviler på.  

Som første ordens iagttager, bliver den markerede side af en forskel ofte tydeligere, når 

den ses i kontrast til det omkringliggende. Eksempelvis står det tydeligere for os, hvem 

der er ved regeringsmagten, når denne sættes op overfor oppositionen. Det giver  ikke 

mening, at iagttage noget som værende regering og opposition samtidigt, og distinktio‐

nen er på den måde med  til  at  reducere kompleksitet,  fordi det kontingente  fikseres  i 

forskelsoperationen.  

Der er altid et paradoks forbundet med iagttagelser på første orden, fordi første ordens 

iagttagelsen ikke er bevidst om, hvilken forskel iagttagelsen hviler på – men alligevel er 

stand til at skelne. Anden ordens iagttagelsen træder et skridt væk og kan dermed både 

se, hvilken forskel første ordens iagttagelsen hviler på, og hvordan dens paradoks bliver 

skubbet  ud  af  iagttagerens  synsfelt,  og  med  Luhmanns  terminologi  afparadokseres 

(Åkerstrøm Andersen 1999:114).  

Men på anden orden opstår et nyt paradoks, nemlig det,  at en anden ordens  iagttager 

ikke kan iagttage sig selv som iagttager, hvorved en blind plet opstår. Man kan ikke se, at 

man ikke kan se, hvad man ikke kan se. (Åkerstrøm Andersen 1999:114) Der findes altså 

ingen  fuldendte  iagttagelser,  for man  vil  aldrig  kunne  begribe,  det  fulde  omfang  af  de 

forskelle  ens  iagttagelser hviler på – uanset om man er nået op på anden,  tredje  eller 

fjerde orden.  

2.1.4  Meningsbegrebet 

Sociale systemer skaber sig selv gennem mening, og sociale systemer kan ikke eksistere 

eller operere uden mening. Luhmann definerer mening som værende ”…the link between 

the actual and the possible:  it  is not the one or the other.” (Luhmann 1985:102). Så hvis 

Luhmanns  egen  forskelsterminologi  anvendes,  kan  mening  forklares  ved  enheden  af 

forskellen AktualitetPotentialitet, hvilket betyder, at i et givent øjeblik vil noget optræ‐

de som aktuelt i kommunikationen, mens andet vil optræde som en mængde potentielle 

alternativer (Kneer &Nassehi 2006:79f). 
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I forbindelse med sit meningsbegreb præsenterer Luhmann tre dimensioner (Åkerstrøm 

Andersen  1999:144),  der  kan  anvendes,  når  aktualiseret mening  skal  iagttages.  Disse 

dimissioner er illustreret i nedenstående figur.  

 

1) Sagsdimensionen handler om hvilke genstande og temaer, der markeres i kommuni‐

kationen. Her er der fokus på, hvad der markeres frem for noget andet.  

2) Socialdimension er forholdet mellem os og dem. Man kan ikke iagttage os, uden sam‐

tidig at markere hvem os ikke er, eller hvem der ikke er en del af os. 

3) Tidsdimension er  spændingen mellem  fortiden og  fremtiden,  hvilket har betydning 

for, hvordan nutiden konstrueres og emergerer. 

2.1.5  Funktionssystemskoder og iagttagelsesledende forskelle 

Luhmann mener, at samfundet er funktionelt differentieret,  i det han kalder funktions‐

systemer2. Til hvert funktionssystem er tilknyttet et symbolsk generaliseret medie, der 

muliggør kommunikation mellem aktører, der ikke kender hinanden. Medierne kan fun‐

gere i alle former for kommunikation, uanset hvad denne handler om. Et eksempel på et 

symbolsk generaliseret medie er penge, som er knyttet til  funktionssystemet økonomi. 

Der kan i princippet kommunikeres om alt i økonomiens kode, da alt i teorien kan pris‐

sættes.  Befinder man  sig  inden  for  økonomiens  kode,  vil  alt  blive  forstået  økonomisk, 

                                                        
2 Funktionssystemer og deres koder ikke genstand for analyse i dette speciale, men der 
vil alligevel blive redegjort for disse, da de illustrerer principperne for iagttagelsesle‐
dende forskelle, som vil blive anvendt i specialet. 
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befinder man sig inden for rettens kode, vil alt blive forstået retligt osv. Koder udelukker 

hinanden, idet de skal forstås som totale logiciteter (Åkerstrøm Andersen 2002:28). 

Symbolsk  generaliserede  medier  kommunikerer  i  binære  koder.  Ved  dette  forstås  et 

todelt blik, der skelner mellem en positiv og en negativ værdi. I det økonomiske funkti‐

onssystem,  der  kommunikerer  i  mediet  penge,  kommunikeres  i  den  binære  kode 

BetaleIkke betale. Fordi koden er binær, deler den verden i to dele. Alt kan placeres på 

en af kodens sider.  I økonomiens kode kan alt  sammenfattes,  i det man kan/vil betale 

for, og det man ikke kan/ikke vil betale for – tilstande der udelukker hinanden, idet man 

ikke kan betale og samtidigt ikke betale (Åkerstrøm Andersen 2002:28). 

Fordi erkendelsesinteressen  i dette speciale  ikke kredser om et decideret  funktionssy‐

stem,  er  det  ikke  koder  der  iagttages,  men  nærmere  det  Luhmann  kalder 

iagttagelsesledende forskelle. Iagttagelsesledende forskelle virker et langt stykke hen ad 

vejen som koder, men de er ikke som sådan bundet op på systemerne økonomi, politik 

osv.  

2.2 – Afgrænsning 

I dette afsnit vil jeg redegøre for specialets afgrænsning i forbindelse med min case, teori 

og empiri.  

2.2.1  Case 

I dette speciale vil Udlændingeservice fungere som case. Her har man gennem de sene‐

ste  år  gennemført  omfattende  forandringer,  og  arbejder  stadig  videre  med  dette. 

Udlændingeservice  arbejder  med  en  række  forskellige  ledelsesværktøjer,  der  har  til 

formål at skabe forandring i organisationen, og er derfor en formålstjenlig case i forhold 

til at undersøge den problemstilling, som dette speciale udspringer af. 

Dette  speciale  vil  ikke  beskæftige  sig  med,  hvilke  overvejelser  der  ligger  bag 

Udlændingeservices valg af ledelsesværktøjer. Her fungerer Udlændingeservice udeluk‐

kende som en empirisk genstand, hvis arbejde med forandringsledelse skal illustrere, at 

de  valg der  træffes har  konsekvenser,  og  at  forandringsledelse  er  et  differentieret  be‐

greb. 
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Udlændingeservice  anvender  flere  forskellige  ledelsesværktøjer  i  deres  arbejde  med 

forandringer. Jeg har valgt at koncentrere mig om tre af de anvendte værktøjer, som er; 

fortællinger,  appreciative  inquiry  og  innovation.  Udover  disse  tre  arbejder  man  i 

Udlændingeservice  blandt  andet  med MUS,  teamledelse  og  Lean  som  værktøjer  til  at 

skabe forandring. Jeg kunne således have valgt flere værktøjer, men har valgt at koncen‐

trere mig om  tre værktøjer,  idet  jeg mener,  at det  er  et passende antal  i  forhold  til  at 

illustrere forandringsledelsens differentiering. Jeg kunne ligeledes have valgt at fokuse‐

re  på  andre  værktøjer,  men  de  tre  udvalgte,  har  det  primære  formål  at  skabe 

forandringer, i modsætning til andre værktøjer som har langt flere formål, der ikke dre‐

jer sig om at skabe forandringer.  

2.2.2  Teori 

Dette speciale anvender udelukkende Niklas Luhmanns teoriapparat. En lang række an‐

dre teorier kunne også være valgt  i  forhold til at undersøge specialets problemstilling. 

Men Luhmanns teori indeholder alle de områder og begreber, som jeg finder interessan‐

te  og  relevante  i  forhold  til  denne  problemstilling,  hvorfor  han  er  valgt.  Jeg  er  dog 

opmærksom på,  at anvendelse af en eller flere andre teorier kunne give en anden ind‐

sigt. Men ikke nødvendigvis en indsigt som er bedre eller dårligere end dette speciales – 

blot en anden. 

Med udgangspunkt i Luhmanns teori har jeg valgt at lave fire analyser. Baggrunden for 

at netop disse fire er valgt er, at de i kombination med hinanden bidrager med at afselv‐

følgeliggøre  forandringsledelse.  De  tre  første  analyser,  semantik‐,  form‐  og 

SystemOmverden‐analysen, er  ’klassiske’ Luhmann‐analyser,  som ofte anvendes  i  for‐

bindelse  med  at  opnå  indsigt  i  begreber  og  organisationer.  Den  sidste  analyse, 

tidsbindingsanalysen, bliver derimod ikke i samme grad anvendt som de tre andre, men 

ikke desto mindre er den relevant i dette speciale. Den bidrager med en indsigt i, hvor‐

dan  forandringsledelse  er  temporalt  differentieret,  og  giver  dermed  en  interessant 

vinkel på, hvordan forandringsledelse er differentieret. 

2.2.3  Empiri 

I dette speciale anvender jeg tre former for empiri. Den første type knytter sig til seman‐

tikanalysen. Her er der tale om videnskabelige artikler om forandringsledelse. Dette felt 
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er utrolig omfattende, og derfor har jeg valgt at afgrænse denne empiri til artikler, hvis 

hensigt er det samme som jeg. Derfor har jeg koncentreret mig om artikler, der beskæf‐

tiger sig med, hvordan begrebet forandringsledelse er opstået over tid, samt artikler der 

sammenligner forskellige retninger inden for forandringsledelse. Omfanget af empirisk 

materiale der anvendes i semantikanalysen, er måske derfor ikke så stort, som man el‐

lers ser det i andre af denne type analyser. Men netop fordi jeg har koncentreret mig om 

at udvælge empiri, der så at sige, har gjort  forarbejdet  for mig, har  jeg  ikke  fundet det 

nødvendigt at inddrage yderligere. 

Den anden form for empiri i specialet er tekster om Udlændingeservice. Her er der pri‐

mært  tale  om  tekster  udarbejdet  af  Udlændingeservice  selv;  årsrapporter,  strategier, 

fortællinger, evalueringer, medarbejdermagasiner m.m. Fælles for disse er, at det er per‐

soner  i  Udlændingeservice,  der  beskriver  forhold  i  og  omkring  Udlændingeservice. 

Derfor  er  disse  tekster  naturligvis  farvet  af  disse  personers  forståelse  af 

Udlændingeservice, ligesom enkelte af teksterne er udarbejdet med det formål at frem‐

stille Udlændingeservice i et positivt lys. Dette mener jeg dog ikke er problematisk, idet 

jeg er opmærksom på dette, og forholder mig kritisk i min læsning. Endvidere giver det 

mig indblik i Udlændingeservices egen forståelse af forandringsledelse. 

Tredje form for empiri er interviews med to ledere i Udlændingeservice. Der er tale om 

en chef  for Udlændingeservices Arbejdsmarkedskontor og en chef  for Ledelsessekreta‐

riatet.  Begge  er  mellemledere,  og  har  dermed  indsigt  i  både  rollen  som  leder  og 

medarbejder,  og  hvad  disse  roller  indebærer  i  forhold  til  Udlændingeservices  arbejde 

med forandringsledelse. De to interviews er blevet foretaget som kvalitative forsknings‐

interview  (Kvale  1994:31ff),  hvor  en  spørgeramme  har  dannet  grundlag  for  de  to 

interviews (Se bilag 1). Derudover har jeg spurgt ind til emner og områder, der er frem‐

kommet i selve interviewsituationen, og som var relevante for specialet. 

2.3  Udlændingeservice 

I  dette  afsnit  vil  specialets  case,  Udlændingeservice,  kort  blive  beskrevet. 

Udlændingeservice er en offentlig instans under Integrationsministeriet, der har til op‐

gave  at  administrere  udlændingelovgivningen  i  Danmark.  Oprindeligt  hørte 

Udlændingeservice under Justitsministeriet og hed Direktoratet for Udlændinge. Heref‐
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ter blev det omdøbt til Udlændingestyrelsen og flyttet ind under Indenrigsministeriet, og 

i 2001 blev det  flyttet  til det nyoprettede  integrationsministerium.  I 2006 skiftede det 

navn til det nuværende Udlændingeservice (www.nyidanmark.dk). 

Udlændingeservice træffer afgørelser i forbindelse med udlændinges ophold i Danmark, 

hvilket vil sige at behandle ansøgninger om asyl,  familiesammenføring, visum, arbejds‐

tilladelser  m.m.  Endvidere  har  Udlændingeservice en  lang  række  administrative 

opgaver inden for udlændingeområdet, som eksempelvis administration af asylansøge‐

res  underhold,  indkvartering  af  asylansøgere  samt  etablering  og  drift  af  asylcentre. 

Udlændingeservice tager også del i udarbejdelsen af lovgivningen på udlændingeområ‐

det, og formidler information og vejledning inden for udlændingeområdet til brugere og 

andre interessenter (Udlændingeservice Årsrapport 2010:3).  

Der er ansat omkring 500 personer i Udlændingeservice, og de er opdelt på tre områder: 

Asyl  og  Familiesammenføring,  Job  og  Service  samt  stabsfunktionerne,  og  der  træffes 

årligt  over  100.000  afgørelser  vedrørende  udlændinges  ophold  i Danmark 

(www.miapris.dk) 

Udlændingeservice definerer  i  deres  årsrapport  fra 2010 deres mission og vision  som 

følgende: 

Mission: ”Vi skal løfte en opgave af stor betydning for samfundet. Vores brugere er udlæn

dinge og danskere, der har brug for vores sagsbehandling og vejledning. Det er også skoler, 

universiteter og virksomheder. Vi skal tage udgangspunkt i brugernes ønsker og behov. Vi 

skal hjælpe brugerne og værne om retssikkerheden. Vi skal værne mod og forebygge mis

brug og værne om statens sikkerhed. Vi skal føre den nødvendige kontrol på en fair måde. 

Disse samfundsinteresser skal vi komme i møde ved at levere hurtig, serviceorienteret og 

effektiv sagsbehandling af høj kvalitet.” (Udlændingeservice Årsrapport 2010:3). 

Vision:  ”Inden  udgangen  af  2010  ønsker  vi  en  arbejdsplads,  hvor medarbejdere  løbende 

udvikler sig både fagligt og personligt og har indflydelse på beslutninger af betydning for 

deres trivsel, og hvor ledelsen går foran med stolthed og begejstring og medvirker til, at vi 

spiller sammen som et hold. Vi ønsker at være kendt for at forny os. Vi vil også være kendt 

for at  levere en stadig bedre service. Vi ønsker at være en af Danmarks bedste offentlige 

arbejdspladser.” (Udlændingeservice Årsrapport 2010:3).    
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Siden 2006 har Udlændingeservice gennemgået en række omfattende  forandringer  in‐

den for ledelse, organisering og drift, og de betegner sig selv som ”…en virksomhed under 

markant forandring…” (Bedre service i Udlændingeservice 2008). Målet er at bevæge sig 

væk  fra  en  klassisk  sagsbehandlende myndighed  og  i  retning  af  en moderne  offentlig 

servicevirksomhed (Danmarks bedste arbejdsplads 2010:6). Dog taler man ikke om de‐

cideret  forandringsledelse  i  Udlændingeservice  men  derimod  om  forbedringer.  Man 

arbejder med en forbedringskultur, der skal fungere som et fundament for organisatio‐

nens arbejde og for den selvforståelse, der eksisterer blandt de ansatte (Bedre service i 

Udlændingeservice 2008).   

Blandt de tiltag der er sat i værk for at nå dette mål, er blandt andet et arbejde med in‐

novation,  appreciative  inquiry, og en årlig  fortælling, der  skal hjælpe  til  at  tydeliggøre 

værdierne  og  rammerne  i  organisationen. Disse  forskellige  tiltag  har  alle  til  formål  at 

skabe forandringer i Udlændingeservice, og vil være genstand for specialets efterfølgen‐

de analyser.  
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3 – Semantikanalysen 

I  dette  kapitel  vil  jeg,  ved  at  lave  en  semantikanalyse,  svare  på  specialets  første 

arbejdsspørgsmål  som  lyder:  Hvilke  semantiske  forme  er  tilgængelige  for 

kommunikationen om forandringsledelse? 

Formålet med den semantiske analyse er at vise, hvordan begrebet  forandringsledelse 

er  opstået  over  tid.  Hensigten  er  at  finde  frem  til  de  semantiske  former,  der  er  til 

rådighed  i  kommunikationen  i  forbindelse med  forandringsledelse.  Dette  gøres  for  at 

komme  en  forståelse  af  begrebet  forandringsledelse  nærmere,  og  denne  forståelse  vil 

efterfølgende blive anvendt  i  formanalysen af Udlændingeservices kommunikation om 

forandringer.  

Den semantiske analyse opererer over forskellen KondeseringMening, og har til formål 

at  analysere,  hvordan  mening  kondenseres  i  semantiske  former  eller  begreber.  Luh‐

mann  definerer  semantik  som  strukturer,  der  forbinder  kommunikation  med 

kommunikation, ved at  stille  former  for mening  til  rådighed. Semantik eksisterer altså 

ikke udenfor kommunikationen, men står blot til rådighed, som strukturer mening kan 

kommunikeres igennem (Åkerstrøm Andersen 1999:142f). 

Man kan tale om, at det er gentagelige og generaliserede former, der er forholdsvis situ‐

ationsafhængige (Åkerstrøm Andersen 2000:76). En semantisk form kan forstås som et 

slags begrebsreservoir for kommunikationen, hvorfra iagttagere i en given kommunika‐

tion kan hente former, der på forhånd er tillagt en bestemt mening. 

Semantik hviler på en sondring mellem potentiel og aktualiseret mening, og mere præ‐

cist  mellem  mening  og  kondenseret  mening  (Åkerstrøm  Andersen  1999:143).  Når 

forandringsledelse eksempelvis iagttages over tid i semantikanalysen, gøres det med en 

antagelse om, at begrebets mening er kontingent, og altså rummer et utal af potentielle 

meninger. Her  iagttages hvilken mening, der aktualiseres  i en given sammenhæng  i en 

given periode, for derved at iagttage begrebets udvikling.  

Udgangspunktet for at  lave en semantikanalyse er en antagelse om, at mening over tid 

kondenseres  i  begreber.  Begreber  rummer mangfoldige  betydninger  og har  ingen  fast 

essens, men opnår deres mening igennem de modbegreber, som sætter begrænsninger 
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for et begrebs mening (Åkerstrøm Andersen og Born 2005:163). Den mening, der læg‐

ges i begrebet forandringsledelse afhænger altså af hvilke modbegreber, der begrænser 

betydningen af forandringsledelse.  

Dette speciale beskæftiger sig som bekendt med forandringsledelse, og derfor vil iagtta‐

gelsespunktet  for  den  semantiske  analyse  være  netop  forandringsledelse.  De  tidligere 

nævnte meningsdimensioner – sag, tid, og social – vil fungere som ledende forskelle for 

min  iagttagelse af  forandringsledelse,  for på den måde at afdække hvilken mening be‐

grebet  tillægges  inden  for  de  tre  dimensioner.  Dette  vil  lede  frem  til  en  samlet 

beskrivelse af begrebets forskellige aktualiserede mening i en given periode.  

Samtidig vil jeg beskæftige mig med de semantiske brud, der har været i forbindelse be‐

grebet  forandringsledelse.  Et  semantisk  brud  finder  sted,  når  ny mening  dannes  i  det 

begrebsreservoir, der er tilgængelig for kommunikationen. De semantiske brud der fin‐

des frem til i denne analyse, skal forstås på den måde, at når der opstår en ny semantik 

inden for forandringsledelse, så forsvinder den tidligere semantik ikke. Den nye seman‐

tik er blot endnu et bidrag til det reservoir af mening, der optræder  i  forbindelse med 

forandringsledelse. Hvorvidt  den  nye  semantik  er  dominerende  eller  fremherskende  i 

forhold  til  tidligere  former, er  ikke pointen  i analysen. Derimod vil der blive redegjort 

for de forskellige semantiske former, som er opstået op gennem historien. 

3.1  1960’erne til 1980’erne  

I denne periode optræder forandringsledelsen primært under betegnelserne organisati‐

onsudvikling, organisatorisk forandring og strategisk forandring, men man begynder så 

småt at anvende begrebet forandringsledelse. Den gængse opfattelse er, at forandringer 

er noget, der skal planlægges af ledelsen. Altså en top down opfattelse. Man afviser ikke, 

at forandringer kan opstå nedefra i organisationen, men man ser alle forandringer som 

værende  intentionelle  og  noget  ledelsen  starter.  Forandringer  i  organisationen  finder 

sted  som  en  strategisk  alliance  mellem  ledelsen  og  medarbejderne  (Lehmann 

2010:330).  

Kommunikation er en vigtig del af arbejdet med forandringer, og er også influeret af den 

top down opfattelse, som er gældende i forandringsarbejdet. Kommunikation bliver op‐

fattet som et værktøj,  ledelsen kan anvende, da det er  ledelsen, der har overblikket og 



  27 

visionerne  i  forhold  til  forandringerne. Kommunikation bliver  ikke anvendt  til  at  stille 

spørgsmål  ved  ledelsens  arbejde. Det  er  ledelsens  opgave  at  planlægge  og  supportere 

arbejdet med  forandringer, og  i den  forbindelse anvendes kommunikation  til at delag‐

tiggøre  medarbejdere  i  visioner,  overbevise  om  rigtigheden  i  forandringsarbejdet  og 

legitimere  ledelsens beslutninger. Og det er vigtigt, at  ledelsen kommunikerer  til med‐

arbejderne, da man på den måde kan nedbryder modstand mod forandringer (Lehmann 

2010:330).  

En  af  pionerende  inden  for  forandringsledelse  var  socialpsykologen  Kurt  Lewin, med 

hans arbejde med aktionsforskning og hans tre trins model for forandring. Især hans tre 

trins model har fungeret som fundament for mange senere ideer om forandringsledelse 

(Burnes 1996:12). Ifølge Lewin skal en succesfuld forandringsproces indeholde tre trin: 

Optøning – ændring/forandring – genfrysning. Modellens grundlæggende formål og idé 

er, at hvis nye holdninger, værdier og selvopfattelser skal accepteres, må de nuværende 

kasseres. Det handler ikke kun om at lære noget nyt, men også om at ændre noget der 

allerede eksisterer  i den enkeltes personlighed og sociale forhold. Derfor kan man kun 

skabe  forandringer  i  organisationen  gennem  forandringer  hos  organisationens  med‐

lemmer. 

Lewins tre trins model er sidenhen blevet videreudviklet, og har fungeret som inspirati‐

on for en række opfattelser af forandringsledelse med forandringsprocessens forskellige 

trin eller  faser som omdrejningspunkt  (Burnes 1996:12). Det er karakteristisk  for den 

lewiniansk  inspirerede  opfattelse  af  forandringer,  at man  taler  om  en  planlagt  foran‐

dringsmodel.  Dette  bygger  på  en  opfattelse  af,  at  en  organisations  tilstand  som 

udgangspunkt er stabil, og at en organisation kan bevæge sig fra én stabil tilstand til en 

anden gennem  forandringsledelse. Endvidere antager den planlagte  forandringsmodel, 

at man  kan  skabe  interesse  og  opbakning,  blandt  alle  som  er  berørte  af  forandringen 

gennem grundig planlægning og korrekt udført forandringsledelse. 

Forandringer  sker,  når organisationen bevæger  sig  fra  en  tilstand  til  en  anden. Denne 

bevægelse er ikke konstant, men finder sted i afgrænsede perioder alt efter behov. Som 

udgangspunkt  befinder  organisationen  sig  i  en  stabil  tilstand  afbrudt  af  perioder med 

forandring, og forandringer bliver således opfattet som værende episodiske. Når nye vil‐

kår vokser  frem  i  selve organisationen eller  i  dens omverden, medfører det divergens 
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mellem de  to. Altså en  forskydning mellem strukturer  i organisationen og organisatio‐

nens  opfattelse  af  krav  fra  dens  omverden.  Denne  divergens  eller  forskydning  kan 

håndteres  gennem  forandringsledelse,  eksempelvis  ved  at  ændre  organisationens  op‐

bygning eller  implementere teknologi  fra omverdenen (Weick & Quinn 2004:179). Det 

er lederens opgave at være opmærksom på, hvornår divergens optræder og konsekven‐

serne  herved,  og  ud  fra  dette  vurdere  om  det  er  formålstjenligt  at  igangsætte  en 

forandringsproces.  

Det er karakteristisk for perioden, at der overvejende anlægges et rationalistisk syn på 

individet  i  forbindelse med  forandringer.  Personer  i  en  organisation  bliver  beskrevet 

som værende autonome og rationelle aktører, der handler forudsigeligt, intentionelt og 

ansvarligt på baggrund af forudbestemte mål eller beregnede resultater og konsekven‐

ser  (Caldwell  2005:85).  Det  interessante  er  dog,  at  på  trods  af  italesættelsen  af 

medarbejderen som autonom, efterlader lederens rolle i forandringsprocessen ikke me‐

get  plads  til  medarbejdernes  autonomi.  Muligheden  for  at  træffe  valg  og  handle  frit 

tilkommer hovedsagligt lederen, i forbindelse med at vælge hvornår og hvordan foran‐

dringer  skal  finde  sted.  Medarbejderens  reelle  autonomi  er  reduceret  til  at  gælde  i 

læringsprocesser  og  gruppedynamikker  i  forbindelse med  forandringer,  og  her  er  det 

lederens opstillede mål og resultater, der handles ud fra (Caldwell 2005:89f).  

Det rationalistiske syn på individet og dets autonome opfattelse indeholder også et ele‐

ment af refleksivitet. Inden individet kan træffe valg og handle herudfra, må det forholde 

sig refleksivt i forhold til mulige konsekvenserne af dets handlinger og valg. Men igen er 

det primært  lederen, der har mulighed  for at  forholde  sig  refleksivt  i  forbindelse med 

forandringer. En af lederens vigtigste opgaver i forandringsarbejdet er, at finde frem til 

en kausal  sammenhæng mellem handlinger,  for herefter at  træffe  rationelle beslutnin‐

ger, der påvirker disse handlinger i en ønsket retning (Caldwell 2005:91).          
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3.1.2  Opsamling 

Generelt for perioden kan der opstilles to semantiske former. Den 

ene er EpisodiskKonstant, der er en temporal form for kommu‐

nikationen  vedrørende  forandringsledelsens  tidsdimension.  Den 

episodiske  side  af  forskellen  er markeret,  da man opfatter  foran‐

dringer som værende noget, der sker i afgrænsede perioder,  frem 

for et vilkår som konstant er til stede. 

Den anden form er PlanlagtEmergent, og her er det planlagt‐siden, 

der er markeret,  fordi man har en opfattelse af  forandringer som noget, der skal plan‐

lægges. Man kunne  forestille  sig at modsætningen  til planlagt  ville være  tilfældig. Men 

det er ikke tilfældet her, da begrebet planlagt  ‐ som vist i ovenstående ‐ er tillagt en an‐

den  mening  i  denne  kontekst  end  ellers.  Begrebet  tilfældig  vil  derfor  ikke  være  et 

dækkende modbegreb i denne sammenhæng. Årsagen til at begrebet emergent er valgt, 

vil blive uddybet senere.   

Formen PlanlagtEmergent dækker både over social‐ og sagsdimensionen. Når den plan‐

lagte  opfattelse  af  forandringsledelse  iagttages  gennem  socialdimensionens  form 

OsDem, kan organisationens medlemmer opdeles i to grupperinger, som begge marke‐

res  som  værende  en  del  af  forandringerne,  men  med  forskellige  roller  i  forhold  til 

forandringsledelsen. Den ene gruppe er lederne i organisationen. De afgør hvor og hvor‐

når, forandringer skal finde sted, og udarbejder og iværksætter de forskellige tiltag, der 

finder sted i forbindelse med forandringsledelsen. Derudover er medarbejderne også en 

del  af  forandringsledelsen, men har udelukkende en eksekverende  rolle  (dog  i  samar‐

bejde  med  ledelsen)  i  forhold  til  de  retningslinjer,  som  lederne  opstiller  for 

forandringsarbejdet. 

Når den tredje meningsdimension, sagsdimensionen, iagttages ved den planlagte tilgang 

til forandringsledelse, opstår der ikke et entydigt billede af, hvad der markeres som Det

te  frem for Noget andet,  i forhold til hvad forandringsledelse har til formål at forandre. 

Det  kan  være  en  lang  række  forskellige  områder  af  en  organisation  som  eksempelvis 

arbejdsgange,  ‐opgaver,  forretningsområder,  strategi,  ledelsesformer,  fusioner, kompe‐

tenceudvikling,  produktion,  organisationsopbygning  osv.  Forandringsledelse  kan  finde 
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anvendelse inden for stort set alle områder, hvor ledelsen i en organisation vurderer, at 

der  er  et  behov  for  forandring. Det  nærmeste man kan komme en definition på,  hvad 

forandringsledelsens genstand er, at forandringer i sig selv er den genstand, der marke‐

res som Dette.    

3.2  1980’erne og frem 

Op gennem 1980’erne bliver begrebet forandringsledelse anvendt hyppigere og hyppi‐

gere, som en samlet betegnelse for de tidligere adskilte begreber organisationsudvikling, 

organisatorisk  forandring  og  strategisk  forandring.  Den  tidligere  top  down  opfattelse 

forsvinder, og man opfatter forandringer, som noget der opstår på alle niveauer i orga‐

nisationen. Lewins tre trins model, og hele den opfattelse af forandringsledelse som han 

har startet, bliver kritiseret for at overse kompleksiteten i forandringsprocesser, og for 

ikke at beskæftige sig med afgørende elementer, som behovet for fleksibilitet hos med‐

arbejdere og konstant strukturel tilpasning. Samtidig bliver den kritiseret for at have et 

begrænset syn på forandringer. Den kan ikke anvendes, når der er tale om forandringer, 

som kommer op over en vis størrelse og omfang (Burnes 1996:13). Lederens rolle i den 

planlagte  forandringsmodel bliver også kritiseret,  idet denne model  forudsætter, at  le‐

deren i planlægningsarbejdet skal besidde en fuld indsigt i virksomheden, hvis han eller 

hun  skal  kunne  forudse  alle  de  enkelte  forandringstiltags  konsekvenser  (Burnes 

1996:13). Forandringer kan ikke udelukkende planlægges af ledelsen, men det er deres 

opgave at guide forandringer, efterhånden som de opstår (Lehmann 2010:330).  

Kommunikation bliver  ikke betragtet  som et  værktøj,  ledelsen alene har  til  rådighed  i 

forbindelse med forandringsarbejdet. Kommunikation er det, der skaber og driver  for‐

andringer  overalt  i  organisationen,  og  eftersom  kommunikation  finder  sted  på  alle 

niveauer  i  organisationen,  opstår  forandringer  som  tidligere  nævnt  på  alle  niveauer  i 

organisationen.  Alle  som  påvirkes  af  forandringerne  spiller  en  rolle  i  forandringerne 

gennem dialog, debat, forhandling m.m. (Lehmann 2010:330). 

I stedet for den tidligere opfattelse af forandringer som værende noget der planlægges, 

bliver forandringer i højere grad anset som emergente. Forandringer er en kontinuerlig 

proces, der går ud på at reagere overfor ændrede vilkår og situationer. Samtidig er fokus 

i højere grad på, at organisation og medarbejdere skal lære, frem for den tidligere domi‐
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nerende fokusering på ændring af strukturer og praksis i organisationen gennem plan‐

lægning af  ledelsen. Den  tidligere overvejende anvisende  tilgang  til  forandringsledelse 

bliver erstattet af en mere analytisk tilgang, idet man er interesseret i at opnå en større 

forståelse af  forandringsarbejdet  i  et komplekst miljø.  Forandringsledelsens  succes af‐

hænger således ikke af deltaljerede planer, men af at få en forståelse af kompleksitet og 

omfanget af tilgængelige muligheder (Burnes 1996:13). Forandringsledelsens opgave er 

at ændre og opdatere arbejdsprocesser og social praksis, og arbejdet med den opgave 

finder hele tiden sted. Man skal  løbende overveje og eksperimentere med eksempelvis 

praksis,  opdeling,  forventninger  og muligheder  i  organisationen,  og  på  den  baggrund 

bliver det tydeligt, hvor der er behov for forandringer. 

Den emergente forandringsmodel opfatter forandringer, som noget der opstår i et sam‐

spil mellem en række variable i og omkring organisationen, som eksempelvis forhold til 

omverdenen, politiske processer, interaktion m.m. (Ogilvie & Stork 2002:265). Ligesom 

tidligere  spiller  organisationens  omverden  en  væsentlig  rolle  i  den  emergente  foran‐

dringsmodel.  Organisations  vækst,  succes  og  overlevelse  afhænger  af,  at  identificere 

forandringer i omverdenen og reagere hurtigt på baggrund af disse forandringer (Ogil‐

vie & Stork 2002:265). Dette kræver en indgående forståelse af blandt andet strukturer, 

strategi,  systemer,  individer og kultur, og hvordan disse  fungere enten som med‐ eller 

modspillere i forandringsprocessen (Burnes 1996:14). Men den nye opfattelse af foran‐

dringsledelse  adskiller  sig  fra  den  tidligere  ved,  at  opgaven  med  at  identificere  og 

reagere på forandringer i organisationens omverden ikke længere alene er placeret hos 

ledelsen, men hos en lang række af organisationens medlemmer på alle niveauer.  

Sideløbende  med  den  emergente  forandringsmodel  fremkommer  der  en  forståelse  af 

forandringer, som værende et vilkår der konstant er til stede. Man kan tale om en konti‐

nuerlig  forandringsopfattelse,  i modsætning  til  den  tidligere  episodiske. Dette betyder 

blandt  andet  at  man  decentraliserer  ansvaret  for  forandringsledelsen.  I  stedet  for  en 

samlet og topstyret forandringsproces, går man over til mange små kontinuerlige tilpas‐

ninger  hele  organisationen  rundt.  Tanken  er  at  summen  af  disse  tilpasninger,  gerne 

skulle munde ud i en løbende forandringsproces, som er mere hensigtsmæssig og effek‐

tiv end tidligere tilgange til forandringsledelse (Weick & Quinn 2004:186). 
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Generelt kan man sige, at der opstår et langt større fokus på kulturen i organisationen i 

forbindelse med forandringer end tidligere. Det bliver mere udbredt at arbejde med be‐

grebet kultur, når man taler om ledelse og forandringer af komplekse systemer. Ganske 

vist har man tidligere beskæftiget sig med holdninger, værdier og selvopfattelser, men 

slet ikke i samme omfang som man begynder på nu. Den almene opfattelse er nu, at om‐

fattende  forandringer  i  organisationen  ikke  kan  lykkedes,  medmindre  man  arbejder 

indgående med organisationens kultur, normer og værdier (Sashkin & Burke 1987:406). 

Formålet er at skabe en organisationskultur, der konstant er i bevægelse, hvor elemen‐

ter som produktivitet, performance og resultater er i højsædet, og hvor der hele tidens 

søges at optimere gennem løbende forandringer. 

Synet  på  forandringsledelse  som  værende  noget  der  hele  tiden  finder  sted  på  alle  ni‐

veauer  i  organisationen,  betyder  også,  at  man  i  1980’erne  begynder  at  tale  om 

empowerment af organisationens medlemmer. Dette skyldes blandt andet, at der bliver 

lavet undersøgelser, som viser positive effekter ved at involvere medarbejderne mere i 

forandringsarbejdet  og  argumenterer  for  empowerment  (Sashkin & Burke  1987:407). 

Men det  anvendes primært  som et  strategisk værktøj, der kan hjælpe  til  at med at nå 

organisationens overordnede mål, og det anvendes i begrænset omfang.  

Videnskaben og forskere bliver mere interesserede i forandringsledelse, og der gennem‐

føres en række forskningsprojekter om emnet. Forskningen inden for feltet kan inddeles 

i fire områder: Indhold, kontekst, processer og resultater (Armenakis & Bedeian 1999). 

Mange forskningsprojekter holder sig dog ikke inden for et enkelt område, men bevæger 

sig mellem flere.  

1) Den indholdsfokuserede forskning beskæftiger sig med faktorer internet i organisati‐

onen, der influerer på, hvorvidt forandringsledelsen bliver succesfuld eller ej, og disses 

faktorers betydning  for effektivitet  i organisationen. Der er primært  fokus på  faktorer, 

der  ligger  til  grund  for  organisationens  forhold  til  dens  omverden på  længere  sigt,  og 

derfor  øver  omfattende  indvirkning  på  organisationens  karakter,  mission  og  retning. 

Faktorerne kan blandt andet være en overordnet strategi eller organisationens struktur. 
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2) Forskning, der har kontekst som omdrejningspunkt, fokuserer på forhold i organisa‐

tionens  omverden,  der  har  indflydelse  på  organisationens  virke.  Det  kan  eksempelvis 

være politiske forhold, udvikling af teknologi eller ændringer i markedet.  

3) Den  tredje kategori,  der beskæftiger  sig med processer,  undersøger handlinger der 

finder sted undervejs i en forandringsproces. Her kigger man på tre niveauer i forhold til 

organisationen:  Dens  omverden,  selve  organisationen  og  dens medlemmer.  Fælles  for 

denne type forskning er, at man undersøger, hvordan handlinger i organisationen, som 

enten sker på baggrund af interne eller eksterne forhold, påvirker organisationens med‐

lemmer, og hvordan disse reagerer. 

4) Endelig er der forskningen, der beskæftiger sig med resultater. Her forsøger man at 

vurdere  forskellige  tilgange  til  forandringsledelses betydning  for et ønsket  resultat, og 

om en tilgang er mere hensigtsmæssig  frem for en anden. Samtidig sættes der spørgs‐

målstegn ved, hvad et ønskeligt resultat af en forandringsproces er.  

Den øgede forskning vidner om, at forandringsledelse har vundet bred anerkendelse og 

accept  blandt  virksomheder.  Samtidig  er  det  interessant,  at  der  opstår  forskellige  ret‐

ninger inden for forskningen i forandringsledelsen, da man på den måde mere specifikt 

forsøger, at definere hvad forandringsledelse egentlig er, ved at opstille forskellige for‐

mer og kategorier inden for forandringsledelse.  

Endvidere er der også bred enighed omkring forskellige forandringers omfang, og man 

kan opdele forandringer i fire kategorier efter størrelse, og efter hvilket niveau i organi‐

sationen forandringerne finder sted (Todnem 2005).  

1) Finjustering er en fortløbende proces i forhold til at justere organisationens strategi, 

processer, personer og strukturer i forhold til hinanden. Ansvaret for finjusteringen lig‐

ger hos den enkelte afdeling. 

2) Trinvis tilpasning er, når der sker ændringer af  ledelsesprocesser eller strategi. Men 

ændringerne er af et forholdsvist begrænset omfang, i forhold til kategori 3 og 4. 

3) Modulær transformation er større forandringer i dele af organisationen. Begrebet ra

dikal  ændring  bliver  anvendt  i  forhold  til  at  skelne  mellem  kategori  2  og  3.  Hvis  en 
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forandringsproces medfører radikale ændringer, er der tale om modulær transformati‐

on,  hvorimod  mindre  ændringer  hører  under  den  trinvise  tilpasning.  Hvorvidt  en 

forandring er radikal eller ej, bliver ikke defineret entydigt, men vurderes i det enkelte 

tilfælde, ud fra det antal personer der bliver berørt i forhold til organisationens samlede 

størrelse. 

4) Organisatorisk transformation er en forandringsproces, der påvirker hele organisati‐

onen.  Eksempler  på  dette  kan  være ændringer  i  interaktionsmønstre,  organisationens 

mission, kerneværdier eller grundlæggende magtforhold. 

3.2.2  Opsamling 

I perioden fra 1980’erne og frem opstår en ny opfattelse af for‐

andringsledelse  som  værende  konstant  og  emergent.  Denne 

opfattelse skal ses som et supplement  til den allerede eksiste‐

rende opfattelse af  forandringsledelse som værende episodisk 

og planlagt. Der er tale om endnu en semantik som opstår side‐

løbende med, at den tidligere stadig anvendes. 

I perioden tillægges forandringsledelse endnu en temporal me‐

ning.  Udover  at  arbejde  med  forandringer  i  afgrænsede 

perioder, opstår der også en tilgang, hvor forandringer opfattes som et vilkår, der kon‐

stant er til stede. 

Ligesom tidligere er de to meningsdimensioner social og sag indbefattet i formen Plan‐

lagtEmergent.  Her  har  de  to  begreber  dog  byttet  plads,  fordi  forandringsledelse 

opfattes som emergent, og det dermed er emergent‐siden, der markeres i kommunikati‐

onen. Formen kommer således til at se ud som illustreret i ovenstående figur.  

I  forhold  til  socialdimensionens  form OsDem, bliver  alle  organisationens medlemmer 

markeret som Os. Alle har mulighed for at identificere behovet for forandringer og tage 

initiativ  til arbejdet med  forandringer,  i modsætning  til den planlagte  tilgang  til  foran‐

dringsledelse  hvor  dette  udelukkende  var  ledelsens  opgave.  Den  emergente  tilgang 

adskiller sig fra den planlagte, ved at markerer alle organisationens medlemmer som en 

samlet gruppe, i modsætning til at dele medlemmer op i ledere og medarbejdere. 
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Den ermergente tilgang adskiller sig ligeledes fra den planlagte, i forbindelse med hvad 

der markeres som sagsdimensionens genstand. Man er ikke kommet en egentlig defini‐

tion  på,  hvad  forandringsledelse  har  til  formål  at  forandre  nærmere,  men  man  har 

forsøgt  at  opstille  forskellige  kategorier  inden  for  forandringsledelse.  Blandt  andet  de 

fire kategorier inden for forskning på området; indhold, kontekst, processer og resulta‐

ter  samt  opdelingen  efter  størrelse,  og  efter  hvilket  niveau  i  organisationen 

forandringerne finder sted. Den emergente tilgang har altså ikke blot forandringer som 

genstand, men skelner mellem forskellige former for forandring. 

3.3 Forandringsledelse anno 2011 

Som nævnt  forsvinder de  tidligere semantiske  former  ikke, når nye opstår. Den emer‐

gente og den planlagte forståelse af forandringsledelse bliver begge brugt, ligesom både 

den episodiske og konstante forståelse eksisterer. De forskellige opfattelser og tilgange 

eksisterer i dag side om side, og bliver anvendt på kryds og tværs. 

De tidligere opdelinger af forståelser af forandringsledelse som enten værende planlagt 

og episodisk eller emergent og konstant er ikke længere tilstrækkelige. I dag findes også 

organisationer, hvor forandringer opfattes som et konstant element, men hvor tilgangen 

er planlagt, mens man i andre organisationer ser en kombination af den emergente og 

konstante forståelse. Nedenstående figur illustrerer dette.  

  Planlagt  Emergent 

Episodisk  A  B 

Konstant  C  D 

Alt efter hvordan forståelsen af forandringsledelse kombineres, befinder man sig i felt A, 

B, C eller D. Og det er her vigtigt at pointere, at alle fire kombinationer af forståelser ek‐

sisterer  i  dag.  Dog  hersker  der  generel  enighed  om,  at  forandringsledelse  spiller  en 

væsentlig rolle, idet hastigheden og omfanget af forandringer aldrig har været større, og 

at forandringer (interne såvel som eksterne) kommer i en lang række udformninger og 

størrelser, og derfor påvirker alle organisationer i samfundet (Todnem 2005:370).  

De semantiske  former der er  fundet  frem til  i ovenstående analyse, vil blive anvendt  i 

formanalysen med det formål, at undersøge hvilke af de semantiske former der optræ‐
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der  i  kommunikationen  om  forandringer  i  Udlændingeservice,  samt  i  hvilke  sammen‐

hænge de optræder. 
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4 – Formanalyse 

I  dette  kapitel  vil  jeg  foretage  en  formanalyse  for  at  svare  på  specialets  andet 

arbejdsspørgsmål,  som  lyder:  Hvilke  forskellige  forme  optræder  i  Udlændingeservices 

kommunikation om forandringsledelse? 

Formanalysens  formål  i  dette  speciale  er,  at  vise  de  forskellige  forme  der  er  på  spil  i 

Udlændingeservices  kommunikation  om  forandringsledelse,  og  analysens  iagttagelses‐

punkt er derfor kommunikationen om forandringsledelse i Udlændingeservice.  

Formanalysen  er  en  analyse  af  kommunikationens  grænser  (Åkerstrøm  Andersen 

1999:129), dvs. hvilke begrænsninger der opstår for kommunikationen, når der opere‐

res  over  en  bestemt  forskel.  Som  beskrevet  i  afsnittet  om  iagttagelser,  er  iagttageren 

ikke selv klar over, hvilken forskel der iagttages over, og endnu mindre hvilke begræns‐

ninger  forskellen  opstiller,  og  det  er  den  systemteoretiske  analytikers  opgave,  at 

iagttage hvilken forskel der iagttages, og hvilke antagelser og selvfølgeligheder den for‐

drer.  

Når man  iagttager  iagttagelser  ved  hjælp  af  formanalysen,  er  den  iagttagelsesledende 

forskel  Den  markerede  sideDen  umarkerede  side  (Åkerstrøm  Andersen  1999:  130). 

Med formanalysen forsøges der i dette speciale, at finde frem til de forskelle der opere‐

res  over  i  Udlændingeservices  kommunikation  om  forandringsledelse,  for  derefter  at 

iagttage hvilken kommunikation forskellens form muliggør og umuliggør.  

Det overordnede mål for Udlændingeservice er som nævnt en forandring fra en klassisk 

sagsbehandlende myndighed til en moderne offentlig servicevirksomhed. Man taler ikke 

om decideret  forandringsledelse men  i  stedet om en  forbedringskultur. Der eksisterer 

således en forståelse af forandringer som værende forbedrende. Man ønsker ikke at be‐

vare  den  nuværende  situation,  idet man  finder  denne  utilfredsstillende  ‐  både  for  de 

ansatte i organisationen og for dens brugere – så man ønsker at forbedre sig. Man kan 

derfor iagttage følgende form i kommunikationen om forandringer i Udlændingeservice: 
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I stedet for at italesætte forandringer som en bevægelse fra status quo til noget nyt, bli‐

ver  forandringer  italesat  som  en  bevægelse  fra  en  uønsket  situation  til  noget  bedre. 

Denne italesættelse af forandringer som værende forbedrende har betydning for en lang 

række af de forandringsforme, der kan iagttages i kommunikationen om forandringer i 

Udlændingeservice. Den markerede side i disse forme indeholder nemlig en på forhånd 

givet positiv ladning, i modsætning til den umarkerede side som indeholder en negativ 

ladning. Forandringer er lig forbedringer, og status quo er en utilfredsstillende situation. 

Derfor kan man antage, at de ansatte i Udlændingeservice i højere grad vil være tilbøje‐

lige til at opfatte tiltag, der har til formål at skabe forandringer, mere positivt end ellers.  

4.1  Appreciative Inquiry 

Som nævnt anvender man  i Udlændingeservice  flere  forskellige værktøjer, metoder og 

tilgange i forbindelse med at gennemføre forandringer. Blandt andet bliver appreciative 

inquiry anvendt som den overordnede ramme for ledelse i Udlændingeservice. Så for at 

komme forståelsen af forandringer i Udlændingeservice nærmere, er det interessant at 

se på hvilken forståelse af appreciative inquiry, der er til stede.  

Appreciative inquiry kan beskrives som en metode, der værdsætter og fokuserer på det, 

der  fungerer,  frem for at  fokusere på de ting der  ikke  fungerer. Tanken er, at når man 

fokuserer  på  succeser,  finder  man  frem  til,  hvornår  medarbejdere  og  organisationen 

fungerer bedst, og hvad der gør, at en succes bliver til en succes (Om Appreciative Inqui‐

ry  2003;  Tænk  i  forskellighed  når  du  kommunikerer  2006).  Metoden  bliver  anvendt 

inden for mange forskellige områder som eksempelvis at forbedre relationer og samar‐

bejde, udvikling af medarbejdere og ledere, forbedring af service m.m.  
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Appreciative inquiry betyder direkte oversat anerkendende udforskning, og der er derfor 

to væsentlige hovedelementer i appreciative inquiry; En anerkendende del og en udfor‐

skende del. 

Den  anerkendende  del  betyder,  at  man  i  Udlændingeservice  forsøger  at  anerkende  og 

værdsætte synspunkter, meninger og holdninger, og at man forholder sig undersøgende og 

åben over for muligheder. Man er ikke interesseret i det, Udlændingeservice selv kalder for 

”traditionel  mangeltænkning”  (Danmarks  bedste  arbejdsplads  2010:20).  Men  samtidig 

anerkender man, at der er elementer og områder, der  ikke fungerer bedst muligt.  I disse 

tilfælde forsøger man at overføre elementer, der gør at ting lykkedes. Anerkendelse forstås 

i denne sammenhæng som, at den ene part forsøger at være lige så engageret, tænkende, 

følende, begejstret, ihærdig m.m. som den anden part. Samtidig fremhæves det, at der eksi‐

sterer  en  række  forskellige  opfattelser  af  virkeligheden,  og  at  det  derfor  er  vigtigt  at 

anerkende disse forskelligheder i  forbindelse med at håndtere komplekse opgaver (Hvad 

kendetegner den gode MUS‐samtale? 2008:1). 

Den udforskende del af appreciative inquiry handler i Udlændingeservice om at skabe en 

forståelse  af,  hvordan  man  skal  handle  i  fremtiden.  Det  handler  om  at  opdage,  stille 

spørgsmål og om at forholde sig åben over for nye muligheder. 

Kombinationen af den anerkendende del og den udforskende del indeholder således hos 

Udlændingeservice en samlet  forståelse af appreciative  inquiry, som et værktøj der  fo‐

kuserer på ”… succeser, gode erfaringer, ressourcer, ønsker, positive forventninger osv. hos 

den enkelte for at skabe grundlag for at handle i fremtiden.” (Hvad kendetegner den gode 

MUS‐samtale? 2008:2).  

Appreciative inquiry er altså kendetegnet ved at fokusere på det positive og på mulighe‐

der. Derfor kan den forskel, som kommunikationen om appreciative inquiry finder sted 

inden for, opstilles som nedenstående figur viser:  
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Den  umarkerede  side  er  mangler  og  negative  elementer,  altså  de  ting  i 

Udlændingeservice som ikke fungerer optimalt. Det er dog interessant, at man i arbejdet 

med appreciative inquiry skal finde frem til de ting, der fungerer, og indføre dem andre 

steder  i organisationen, hvilket underforstået er de steder, der  ikke  fungerer optimalt. 

Endvidere fortæller en leder i Udlændingeservice følgende: ”En af fordommene, eller en 

af ulemperne ved appreciative inquiry, er at man nogle gange kan tro, at det bare er at tale 

om det gode, og man må for guds skyld ikke tale om, hvad der gik galt. Og det syntes jeg 

ikke, at det er. … Man må gerne tale om at: ’Du skal blive bedre til’ eller: ’Du skal være hur

tigerer til’, eller hvad det nu kan være, man gør galt. Men man kan godt stadig gøre det på 

en anerkendende måde. Man skal for guds skyld ikke bare være rosende og lykkelig. … Alle 

vil jo gerne have noget kritik, så længe at det konstruktivt, så længe de bliver bedre af det. 

Det  er  nogle  gange  en  kedelig  misforståelse,  at  man  ikke  må  give  kritik.”  (Interview2: 

28.02). Det er altså legitimt at fokusere på det negative, og det som ikke fungerer. I den 

kommunikation der  finder  sted  i  forbindelse med appreciative  inquiry, bliver  formens 

yderside altså også markeret. Dette  skyldes  at  formen kopieres,  og genindtræder  i  sig 

selv på den markerede side som vist i figuren. På den måde er det muligt både at kom‐

munikere om det negative og det positive samt muligheder og mangler. 

Hvis  appreciative  inquirys  forskel  sammenligens  med  den  tidligere  nævnte  forskel 

ForbedringerUtilfredsstillende  situation,  er  der  fin  sammenhæng  mellem  disse  to. 

Forbedringer  er  netop  noget  positivt,  mens  den  utilfredsstillende  situation  er  noget 

negativt.  Derfor  kan  appreciative  inquirys  forskel  iagttages  som  værende  en  kopi  af 
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ForbedringerUtilfredsstillende situation‐forskellen, men med andre og mere specifikke 

begreber på den markedere og umarkerede side. 

4.1.1  Semantikanalysens begreber og appreciative inquiry 

Appreciative inquiry er kendetegnet ved en undersøgende tilgang med det formål at op‐

nå  en  større  forståelse  af  medarbejderes  situation,  og  man  søger  at  opnå  et  større 

indblik  i  tilgængelige muligheder. Dermed er der tale om en opfattelse af udvikling, og 

dermed forandringer, som noget der opstår alle steder i organisationen. Hvis dette sæt‐

tes i forhold til semantikanalysens pointer, lægger appreciative inquiry sig inden for den 

emergente opfattelse af forandringer. Appreciative inquiry bliver anvendt som et gene‐

relt  ledelsesværktøj  på  alle  niveauer  af  organisationen  i  Udlændingeservice 

(Interview1), hvilket yderligere er med til at fremhæve den emergente opfattelse af for‐

andringer.  Dog  er  beslutningen  om  at  indføre  appreciative  inquiry  blevet  truffet  af 

ledelsen  i Udlændingeservice,  samtidig med at appreciative  inquiry er et værktøj,  som 

kun  ledelsen  anvender.  Man  kan  derfor  foranlediges  til  at  tro,  at  der  er  i 

Udlændingeservice  er  tale  om  en  top‐down  opfattelse  af  arbejdet  med  forandringer, 

hvilket er en opfattelse, der kendetegner den planlagte tilgang til forandringer. Men ap‐

preciative  inquiry  er  et  værktøj,  der  har  til  formål  at  fremme  og  facilitere 

medarbejdernes  ønsker  om  forandringer  på  alle  niveauer  i  organisationen,  og  derfor 

indeholder  appreciative  inquiry  en  bottom‐up  forståelse  af  forandringer.  Appreciative 

inquiry indeholder således en emergent forståelse af forandringer.  

Når  appreciative  inquiry  bliver  anvendt  som  den  overordnede  ramme  for  ledelse  i 

Udlændingeservice,  betyder  det,  at  appreciative  inquiry  løbende  anvendes  som  ledel‐

sesværktøj. Det er  ikke kun  i bestemte sammenhænge eller  i begrænsede perioder, og 

der kan derfor sættes  forbindelse mellem appreciative  inquiry, og en opfattelse af  for‐

andringer  som  noget  der  konstant  er  til  stede,  i  modsætning  til  forståelsen  af 

forandringer som noget der kun er til stede i begrænsede perioder. 

4.2  Fortællingen 

I Udlændingeservice har man siden 2007 arbejdet med fortællingen, som har overtaget 

rollen som Udlændingeservices værdigrundlag, som de ansatte arbejder efter. Samtidig 
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fungerer fortællingen, som de mål man gerne vil opnå. Hvert år præsenteres en ny for‐

tælling, som skal  illustrere den situation og position, som Udlændingeservice gerne vil 

være  i  ved udgangen af en  fortælling. Fortællingen spiller  således en afgørende  rolle  i 

forbindelse  med  forandringer  i  Udlændingeservice,  og  det  er  en  pointe  som  de  selv 

fremhæver: ” Ved at gøre brug af  fortællebegrebet signalerer vi  samtidig  løbende  foran

dringer”  (Danmarks bedste arbejdsplads 2010:15). Fortællingen i Udlændingeservice er 

derfor  interessant  at  se  nærmere  på  i  forbindelse  med  at  forstå  forandringsledelse  i 

Udlændingeservice. 

Det er ledelsen i Udlændingeservice, som står for at forfatte en fortælling cirka hver an‐

det  år.  I  2007  kom  den  første  fortælling,  som  havde  til  formål  at  definere 

Udlændingeservices udfordringer. Her så man på hvor man kom fra (1‐2 år tilbage), den 

nuværende situation, samt hvor og hvordan man gerne så Udlændingeservice  i  fremti‐

den.  Selve  fortællingen  fyldte  en  A4‐side,  og  fokuserede  på  Udlændingeservices 

omverden,  idet  den  tog  udgangspunkt  i  brugeres  og  interessenters  forventninger  og 

krav. Dette udmøntede sig i en fortælling med fokus på service. Fortællingen indeholdt 

forskellige punkter for, hvad og hvordan de ansatte skal gøre for at yde en god service. 

Det  var  blandt  andet  ting  som  at  forenkle  sagsbehandlingen,  lette  kommunikationen 

udadtil, fremstå tillidsfulde og troværdige samt at have fokus på trivsel og kompetencer 

(Den ny fortælling 2007). 

Gennem  det  næste  år  arbejde  alle  ansatte  i  Udlændingeservice  i  en  række  udvalg  og 

grupper med fortællingens indhold. Ifølge Udlændingeservice bevirkede det, at de ansat‐

te  så  småt  begyndte  at  definere hvem Udlændingeservice  er,  og der  blev  opbygget  en 

fælles  identitet  og  selvforståelse  med  udgangspunkt  i  fortællingen  (Danmarks  bedste 

arbejdsplads 2010:16). 

I 2009 blev en ny fortælling lanceret; 2010‐Fortællingen. Den havde igen fokus på eks‐

terne  interesser,  men  man  fokuserede  i  langt  højere  grad  end  tidligere  på  interne 

forholds betydning for dette. 2010‐Fortællingen indeholdt således dele om service, for‐

bedringer og kvalitet, men også dele om trivsel, holdånd og videndeling. Efterfølgende er 

der  igen  blevet  arbejdet  videre med  fortællingen  i  hele Udlændingeservice,  og  særligt 

innovation har fyldt meget.  
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På nuværende tidspunkt arbejder man ud fra 2012‐Fortællingen, der som de to foregå‐

ende  fortællinger  skal  hjælpe  med  at  udvikle  Udlændingeservice.  2012‐Fortællingen 

bygger  videre  på  temaerne  i  de  tidligere  fortællinger,  men  sætter  flere  ord  på 

Udlændingeservices overordnede mål og indsatsområder. De overordnede temaer i for‐

tællingen  er  således:  God  service  og  høj  kvalitet,  løbende  forbedringer  og  produktion 

samt medarbejdertrivsel og motivation. Der bliver som sådan ikke introduceret nye ud‐

viklingsområder, pointen er i højere grad, at Udlændingeservice skal arbejde videre med 

de udviklingsområder, der blev præsenteret i de to foregående fortællinger, og hensig‐

ten er at blive endnu bedre inden for de enkelte områder.  

Fælles  for  de  tre  fortællinger  er,  at  de  har  til  formål  at  forandre  forskellige  forhold  i 

Udlændingeservice. Men det er ikke tilfældige forandringer, der kommunikeres om, det 

er forandringer til noget bedre end den nuværende situation. Den tidligere nævnte for‐

andringsform  ForbedringerUtilfredsstillende  situation  kan  således  også  iagttages  i 

forbindelse med Udlændingeservices fortælling. Men i  forbindelse med kommunikatio‐

nen  om  fortællingen  kommer  man  tættere  på,  hvilke  forhold  eller  områder  i 

Udlændingeservice der skal forbedres. Det er ting som service, kvalitet, trivsel, vidende‐

ling,  innovation  og  motivation.  Der  kan  således  iagttages  en  række  forskellige 

forandringsforme  i  kommunikationen om Udlændingeservices  fortælling.  Formen For‐

bedringerUtilfredsstillende  situation  fungerer  derfor  som  en  slags  metaform,  der 

samler dem alle i fortællingens form, hvilket er illustreret i nedenstående figur.  



  44 

 

De tre forme ‐ God serviceDårlig service, Høj kvalitetLav kvalitet og TrivselMistrivsel 

–  som  indgår  i  figuren  ‐  er blot eksempler på emner, der bliver  italesat  i  fortællingen. 

Der er altså  ikke  tale om en komplet  liste over alle de  forandringsforme,  som  indgår  i 

fortællingens kommunikation. De tre forme skal kun illustrere, hvordan den overordne‐

de  form  ForbedringerUtilfredsstillende  situation  influerer  på  alle  forandringsforme, 

som kan iagttages i fortællingens kommunikation om forandringer.   

Årsagen til at hele service‐, kvalitets‐ og trivselsformen, står på den markerede forbed‐

rings‐side  af  fortællingens  form  er,  at  man  i  kommunikationen  om  forbedringer 

markerer begge sider. Når der kommunikeres om formålet med forbedringerne marke‐

res ’Høj kvalitet’‐siden, mens man markerer ’Lav kvalitet’‐siden i kommunikationen om 

årsagen  til  forbedringerne.  Ydermere  arbejder  man  kontinuerligt  med  forbedringer  i 

Udlændingeservice,  og  en  given  situation  vil  derfor  altid  være utilfredsstillende. Dette 

har betydning for alle de områder og forhold som ønskes forbedret, idet der ikke kom‐

munikeres om konkrete kvantificerbare mål for forbedringerne, men blot at der skal ske 

forbedringer  inden  for  bestemte  områder.  Derfor  opnår man  aldrig  en  situation  uden 

behov for forbedringer. Man så at sige forbedrer sig til en ny utilfredsstillende situation.  

Der er her  tale om et paradoks,  som driver kommunikationen om forbedringer af  ser‐

vice,  trivsel,  kvalitet  osv.  Hvis  man  i  Udlændingeservice  på  et  givent  tidspunkt 

kommunikerer,  at  man  gennem  et  forløb  af  forbedringer  har  nået  et  givent  konkret 

kvantificerbart mål, vil kommunikationen stoppe. Derfor kommunikeres der hele tiden 

forbedringer  i  Udlændingeservices  fortælling,  på  grund  af  fortællingens  paradoks  om 

forbedringer til en ny utilfredsstillende situation. 

4.2.1  Semantikanalysens begreber og fortællingen 

Den paradoksale kommunikation om forandring som værende forbedring til en ny util‐

fredsstillende  situation,  træder  også  frem  i  forbindelse  med,  hvorvidt  fortællingen 

indeholder en konstant eller episodisk opfattelse af  forandringer.  I Udlændingeservice 
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lancerer man fast en ny fortælling hvert andet år, som skal  fungerer som de mål3 man 

gerne vil opnå i Udlændingeservice, og hver fortælling skal give et billede af den situati‐

on,  som  Udlændingeservice  gerne  vil  være  i  ved  udgangen  af  en  given  fortælling. 

Derefter skal der så opstilles nye i mål i en ny fortælling, hvor man igen ser på, hvor man 

kom fra, evaluerer den nuværende situation, og sætter nye mål for, hvad der skal foran‐

dres (forbedres). 

Derfor kan man umiddelbart foranlediges til at anskue fortællingens opfattelse af foran‐

dringer  som  værende  episodisk.  Det  ville  også  være  tilfældet,  hvis  man  i 

Udlændingeservice rent faktisk arbejdede med givne forandringer i en afgrænset perio‐

de,  altså  de mål  en  given  fortælling  opsætter  for  forandringer,  for  derefter  at  arbejde 

med  andre  forandringer  i  en  ny  afgrænset  periode.  Men  de  mål  der  blev  opstillet  i 

Udlændingeservices  første  fortælling  fra 2007, går  igen  i de  to efterfølgende  fortællin‐

ger.  I  fortællingen  fra  2007  blev  der  opstillet  nogle  mål  for,  hvor  Udlændingeservice 

skulle være efter to år. I 2009 kom en ny fortælling som indeholdte de samme mål som 

fortællingen fra 2007, og nogle nye supplerende mål. Og endelig i 2011 kom den seneste 

fortælling, som igen indeholdt samme mål, som blev opstillet  i 2007 og 2009. Man har 

således  ikke  arbejdet  med  bestemte  forandringer  i  en  afgrænset  periode  i 

Udlændingeservice, man har højst med fortællingen fra 2009 udvidet mængden af om‐

råder,  hvor  man  ønsker  forandringer.  Derfor  indeholder  fortællingen  en  konstant 

tilgang  til  arbejdet med  forandringer.  Det  er  i  denne  sammenhæng  interessant  at  be‐

mærke,  at  man  i  Udlændingeservice  fremstiller  arbejdet  med  forandringer  som 

episodisk i forbindelse med fortællingen. Fortællingens formål er at illustrere en ønske‐

lig situation, som man gerne vil være i ved udgangen af fortællingen. Men på grund af at 

man i Udlændingeservice går fra én utilfredsstillende situation til den anden, er det end‐

nu ikke lykkedes for Udlændingeservice at nå den ønskelige situation, og i stedet for at 

arbejde videre med samme fortælling, lancerer man en ny fortælling med samme mål. Så 

i Udlændingeservice  forsøger man med fortællingen at  fremlægge arbejdet med  foran‐

dringer som værende episodisk, ved fast at lancere en ny fortælling hvert andet år. Men 

når  forandringer (forbedringer) blot medfører en ny utilfredsstillende situation, bliver 

arbejdet med forandringer konstant. 
                                                        
3 Som det netop er vist, er der ikke tale om konkrete kvantificerbare mål, men mere om 
noget man kan kalde for indsatsområder for forbedringer. Men US anvender selv begre‐
bet mål i denne sammenhæng, hvorfor det også anvendes her.  
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Det samme gør sig gældende i forhold til spørgsmålet om, hvorvidt opfattelsen af foran‐

dringer  i  forbindelse  med  fortællingen  er  emergent  eller  planlagt.  I  fortællingen 

fremlægges en holdning til  forandringer som værende emergente ved, at  inddrage alle 

ansatte på alle niveauer i Udlændingeservice. Der arbejdes med fortællingens indhold i 

grupper og udvalg på kryds og tværs af organisationen, og alle har således mulighed for 

at øve  indflydelse på fortællingens forandringsindsats. Men selve fortællingen er udar‐

bejdet  af  ledelsen  i Udlændingeservice,  og der  er  derfor dem, der definerer,  inden  for 

hvilke områder forandringerne skal finde sted. Det er ledelsen der sætter de overordne‐

de rammer for, hvad der skal forandres. I forbindelse med fortællingen er der derfor en 

planlagt tilgang til forandringsarbejdet.  

4.3  Innovation 

I  Udlændingeservice  arbejder  man  meget  med  innovation,  og  særligt  efter  at  2010‐

Fortællingen satte stor fokus på dette. I en artikel om Udlændingeservices arbejde med 

innovation bliver begrebet forklaret på følgende måde: ”Innovation ses ofte som defineret 

som opfindelser og ideer, der er omsat til produkter eller tjenester, der er bragt til marke

det.  Innovation  er  altså  processen  fra  idé  til  faktura.  Innovation  indebærer  således  tre 

elementer: En ny  idé,  at  denne omsættes  til  et  nyt  eller  forbedret  produkt,  og  endelig at 

dette markedsføres. … Den korte  version:  Innovation =  fornyelse”  (Innovation  fjerner de 

firkantede forestillinger 2011). 

I Udlændingeservice er der blevet udbudt workshops og kurser om innovation, og med‐

arbejdere  såvel  som  ledere  arbejder  med  modeller  og  værktøjer,  der  skal  fremme 

innovationen  i  organisationen.  Formålet  med  innovation  er,  at  forbedre,  nytænke  og 

udvikle  organisationen  fremadrettet,  og  arbejdet  med  innovation  finder  konkret  sted 

ved  blandt  andet  tværgående  projekter,  ’forbedringsmøder’,  udvikling  af  forretnings‐

gange, projektarbejde, m.m. (Danmarks bedste arbejdsplads 2010:29). Endvidere er en 

række ledere og medarbejdere blevet uddannet i metoder inden for innovation, således 

at de kan påtage sig rollen som procesfacilitatorer  i  forbindelse med innovationsarbej‐

det,  og  dermed  kan  fungere  som  ambassadører  for  arbejdet  med  innovation  i 

Udlændingeservice. 
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Samtidig  arbejder  man  i  Udlændingeservice  også  med  innovation  for  at  skabe  større 

trivsel blandt de ansatte, samt at skabe et bedre forhold til brugere (Vi skal bruge tid og 

energi på at udvikle  rigtig  skarpe  løsninger 2011). Måden man gør dette på,  er ved at 

inddrage ansatte på alle niveauer i udviklingen af nye ideer, og give dem værktøjer til at 

håndtere  de  udfordringer  de møder  i  hverdagen  på  nye måder.  Blandt  andet  betyder 

hyppige lovændringer, at de ansatte i Udlændingeservice ofte skal omstille deres arbej‐

de.  Det  systematiske  arbejde  med  innovation  i  organisationen  betyder,  at  de  ansatte 

bedre er i stand til at tilpasse og forbedre deres ydelser og services, hvilket kommer bå‐

de de ansatte og brugere til gode (Vi skal bruge tid og energi på at udvikle rigtig skarpe 

løsninger 2011). 

Man  stræber  efter  at  gøre  arbejdet  med  innovation  til  en  naturlig  del  af  de  ansattes 

hverdag. ”Helt ned i de enkelte team skal medarbejderne på en ny måde være med til at se 

problemer, angive problemløsninger og deltage aktivt i dem. De bliver i langt højere grad 

involveret i ledelsesbeslutninger” (Innovation bliver en del af hverdagen 2011). De ansat‐

te skal være i stand til at tænke ud af de rammer, som embedsfolk traditionelt er vant til 

at  tænke  inden  for  (Vi  skal  bruge  tid  og  energi  på  at  udvikle  rigtig  skarpe  løsninger 

2011). Eksempelvis er man begyndt at inddrage flere interessenter i beslutningsproces‐

ser end tidligere, og fokuserer i høj grad på fælles idéudvikling. Endvidere forsøger man, 

i så vidt omfang som muligt, at anskue en given udfordring i et længere udviklingsper‐

spektiv,  og  bruge  tid  og  ressourcer  på  at  udvikle  de  bedst mulige  løsninger,  frem  for 

hurtigst muligt at finde en løsning. 

I  Udlændingeservice mener man  selv,  at  arbejdet med  innovation  har  gjort  en  positiv 

forskel, og en ansat udtaler i den sammenhæng i en artikkel: ”…det har også været noget 

af en øjenåbner at konstatere, hvordan optimale løsninger ofte opstår som et sammenkog 

af input fra mange forskellige mennesker. Samtidig har det været dejligt at opleve, at den

ne  måde  at  arbejde  på  spreder  ny  energi  i  organisationen  og  skaber  større 

medarbejderinvolvering og engagement” (Vi skal bruge tid og energi på at udvikle rigtig 

skarpe løsninger 2011).  

I Udlændingeservice arbejder man som tidligere nævnt med innovation for at forbedre, 

nytænke og udvikle organisationen  fremadrettet, og kernen  i arbejdet med  innovation 

er således fornyelse. Men igen er der tale om fornyelse til noget bedre. Man bevæger sig 
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fra den nuværende situation til noget bedre gennem innovation. Så når kommunikatio‐

nen  om  innovation  iagttages,  er  det  igen  formen  ForbedringerUtilfredsstillende 

situation, der træder frem. Men i modsætning til fortællingen der opstiller mål for, hvor 

Udlændingeservice skal hen, er  innovation et mål  i sig selv. Faktisk er  innovation et af 

målene i 2012‐Fortællingen, hvor Udlændingeservice fremsætter et ønske løbende for‐

bedringer,  ved  at  ”Arbejde  systematisk  med  innovation”    (2012‐Fortællingen).  Her 

handler det ikke om at nå bestemte mål gennem fornyelse, forbedringer og forandringer, 

det er en løbende innovationsproces, altså arbejdet med fornyelse, forbedringer og for‐

andringer, der er målet.  

Det er interessant, at man i Udlændingeservice sideløbende med et ønske om at forbed‐

re  specifikke  ting  som  service,  trivsel,  videndeling  og motivation,  opstiller  et  generelt 

ønske om  forbedring –  en  forbedring  som  innovationsarbejdet  skal hjælpe på vej. Det 

betyder, at man i Udlændingeservice ved siden af arbejdet med forbedringer og innova‐

tion  inden  for  områder  der  ikke  fungerer  optimalt,  arbejder  med  innovation  for 

innovationens  skyld. Dette  er med  til  at  forstærke pointen om,  at Udlændingeservices 

arbejde med forbedringer fører dem fra én utilfredsstillende situation til en ny, idet man 

kan anskue arbejdet med innovation for innovationens skyld eller som et mål i sig selv, 

som en måde at afparadoksere kommunikationen om forbedringsarbejdets mislykkede 

forsøg på at forbedre en utilfredsstillende situation. Man forsøger at skjule det faktum, 

at man i Udlændingeservice ikke har succes med at komme væk fra en utilfredsstillende 

situation, ved at italesætte innovation som noget der hele tiden bør finde sted, og som et 

middel til at bevæge sig væk fra en utilfredsstillende situation.  

Samtidig er det uklart,  i hvilke sammenhænge  innovation bør anvendes, på  trods af at 

innovationens  formål  blandt  andet  i  fortællingen,  er  tydeligt  formuleret  inden  for  en 

række områder som eksempelvis forbedring af trivsel, service, videndeling m.m. For når 

det  ikke  er  tydeligt  defineret,  hvor  innovation  skal  anvendes, men  fremlægges  som et 

mål  i  sig selv, er det  ikke kun  i  forbindelse med de  i  fortællingen  formulerede mål  for 

forbedringer, at der er behov for innovation. Men hvor der ellers er behov for innovati‐

on, bliver ikke defineret. 

Det betyder også, at det er uklart, hvad der egentlig kendetegner den utilfredsstillende 

situation som Udlændingeservice befinder sig i, fordi det kun i begrænset omfang er de‐
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fineret, hvilke ting, der ikke fungerer optimalt. Dette er yderligere med til at afparadok‐

sere  den  overordnede  forandringsform  i  kommunikationen  i  Udlændingeservice; 

ForbedringerUtilfredsstillende situation. Hvis det var tydeligt defineret, hvad der ken‐

detegner den utilfredsstillende situation, som Udlændingeservice befinder sig i, ville de 

ansatte i Udlændingeservice vide hvornår, man ikke længere befandt sig i den. Hvis man 

eksempelvis i fortællingen meldte klart ud, at niveauet for service og trivsel er utilfreds‐

stillende, og at man derfor udelukkende ville arbejde med at forbedre disse to områder, 

ville de ansatte  i Udlændingeservice kunne følge med i, hvorvidt det  lykkedes at højne 

niveauet for service og trivsel eller ej. Og hvis man har succes med at højne niveauet, må 

man gå ud fra at man ikke længere befinder sig i samme utilfredsstillende situation, da 

denne netop var kendetegnet ved et lavt niveau. Hvorvidt den nye situation med højere 

service  og  trivsel  er  tilfredsstillende  eller  ej,  er mindre  vigtigt  i  denne  sammenhæng. 

Pointen er, at man som ansat ikke har mulighed for at gennemskue, hvad der kendeteg‐

ner den utilfredsstillende situation, fordi der kun i begrænset omfang bliver sat ord på 

de områder, man er utilfreds med ‐ blandt andet i fortællingen. Men derudover er der en 

række faktorer, der betyder, at den nuværende situation er utilfredsstillende, men som 

ikke italesættes, og som man må gå ud fra er til stede på grund af italesættelsen af inno‐

vation,  forbedringer og forandringer som noget der altid er behov for. Og det er netop 

disse  ukendte  faktorer,  der  gør,  at  kommunikationen  om behovet  for  forbedringer  på 

grund af en utilfredsstillende situation finder sted. 

4.3.1  Semantikanalysens begreber og innovation 

Med udgangspunkt i ovenstående afsnit er det tydeligt, at der i Udlændingeservice i for‐

bindelse med innovationsarbejdet eksisterer en opfattelse af forandringer som værende 

konstante. Man arbejder ikke med innovation i en afgrænset periode,  ligesom at arbej‐

det  med  innovation  ikke  er  forbeholdt  bestemte  områder  eller  sammenhænge. 

Innovationsarbejdet  er noget,  der hele  tiden  finder  sted,  og har  til  formål  at  forbedre, 

nytænke og udvikle Udlændingeservice i en løbende proces.  

Fordi innovationsarbejdet ikke er afgrænset til bestemte områder eller sammenhænge, 

er  der  tale  om  en  emergent  opfattelse  af  forandringer.  I  Udlændingeservice  forsøger 

man netop at  inddrage alle ansatte på alle niveauer af organisationen  i  innovationsar‐

bejdet.  Samtidig  arbejder  man  ikke  med  en  række  detaljerede  planer  for,  hvor  og 
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hvornår innovationsarbejdet skal  finde sted, man overlader det til de ansatte at afgøre 

hvor og hvornår, der er behov for innovation. Ganske vist er der en stemning for, at man 

arbejder med  innovation  i  så videst omfang  som muligt, men pointen er her,  at man  i 

Udlændingeservice  gerne  ser,  at  alle  ansatte  spiller  en  rolle  i  forhold  til  at  reagere på 

interne og eksterne forandringer. Eksempelvis blev det tidligere nævnt, at man arbejder 

på, at give de ansatte værktøjer til at imødekomme de udfordringer de møder i hverda‐

gen på nye måder, og at arbejdet med innovation i organisationen betyder, at de ansatte 

er bedre rustet  til at  tilpasse og  forbedre deres arbejde. Det er således  ikke kun  ledel‐

sens ansvar at arbejde med forandringer, hvilket med til at understrege pointen om en 

emergent opfattelse af forandringer i forbindelse med Udlændingeservices innovations‐

arbejde.   

4.4  Opsamling 

Som  vi  har  set,  er  der  flere  forskellige  forme  tilstede  i  kommunikationen  om  foran‐

dringsledelse  i  Udlændingeservice.  Der  er  den  overordnede  ForbedringerUtil‐

fredsstillende  situation  i  den  generelle  kommunikation  om  forandringer.  Denne  form 

går  igen  i  kommunikationen om henholdsvis  fortællingen  og  innovation. Men den  op‐

træder  på  forskellig  vis  inden  for  de  to  områder.  I  kommunikation  om  fortællingen 

optræder  fortællingens  egen  kommunikation  om  diverse  områder  om  trivsel,  service, 

kvalitet osv. som forme i ForbedringerUtilfredsstillende situation‐formen. Kommunika‐

tionen  om  innovation  holder  sig  derimod  udelukkende  inden  for  formen 

ForbedringerUtilfredsstillende  situation,  og bliver drevet  af  formens paradoksale  for‐

bedring  til  en  ny  utilfredsstillende  situation.  Endelig  er  der  kommunikationen  om 

appreciative  inquiry,  som  er  kendetegnet  ved  formen Muligheder  og  positive  elemen‐

terMangler  og  negative  elementer.  Formanalysens  resultater  er  op  summeret  i 

nedenstående figur. 
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Formanalysen har givet en større indsigt i Udlændingeservices kommunikation om for‐

andringsledelse.  Herunder  kommunikationens  grænser,  altså  dens  muligheds‐  og 

umulighedsbetingelser,  samt  hvilke  antagelser  og  selvfølgeligheder  dette  medfører. 

Denne  indsigt  vil  danne  grundlag  for  dette  speciales  to  efterfølgende  analyser  af  hen‐

holdsvis Udlændingeservice iagttagelse af SystemOmverden og tidsbindinger.  

 

 



  52 

 

5  SystemOmverdenanalyse 

I nærværende kapitel vil der blive foretaget en SystemOmverden‐analyse af kommuni‐

kationen  om  forandringsledelse  i  Udlændingeservice.  Dette  gøres  for  at  svare  på 

specialets  tredje  arbejdsspørgsmål: Hvordan  skelner  Udlændingeservice mellem  system 

og  omverden  i  forbindelse  med  forandringsledelse?  Hensigten  er  at  finde  frem  til  de 

forskellige forandringsidentiter, der eksitserer i Udlændingeservice. 

Det bærende udgangspunkt for denne analy‐

se  er  Luhmanns  opfattelse  af,  at  kommuni‐

kation  finder sted  i et  socialt  system, der er 

defineret ved dets grænse mellem system og 

omverden.  Det  sociale  system  består  af  en‐

heden  af  forskellen  SystemOmverden,  og 

det  er  det  sociale  systems  iagttagelse,  der 

deler verden  i system og omverden gennem henholdsvis selv‐ og  fremmedrefererende 

beskrivelser. Det sker, når kommunikation knytter an til tidligere kommunikations skel‐

nen  mellem,  hvad  der  er  system,  og  hvad  der  er  omverden  (Åkerstrøm  Andersen 

1999:132). 

System og omverden bliver begge konstrueret internt i systemet gennem dets kommu‐

nikation  (Overgaard & Valentin 2007:172ff). Omverdenen skal  altså  ikke opfattes  som 

en  reel  virkelighed. Den udgør  kun det,  som  systemets  kommunikation definerer  som 

relevante  omgivelser,  og  systemets  interne  konstruktion  af  omverdenen  definerer  sy‐

stemet. Dette finder sted ved, at forskellen SystemOmverden genindføres i sig selv, som 

illustreret i figuren.  

Formålet med en systemanalyse er at  finde  frem til ”…hvordan et socialt system skaber 

sig  selv,  når  det  konstruerer  sin  omverden  gennem  kommunikative  beskrivelser”  (Åker‐

strøm  Andersen  1999:133).  Det  gøres  ved  at  iagttage,  hvordan  systemet  iagttager 

forskellen mellem  system  og  omverden.  Ledeforskellen  i  denne  analyse  er  derfor  Sy‐

stemOmverden, eller det man kan kalde det sociale systems meningsgrænse (Luhmann 
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2009:101). Denne  grænse  afgør muligheden  for meningsdannelse  i  systemet,  fordi  et‐

hvert  socialt  system har udvalgt  regler og betingelser  for, hvordan mening dannes, og 

meningsgrænsen viser, at mening dannes på andre betingelser  inden for systemet end 

uden for. Iagttagelse af den forskel mellem system og omverden som ligger til grund for 

et systems iagttagelser, er således en iagttagelse af, hvordan et system giver mening til 

sig selv og sin omverden (Åkerstrøm Andersen 1999:133). 

Analysens iagttagelsespunkt er kommunikationen om forandringsledelse i Udlændinge‐

service. Ved at iagttage forskellen mellem hvad der opfattes som henholdsvis interne og 

eksterne forhold i forbindelse med forandringsledelse, vil meningsgrænsen træde frem, 

og det vil således blive tydeligt hvilken mening forandringsledelse tildeles i Udlændinge‐

service. Det interessante er, at der, som det blev fremført i semantikanalysen, eksisterer 

en opfattelse af, at forandringsledelsen har til opgave at reagere på både interne og eks‐

terne  forandringer.  De  betingelser  for  hvad  der  tillægges  mening,  som  eksisterer  i 

Udlændingeservice, har altså afgørende betydning  for hvilke  forandringer  i omverden, 

der kan iagttages internt i organisationen.  

Analysen vil  gå ud  fra den antagelse,  at  et  systems omverden er  langt mere kompleks 

end selve systemet. Ethverts systems omverden består af andre systemer, og et enkelt 

system vil aldrig kunne kommunikere om alt det, som findes i dets omverden af syste‐

mer.  Kompleksitetens  niveauforskel  er  derfor  asymmetrisk,  og  enhver  forøgelse  af 

kompleksitet  i  et  system  vil  øge  andre  systemers  omverdens  kompleksitet.  Systemer 

anvender forskellige måder til at håndtere og reducere kompleksitet. Samtidig anvender 

det enkelte system forskellige måder til at håndtere og reducere kompleksitet i dets om‐

verden og i systemet selv (Luhmann 2009:225). 

Niveauforskellen af kompleksitet mellem system og omverden betyder, at der ikke kan 

eksistere  fuldstændig  relationel  overensstemmelse  mellem  de  to.  Et  system  kan  ikke 

knytte  samtlige  interne  elementer  til  elementer  i  omverdenen,  men  det  kan  opbygge 

særlige strukturelle forudsætninger4, der gør, at det er forberedt på ændringer i omver‐

denen, altså reducere kompleksiteten, og dermed letter arbejdet med at knytte interne 

elementer til eksterne (Luhmann 2009:82ff). Således kan systemet samlet håndtere en 

                                                        
4 Strukturer er i Luhmanns optik ikke faste, men kan ændres eller ophæves (Luhmann 
2009:83). 
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mængde elementer i omverdenen. Dog kan der i systemet være en indifferens overfor en 

række  elementer  i  omverdenen,  da  disse  bliver  opfattet  som  værende  irrelevante  for 

elementer i systemet.    

Hensigten i dette speciales SystemOmverden‐analysen er ikke at finde frem til og defi‐

nere  samtlige  interne  og  eksterne  elementer,  der  knyttes  an  til  i  forbindelse  med 

konstruktionen af Udlændingeservices grænse mellem sig selv og dets omverden. Analy‐

sen vil koncentrere sig om, at identificere den forskel der optræder i Udlændingeservice 

i  forbindelse med dets  iagttagelse af sig selv og dets omverden. Eller sagt på en anden 

måde; Den  iagttagelsesledende forskel der afgør, hvorledes selv‐ og  fremmedreference 

finder sted  i Udlændingeservice. Dette har nemlig betydning  for mulighederne  for me‐

ningsdannelse  i Udlændingeservice, og dermed også for meningsgrænsens muligheder, 

altså  forskellen  på  system  og  omverden.  Der  bør  her  nævnes,  at  når  der  i  Sy‐

stemOmverden‐analysen  tales  om  mening,  meningsgrænse  og  forskellen  mellem 

system og omverden, er det i alle tilfælde i en forandringskontekst – altså i forbindelse 

med kommunikation om forandringer i Udlændingeservice. Analysen vil således ligge i 

forlængelse af formanalysen, og fokusere på kommunikation i Udlændingeservice, hvor 

forandringsformene fra formanalysen optræder.  

5.1  Selvreference 

Som  tidligere  nævnt  fungerer  fortællingen5  som  den  overordnede  ramme  for  foran‐

dringsarbejdet  i  Udlændingeservice.  Dette  gør  sig  også  gældende  når  Udlændinge‐

services selvreference iagttages. Fortællingen fungerer som den overordnede ramme for 

Udlændingeservices  selvbeskrivelse,  idet  den  netop  opstiller  en  ramme  for  hvem 

Udlændingeservice skal være. Da en leder i Udlændingeservice blev spurgt til hvad for‐

målet og motivationen bag fortællingen var, svarede hun bland andet at det: ”…handlede 

om at vi fremadrettet ville have en ramme for hvad vi er, og hvordan vi identificerer os som 

medarbejdere i Udlændingeservice” (Interview1: 12.38) Og senere i interviewet fortæller 

hun at: ”Fortællingen sætter rammen for hvem vi er er og hvad vi vil” (Interview1: 36.18). 

                                                        
5 I forhold til de tre ledelsesværktøjer som Udlændingeservice anvender til at skabe for‐
andringer, vil jeg i SystemOmverden‐analysen ikke beskæftige mig med appreciative 
inquiry og innovation, men udelukkende med fortællingen. Dette skyldes at det hoved‐
sagligt er i fortællingen, at Udlændingeservices selv‐ og fremmedreference træder frem. 
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I en stor organisation som Udlændingeservice kan det dog være svært, at skabe en fælles 

identitet og konsensus om hvem og hvad man er ned til mindste detalje. Så i stedet for at 

forsøge dette, giver man plads til, at de ansatte i organisationen kan arbejde med fortæl‐

lingen på  forskellige måder.  En  leder  i Udlændingeservice  fortæller,  at  det  er:  ”…ude  i 

kontorerne6 at man italesætter fortællingen og foretager forskellige tiltag. Denne her gang 

er det meget op til kontorerne at afgøre, hvad de vil sætte fokus på. Det synes jeg er rigtig 

rart,  for  der  kan  være  forskellige  behov,  og  vi  kan  være  forskellige  steder”  (Interview2: 

13.37).  Fortællingen  opstiller  altså  nogle  overordnede  retningslinjer  for,  hvem 

Udlændingeservice er, og hvad de vil, og det er herefter op til de enkelte ansatte i en af‐

deling at tage udgangspunkt i de dele af fortællingen, som de finder relevante i arbejdet 

med at skabe en identitet i Udlændingeservice. Det betyder, at fortællingens elementer 

vægtes forskelligt  i Udlændingeservice,  i  forhold til at definere hvem de er, og hvad de 

vil. Nogle områder kan i én afdeling blive tillagt stor betydning, mens de i andre afdelin‐

ger bliver tillagt mindre betydning. Det vigtige er dog, at alle aktiviteter, forbundet med 

at definere hvem man er, og hvad man vil, tager udgangspunkt i fortællingen. Dens ind‐

hold  er  en  afgrænsning  af,  hvad  der  italesættes,  når  der  kommunikeres  om 

Udlændingeservices identitet. Det betyder, at selvreference i forbindelse med forandrin‐

ger  finder  sted med  udgangspunkt  i  fortællingens  indhold,  og  fortællingen  er  således 

Udlændingeservices mulighedsbetingelse for selviagttagelse.  

Mulighedsbetingelserne ændrer  sig  dog  over  tid,  fordi  der  i  Udlændingeservice  bliver 

lanceret  en ny  fortælling hvert  andet  år. Når en ny  fortælling bliver  lanceret,  opstilles 

der således en ny ramme for, hvad Udlændingeservice er og vil. Ifølge en leder skyldes 

det, at både det interne og eksterne behov for forandringer ændrer sig over tid: ”... det er 

jo også et spørgsmål om at få sig formuleret i den tid man er i nu. For vi er i en anden tid 

nu,  end  vi  var  i  2006.  Der  er  nogle  andre  ting  på  dagsordenen  nu,  og  det  skal  2012

Fortællingen  jo  også  beskrive  og  rumme”  (Interview1:  16.40).  Ændringer  i 

Udlændingeservice og dets omverden har således betydning  for, hvordan Udlændinge‐

service  iagttager  sig  selv,  idet  fortællingen  formuleres med udgangspunkt  i  interne og 

eksterne forventninger og behov for forandring. 

                                                        
6 I Udlændingeservice anvender man ordet kontor som synonym for en afdeling. 
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5.2  Fremmedreference 

Når der ses nærmere på hvem i Udlændingeservices omverden, der regnes for at være 

elementer,  der  har  betydning  for  forandringsarbejdet,  er  der  nogle  faste  forhold,  som 

man er opmærksomme på. For hvis disse forhold ændres, medfører det altid ændringer i 

Udlændingeservice. Disse  forhold kan man  samle under betegnelsen  samfundsmæssige 

forhold. Et eksempel på et sådant forhold kan være ændringer i lovgivningen. Vedtagel‐

sen af 24 års reglen, betød eksempelvis at man i Udlændingeservice ændrede en række 

sagsgange  grundet  den  nye  lovgivning.  Et  andet  eksempel  er  besparelser  i  den  pulje 

penge som Udlændingeservice tildeles. Nedskæringer i denne kan eksempelvis medføre, 

at man i Udlændingeservice må afskedige en gruppe medarbejdere. Endelig kan ændrin‐

ger i antallet af asylansøgere betyde, at man må ændrer i den mængde ressourcer, som 

anvendes på det område. Et eksempel på dette kan være en krig eller uro i et land, som 

betyder, at antallet af asylansøgere fra dette land stiger. Derudover er der en række an‐

dre  samfundsmæssige  forhold,  som  medfører  forandringer  i  Udlændingeservice,  hvis 

der sker ændringer i disse forhold. De samfundsmæssige forhold er ikke en intern kon‐

struktion  af  omverden.  Der  er  tale  om  andre  sociale  systemers  irritation  af 

Udlændingeservice gennem strukturelle koblinger. Vi befinder os således ikke i den gen‐

indførte  SystemOmverden  forskel,  men  i  den  ”oprindelige”  forskel,  som  illustreret  i 

nedenstående figur. 

 

 

 

 

 

 

Hvis vi vender  tilbage  til de eksterne  forventninger og behov  fra  tidligere, er  fokus på 

den genindførte SystemOmverden‐forskel og den omverden, som konstrueres internt i 
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Udlændingeservice. Forventninger og behov i omverdenen bliver konstrueret internt, og 

der er altså ikke tale om reelle og virkelige forventninger eller reelle og virkelige behov 

(hvis man ellers kan tale om sådanne), men om Udlændingeservices iagttagelse af hvad 

de  mener,  omverdenen  forventer  og  har  behov  for.  I  den  forbindelse  taler  man  i 

Udlændingeservice  om  at  sætte  sig  i  brugernes  sted  (Den  Ny  Fortælling,  2010‐

Fortællingen,  2012‐Fortælingen).  Ideen  blev  introduceret  i  den  første  fortælling  fra 

2007 hvori der står, at man i Udlændingeservice vil: ”Sætte os i den enkelte brugers sted, 

søge at forstå den enkeltes bekymringer og lytte til deres forslag” (Den Ny Fortælling).  

Den praktiske tilgang til denne opgave er todelt. Den ene del handler om, at de ansatte 

skal  forestille  sig, hvordan dets omverden oplever mødet med Udlændingeservice. Ek‐

sempelvis anvendes innovationsøvelser til at forsøge at identificere, hvilke udfordringer 

brugerne oplever,  deres behov,  hvad de ønsker ændret  i Udlændingeservice m.m.  (In‐

terview1,  Interview2).  Her  er  det  tydeligt,  at  der  internt  i  Udlændingeservice  bliver 

konstrueret en omverden og forventninger i denne.  

Den anden del af den praktiske tilgang til arbejdet med at sætte sig i brugerens sted fo‐

regår  gennem  dialog med  brugerne.  I  Udlændingeservice  er  der  forskellige  tiltag,  der 

alle  har  til  formål  at  skabe  dialog mellem Udlændingeservice  og  dets  brugere.  Blandt 

andet bliver der afholdt en række åbne møder, hvor brugere kan møde op, og der er op‐

rettet  netværk  og  fora,  hvor  brugerne  også  kan  deltage.  Herigennem  får  man  i 

Udlændingeservice en masse inputs til, hvad der kan gøres anderledes og bedre (Inter‐

view1,  Interview2).  Derudover  fokuseres  der  også  på,  at  de  ansatte  i mødet med  den 

enkelte  bruger,  eksempelvis  i  telefonen  eller  i  Udlændingeservices  Servicecenter,  skal 

være  opmærksom  på,  hvordan  personen  oplever  dette  møde.  På  trods  af  at 

Udlændingeservice  her  får  direkte  inputs  fra  dets  omverden,  bliver  omverden  stadig 

konstrueret internt. Det skyldes, at de inputs der kommer fra omverdenen, skal ses som 

relationer mellem Udlændingeservice  og  dets  omverden,  og  disse  relationer  består  af 

kommunikation.  Når  kommunikationen  har  fundet  sted,  afgøres  det  internt  i 

Udlændingeservice hvilke dele af denne kommunikation, der knyttes an til efterfølgen‐

de. Eksempelvis kan der på et møde mellem Udlændingeservice og dets brugere komme 

et konkret forslag fra en bruger om ændringer i Udlændingeservice. Men hvis der ikke 

efterfølgende i Udlændingeservice finder kommunikation sted på baggrund af dette for‐

slag, knyttes der ikke an til det.  
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I Udlændingeservice  findes der  ikke en egentlig definition på, hvad begrebet brugerne 

dækker over: ”Begrebet brugeren er ret bredt for os. Det er alle dem som vi har noget at 

gøre med” (Interview2: 20.30). Naturligvis er det en fast gruppe af samarbejdspartnere 

som eksempelvis Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp, advokater, private virksomheder, 

politiet, offentlige institutioner og universiteter (Interview1, Interview2), som anses for 

at  være en del  af brugerne. Men derudover er der  en  række andre  interessenter,  som 

kunne have betydning for forandringsarbejdet, men som man i Udlændingeservice ikke 

er opmærksomme på. Med andre ord er der altså elementer i Udlændingeservices om‐

verden,  som  ikke  iagttages,  eller  som opfattes  som  irrelevante  for  elementer  internt  i 

systemet Udlændingeservice.    

I Udlændingeservice arbejder man med at  skabe relationer  til omverdenen, og et godt 

eksempel  på  dette  er  de  tidligere  nævnte  åbne  møder,  netværk  og  fora,  hvor 

Udlændingeservice kan møde deres brugere. Her er det ikke kun Udlændingeservice, der 

vælger  hvem  i  dets  omverden,  der  skabes  relationer  til,  idet  alle  som  har  interesse  i 

Udlændingeservice kan møde op og ytre  sig. Der kan således  skabes  relationer  til  ele‐

menter  i  Udlændingeservice  omverden,  som  der  ellers  ikke  ville  være  blevet  skabt 

relationer  til.  Kompleksitet  i  Udlændingeservice  og  dets  omverden  spiller  her  en  væ‐

sentlig rolle. Graden af kompleksiteten i Udlændingeservice omverden er så høj, at man 

aldrig vil kunne iagttage og kommunikere om samtlige elementer i omverden. Man kan 

således ikke internt i Udlændingeservice lave en komplet  liste over alle brugere. Dertil 

er mængden af personer,  virksomheder,  organisationer,  institutioner osv.,  i  forhold  til 

hvem der kunne  skabes en gavnlig  relation,  for omfattende. Men som  tidligere nævnt, 

kan  et  system opbygge  strukturelle  forudsætninger,  der  letter  arbejdet med  at  knytte 

interne elementer  til  eksterne, og dermed  reducerer kompleksitet. Og de åbne møder, 

netværk og fora er netop sådanne strukturelle forudsætninger, der letter arbejdet med 

at skabe relationer til en kompleks omverden. 

En væsentlig pointe i denne forbindelse er Udlændingeservices blinde plet i forhold til at 

iagttage  dets  omverden.  På  trods  af  de  strukturelle  forudsætninger,  vil 

Udlændingeservice aldrig kunne knytte samtlige interne elementer til samtlige eksterne 

elementer.  Man  vil  aldrig  kunne  høre  samtlige  forslag  til  forandringer  i 

Udlændingeservice, ligesom brugerne ikke har mulighed for at iagttage samtlige elemen‐

ter  i  Udlændingeservice,  og  dermed  have  et  fuldt  overblik  over  hvad  der  kunne 
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forandres  i  deres  interesse.  Der  eksisterer  en  række  elementer  i  Udlændingeservices 

omverden, som ikke iagttages, og dermed ikke skabes relation til, hvilket leder frem til 

Udlændingeservices blinde plet: Udlændingeservice kan ikke iagttage hvad de ikke iagt‐

tager.    

Denne analyse vil ikke komme med bud på, hvilke elementer der ikke iagttages, og der 

vil heller ikke blive foretaget en vurdering af, hvorvidt Udlændingeservices relationer til 

dets omverden er de mest hensigtsmæssige ud fra et normativt perspektiv. Her konsta‐

teres det blot, at der er elementer i Udlændingeservice omverden som ikke iagttages, og 

at Udlændingeservice er blind over for, hvilke elementer der ikke bliver iagttaget. 

5.3  Selv og fremmedreference 

Dette leder os frem til det egentlige formål med denne analyse, nemlig at finde frem til 

de  forskelle, hvorigennem Udlændingeservice  iagttager sig  selv og dets omverden, når 

der kommunikeres om forandringer. Som nævnt sætter fortællingen rammen for, hvem 

Udlændingeservice er, og hvad de vil i forbindelse med deres forandringsarbejde. Derfor 

kan man indsætte fortællingen på systemets plads i Udlændingeservices interne skelnen 

mellem system og omverden. Samtidig anvendes begrebet brugerne som samlet beteg‐

nelse for elementer i Udlændingeservices omverden, og brugerne kan således indsættes 

på omverdenens plads  i  SystemOmverden‐forskellen. Når der  skelnes mellem system 

og omverden i forandringskommunikation i Udlændingeservice, sker det altså inden for 

forskellen FortællingenBrugerne, hvilket er illustreret i nedenstående figur. 

I Udlændingeservices tre fortællinger bliver brugerne også italesat. Udover det tidligere 

nævnte arbejde med at sætte sig  i brugernes sted, har man i  fortællingerne også fokus 

på blandt  andet dialog,  opbygning af  tillid og  troværdighed hos brugerne,  forøgelse af 

serviceniveauet og mere åbenhed udadtil (Den Ny Fortælling, 2010‐Fortællingen, 2012‐
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Fortælingen). Der finder således en skelnen mellem system og omverden sted i fortæl‐

lingen, og derfor er der tale om, at fortællingen konstruerer sin egen omverden internt. 

Forskellen FortællingenBrugerne kopieres og genindføres således i forskellen selv som 

vist i nedenstående figur. 

Den genindførte FortællingenBrugerne  forskel adskiller  sig  fra den  ”oprindelige” For‐

tællingenBrugerne  forskel  ved,  at  der  ikke  kommer  inputs  fra  brugerne  i  forbindelse 

med udarbejdelsen af fortællingens indhold. 

5.4 Opsamling 

Når Udlændingeservice skelner mellem sig selv og sin omverden i forbindelse med for‐

andringer, er der tre forskelle på spil, som på hver deres måde sætter mulighederne for, 

hvordan  forandringer  kan  iagttages,  og  der  eksisterer  således  tre  forskellige  foran‐

dringsidentiteter. Den første er den overordnede skelnen mellem system og omverden, 

hvor omverdenen er samfundsmæssige forhold som, hvis ændres, automatisk medfører 

forandringer i Udlændingeservice. Her er det uden for Udlændingeservices kontrol hvil‐

ke  forandringer  der  finder  sted.  Den  anden  forskel  er  den  genindførte  SystemOm‐

verden forskel; FortællingenBrugerne. Fortællingen sætter rammen for  iagttagelser af 

Udlændingeservice selv, mens brugerne er Udlændingeservices interne konstruktion af 

dets omverden. Endelig er der genindførslen af forskellen FortællingenBrugerne i  for‐

skellen  selv,  hvor  brugerne  (omverdenen)  bliver  konstrueret  i  selve  fortællingen. Alle 

tre forandringsidentiteter er illustreret i nedenstående figur.  
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6  Temporal differentiering 

I  dette  kapitel  vil  der  blive  foretaget  en  analyse  af  Udlændingeservices  temporale 

differentiering  i  forbindelse  med  forandringer.  Dette  gøres  for  at  svare  på  specialets 

fjerde  arbejdsspørgsmål:  Hvordan  er  Udlændingeservice  temporalt  differentieret  i 

forbindelse med forandringsledelse? 

Formålet  er  at  vise,  at  der  i  Udlændingeservice  ikke  kun  finder  en  enkelt  tidsbinding 

sted, men at der derimod eksisterer flere samtidige tidsbindinger.  

I Luhmanns optik er en tidsbinding noget, der opstår gennem selektion, som udelukker 

andre muligheder (Luhmann 2009:267). Det vil sige, at der i kommunikationen knyttes 

an  til en bestemt mening, som medfører bestemte muligheder. Denne kommunikation, 

og dermed selektion, finder altid sted i nutiden, og herfra kan der så knyttes an til for‐

skellige  forståelser  eller  opfattelser  af  tid.  Den  mening  der  knyttes  an  til,  kan 

eksempelvis være retrospektivt  funderet,  i  tilfælde hvor man  iagttager ens nuværende 

muligheder, med udgangspunkt i hvad der har fundet sted. I forbindelse med afslutnin‐

gen  på  et  forandringsprojekt,  kan man  eksempelvis  forestille  sig,  at man  vil  evaluere 

projektets  forløb,  og  i  en  sådan  evaluering  vil man  forklare  den  nuværende  situation 

(nutiden), med  udgangspunkt  i  hvad  der  allerede  har  fundet  sted  (fortiden).  Her  kan 

man således opstille en tidsbindingsform, der hedder Nutid/Fortid.  

Hovedtesen bag analysen er, at der i Udlændingeservice eksisterer flere forskellige for‐

mer  for  tidsbindinger  samtidigt.  Iagttagelsespunktet  i  analysen  vil  igen  være 

fortællingen,  appreciative  inquiry  og  innovation,  og  formålet  er  at  vise  de  forskellige 

tidsbindinger, der er tilstede blandt disse. 

Når man iagttager kommunikation i en organisation, er det ifølge Luhmann, beslutnings‐

kommunikation der iagttages (Frankel 2003:5). Det er ikke individerne i organisationen, 

der  beslutter, men  selve  organisationssystemet.  Sidstnævnte  eksisterer  ikke  forud  for 

dets beslutninger, men bliver reproduceret i hvert eneste beslutningsøjeblik. Derfor ek‐
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sisterer organisationssystemer kun, i det øjeblik beslutninger træffes, og dets eksistens 

er således et resultat af, at der kontinuerligt bliver truffet beslutninger.  

Dette  har  betydning  for,  hvordan  tid  konstrueres  internet  i  organisationssystemet.  I 

forbindelse med organisationer kan man ikke tale om hverken en reel fortid eller en reel 

fremtid,  men  kun  om  nutid  (Luhmann  2009:118).  I  nutiden  eksisterer  der  dog 

forestillinger om fortiden og fremtiden, og der kan dannes erfaringer og forventninger. 

Organisationer skaber altså en opfattelse af tid samtidig med, at de skaber sig selv. 

Ifølge Christian Frankel7 kan man gribe en analyse af tid i en organisation an på følgende 

måde:  ”We may  reconstruct  how  the  times  of  organisations are  created by a distinction 

between  past  and  future,  set  by  the  organisation.  We  can  analyse  how  this  distinction 

between  past  and  future  changes  over  time,  how  it  is  repeated  and  change  from  one 

moment to the next” (Frankel 2003:6). Der er altså tale om en diakron analyse, der har til 

formål at vise, hvordan tidsbindinger  i en organisation ændrer sig over  tid. Netop den 

diakrone  analyse  vil  blive  fortaget  i  afsnittet  om  fortællingen.  Hver  enkelt  af 

Udlændingeservices fortællinger gennemgår nogle faste faser, og jeg vil derfor undersø‐

ge om tidsbindingerne adskiller sig fra hinanden i disse faser. 

Nærværende  analyse  vil  derudover  lave  en  synkron  analyse  af  forskellige  tilgange  til 

forandringsarbejdet i Udlændingeservice. Dette vil blive gjort i afsnittene om appreciati‐

ve  inquiry  og  innovation.  Disse  to  tilgange  gennemgår  ikke  faste  faser  ligesom 

fortællingen,  så derfor er den synkrone analyse valgt. Man kunne naturligvis have un‐

dersøgt, om der var forskellige tidsbindinger på spil på forskellige tidspunkter, men jeg 

er interesseret i at finde ud af, om der kan iagttages forskellige tidsbindinger i den en‐

kelte tilgang, og hvorvidt tidsbindingerne adskiller sig tilgangene imellem.  

6.1  Fortællingens tidsbinding 

I Udlændingeservice  lancerer man  fast en ny  fortælling hvert andet år. Derfor vil  jeg  i 

dette  afsnit  se  nærmere  på  de  tidsbindinger,  der  optræder  i  løbet  af  disse  to  år  i 

forbindelse  med  fortællingens  arbejde  med  forandringer.  En  fortællings  cyklus  kan 

opdeles i tre faser: Udarbejdelsen, det praktiske arbejde og afslutningen. Disse tre faser 

                                                        
7 Lektor, cand.scient.adm., ph.d. Institut for Organisation, Copenhagen Business School 
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vil  fungere  som  de  tre  nedslag,  hvori  jeg  vil  undersøge,  hvilke  tidsbindinger  der 

optræder. Der vil ikke blive udvalgt en specifik fortælling som genstand for analysen, da 

disse tre faser går igen i hver fortælling, og det er samme tidsbinding, der optræder i den 

enkelte fase i de forskellige fortællinger. 

Den første fase i Udlændingeservices arbejde med fortællingen er udarbejdelsen. Her er 

det  ledere  i  Udlændingeservice,  der  i  fælleskab  formulerer  fortællingens  indhold. Den 

fungerer som den overordnede ramme for forandringsarbejdet i Udlændingeservice, og 

hensigten er, at  sætte ord på hvem man er, og hvad man vil. Hvis vi  starter med at  se 

nærmer på  fortællingens hensigt  i  forhold  til,  at  definere hvem Udlændingeservice  er, 

eller hvad der forstås som værende de ansatte i Udlændingeservices identitet, er der tale 

om fremtidig identitet. Den identitet som fremlægges i fortællingen, er ikke et billede af, 

hvordan man  opfatter  sig  selv  i  Udlændingeservice,  når  fortællingen  lanceres, men  er 

derimod  et  udtryk  for  en  ønsket  identitet,  som man  gerne  vil  opnå  ved  fortællingens 

afslutning (to år efter fortællingen er blevet lanceret). I udarbejdelsen fokuseres der på, 

udfordringer  eller  ting  som  er  utilfredsstillende  i  Udlændingeservices  nuværende 

situation (nutiden), og der formuleres herefter en identitet, som man gerne vil have to år 

efter (fremtiden), (Interview1, Interview2). I  forbindelse med formuleringen af Udlæn‐

dingeservices identitet i fortællingen kan der således opstilles en tidsbindingsform, der 

hedder Nutid/Fremtid.  

Samme tidsbindingsform er på spil i forbindelse med formuleringen af, hvad man gerne 

vil  i  Udlændingeservice.  Her  formuleres  en  slags  strategi,  for  de  tiltag  man  gerne  vil 

igangsætte  for  at  nå  de  mål  fortællingen  opsætter8,  og  ligesom  ved  formuleringen  af 

Udlændingeservices  identitet  bliver  strategien  formuleret  med  udgangspunkt  i  den 

nuværendende situation (Interview1, Interview2).  

Den næste  fase er det praktiske arbejde med  fortællingen  i Udlændingeservice. Det er 

her medarbejdere  og  ledere  i  det  daglige  arbejder med  at  nå  de mål,  der  er  opstillet 

fortællingen. Det er i denne fase, at især arbejdet med innovation og appreciative inqui‐

ry bliver anvendt, og disse to dele vil blive behandlet i senere afsnit. Derfor vil jeg ikke 

gå i dybden med, hvilke tidsbinger der er på spil her. Dog vil jeg knytte en kommentar i 

                                                        
8 Et af disse mål er også at skabe den identitet, som der der formuleres i fortællingen. Således 
er arbejdet med hvem man er, og hvad man vil, forbundet med hinanden. 
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forhold  til  udviklingen  af  fremtidsformer  i  forlængelse  af  foregående  afsnit.  I 

udarbejdelsen  af  fortællingen  blev  der  knyttet  an  til  en  nutidig  fremtid,  altså  en 

forestilling  om  hvordan  fremtiden  ville  komme  til  at  se  ud,  når  man  igangsætter 

forskellige tiltag. Der er altså tale om en nutidig planlægning af  fremtidige tiltag. Disse 

tiltag vil over tid blive igangsat, og det der engang var fremtid vil således blive til nutid, 

altså en fremtidig nutid. Derfor er det praktiske arbejde med fortællingen, en fremtidig 

nutid i forhold til den nutid man befandt sig i ved udarbejdelsen af fortællingen. 

Det samme gør sig gældende i fortællingens sidste fase, som finder sted når en fortælling 

afsluttes  to år efter,  at den er blevet  lanceret. Afslutningen er også en nutidig  fremtid, 

når fortællingen udarbejdes, og bliver herefter en fremtidig nutid, når afslutningen nås. 

Ligeledes er afslutningen en nutidig fremtid, når fortællingens tiltag iværksættes, og det 

praktiske  arbejde  forbundet  med  fortællingen  udføres,  og  når  man  så  kommer  til 

afslutningen, bliver dette en fremtidig nutid. 

Men hvilken tidsbinding er til stede, når afslutningen nås, og er blevet til nutid? Her ser 

man tilbage på forløbet, som nu er fortid, og her er en opfattelse af fortiden i nutiden på 

spil. Derfor er tidsbindingsformen Nutid/Fortid. Ved denne tidsbinding har man det pri‐

vilegium, at man kan iagttage, hvad der er lykkedes, og hvad der ikke er lykkedes. Man 

kan iagttage, om der er blevet opstillet realistiske mål i forbindelse med udarbejdelsen 

af  fortællingen, og om der er blevet  foretaget de rettet dispositioner  i  forhold  til at nå 

disse mål i det praktiske arbejde med fortællingen. Udlændingeservice kan således tage 

ved lære af sine succeser og fejl, og anvende denne indsigt  i et  fremtidigt arbejde med 

fortællingen.  

Hvis vi ser nærmere på fortællingens faser som et samlet iagttagelsesområde, og fokuse‐

rer på det overordnede formål med fortællingen, så kan der iagttages en anden form for 

tidsbinding. En leder i Udlændingeservice fortæller, at et af formålene med fortællingen 

er:  ”…at  vi  ikke  vil  overhales  indenom  eller  bliver  overraskede”  (Interview1:  4.47).  Det 

betyder, at man har nogle forventninger til eller bud på, hvordan fremtiden kommer til 

at  se ud, og ud  fra disse  forventninger arbejder man med  fortællingen. Her bliver  for‐

ventninger  til  fremtiden  altså  knyttet  til  nutiden,  og  man  kan  derfor  opstille  en 

tidsbingsform der hedder Fremtid/Nutid. Det overordnede arbejde med  fortællingen  i 

Udlændingeservice har således til formål, at imødekomme de forventninger man har til 
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fremtiden. 

Der  er dermed  flere  forskellige  former  for  tidsbindinger på  spil  i Udlændingeservice  i 

forbindelse med fortællingen. Disse er opsummeret i nedenstående figur. 

 

    

 

6.2  Appreciative inquirys tidsbinding 

Appreciative  inquiry er kendetegnet ved, at man  fokuserer på positive  ting. Men dette 

fokus  er  todelt,  idet  appreciative  inquiry  både  indeholder  en  anerkendende  del  og  en 

udforskende del. Den anerkendende del går ud på, at man i Udlændingeservice fokuse‐

rer  på  de  ting,  der  fungerer,  og  herefter  forsøger  at  gøre  det  samme  de  steder,  hvor 

tingene fungerer mindre godt. Hensigten er, at man vil tage ved lære af de positive ting. 

Udlændingeservice forklarer det på følgende måde ”At anerkendende ledelse er den over

ordnede ramme betyder, at vi har særligt fokus på det, der virker – vi tror på, at vi kan lære 

mest herfra” (Danmarks bedste arbejdsplads 2010:20). Når man i nutiden iagttager ’det 

der virker’, er man nødt til at se tilbage på, hvad der har ledt frem til dette resultat, for at 

kunne gentage processen andetsteds. Hvis man eksempelvis oplever, at serviceniveauet 

i en afdeling i Udlændingeservice er blevet højnet, må man se nærmere på, hvad der er 

gjort  for at opnå dette niveau, hvis man vil højne niveauet  i andre afdelinger, hvor ni‐

veauet er lavt. Man må med andre ord iagttage elementer i fortiden, med henblik på at 

finde frem til netop de elementer der kan hjælpe i nutiden. Der kan således opstilles en 

tidsbindingsform, der hedder Nutid/Fortid  i  forbindelse med den anerkendende del af 

appreciative inquiry. 
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Appreciative inquiry indeholder som nævnt også en udforskende del. Her fokuserer man 

på muligheder i nutiden, som kan komme Udlændingeservice til gode i  fremtiden. Med 

dette menes, at man arbejder med tiltag i nutiden, som vil have gavnlige konsekvenser i 

fremtiden. appreciative inquiry fungerer her som et værktøj, der kan anvendes i forbin‐

delse med at identificere disse muligheder. Den udforskende del af appreciative inquiry, 

er  på  den måde  forbundet med  den  anerkendende  del.  Den  anerkendende  del  har  til 

formål at identificere de positive ting, mens den udforskende skal afgøre hvilke positive 

ting, som kan være relevante at indføre andre steder i Udlændingeservice. Hvilke positi‐

ve  ting  der  er  relevante  at  indføre,  afgøres  ved  at  iagttage  fremtiden,  for  gennem  de 

forventninger  man  har  til  fremtiden,  kan man  afgøre  hvilken  vej,  man  bør  gå  (Inter‐

view2).  I  forbindelse med den udforskende del af appreciative  inquiry kan der således 

opstilles en tidsbindingsform, der hedder Fremtid/Nutid, fordi fremtiden bliver aktuali‐

seret i nutiden gennem forventninger.   

Den  anerkendende  og  udforskende  del  af  appreciative  inquiry  skal  ikke  opfattes  som 

lineær proces, hvor man først iagttager positive elementer i fortiden, for herefter at af‐

gøre hvilke af disse positive elementer, der er hensigtsmæssige at arbejde videre med ud 

fra  forventninger  til  fremtiden. Man kan  lige  såvel  forestille  sig,  at man  i Udlændinge‐

service  iagttager  en mulighed  i  fremtiden,  som man  gerne  vil  forfølge,  og  så  herefter 

iagttager fortiden med henblik på at finde frem til elementer, der har fungeret, og som 

vil være hensigtsmæssige at indføre andre steder i forbindelse med at forfølge førnævn‐

te mulighed.  

6.3  Innovationens tidsbinding 

I Udlændingeservice har arbejdet med innovation til formål at forbedre, nytænke og ud‐

vikle  organisationen  fremadrettet.  Det  er  således  fremtiden,  der  iagttages,  og  som  vi 

netop har set ved den udforskende del af appreciative inquiry, bliver det med udgangs‐

punkt  i  forventninger  til  fremtiden,  afgjort  hvor  og  hvornår  innovationsarbejdet  skal 

finde  sted.  I  forbindelse med  innovation bliver  fremtidige udfordringer og muligheder 

således iagttaget, og man iværksætter innovationstiltag i nutiden, for at være bedre ru‐

stet  til  at møde  disse  fremtidige  udfordringer  og muligheder.  En  leder  i  Udlændinge‐

service udtaler i den forbindelse ”Man kan sige at innovationsmodellen er en måde at væ

re lidt på forkant” (Interview2: 15.43). Derfor er der tale om tidsbindingsformen Frem‐



  68 

tid/Nutid i forbindelse med Udlændingeservices arbejde med innovation.  

I formanalysen blev det vist, at man i Udlændingeservice har innovationsarbejdet som et 

mål i sig selv, og at man derfor kan sige, at der i Udlændingeservice bliver arbejdet med 

innovation for innovationens skyld. Der vil derfor være dele af innovationsarbejdet, som 

ikke finder sted på baggrund af fremtidige udfordringer eller muligheder, men udeluk‐

kende  finder  sted  på  baggrund  af,  at  innovation  er  et  mål  i  sig  selv.  Det  er  stadig 

fremtiden, der iagttages, fordi innovationsarbejdet har til formål at udvikle fremadrettet, 

men det sker med udgangspunkt i nutiden. Derfor eksisterer der endnu en tidsbindings‐

form i innovationsarbejdet, som hedder Nutid/Fremtid. 

I  hvilket  omfang  den  ene  form  optræder  frem  for  den  anden,  er  et  åbent  empirisk 

spørgsmål, som ikke vil blive behandlet i dette speciale. Her vil der blot blive konstate‐

ret,  at  der  i  forbindelse med  Udlændingeservices  innovationsarbejde  kan  iagttages  to 

forskellige tidsbindingsforme, for at vise differentieringen i Udlændingeservice arbejde 

med forandringer. 

6.4  Forandringsledelsens tidsbindinger  

Udover de tidsbindingsforme der er blevet fundet frem til i ovenstående, eksisterer der 

endnu  en  tidsbindingsform,  som kan  iagttages  i  forbindelse med den overordnede  til‐

gang  til  forandringsarbejdet  i  Udlændingeservice.  Den  overordnede  indstilling  til 

forandringer i Udlændingeservice er, at man hele tiden skal være i forandring, og en le‐

der i Udlændingeservice fortæller i den forbindelse: ”Der sker hele tiden forandringer, og 

vi skal ikke sidde og vente på, at når det her er færdigt, så kommer der en stille periode. Vi 

skal hele tiden være i forandring” (Interview1: 1.25). ”Vi har rykket os rigtig meget, men vi 

skal finde en måde at gøre alle opmærksomme på at vi slet ikke er i mål. Vi kommer aldrig i 

mål, vi skal blive ved” (Interview1: 15.43). Man må gå ud fra, at denne indstilling til for‐

andringer  også  gør  sig  gældende  fremadrettet,  hvilket  betyder,  at man  i  Udlændinge‐

service også  regner med,  at  forandringer  vil  være  et  vilkår,  der  konstant  er  til  stede  i 

fremtiden. Det betyder, at man i iagttagelsen af den nutidige fremtid, har forventninger 

til, at de tidsbindingsforme der eksistere i nutiden, også vil være til stede i den fremtidi‐

ge nutid. Derfor vil de tidsbindingsforme, der aktualiserer fremtiden i nutiden gennem 

forventninger også være til stede i fremtiden. Man kan dermed tale om, at man i den for‐
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bindelse  iagttager,  hvordan  fremtiden  vil  blive  iagttaget  i  fremtiden,  og  at  man  i 

Udlændingeservice arbejder med forandringer i nutiden, så man i fremtiden er rustet til 

at imødekomme den fremtidige nutids fremtidige forandringer. På denne baggrund kan 

der, i forbindelse med den overordnede tilgang til forandringsarbejdet, opstilles en tids‐

bindingsform, der hedder Fremtid/Fremtid.  

6.5  Opsamling 

I  Udlændingeservice  eksisterer  en  række  forskellige  tidsbindingsforme  i  forbindelse 

med deres arbejde med forandringer, og man kan således konstatere, at der i forbindel‐

se med  forandringsledelse  i Udlændingeservice  eksisterer  en  temporal  differentiering, 

hvilket er illustreret i nedenstående figur.  

 

 

Denne differentiering skal dog  ikke forstås som værende hierarkisk funderet. Man kan 

altså ikke sige, at eksempelvis tidsbindingsformen Fremtid/Fremtid er placeret over de 

andre  tidsbindingsforme,  fordi  den  er  tilstede  i  forbindelse med  den  overordnede  til‐

gang  til  forandringsarbejdet.  Her  handler  det  blot  om,  at  man  iagttager  det  samlede 

arbejde med forandringer i Udlændingeservice, altså summen af fortællingen, apprecia‐

tive  inquiry  og  innovation,  og  ikke  at  man  befinder  sig  på  et  niveau  over  disse.  Alle 

tidsbindingsformene eksisterer side om side i Udlændingeservice, og det er alene kom‐

munikationens markering af en genstand, der er afgørende for hvilken tidsbinding der 

optræder.  
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7  Konklusion 

I dette kapitel vil der blive svaret på specialets problemformulering som lyder: Hvordan 

håndteres og differentieres forandringsledelse i Udlændingeservice? 

Problemformuleringens ene erkendelsesinteresse er, hvordan forandringsledelse hånd

teres i Udlændingeservice. Så jeg vil lægge ud med at se nærmere på dette. 

Først  og  fremmest  kan  det  konkluderes,  at  man  i  Udlændingeservice  ikke  taler  om 

egentlig  forandringsledelse.  Man  taler  om  forbedringer.  Dette  influerer  på  en  stor 

mængde af den kommunikation, der finder sted om emnet. Der er nemlig et ønske om at 

bevæge sig væk fra den nuværende situation, som man finder utilfredsstillende, til en ny 

situation.  Men  der  bliver  ikke  kommunikeret  om,  hvad  der  egentlig  kendetegner  den 

nuværende utilfredsstillende situation, eller hvad man ønsker, at forbedringerne speci‐

fikt  skal  medføre.  Derfor  har  de  ansatte  i  Udlændingeservice  ikke  mulighed  for  at 

gennemskue, hvilken situation man ønsker at bevæge sig væk fra, eller hvorvidt arbejdet 

med  forbedringer  er  succesfuldt  eller  ej.  Dertil  kommer,  at  man  i  Udlændingeservice 

bliver  ved med  at  arbejde med  forbedringer,  og man  kan  sige  at  forbedringsarbejdet 

hele tiden medfører nye utilfredsstillende situationer. Den overordnede kommunikation 

om forandringer finder således sted inden for forskellen ForbedringerUtilfredsstillende 

situation, og Udlændingeservice paradoksale arbejde med at forbedre sig til en ny util‐

fredsstillende  situation  betyder,  at  kommunikationen  om  forbedringer  fortsætter.  Det 

kan således konkluderes at Udlændingeservice håndterer deres mislykkedes  forsøg på 

forbedringer gennem afparadoksering. 

Derudover kommunikeres der i en mere specifik kontekst om forbedringer i forbindelse 

med de tre ledelsesværktøjer, som Udlændingeservice anvender i forbedringsarbejdet. I 

forbindelse med alle tre ledelsesværktøjer finder kommunikationen sted inden for For‐

bedringerUtilfredsstillende  situation‐forskellen.  Men  denne  sætter  muligheds‐  og 

umulighedsbetingelserne for kommunikation forskelligt ved de tre ledelsesværktøjer.   

I forbindelse med appreciative inquiry kommunikeres der inden for forskellen Mulighe‐

der  og  positive  elementerMangler  og  negative  elementer.  Denne  forskel  er  mere 

specifik udgave af  forskellen ForbedringerUtilfredsstillende  situation, hvor  forbedrin‐
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ger  tillægges  en  positiv  værdi,  og  den  utilfredsstillende  situation  tillægges  en  negativ. 

Kommunikationen  om  appreciative  inquiry  er  derfor  drevet  af  samme  paradoks  som 

den overordnede kommunikation om forbedringer.  

Kommunikation  om  fortællingen  holder  sig  inden  for  forskellen  Forbedrin‐

gerUtilfredsstillende situation, men forskellen kopieres og genindføres i sig selv i flere 

forskelle.  Disse  genindførte  forskelle  skifter  dog  indhold,  og  bliver  mere  specifikke  i 

kommunikationen om, hvad der skal forbedres, qua de områder den enkelte fortælling 

ønsker  at  forbedre  –  eksempelvis  service,  trivsel,  kvalitet  m.m..  Her  ses  tydeligt  den 

manglende definition på, hvad formålet med forbedringerne er, idet der ikke bliver op‐

stillet  konkrete  mål  for,  hvornår  en  forbedring  er  succesfuld  eller  ej.  Netop  dette  er 

kommunikationen om fortællingens umulighedsbetingelser, mens dens mulighedsbetin‐

gelser er de forbedringstiltag, fortællingen italesætter. 

Endelig er der kommunikationen om innovation, som ligeledes finder sted inden for for‐

skellen ForbedringerUtilfredsstillende situation. Innovation er dog et mål i sig selv, og 

det er derfor uklart, hvor og hvornår innovation bør finde sted. Dette skyldes den mang‐

lende  definition  på,  hvad  der  kendetegner  den  utilfredsstillende  situation. 

Mulighedsbetingelserne for kommunikation om innovation opstår ved, at innovation er 

et mål, mens umulighedsbetingelserne opstår i kraft af den manglende definition på den 

utilfredsstillende situation. 

I  kommunikationen  om  forbedringer  finder  der  også  interne  og  eksterne  iagttagelser 

sted,  og  Udlændingeservice  er  differentieret  i  forskellige  forandringsidentiteter. 

Udlændingeservice iagttager sin omverden samlet i begrebet brugerne. Dette begreb er 

bredt  defineret,  som  værende  alle  Udlændingeservice  har  noget  at  gøre  med. 

Udlændingeservice  håndterer  dette  ved,  at  åbne  op  for  iagttagelser  af  ikke  iagttagede 

elementer i omverdenen gennem strukturelle forudsætninger. Der gennemføres således 

en række  tiltag, der har  til  formål at  sætte Udlændingeservice  i kontakt med dets om‐

verden, eksempelvis en række åbne møder, netværk og  fora, hvor alle med  interesse  i 

Udlændingeservice har mulighed for at deltage.  

Udlændingeservice iagttager sig selv genne fortællingen, hvori det bliver defineret hvem 

Udlændingeservice  er,  og  hvad  de  vil.  Samtidig  bliver  dets  omverden  også  iagttaget  i 
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fortællingen gennem italesættelse af brugeren. Fortællingen bliver således anvendt som 

et redskab til at håndtere både intern og ekstern iagttagelse.  

Problemformuleringens anden erkendelsesinteresse er, hvordan forandringsledelse dif

ferentieres  i  Udlændingeservice.  Formanalysen  viste  at  kommunikationen  om 

forandringer,  eller  forbedringer  for  at  blive  i  Udlændingeservice  egen  terminologi,  er 

differentieret i forhold til de tre ledelsesværktøjer, der anvendes i forbedringsarbejdet. 

Ganske vist kommunikerer de inden for samme forskel, men denne forskel sætter mu‐

ligheds‐ og umulighedsbetingelserne forskelligt i hver ledelsesforskel. 

Semantikanalysen fandt frem til, at forandringsledelse over tid er blevet differentieret i 

forskellige semantiske forme med hver deres forståelse af begrebet. I dag eksisterer der 

således  en  forståelse  af  forandringsledelse  som værende  emergente  eller  planlagte  og 

som værende konstante eller episodiske. I Udlændingeservice arbejder man alene med 

forståelse af forandringer som værende et konstant element i organisationen. Derimod 

kan både den emergente og planlagte forståelse iagttages. Forståelsen af forandringsle‐

delse  som  værende  emergent  optræder  i  forbindelse  med  appreciative  inquiry  og 

innovation, mens den planlagte forståelse optræder i arbejdet med fortællingen. Det kan 

således konkluderes at de semantiske former som Udlændingeservice anvender i deres 

kommunikation om forandringsledelse er differentieret. 

På trods af at Udlændingeservice ikke er differentieret i forhold til semantikanalysens to 

forskellige  temporale  forme  (konstant  og  episodisk),  er  forandringsarbejdet  i 

Udlændingeservice alligevel temporalt differentieret igennem de forskellig tidsbindings‐

forme,  der  optræder  i  arbejdet  med  fortællingen,  appreciative  inquiry  og  innovation. 

Disse  er  ikke alene differentieret  fra hinanden  i  forskellige  tidsbindinger,  hvert  enkelt 

ledelsesværktøj  er  internt  differentieret  i  forskellige  tidsbindinger.  Ved  appreciative 

inquiry er der to tidsbindinger på spil, Nutid/Fortid og Fremtid/Nutid, som udspringer 

af appreciative  inquirys todelte  fokus på henholdsvis anerkendelse og udforskning.  In‐

novationen  er  differentieret  i  Fremtid/Nutid,  idet  fremtiden  aktualiseres  i  nutiden 

gennem  forventninger.  Men  samtidig  finder  der  innovation  sted  uden  en  aktualiseret 

fremtid, på grund af at man i Udlændingeservice arbejder med innovation alene for in‐

novationens skyld, og det medfører tidsbindingsformen Nutid/Fremtid.  



  73 

Både appreciative inquirys og innovationens tidsbindinger kan forbindes med det prak‐

tiske  arbejde  med  at  nå  fortællingens  mål.  Derudover  indeholder  fortællingen  en 

Nutid/Fremtid  tidsbinding,  når  fortællingen  bliver  udarbejdet.  Her  planlægges  tiltag  i 

nutiden,  som  skal medføre  forbedringer  i  fremtiden.  Endelig  er  der  ved  fortællingens 

afslutning  en  tidsbinding,  hvor  nutiden  forklares  med  udgangspunkt  i  fortiden;  Nu‐

tid/Fortid.  Der  er  altså  en  lang  række  tidsbindinger  tilstede  i  forbindelse  med 

Udlændingeservice arbejde med forbedringer. 

På baggrund af ovenstående kan det konkluderes at begrebet  forandringsledelse  i Ud‐

lændingeservice  ikke  er  entydigt  men  flertydigt.  Det  medfører,  at  man  i 

Udlændingeservice rent faktisk ikke kommunikerer i forandringsledelse men i forskellige 

forandringsledelser, idet der optræder flere forskellige former for forandringsledelse, og 

at dette er differentieret  i  forskellig kommunikation,  tidsbindinger samt selv‐ og  frem‐

medrefererende iagttagelser.  

Endvidere hævder Udlændingeservice, at de ikke ønsker at beskæftige sig med decideret 

forandringsledelse men med forbedringer. Dog har det vist sig, at det modsatte er tilfæl‐

det.  På  trods  af  at  man  i  Udlændingeservice  hævder  at  man  vil  arbejde  med  for‐

bedringer, arbejder man i realiteten med forandringer. Arbejdet med forbedringer lyk‐

kedes ikke, det eneste der lykkedes, er forandring fra én utilfredsstillende situation til en 

ny.  

Dette betyder at Udlændingeservice ikke er opmærksom på, hvornår en given form for 

forandringsledelse  er  hensigtsmæssig  at  anvende  i  forhold  til  at  skabe  en  forbedring, 

fordi man i Udlændingeservice ikke er opmærksom på, at man kommunikerer i forskel‐

lige forandringsledelser, og samtidig hævder at man kommunikerer i forbedring.  

Opsummerende  kan  der  kort  svares  på  spørgsmålet  om,  hvordan  Udlændingeservice 

håndterer og differentiere  forandringsledelse på følgende vis:  I Udlændingeservice dif‐

ferentieres  forandringsledelse  i  forskellige  semantiske  forme,  muligheds‐  og 

umulighedsbetingelser  for  kommunikation,  selv‐  og  fremmedreference  samt  tidsbin‐

dingsforme,  og  dette  håndteres  gennem  afparadoksering  af  en  paradoksal 

kommunikation om forbedringer, imens der samtidig kommunikeres i forskellige foran‐

dringsledelser. 



  74 

 

8  Perspektivering 

Som afslutning vil jeg i dette kapitel, lave en perspektivering af specialets konklusioner. 

Udgangspunktet vil  være en normativ  tilgang  til Udlændingeservices arbejde med  for‐

andringsledelse,  og  jeg  vil  således  tillade mig  at  fremsætte  subjektive  betragtninger  i 

forhold  til dette arbejde. Hovedformålet er at opstille  forslag  til, hvordan Udlændinge‐

service kan  forbedre deres  forbedringsarbejde9. Der er altså  tale om et  supplement  til 

specialets  hovedformål,  som  er  at  afselvfølgeliggøre  selvfølgeligheder,  hvorfor  dette 

normative afsnit er at finde efter konklusionen. 

Til at starte med skal det fremhæves, at Udlændingeservices forbedringsarbejde funge‐

rer  rigtig  godt.  De  tre  ledelsesværktøjer  som  bliver  anvendt  i  forbedringsarbejdet, 

supplerer  hinanden  på  hensigtsmæssig  vis.  Fortællingen  sætter  rammen  for  forbed‐

ringsarbejdet, og definerer hvem Udlændingeservice er, og hvad de vil. På den måde har 

alle ansatte i Udlændingeservice et fast og fælles udgangspunkt for forbedringsarbejdet. 

Appreciative inquiry fungerer som et værktøj, ledelsen i Udlændingeservice kan anven‐

de  til  at  fremme  forbedringsarbejdet,  og  appreciative  inquirys  fokus  på  muligheder 

bidrager  med  en  formålstjenlig  vinkel.  Endelig  fungerer  innovationsarbejdet  som  et 

hensigtsmæssigt værktøj til at fremme det praktiske arbejde med at udvikle forbedrin‐

ger. 

Men  som Udlændingeservice  selv  siger,  kan man  altid  blive bedre.  En  af  problematik‐

kerne  i  Udlændingeservices  forbedringsarbejde  er  det  paradoksale  arbejde  med  at 

forbedre sig til en ny utilfredsstillende situation. Denne problematik udspringer på den 

ene side af manglende konkretisering af, hvad man ønsker at opnå gennem forbedrings‐

arbejdet. Der er ingen konkrete kvantificerbare mål. Det er muligt at man i forbindelse 

med andre områder af  forbedringsarbejdet, som ikke bliver behandlet  i dette speciale, 

har langt mere konkrete mål. Eksempelvis kunne man forestille sig, at man i Udlændin‐

geservices  arbejde med Lean har opstillet meget præcise  kvantificerbare mål. Det bør 

her  fremhæves,  at  de  ansatte  i  et  vist  omfang  godt  kan  gennemskue hvornår,  der  har 

                                                        
9 Begrebet forbedringer anvendes for at blive i Udlændingeservices egen terminologi, på 
trods af at specialet har vist, at der i realiteten er tale et forandringsarbejde.  
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fundet forbedringer sted. De ved eksempelvis godt, om de er yder en bedre service end 

tidligere, eller om kvaliteten af deres sagsbehandling er øget. 

Men denne viden betyder ikke det store i forhold til den anden side af problematikken 

vedrørende arbejdet med at forbedre sig til en ny utilfredsstillende situation. Denne del 

af problematikken handler om, at der mangler en egentlig definition på, hvad der kende‐

tegner den utilfredsstillende situation. Dette betyder nemlig, at man hele tiden bevæger 

sig fra én utilfredsstillende situation til en ny, og her er det ikke muligt at gennemskue, 

om den nye situation er mere eller mindre utilfredsstillende end den tidligere. På trods 

af at man har forbedret sig, kan der sagtens være forhold i den nye situation, der gør den 

mere  utilfredsstillende  end  den  tidligere.  Udlændingeservice  kunne  altså  med  fordel 

løbende forsøge at konkretisere, hvad der kendetegner den nuværende utilfredsstillen‐

de  situation.  På den måde  vil  de  ansatte  ikke  kun  være opmærksomme på,  hvad man 

bevæger sig  imod gennem forbedringer, men også hvad man bevæger sig væk fra, qua 

italesættelsen af hvorfor en situation er utilfredsstillende. 

Hvis dette sættes overfor de iagttagede tidsbindinger, der finder sted i Udlændingeser‐

vice forbedringsarbejde, kan man sige at Udlændingeservice mangler en tidsbinding, der 

hedder Nutid/Nutid. På nuværende tidspunkt bliver utilfredsstillende forhold i nutiden 

beskrevet med udgangspunkt i enten fortiden eller fremtiden. Når man forsøger at finde 

årsagen  til,  hvorfor man befinder  sig  i  en utilfredsstillende,  iagttager man  fortiden,  og 

når man kommer med bud på, hvilken betydning de utilfredsstillende  forhold vil have 

fremadrettet, iagttager man fremtiden. Men med tidsbindingen Nutid/Nutid skuer man 

hverken mod fremtiden eller fortiden, men koncentrerer sig udelukkende om forhold i 

nutiden. Med denne tidsbinding ville man således kunne iagttage utilfredsstillende for‐

hold i nutiden, og kun koncentrer sig om at beskrive disse. Og dermed ville de ansatte i 

Udlændingeservice kunne gennemskue, hvad de bevæger sig væk fra. 

En anden løsning på problematikken om den paradoksale kommunikation er, at Udlæn‐

dingeservice  i  stedet  for  at  kommunikere  i  forandringsledelser,  begynder  at 

kommunikere  om  forandringsledelser.  På  nuværende  tidspunkt  er  der  en  vis  grad  af 

tilfældighed  forbundet med  forandringskommunikationen,  fordi man  i Udlændingeser‐

vice ikke er opmærksom på, hvornår der knyttes an til forskellige tidsbindinger, selv‐ og 

fremmed refererende iagttagelsesforskelle eller kommunikationsforme. Man kan sige, at 
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Udlændingeservice bevæger sig på første orden i iagttagelsen af deres egen kommunika‐

tion om  forandringer. De  iagttager  alene,  at  forandringsledelse  er  forskelligt  fra noget 

andet. Men de  iagttager  ikke, at  forandringsledelse er  forskelligt  fra sig selv, eller med 

andre ord, at det er differentieret. Det betyder, at de er blinde overfor, at der eksisterer 

flere forandringsledelser, som adskiller sig fra hinanden.  

Derfor kunne man  i Udlændingeservice have gavn af at bevæge sig op på et anden or‐

densniveau  og  dermed  kommunikerer  om  forandringsledelser.  Først  og  fremmest  vil 

dette  betyde,  at  Udlændingeservice  selv  vil  kunne  iagttage  det  paradoks,  som  gør  sig 

gældende  i den nuværende kommunikation om forbedringer. Dette skyldes, at man på 

anden orden er i stand til at iagttage, den forskel første ordensiagttagelsen af forbedrin‐

ger  hviler  på,  og  samtidig  kan  iagttage,  hvorledes  paradokset  som  er  forbundet  med 

denne forskel, skubbes i baggrunden. 

Endvidere vil man i Udlændingeservice kunne iagttage, hvordan forskellige forandrings‐

ledelser  adskiller  sig  fra  hinanden.  Dette  vil  betyde,  at  man  i  Udlændingeservice  vil 

kunne iagttage, hvornår en given form for forandringsledelse vil være hensigtsmæssig at 

anvende  i  forbindelse med  at  skabe  en  forbedring.  Samtidig  vil  man  på  anden  orden 

kunne iagttage den forskel, som i kommunikationen differentierer en given forandrings‐

ledelse  fra,  hvad  det  ikke  er.  På  den  måde  vil  man  blive  opmærksom  på,  hvad  der  i 

Udlændingeservice  kendetegner  de  forskellige  forandringsledelser,  som  er  tilstede,  og 

man vil således kunne afgøre, hvorvidt der er behov for at revurdere de forskellige op‐

fattelser af forandringsledelse. For det er ikke sikkert, at de nuværende opfattelser er de 

mest hensigtsmæssige i forbindelse med at skabe forbedringer i Udlændingeservice.  

I forbindelse med de tidsbindinger som eksisterer i Udlændingeservice, er der også mu‐

lighed  for  at  forbedre  forbedringsarbejdet.  På  nuværende  tidspunkt  bliver  der  nemlig 

ikke arbejdet særlig systematisk med hvilke bindinger til tid, der finder sted. Dette skyl‐

des højst sandsynligt, at man i Udlændingeservice ikke kender til begrebet tidsbinding, 

og derfor ikke er opmærksom på, hvornår man bevæger sig inden for én form frem for 

en  anden. Men hvis man  i Udlændingeservice  satte  sig  ind  i,  hvad  tidsbinding er,  ville 

man  i arbejdet med  forbedringer, kunne  indfører en proces, hvor man systematisk ar‐

bejdede  med  tidsbindinger.  Et  bud  på  en  sådan  proces  kunne  være  følgende:  I 

Udlændingeservice er der et ønske om at øge serviceniveauet, på grund af en dårlig til‐
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bagemelding i en brugerundersøgelse om netop service. Her kunne man starte med iagt‐

tage  nutiden  i  nutiden  (Nutid/Nutid),  for  at  blive  klogere  på  hvilken  situation  man 

befinder sig i nu – hvad fungerer og hvad fungerer ikke. Hvis man ønsker en forklaring 

på, hvorfor man befinder sig i den nuværende situation, kan man iagttage fortiden (Nu‐

tid/Fortid). Både så man ikke begår samme fejl igen, men også for at blive opmærksom 

på hvad der har haft en positiv effekt. Herefter vil det være hensigtsmæssigt at se frem‐

ad,  og  vurdere  om  der  kan  være  ting  i  fremtiden,  som  det  vil  være  fordelagtigt  at 

tilrettelægge  arbejdet  med  at  højne  serviceniveauet  efter  (Fremtid/Nutid).  Og  afslut‐

ningsvis  kan  man  planlægge  hvilke  tiltag,  der  skal  igangsættes,  således  at 

serviceniveauet bliver højnet (Nutid/Fremtid). Hele processen er illustreret i nedenstå‐

ende figur. 

 

Denne proces er forholdsvis simpel, og forudsætter ikke at man bruger en masse tid og 

energi  på  at  sætte  sig  ind  i  Luhmanns  teori  om  tidsbinding,  og Udlændingeservice  vil 

derfor, med en relativt enkel indsats, kunne forbedre deres forbedringsarbejde.   

Afslutningsvis kan det konkluderes, at der eksisterer et potentiale for forbedring af Ud‐

lændingeservices arbejde med  forbedringer. Og det er  i den  forbindelse  interessant at 

overveje, at dette speciale har beskæftiget sig med en begrænset del af Udlændingeser‐

vice  arbejde  med  forandringer  og  forbedringer.  Samtidig  har  en  enkelt  teori  (hvor 

omfattende den end måtte være) fungeret som fundament for specialets analyser. Antal‐
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let  af  alternative  iagttagelsespunkter  og  alternative  teoretiske  udgangspunkter  er 

enormt, og dette speciale har således kun berørt toppen af isbjerget, og man kan derfor 

med rette  forestille sig, at potentialet  for at  forbedre Udlændingeservices arbejde med 

forandringer ligeledes er enormt. 
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Bilag 1 – Spørgeramme til interviews og lydfiler med optagel

se af interviews 
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Spørgeramme til interviews i Udlændingeservice 18. juli 2011  

Arbejder I med decideret forandringsledelse?  

Nogle steder taler I om forbedringer andre steder taler I om fornyelse – Er det et bevidst 

valg? Dækker de to begreber to forskellige ting? 

Hvad gør I for at identificere behovet for forandringer internt i Udlændingeservice? 

Hvordan afgøres det hvad der skal fornyes, forbedres, forandres? 

Hvad gør I for at holde øje med forandringer uden for organisationen? Hvilke forandrin‐

ger har betydning? Hvordan reagere I på disse? 

Kan du fortælle om jeres arbejde med Fortællingen? 

• Motivationen bag 

• Formål 

• Forventninger til fremtiden 

• Konkrete eksempler på arbejdet med Fortællingen 

• Intern fokus/interesse 

• Ekstern fokus/interesse  

• Hvordan  foregår  udarbejdelsen  af  fortællingen?  (Hvem  deltager,  hvem  bliver 

inddraget/hørt ‐ Medarbejdere?) 

Kan du fortælle om jeres arbejde med appreciative inquiry? 

• Motivationen bag 

• Formål 

• Konkrete eksempler på arbejdet med appreciative inquiry 

• Forventninger til fremtiden 

• Intern fokus/interesse 

• Ekstern fokus/interesse  

Kan du fortælle om jeres arbejde med innovation? 

• Motivationen bag 
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• Formål 

• Konkrete eksempler på arbejdet med innovation 

• Forventninger til fremtiden 

• Intern fokus/interesse 

• Ekstern fokus/interesse  
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Bilag 2  Innovation bliver en del af hverdagen  
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Bilag 3 – Den Ny Fortælling 
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DEN NY FORTÆLLING (Nye udfordringer – nye svar) 

Brugerne vil have afgørelser af høj kvalitet. De vil have hurtige svar. De vil have service.  
Det vil vi gerne give dem. 

Som myndighed skal vi samtidig sikre, at loven følges, og at der foretages den nødvendi‐
ge kontrol. 

Vi vil med dette for øje gerne være en effektiv styrelse, hvor vi er glade for og engagere‐
de i vores arbejde, hvor vi leverer afgørelser og service af høj kvalitet og hvor vi udfører 
den nødvendige kontrolindsats på en fair og serviceorienteret måde. Det vil vi stræbe 
efter at være kendt for inden udgangen af 2008.  

Vores vigtigste nye redskaber er:  

• udmelding af realistiske og forsvarlige servicemål med frister for vores afgørel‐
ser, som vi både kan og vil love at holde  

• anvendelse af lean så vi kan bruge flest mulige ressourcer på kvalitet og kontrol 

• en mere målrettet kontrolindsats 

• de 10 bud for god ledelse  

Vi vil: 

• værne om alle medarbejderes trivsel, faglige kunnen og engagement ud fra en 
klar bevidsthed om at hver eneste medarbejders kompetence er afgørende for, at 
vi kan lykkes 

• gøre det så enkelt som muligt at få behandlet en sag hos os 

• give præcise svar på spørgsmål fra vores brugere – både før og under sagsbe‐
handlingen 

• skrive til og tale med vores brugere på en måde, så de har let ved at forstå, hvad 
vi skriver og hvad vi siger – fx i telefonen. 

• opfylde de frister for vores afgørelser, som vi har lovet vores brugere at holde 

• sætte os i den enkelte brugers sted, søge at forstå den enkeltes bekymringer og 
lytte til deres forslag. 

• opbygge tillid hos dem, der har interesse i vores sagsbehandling 

• skabe troværdighed omkring vores evne og vilje til at levere god service ved at 
fortælle omverdenen og hinanden om vores succes’er og ved at være de første til 
at tage et problem op, hvis der er et. 
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1. GENEREL INFORMATION  
Beskriv venligst arbejdspladsens primære forretningsområde, branche og væsentligste 
produkter eller serviceydelser. Hvem er arbejdspladsens primære kunder og konkurrenter? 
 
Den styrelse, I skal til at læse om i det følgende, er en styrelse, der er udviklet fra sommeren 2006 og 
frem til i dag. Vi har i den periode gennemgået et paradigmeskifte fra klassisk sagsbehandlende 
myndighed til moderne offentlig servicevirksomhed. 

Udlændingeservice er en styrelse under Integrationsministeriet. Vi træffer afgørelser om udlændinges 
ophold i Danmark efter udlændingelovens bestemmelser – vigtige afgørelser for ansøgeren, der søger 
asyl; arbejdsgiveren, der gerne vil have en medarbejder til landet; ægtefællen, som ønsker at blive 
genforenet med sin familie; studerende, der ønsker at uddanne sig i Danmark eller for personer, der 
gerne vil have mulighed for at opholde sig i Danmark i en periode. Vi har også det overordnede ansvar 
for asylcentrene og for de indkvarteredes forhold.  

Vi behandler således alle former for udlændinges ophold i Danmark. 

I 2009 traf vi mere end 100.000 afgørelser, besvarede næsten 270.000 telefonopkald, og vi betjente lidt 
over 60.000 kunder i vores Servicecenter1. 

Vi har organiseret os i tre centre: Asyl og Familiesammenføring, Job og Visit samt stabsfunktionerne.  

Vi ser således ud: 

 

Da vi er en offentlig styrelse, kan man ikke tale om konkurrenter forstået som organisationer, der 
udbyder samme produkt eller services. Men vi er meget bevidste om, at vi har kunder, det vil sige 
brugere, og interessenter – og det faktum, at brugerne og interessenterne netop ikke kan gå til andre 
end os, gør det endnu vigtigere, at vi leverer en god service og afgørelser af høj kvalitet.  

                                                           
1 Servicecentret kan sammenlignes med kommunernes borgerservice, altså et center, hvor man kan henvende sig og få vejledning, 
aflevere dokumenter til sin sag, indgive en ansøgning eller modtage lettere sagsbehandling, der kan udføres med det samme. 
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Brugerne definerer vi som dem, der er direkte afhængige af vores afgørelser, fx ægtefællen, der ønsker 
at leve sammen med sin udkårne, mens interessenter blandt andet er uddannelsesinstitutioner og 
erhvervslivet generelt samt diverse interesseorganisationer. Vi gør meget for at møde vores brugere og 
interessenter i øjenhøjde og derigennem justere vores udbud. Vi har blandt andet et brugerpanel med 
repræsentanter med forskellige interesser inden for vores område, og vi laver løbende 
brugerundersøgelser af vores service mm. 

Vi har meget fokus på at bruge langt størstedelen af vores tid på den egentlige kerneopgave, nemlig 
sagsbehandling, hvad enten det er at træffe afgørelser, vejlede over telefonen eller at hjælpe kunderne 
i Servicecentret. Det er brugeren, der er i centrum hos os!  

Det hører med til den indledende præsentation af os, at vi arbejder på tre lokaliteter. Hovedparten af 
medarbejderne arbejder i det vi kalder Ryesgade-komplekset (fire bygninger mellem Ryesgade og 
Blegdamsvej), mens Visumkontoret holder til i Parken på Østerbro og Asylkontoret ligger i Center 
Sandholm i Allerød.  
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2. ANSÆTTELSE OG VELKOMST 

2a: Hvilke karaktertræk søger I hos nye medarbejdere ud over de faglige færdigheder, 
jobbet kræver? Hvad gør I i ansættelsesproceduren for at sikre, at kandidaten passer ind i 
kulturen på arbejdspladsen? 
 

2a.1: Kvalifikationer 
Vi arbejder med fortællinger som rammen for, hvad og ikke mindst hvordan vi er og gør som 
organisation. Som medarbejder bliver man en del af fortællingerne, hvilket vil blive beskrevet 
uddybende i afsnit 3.1 

Vores stillingsopslag konkretiserer, hvilke karaktertræk og kompetencer vi – som følge af fortællingen – 
sætter højest. Alle vores opslag indledes derfor således: 

 

 

 

Det vigtigste for os er, at vores medarbejdere vil arbejde med den betydningsfulde opgave, det er at 
træffe afgørelse i vores sager. Heldigvis oplever vi meget ofte til ansættelsessamtalerne, at 
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kandidaterne fremhæver særligt vores område som spændende; et sted, hvor man kan gøre en forskel,
og hvor man kan blive en del af noget, der rækker ud over en selv. 

Ud over at den grundlæggende indstilling skal være som nævnt i ovenstående, og at de faglige 
kvalifikationer naturligvis skal være på det ønskede niveau, er det meget centralt for os, at nye
medarbejdere er initiativrige og har et engagement og en lyst til at være i en organisation, der er gearet 
til og søgende mod konstante forandringer på såvel det juridiske som det organisatoriske plan. Med 
organisatorisk plan menes, at vi i organisationen fortløbende tilstræber at indrette os, så vi møder 
brugeren på bedst mulig vis, hvilket blandt andet har resulteret i, at vi fra 2006 har arbejdet i team. 
Sammenhængen mellem at organisere os i team, og det at møde brugeren på bedst mulig vis, uddybes 
i afsnit 3.1.3. og 3.2.1. En naturlig konsekvens heraf er, at man skal kunne lide og være god til at 
samarbejde tæt med andre, men samtidigt også mestre at tage et selvstændigt ansvar. Derudover er 
det væsentligt for os, at man som medarbejder har lyst til at lære nyt, ligesom man skal være stærk 
kommunikativ og kunne udvise professionel empati og være serviceminded over for både brugere og 
kollegaer. Endvidere er det væsentlig for os, at man trives med en travl hverdag. 

2a.2: Ansættelsesprocessen
Ansættelsesprocessen varetages centralt forstået på den måde, at HR modtager og screener
ansøgningerne samt afholder den første samtale med den potentielle medarbejder. 
Ansættelsesprocessen varetages centralt, da vi ofte ansætter til flere steder i huset på én gang, 
ligesom denne struktur understøtter, at en kandidat kommer derhen, hvor kontoret og kontorets 
opgaver passer bedst til vedkommende og vice versa – vi er dog yderst opmærksomme på at undgå 
den såkaldte rip-rap-rup effekt: Da vi ikke ønsker en organisation eller et enkelt kontor, hvor alle er ens.

Det skal også understreges, at det er meget vigtigt for os, at vi ansætter medarbejdere med potentiale 
til at kunne arbejde forskellige steder i huset, da vi tror på, at medarbejdere både udvikles og motiveres 
af løbende forandringer. Strukturen, hvor HR afholder den første samtale, giver os samtidigt et rum til 
åbent at tale med en kandidat om vedkommendes ønsker og præferencer i forhold til fx bestemte 
kontorer, eller hvem der er den gode chef for vedkommende. Til disse første samtaler deltager to fra 
HR samt en tillidsrepræsentant. Kandidaten møder således ved den første samtale tre forskellige 
kollegaer fra huset. På den måde kan vedkommende allerede her danne sig de første indtryk af vores 
kultur, ligesom vi er flere til at vurdere, hvorvidt kandidaten passer ind i vores kultur. 

Såfremt det fortsat vurderes, at de faglige kvalifikationer er på det ønskede niveau og kandidaten har 
de karaktertræk, vi værdsætter, inviteres kandidaten og kontorchefen fra det kontor, hvor det påtænkes 
at ansætte kandidaten, til en samtale. Denne samtale har til formål, at den eventuelt kommende chef og 
den potentielt nye medarbejder kan lære hinanden at kende, således at vi netop i endnu højere grad 
sikrer, at kandidaten passer til kulturen, ligesom vi giver kandidaten mulighed for at møde endnu en 
repræsentant fra huset og derved afkode, hvorvidt vedkommende føler sig godt tilpas her i huset. 

Det skal tilføjes, at vi til ansættelsessamtaler gør en dyd ud af at fortælle om os som organisation og 
om vores arbejdsopgaver, igen med det formål at sikre, at kandidaten vil trives hos os. Da vi arbejder 
på et meget politisk bevågent område, gør vi samtidigt meget ud af at afklare, hvorvidt kandidaten er 
indstillet på, hvilke udfordringer arbejdet kan medføre, herunder afklare om kandidaten på forhånd har 
gjort sig nogle forestillinger om både at skulle træffe disse afgørelser, men også i forhold til, hvorfor 
vedkommende har søgt ind til os og har gennemtænkt en eventuel ansættelse. Dertil kommer, at vi i 
stillingsopslagene – ud over at konkretisere, hvilke karaktertræk som er ønskværdige – gør meget ud af 
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at beskrive, hvem vi er, og hvad vi står for; dette med ambitionen om allerede der at sikre et vist match. 

  

Tillige har vi et veludviklet jobunivers, hvor man som potentiel kommende medarbejder kan ’møde’ 
både chefer og medarbejdere og læse mere om, hvem vi er, og hvad vi står for. 

Som afslutning på ansættelsesprocessen indgår HR i en 
konstruktiv dialog med direktøren om den kommende 
ansættelse. Vi synes, det er ret unikt, at en direktør ønsker at 
deltage i rekrutteringen på det niveau og har en oprigtig og 
så nærværende interesse i hvem, der kommer med på 
”holdet”. Det kan ikke understreges nok, at dette ingenlunde 
er udtryk for eller opfattes som mistillid til HR’s kompetence – 

det er ene og alene et udtryk for interesse for området og 

medarbejdersammensætningen.  

I praksis foregår dialogen ved, at HR skriver en indstilling 
vedrørende ansættelse af kandidaten til direktøren, hvori der 
lægges vægt på at eksplicitere, hvorfor og på hvilken måde 
kandidaten vil være et aktiv for huset, som så godkendes af 
direktøren.  

Således har vi fra vores side fem personer, der alle vurderer 
og sikrer, hvorvidt en kandidat vil passe ind i kulturen. Og tilsvarende har 
kandidaten fire kollegaer fra huset til at danne sin fornemmelse af os ud fra. 

 

 



 

11 
 

2b: Hvordan byder I nye medarbejdere velkommen og integrerer dem i kulturen på 
arbejdspladsen? 
Vi er i årene 2007-2009 vokset betydeligt, hvorfor vi har ansat ca. 100 medarbejdere om året. De er 
stort set alle fortsat her i dag. Vi har som konsekvens heraf en yderst professionaliseret rekruttering. 
Endvidere har vi en politik for modtagelse af nye medarbejdere, som sikrer, at alle får en god og 
struktureret modtagelse. Politikken samler vores refleksioner og best practices på området og angiver 
minimumstandarden for rammen omkring en ny medarbejder. Politikken er vedlagt som bilag 1.  

Der er ligeledes udarbejdet en tjekliste for det modtagende kontor, som i punktform ridser op, hvad 
kontorchefen skal sørge for i forbindelse med modtagelsen af en ny medarbejder. Tjeklisten er vedlagt 
som bilag 2. 
 

Det enkelte center har ansvaret for at sætte en ny kollega grundigt ind i de generelle forhold i 
Udlændingeservice, herunder it-systemer mv. Den lokale superbruger har ansvaret for, at den 
nyansatte gøres bekendt med it-systemerne generelt.  

 

2b.1: Når man starter 
I det velkomstbrev, der følger med ansættelseskontrakten, beder vi alle nye medarbejdere – uanset om 
de fysisk skal sidde i Ryesgade, Center Sandholm eller i Parken – om at møde i vores reception den 
første dag. Det gør vi, fordi det betyder noget for os at byde nye medarbejdere velkommen fra centralt 
hold, og fordi vi lægger vægt på genkendeligheden forstået på den måde, at de HR-medarbejdere, der 
har varetaget ansættelsesprocessen, også byder velkommen på den første dag. De nye medarbejdere 
får tillige set, hvor HR sidder fysisk2, og de opfordres til at bruge os til stort og småt. De HR-
medarbejdere, der har deltaget i ansættelsessamtalen og ansat den nye medarbejder følger også 
løbende op på den nye kollegas ve og vel. Det sker typisk uformelt ved, at man lige henvender sig til 
vedkommende i kantinen eller bare kigger forbi i kontoret for at høre, hvordan det går. 

Som en del af modtagelsen udleveres endvidere en velkomstmappe, hvori direktøren og 
tillidsrepræsentanterne byder velkommen og kort fortæller om vores kultur. Velkomstmappen 
indeholder derudover lidt om vores historik, et organisationsdiagram, det nyeste medarbejderblad (US 
Open) samt en del mere praktiske informationer om fx arbejdstid mv. Indholdet til velkomstmappen er 
vedlagt som bilag 3 Der arbejdes i øjeblikket på at udforme velkomstmapper særligt målrettet 
henholdsvis studentermedhjælpere og vores elever.  

Efter at have fået adgangskort og velkomstmappe følges den nye medarbejder over til sin chef, der 
overtager velkomsten herfra. Hvis den nye medarbejder skal arbejde i Center Sandholm eller i Parken, 
arrangeres den videre transport med taxa (og/eller cykel til Parken). 

Det skal tilføjes, at når en ny medarbejder ansættes, bookes Personaleteamet, Receptionen, 
vedkommendes chef samt de kollegaer, der står for adgangskortene, således at alle relevante personer 
er klar til at modtage den nye medarbejder. 

Den videre velkomst og integration kører i to spor; et fra centralt hold og et lokalt i kontoret. 

                                                           
2 Det skal tilføjes, at HR fysisk er placeret således at langt størstedelen af medarbejderne kommer forbi på vej til og fra kantinen. Dette 
er en bevidst strategisk placering, da det ønskes at understøtte medarbejdernes generelle sparring med HR. 
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2b.1.1: Centralt
Centralt arrangeres en introduktionsdag, hvor ca. 20 nye medarbejdere i løbet af en hel dag møder 
direktøren, de tre center- /vicedirektører samt andre relevante nøglepersoner som fx HR-chefen og 
Økonomichefen. Hver oplægsholder fortæller om sit faglige område. Direktørens oplæg er fokuseret på 
vores kultur samt bevægelsen dertil, og hvad han ser komme videre frem. Direktøren bruger vores 
fortællinger og styrelsens udvikling de seneste år som ramme for sit oplæg. Vores kultur er innovativ, 
og for at de nye medarbejdere hurtigt bliver fortrolige med at innovere på en struktureret måde, 
indeholder introduktionsdagen tillige en accelereret innovations-øvelse; en øvelse, hvis formål er at 
vise, at man kan komme med gode ideer til udvikling af et næsten ukendt område på meget kort tid. 
Endvidere ser de nye medarbejdere vores sagsarkiv (Danmarks næststørste arkiv), Servicecentret 
samt andre relevante steder i huset.  

Introduktionsprogrammet har et dobbeltsigte; de nye medarbejdere møder nøglepersoner i 
organisationen og får et indblik i de forskellige områder, organisationen varetager samtidigt med, at de
får mulighed for at netværke med andre nye kollegaer. 

Lean er og har været en central del af vores dagligdag siden 2006. For at introducere nye 
medarbejdere for de grundlæggende principper samt den praksis, der er i organisationen, afholder 
Lean-staben deres egen introduktionsworkshop.  

Derudover har direktøren en velkomstsamtale med den nye medarbejder kort tid efter, at 
vedkommende er startet. Til velkomstsamtalen fortæller direktøren dels om huset og dets udvikling, 
men bruger også en stor del af tiden på at lære den nye medarbejder at kende. Forud for samtalen har 
direktøren fået den nye medarbejders ansøgning, CV mv. Det skal tilføjes, at direktøren har opfølgende 
samtaler med alle medarbejdere med to års interval. Det bemærkes endvidere, at direktøren har mødt 
den nye medarbejder, før medarbejderen deltager i Introduktionsdagen, således at han kender de 
medarbejdere, han møder her. 

Den relevante center- /vicedirektør har også en velkomstsamtale med den nye medarbejder. Dette er 
ligeledes en mulighed for, at center- /vicedirektøren kan lære sin nye medarbejder at kende samt at 
kunne fortælle mere indgående om centrets opgaveportefølje. 
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Vi ved alle det kan være svært med fx de mest almindelige praktiske ting, når man starter på en ny 
arbejdsplads, hvorfor vi har lavet et site til nye medarbejdere. Vi har virkelig prøvet at sætte os i de nye 
medarbejderes sted, og sitet giver svar på stort set alt, hvad man kan forestille sig en ny medarbejder 
kunne spørge om; fx hvordan kommer jeg fra en af de fire bygninger i Ryesgade-komplekset til 
kantinen? Hvordan får jeg en parkeringstilladelse osv.?  

Sitet blev udviklet af to medarbejdere i vores reception i 2009 i forbindelse med deres deltagelse i vores 
talentprogram, og de to medarbejdere står stadig for opdateringer på sitet. Sitet præsenteres som et led 
i Introduktionsdagen, hvor de nye medarbejdere opfordres til at byde ind med ting, der bør være på 
sitet. 

Som en yderligere hjælp for både nye kollegaer og alle andre i huset har vi en elektronisk 
Personalehåndbog, der ligger på forsiden af vores intranet. Håndbogen er senest blevet opdateret i 
december 2010. Personalehåndbogen giver modsat sitet for nye kollegaer svar på spørgsmål omkring 
formalia, det vil sige ansættelsesforhold, arbejdstid, ligestilling, kompetenceudvikling, fratrædelse mv.  

Derudover udbyder vi løbende kurser om brug af vores telefoner (vores callcenter-agenter får en 
udvidet introduktion), kurser i grundlæggende forvaltningsret og udlændingeret samt særlige 
interviewkurser for de af vores kollegaer, der afholder asylinterview. Sidst, men ikke mindst, skal det 
nævnes, at vi tidligere har arrangeret ture til Center Sandholm, så alle medarbejdere har mulighed for 
at se vores kontorer og hilse på kollegaer, der dagligt færdes der. Disse ture er, af hensyn til det 
nuværende store sagspres på asylområdet, ikke blevet gennemført i den seneste periode, men skal 
genoptages i efteråret, når asylområdet normaliseres igen. 

Ovenstående tiltag, som er med til at introducere og integrere nye kollegaer bedst muligt. 

 

2b.1.2: Lokalt 
Lokalt i kontorerne udpeges en mentor, der både er en faglig og social sparringspartner. Det vil sige, at 
det er mentorens ansvar at hjælpe og forklare den nye kollega om alt fra diverse teknikaliteter, den 
gældende juridiske praksis på det givne område over til at vise, hvor kantinen er og sørge for, at 
vedkommende kommer på kagelisten eller andre sociale aktiviteter både lokalt i kontoret, og hvis der 
sker andre ting i huset.  

Det formelle mentorforløb varer typisk i tre måneder, men det ses ofte, at der skabes et stærkere bånd 
de to kollegaer i mellem. Det har vist sig som en fordelagtig struktur i forhold til at integrere og klæde 
nye medarbejdere på, da en stor del af arbejdet er knyttet op på praksisfortolkninger af det juridiske 
regelsæt. Konsekvensen af denne tilgang er, at nye medarbejdere meget hurtigt begynder at deltage i 
kontorets arbejdsopgaver, hvilket gør, at nye medarbejdere hurtigt føler sig nyttige og dermed hurtigere 
opnår et (med)ansvar for teamets sagsbehandling.  

Endvidere udarbejder det enkelte kontor et introduktionsprogram for den nye medarbejder, således at 
det tydeliggøres, hvad der skal ske i de første ca. 14 dage. Introduktionsforløbet inkluderer en 
gennemgang af de mere praktiske forhold, herunder udfyldelse af tidsregistrerings- og 
arbejdstidsopgørelse, sygemelding/sygesedler, feriesedler og lignende. Et eksempel på et 
introduktionsforløb kan ses i bilag 4. Flere og flere kontorer har derudover lavet en kontormappe, hvor 
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der fx er en oversigt med billede og lidt information om alle kollegaer og chefer i kontoret. Oversigten er 
vedlagt som bilag 5. 

Derudover holder den nærmeste chef opfølgningssamtaler; den første efter 14 dage, den næste efter 
ca. 1 ½ måned og endelig kan det være relevant at holde endnu en samtale ved udgangen af den 
tredje ansættelsesmåned. Disse opfølgningssamtaler gør det muligt at justere eller tilrette fx 
oplæringsforløbet eller andet til den enkelte medarbejder. 

Afslutningsvis skal det bemærkes, at vi som helhed er meget opmærksomme på at integrere nye 
medarbejdere, hvilket blandt andet kommer til udtryk ved, at kontorerne typisk inviterer kommende 
medarbejdere med, hvis der er et særligt arrangement uden for arbejdstid tæt på startdatoen mv. 
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3. INSPIRATION

Hvordan inspirerer arbejdspladsen medarbejderen til at føle, at deres job giver mening og 
”ikke bare er et job”?

Vi sætter hele tiden vores identitet på dagsordenen – vi arbejder med forholdet til omverdenen, og vi 
arbejder med os selv. Vi arbejder med vores værdier, det unikke ved at arbejde i Udlændingeservice –
og vi gør det på flere forskellige måder. Vi gør det i vores kommunikation med omverden, i vores
adfærd over for hinanden, vores brugere og interessenter – og det forhold at vi gør det hele tiden, har 
skabt en samhørighed på tværs i styrelsen. Vi arbejder fx med: 

� Fortællinger (Kapitel 3)

� Trivsel & Innovation (Kapitel 3)

� Forbedringskultur (Kapitel 3 og 5)

� Appreciative Inquiry (AI) (kapitel 3) 

� Ledelse (Kapitel 3)

� Nærværende direktion (Kapitel 4 og 5) 

3.1 Initiativer som tydeliggør styrelsens værdier for medarbejderne 

 

3.1.1: Fortællinger 
Siden starten af 2007 har vi anvendt fortællinger som redskab til at tydeliggøre rammerne (værdierne) 
for vores arbejde – i stedet for at holde fast i et sæt traditionelle og typisk mere generelle værdier, en 
mission/vision, som ofte ikke siger meget.  Vi har i virkeligheden ”afskaffet” værdierne og taler hellere 
om ”fortællingen”. Fortællingerne giver til en hver tid medarbejderne de svar, de skal bruge til deres 
ageren og fokus for arbejdet. Ved at gøre brug af fortællebegrebet signalerer vi samtidig løbende 
forandringer. Fortællingerne er fremadrettede, de angiver altså den position, vi vil være i ved udgangen 
af en fortælling. 

Styrelsen har en fortælling, og som ansat i styrelsen bliver man en del af fortællingen, og dens udvikling 
– styrelsen og medarbejdernes udvikling hænger uløseligt sammen og er hinandens gensidige 
betingelser.

Styrelsesdagene, som afvikles hvert år, er et af vores vigtigste omdrejningspunkter, når vi taler om 
tydeliggørelse af vores værdier. Det er på disse dage at ramme og retning for vores arbejde, og 
vores værdier sættes på dagsordenen. Styrelsesdagene er strategiske værktøjer, hvor vi søsætter 
fortællingerne og indholdet i fortællingerne I den forbindelse skal det nævnes, at strategisk brug af 
fortællebegrebet også handler om timing. Det forhold, at man drejer sin fortælling i nye retninger 
handler om, hvorvidt organisationen er parat og moden til et nyt fokus. 2010-Fortællingens fokus på os 
selv kommer på et tidspunkt, hvor vi gennem to år har opbygget en meget stærk identitet. Læs mere 
herom nedenfor. Mange medarbejdere, der har været med hele vejen siden 2007, føler, at deres 
fortællinger om dem selv i deres arbejdsliv stemmer overens med styrelsens fortælling. 



 

16 
 

Her følger en gennemgang af vores styrelsesdage siden nyorienteringen af styrelsen i 2006/2007 til 
illustration af, at vi mener fortællingerne seriøst:

Styrelsesdagen 2007
Den første fortælling blev undfanget tilbage i efteråret 2006, hvor ledelsen påbegyndte et arbejde med 
at definere vores udfordringer: Hvor kom vi fra (for 1-2 år siden)? Hvor er vi nu? Og hvor skal vi 
bevæge os hen (mål for fremtiden)?  

Resultatet blev Den Ny Fortælling, som blev lanceret for alle medarbejdere på Kunstmuseet Arken i 
Ishøj i februar 2007. Den Ny Fortælling er vedlagt som bilag 6. 

Denne fortælling, der blot fylder en A4-side, havde fokus på service. Fortællingens fokus blev rettet 
udad mod omverden, idet vi spurgte os selv om, hvad det er vores brugere vil have. Svaret er: De vil 
have service og afgørelser af høj kvalitet.  

Vi var enige om, at hvis vi skulle give vores brugere god service, var vi nødt til at sætte os i deres sted. 
Vi var samtidigt også nødt til at søge at forstå vores mange interessenter bedre.  

Vi valgte at lancere fortællingen på Kunstmuseet Arken, fordi vi her, i kraft af den aktuelle udstilling, 
havde den perfekte ramme til at tydeliggøre betydningen af at sætte sig i en brugers eller interessents 
sted. Vi tog afsæt i udstillingen ”Sculptures of the American Dream” med nogle meget livagtige 
voksfigurer af hverdagsmennesker udført af skulptøren Duane Hanson. Vi inddrog udstillingen i en
øvelse, hvor medarbejderne gruppevis skulle gå fra figur til figur og stille sig selv spørgsmålet og 
diskutere: Hvad mon han/hun/de tænker om mig? En udfordrende og refleksiv øvelse, der handlede om 
at vende fokus fra sig selv og i stedet prøve at sætte sig i en andens sted.  

Vi arbejdede senere på dagen videre med tydeliggørelsen af fortællingen ved brug af et til os særligt 
udviklet spil. Fortællearbejdet lykkedes over al forventning. Gennem 2007/2008 arbejdede alle i 
styrelsen på kontordage, i udvalg og grupper med indholdet i fortællingen – og ved således støt og 
roligt at definere os selv sikkert i forhold til brugerne og interessenterne, blev der opbygget en fælles 
identitet og selvforståelse, hvis referenceramme og horisont er fortællingen, som vi på det tidspunkt 
næppe forstod rækkevidden af. I dag er vi ikke i tvivl om, at det er i identiteten, at værdierne ligger 
forankret.  

Styrelsesdagen 2008
På styrelsesdagen i 2008 fokuserede vi videre på brugere og interessenter, men inddrog nu også 
betydningen af et internt godt samarbejde. Vi var nemlig på dette tidspunkt godt i gang med at ændre 
vores organisation til at være teambaseret. Læs mere om teamorganisering og dens betydning i afsnit 
3.1.3. 

Vi valgte derfor at lave et fiktivt set up på Axelborg midt i København, hvor vi for en dag arbejdede på 
tværs i grupper. Vi var aktører i en fiktionsverden, hvor vi fik stillet opgaven at skrive et magasin om den 
til lejligheden opdigtede Serviceforstyrrelse.  

Vi spillede selv rollerne som brugere, politikere, interessenter med flere. Vi havde redaktionslokaler 
med computere og arbejdende journalister. Vi havde et mobilt filmhold, der fulgte de opsøgende 
journalister, Tv-debatter og pludselige optrin som blandt andet en spontan demonstration i den store 
sal. Vi levede os ind i vores roller, vi satte os på ny i brugernes og interessenternes sted, og vi fik sat 
fokus på samarbejde og teamroller.  
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Styrelsesdagen 2009
I dag lever vi efter 2010-Fortællingen (den udtales ”tyve-ti-fortællingen”), der blev lanceret i starten af 
2009 til afløsning af Den Ny Fortælling.  

Det væsentligt nye er, at denne fortælling i højere grad end sin forgænger retter blikket indad i 
organisationen. Vi sætter i fortællingen stadig afgørende fokus på service, forbedringer og kvalitet, men 
nu også på trivsel, holdånd og videndeling. 2010-Fortællingen er vedlagt som bilag 7. 

Da 2010-Fortællingen blev lanceret på en styrelsesdag i Diamanten på Det Kongelige Bibliotek i marts 
2009, kom det således ikke bag på nogen, at omdrejningspunktet var trivsel.  

Det var igen afgørende for os at få tydeliggjort indholdet i fortællingen på en måde, hvor medarbejderne 
kunne leve sig ind i de tre overordnede temaer: Trivsel, Forbedringskultur og God service og kvalitet. Vi 
fandt, at teater kunne være midlet frem for en traditionel fremlæggelse og engagerede Dacapo Teatret. 
Vi besluttede at lade vores direktør interviewe live på scenen foran en storskærm om indholdet i 2010-
Fortællingen, hvor han blev stillet nærgående og kritisk-refleksive spørgsmål om fortællingen. Denne 
form var sammen med de efterfølgende korte teaterstykker over temaer i fortællingen med til at skabe 
en troværdighed omkring vores overgang til en ny fortælling for de følgende to år.  

For yderligere at understrege fortællingens essens havde vi engageret dirigenten Peter Hanke (fra 
Center for Kunst og Ledelse under CBS) og et stort kor, med 20 sangere fra Voces Academy, som 
demonstrerede og konkretiserede aspekter af de overordnede tre temaer i fortællingen gennem 
dirigentøvelser. Han viste fx hvordan koret lød, når de i perfekt harmoni brugte hinanden, hvad der 
sker, hvis der ikke er fokus på samarbejdet i koret, konsekvensen af ikke at motivere koret til at yde 
deres bedste, forskellen på at bringe det enkelte kormedlems spidskompetence i spil i samspil med de 
øvrige kormedlemmer versus ikke at gøre det mv. Alt sammen demonstrationer der tydeliggjorde, hvor 
vigtigt og hvor komplekst samarbejdet er.  

Resten af dagen var et udbud af workshops med udgangspunkt i trivsel og de øvrige overordnede 
temaer. Vi havde blandt andet male- og collageværksted, workshops med yoga, tai chi, sundhed, 
brugerdreven innovation og kor. Koret sang en sang, som vi havde fået skrevet til lejligheden, og som 
blev indøvet med et professionelt orkester ledet af jazzmusikeren Jakob Høgsbro.  

Idéen med de mange forskellige aktive workshops var at særligt lade trivsel komme til udtryk i sin 
mangfoldighed. I dag går vi og nyder malerierne og collagerne fra vores værksteder. De hænger på 
gangene, på trapperne og i fællesarealerne. 

Styrelsesdagen 2010
I begyndelsen af 2010 udstak direktøren de retningsgivende stikord fra 2010-Fortællingen for resten af 
året: Holdånd, videndeling og innovation. 

Styrelsesdagen i 2010, der blev den største medarbejderdag nogensinde i styrelsen med ca. 400 
deltagere, satte således holdånd, videndeling, begejstring – men særligt innovation – på dagsordenen. 

Vi afviklede dagen i CPH Conference i København i april 2010. Vi startede med en film, hvor de fire 
direktionsmedlemmer personligt bød velkommen og gav deres personlige svar på, hvorfor 
Udlændingeservice er en god arbejdsplads. Den ramme blev fulgt tæt op af en inspirationsfortælling 
med skuespilleren Torben Zeller, der i sit indslag leverede budskabet om at udvise begejstring og 
konsekvensen af at sige ”ja” (frem for ”nej”).
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Resten af dagen arbejdede vi alle med innovation, det vil sige såkaldt accelereret innovation. Vi fik 
introduceret modeller og værktøjer med bidrag fra en ekstern konsulent for bagefter at gå i 
emneopdelte workshops og gennemleve en i accelereret innovationsproces.  

Grupperne fik til opgave at se på udfordringerne ved et af følgende temaer: Holdånd & videndeling, 
service & kvalitet, grøn styrelse, telefonbetjening, sygefravær og balance mellem arbejdsliv og fritidsliv. 
Gruppernes løsningsforslag skulle illustreres ved modellering, tegning, tekst eller andet.  

Deltagerne oplevede, at de ved brug af et sæt innovationsværktøjer faktisk kan frembringe brugbare 
løsninger på meget kort tid – også på områder med meget lille eller ingen forudgående viden. Vi fik 
derved igangsat en proces med at benytte innovation struktureret i vores forbedringskultur ved at 
arbejde med et konkret tema eller en værdi i vores 2010-Fortælling. Det er den samme 
innovationsmodel, som anvendes på introduktionsdagen, jf. kapitel 2 om ansættelse og velkomst.  

Alle idéerne er indsamlet, og vi ser nu på, hvilke vi synes, der kan hjælpe os yderlige i den retning, som 
vi gerne vil.  

3.1.2: Arbejdet med trivsel
Som nævnt i ovenstående igangsatte ledelsen i efteråret 2008 et systematisk arbejde med at få sat 
fokus på trivsel.  

Hensigten var at gøre sig klar til et år, hvor vores egne vilkår skulle tages under kærlig behandling. Alle 
kontorer holdt brainstorm-møder, hvor de blev bedt om at komme med forslag til, hvordan vores trivsel 
og styrelsens evne til at forny sig kunne gøres bedre. Der blev nedsat et trivselsudvalg i centralt regi og 
udpeget lokale trivselsagenter i kontorerne. Det centralt nedsatte trivselsudvalg blev i begyndelsen af 
2009 sat til at se på, hvad vi her og nu fra centralt hold kunne gennemføre – og få lagt en plan for det 
videre arbejde. De enkelte kontorer udpegede tilsvarende ansvarlige for gennemførslen af de mange 
lokale ideer. 

Idéerne fra møderne brugte direktionen blandt andet til inspiration for udarbejdelsen af 2010-
Fortællingen, jf. ovenfor, ligesom trivsel var omdrejningspunktet for styrelsesdagen i 2009. 

Forslagene var mangeartede; nogle temmelig flyvske andre yderst konkrete. Alt var tilladt, men ikke alt 
muligt at realisere. Fx lykkedes det en flok medarbejdere i Servicecenteret at få 49 idéer på en halv 
time, men så handlede mange af idéerne også om brugerne. Det viste sig nemlig, at især 
frontmedarbejderen ved skrankerne i Servicecenteret havde svært ved at glemme vores brugere for en 
stund og i stedet se på sig selv. De foregående års fokus på brugerne var svær at udvide.

De tværgående forslag blev indsamlet i en bruttoliste, som blev gjort tilgængelig på intranettet på et 
trivselssite. Samme sted kunne man se handlingsplanen for det videre trivselsarbejde.  

En del af forslagene var allerede i støbeskeen, fx en 
ombygning af vores kantine under taget i en af vores 
bygninger i Ryesgade-komplekset. Vi har i dag en af 
byens smukkeste kantiner med Ferrari-røde stole, 
fredagsbar, nyt musikanlæg, caféområde, ovenlys og 
nye tilknyttede mødefaciliteter mm.   
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De lavest hængende frugter blev straks høstet; fx renoveringer af toiletter, en ny stor kaffeautomat i 
kantinen mm. 

Arbejdet med trivsel er et eksempel på et initiativ, der er med til at tydeliggøre vores værdier. 
Trivselsarbejdet handler om at fokusere på det positive og på at konkretisere, hvad der skaber bedre 
trivsel. 

Gennem hele 2009 har vi arbejdet med trivsel, og vi har et levende trivselssite på intranettet med 
ugentlige historier om trivsel. I tilknytning til sitet har vi arbejdet løbende med at iværksætte nogle af 
idéerne fra brainstormmøderne, og status herpå er løbende offentliggjort i trivselsplanen på intranettet. 
Trivselsplanen vedlægges som bilag 8.

Vores personaleblad US Open giver også medarbejderne mulighed for at sætte ord på trivsel. Se 
blandt andet US Open maj 2009, hvor ni medarbejdere giver deres bud på trivsel i Udlændingeservice,
læs om trivselsarbejdet i US Open fra februar 2009 og om idémøderne og om hvordan tre kontorer 
varmede op til innovations- og trivselsåret 2009 i US Open fra oktober 2008. Et gennemgående træk i 
historierne er et usædvanligt godt arbejdsmiljø. Vi hygger os i styrelsen, men der er også plads til 
forbedringer. 

3.1.3: Arbejdet mod en forbedringskultur 
Det lå helt fast i 2006, da vi fik en ny direktør og skiftede navn fra Udlændingestyrelsen til 
Udlændingeservice, at vi skulle forbedre os! Vi skulle altså til at skabe en kultur, hvor alle løbende 
fokuserer på forbedringer. 

Det betød blandt andet indførelse af lean og ansættelse af en Lean-Manager – og så handlede det om 
at få alt det nye forklaret på en god måde, som ikke skabte panik, men derimod lyst og engagement 
blandt medarbejderne. En vigtig del af informationsindsatsen var at få forklaret begrebet lean; at det 
handlede om at skære overflødige sagsskridt og procedurer væk, hvis de groft sagt ikke bidrog til en 
hurtigere eller mere korrekt afgørelse. Men det var samtidig også vigtigt at få sagt, at effektivisering ikke 
samtidig betød, at vi skulle løbe hurtigere, men bare, at vi kunne bruge tiden mere fornuftigt. Der lå ikke 
kommende afskedigelser i kølvandet, men derimod arbejdsglæden ved at opleve, at man kan levere 
varen til tiden – og at man selv har haft indflydelse på, at det er tilfældet. 

Vi indførte lean som metode efter princippet om, at det er medarbejderne selv, der skal definere 
processerne og uhensigtsmæssighederne. Den fremgangsmåde har været helt afgørende i forhold til at 
fremelske engagementet til løbende forbedringer; en forbedringskultur kan kun drives af 
medarbejderne.. Læs mere om medarbejderinddragelse i afsnit 5b.

Vores Lean-stab er en in house-funktion hos os, og vi har derfor et kontinuerligt fokus på 
forbedringspotentialer, ligesom Lean-staben kan agere så snart et kontor eller et team har behov for 
sparring eller opmuntring i forbedringsarbejdet. Det er en konstruktion, vi er meget tilfredse med. Lean-
staben er således dagligt i tæt kontakt med de sagsproducerende enheder, har en tæt dialog med 
direktionen mv., og der generelt en god dialog. I opstartsfasen sad Lean-staben altid fysisk i eller tæt 
ved de kontorer, hvor vi aktuelt var i færd med at indføre lean. Denne metode, i kombination med at det 
er os selv, der faciliterer processerne, har gjort lean til noget konstruktivt og udramatisk for os. Men 
vejen har ikke altid været lige let, og det har været vigtigt for os at være åbne omkring udfordringerne i 
stedet for at foregive, at det var nemt. Se mere om udfordringerne i afsnit 5b.
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Vi skal ærligt indrømme, at vi ikke i udgangspunktet havde set en så markant forbedringskultur komme, 
men vi er glade for den udvikling og lyst til forbedring, der i dag er i styrelsen – og det fokus der hele 
tiden er på at skabe værdi for vores brugere. Se i afsnit 5b om status i dag med team og lean. 

Lean er en tilgang eller holdning vi ønsker at bevare 
og udvikle til det bedre. Vores brugere får service og 
en hurtigere sagsbehandling, og medarbejderne 
oplever og driver forbedringskulturen, fordi 
processerne er hensigtsmæssige. Det giver mening 
og tilfredsstillelse og arbejdsglæde at arbejde mest 
hensigtsmæssigt med sagerne – og selvværd og 
tilfredsstillelse, når vi får ros fra vores brugere og 
samarbejdspartnere for det produkt, vi leverer. Lean 
som metode kan siges at have ændret sig fra vi 
startede ud i medio 2006 til nu: Lean er gået fra at 
være en række faste værktøjer og metoder med det 
allerstørste fokus over til at være en integreret del af 
måden vi agerer på, det vil sige at være vores kultur.
Lean eller rettere forbedringstankegangen er således 
en varig del af organisationen; en tilgang vi aldrig vil 
afskaffe. 

Lean-staben er fortsat tovholdere på processerne i styrelsen og en slags garanter for, at vi hele tiden 
har fokus på forbedringspotentialerne. 

3.1.4: Appreciative Inquiry (AI) som overordnet ramme for ledelse 
Som organisation arbejder vi med anerkendende ledelse (AI) som den overordnede ramme for alt 
ledelsesrelateret, det værende enten konkret ledelse eller diverse understøttende tiltag og/eller 
koncepter. Ledelsesstjernen, der introduceres i nedenstående, er fx en konkretisering af, hvad 
anerkendende ledelse er for os. At anerkendende ledelse er den overordnede ramme betyder, at vi har 
særligt fokus på det, der virker – vi tror på, at vi kan lære mest herfra.  

Ved at bruge AI som tilgang anerkender og værdsætter 
man et synspunkt, mening/holdning – og forholder sig 
samtidig undersøgende, nysgerrig, og åben over for 
muligheder. Man fokuserer på det positive og bevæger 
sig væk fra en traditionel mangeltænkning. Og når der 
drøftes ting eller områder, som ikke lykkes bedst muligt, 
gøres det med udgangspunkt i det, der lykkes. Man søger 
at overføre de elementer, der gør at visse ting lykkes til de 
områder som ikke lykkes godt nok.  

Brugen af AI i en række forskellige sammenhænge er en 
kilde til inspiration for alle. AI er med til skabe en følelse 

hos medarbejderne af, at det er rart at gå på arbejde; at deres job giver mening og ”ikke bare er et job”.

Arbejdet med AI 
Anerkendende ledelse som metode var i tråd med fortællearbejdet frem til 2008/2009, og der var en 

 

 

Lean opdelt i konkrete værktøjer 

”Appreciative Inquiry som metode er en
undersøgelse af det bedste og mest 
livgivende i organisationer, mennesker og 
verden omkring dem. Gennem en 
systematisk undersøgelse af det som giver 
liv til organisationen og mennesker 
involveres den i at skabe en ønsket fremtid

Cand. Psych. og partner i Resonans 
Henrik Kongsbak 
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direkte sammenhæng mellem vores strategi- og handlingsplan for 2009 til arbejdet med øget fokus på 
nye ledelsesmetoder, trivsel m.m. Anerkendende ledelse er for os svaret på den ledelsesform, der 
sikrer medarbejderne arbejdsglæde og udviklingsmuligheder – og vi vil rigtig gerne en vi-kultur, der er 
med til at skabe sammenhold og trivsel. Alt sammen for at støtte op om, at medarbejderne ved, at vi 
har mere ”end blot et job.”

AI er mere end et lederværktøj; det er en metode, en filosofi, en måde at gå til tingene på – og er 
dermed ikke en kultur, man bare lige indfører.  Det kræver mod, og det kræver vilje – og det kræver en 
eksisterende kultur, der er parat til at tage imod det nye. 

Man kan anskue det således, at vi i kraft af fortællingerne og de tiltag, vi har sat i værk, har arbejdet 
meget med vores kultur i styrelsen, hvilket er forudsætningen for at det er lykkedes at implementere 
den anerkendende tilgang med succes. Som det vil fremgå i næste afsnit, var hele chefgruppen dybt 
involveret i at afgøre, hvorvidt den anerkendende tilgang var formen for os, men de var også drivkraften 
bag konkretiseringen af, hvordan anerkendende ledelse kommer og skal komme til udtryk hos os. Vi 
tror, at det er hovedårsagen til, at det er lykkedes så godt som det er på nuværende tidspunkt; det er i 
sidste ende ledelsesteamene, der skal være fanebærere for tilgangen.  

Vi er godt på vej med AI, men vi kan blive bedre. 

Vi har en målsætning om, at de anerkendende toner gennemsyrer styrelsen i alt, hvad vi gør, det vil 
sige også i den daglige relation mellem medarbejderne. Det giver god mening i en organisation som 
vores, hvor vi arbejder i team og kommer tæt på hinanden. Her vil et bevidst valg af princippet om den 
værdsættende samtale virke positivt på arbejdsmiljøet. Derfor har vi, og vil vi fortsat udbyde kurser i AI 
til alle, træne cheferne og fastholde fokus på AI som et bagvedliggende princip for vores arbejde. I 
styrelsen har vi ledelsen med og indtil nu gode erfaringer med AI, og vi har således de bedste 
forudsætninger for at lykkes med AI. 

Som det vil fremgå flere steder i dette dokument, indgår AI-tilgangen i alt, hvad vi foretager os. Fx når 
man læser vores personaleblade, taler ledelse, forbedringskultur, MUS- og TUS-koncepter mm. 

Et eksempel på, at vi mener AI er i ledelsesfortællingen, som gennemgås nedenfor. Her indgår 
anerkendelse med en tak i stjernen og forklares på følgende måde: ”Vi vil tage udgangspunkt i det, der 
fungerer godt. Vi vil tage andres mening alvorligt og have fokus på og vise forståelse for de mennesker, 
der er omkring os. Vi vil værdsætte og bruge forskelligheder. Vi vil i det daglige og gennem årlige 
strukturerede samtaler (MUS og TUS) sætte den ledelsesmæssige ramme for at hjælpe medarbejderne 
med løbende at udvikle sig fagligt og personligt”. Sætningen beskriver i sin enkelhed, hvad vi gør. Vi 
sætter fokus på, hvad det er vi gør, som skaber de gode resultater. Med afsæt heri taler vi om, hvad der 
kan gøres bedre. Læs om ledelsesfortællingen nedenfor. 

Arbejdet med god ledelse
I relation til fortællingsarbejdet er det afgørende for os, at indholdet i fortællingerne opleves og føles 
troværdigt af medarbejderne – og her spiller god ledelse en afgørende rolle. Vi er nemlig 
opmærksomme på, at ledelse producerer verdener, og at det nødvendigvis betyder, at cheferne må gå 
foran. Det handler om, at cheferne er med til at tydeliggøre vores visioner, værdier og kultur, som de 
kommer til udtryk i fortællingerne.  

Dertil kommer, at vores nye organisationsform – teamorganiseringen – har medført et behov for en ny 
ledelsesstil. Teamledelse handler i høj grad om motivation af team, delegation til team, men også at 
kunne se, hvornår teamet ikke selv magter at planlægge deres arbejde, konflikthåndtering mv. og at 
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finde en balance i forhold til den faglige indblanding, som teamet i udgangspunktet selv har ansvaret 
for.  

Da vi søsatte Den Ny Fortælling tilbage i 2007, fik alle chefer en personlig coach via Mercuri Urval som 
led i den ledelsesudvikling, vi nu skulle i gang med. Det var væsentligt for os, at der hurtigt blev skabt 
ejerskab og virkelyst i chefgruppen til de nye organisationsformer og til fortællearbejdet.  

Det er i dag lykkedes rigtig fint, og vi har siden, i takt med at vi organiserede kontorerne i flere team, 
også etableret ledelsesteam.  Vi har i dag 20 ledelsesteam, der består af en chef og en souschef, 
eventuelt suppleret af en mere fagligt orienteret konsulent. Derved sikres, at der lokalt i et kontor er et 
miks af mange chefroller, herunder en stærk personaleledelse.  Der er ingen tvivl om, at den 
traditionelle chefrolle med en fagligt dygtig chef er blevet udbygget med nye krav til personaleledelse. 

Ledelsesfortællingen - en måde at få god ledelse konkretiseret 
Fokus på god personaleledelse – som led i at få medarbejderne til at føle, at deres job giver mening, og 
at de oplever en overensstemmelse mellem værdier og handlemåder – bevirkede, at vi i 2009 satte 
cheferne på en opgave: Formuler med udgangspunkt i 2010-Fortællingen, hvordan I vil bidrage til, at 
Udlændingeservice løbende fornyer sig, yder god service og er en af Danmarks bedste offentlige 
arbejdspladser ved udgangen af 
2010. Resultatet blev Ledelses-
fortællingen. Ledelsesfortællingen er 
vedlagt som bilag 9. 

Den er udformet som en syvstjerne 
og stiller konkrete krav; fx at chefer 
skal gå forrest og vise: 

 At de er stolte over og 
udtrykker glæde ved arbejdet 

 At succeser skal fejres med 
medarbejderne 

 At medarbejderne skal vises 
mening, muligheder og 
sammenhæng i deres 
arbejde 

 At god ledelsesstil blandt 
andet er åbenhed og anerkendelse 

Ledelsesfortællingen er et tosidet A4-papir: Stjernen og en forklaring til hver af stjernens syv spidser. 
Fortællingen er bevidst udformet som en syvstjerne, fordi syvstjernen udstråler energi og kraft til 
omgivelserne, hvilket også er en grundlæggende ledelsesmæssig kvalitet. Hver af stjernes syv takker 
angiver en ledelsesværdi. I midten er den verden, den hverdag, som ledelsen udfører sit arbejde og sin 
ledelse i forhold til. 

Vi har igennem mange år arbejdet målrettet med udvikling af god ledelse.  Fokus har blandt andet 
været på individuel lederudvikling og fælles ledelsesværdier. Med en ledelsesfortælling har vi fået sat 
god ledelse yderligere på dagsordenen – og det har gjort en forskel. Ledelsesfortællingen er med til at
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tydeliggøre vores opfattelse af god ledelse og forventningsafstemme, hvad god ledelse er. 
Ledelsesfortællingen er selvfølgelig ikke meget værd, hvis ikke vi dagligt efterlever og arbejder med 
værdierne. Men det gør vi helt bogstaveligt; blandt andet ved fast at drøfte ledelsesmæssige 
udfordringer hver 14. dag på chefmøderne. Vi har i dag en chefgruppe, der forholder sig åbent til 
ledelsesmæssige udfordringer, sparrer med hinanden og villigt gør brug af hinandens erfaringer.  

Siden vi fik Ledelsesfortællingen, har alle kontorer gennemført aktiviteter i tilknytning til elementerne i 
ledelsesstjernen. Et kig ned over de mange gennemførte aktiviteter er imponerende læsning. Et udpluk 
fra tilbagemeldingerne i foråret 2010: 

 Overalt fokus på øget medarbejderinddragelse ved tilrettelæggelsen af fx merarbejde, nye 
arbejdsopgaver mm. (Lydhørhed). 

 Flere ledelsesteam har arbejdet med ledelsesfortællingen, herunder arbejdet med de indbyrdes 
forskelligheder/præferencer i forhold til Whole Brain-figur i ledelsesteamet (Udvikling og
anerkendelse). 

 Flere har drøftet betydningen af præcis deres opgaver – internt i forhold til kollegaer og eksternt 
i forhold til brugere og samarbejdspartnere (Holdånd).  

 Alle kontorer har fortsat arbejdet med motivation; hvad motiverer dig til at gå på arbejde?
(Begejstring) 

 Flere har arbejdet med brugerinddragelse, fx har Forsørgelseskontoret iværksat fora for 
systematisk brugerinddragelse af fx sundhedspersonale på centrene, kommuner med flere og 
igangsat udadrettede undervisningstiltag (Lydhørhed). Det har i den forbindelse også handlet 
om, hvordan kontoret kan tilføre en merværdi. 

 Et enkelt ledelsesteam har, ud over den træning vi gennemførte for ledelsesteamene i 
forbindelse med lanceringen af vores nye MUS- og TUS koncepter, taget et kursus i 
Appreciative Inquiry (Anerkendende ledelse). Og ellers har alle ledelsesteam haft særlig fokus 
på at give hver enkelt medarbejder individuel opmærksomhed (Lydhørhed, oprigtighed og
anerkendelse).  

 I Arbejdsmarkedskontoret har man netop indført KAR-systemet i praksis, hvor man giver hver 
enkelt medarbejder individuel feedback på tre parametre: Kapacitet, adfærd og resultater. Der 
er gennemført samtaler i uge 20, og det sker igen i juni (Oprigtighed). 

 I Personale- og Servicekontoret har man sat feedback på programmet ved at udnævne 2010 til 
fokusår for feedback (Oprigtighed).  

 Flere kontorer nævner, at de er meget opmærksomme på at ledelsesteamet er mest muligt 
synligt, herunder fysisk er til stede i kontoret (Lydhørhed og holdånd). 

 Visumkontoret har indført en chefdagsblog i kontoret samt en daglig ”godmorgen mail” til alle i 
kontoret fra souschefen (Holdånd og begejstring). 

Overalt i huset drøfter vi nu god ledelse og ledelsesmæssige udfordringer, alle kontorer har haft 
Ledelsesfortællingens indhold til drøftelse blandt medarbejderne, fortællingen er tilgængelig for alle på 
intranettet, så nu det er meget vigtigt for os at holde processen kørende. Vi er i en læringsproces, vi er 
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nået rigtig langt, men vi kan nå endnu længere ved ikke at miste fokus. Det er allerede en meget givtig 
proces, og resultaterne taler sit tydelige sprog. 

Fremadrettet vil vi blive ved med at sætte ledelse på dagsordenen i chefmøderne, og vi vil tilbyde 
målrettet træning, efteruddannelse mm. 

Det bemærkes, at samtlige ledere har forbedret deres ratings i lederevalueringerne gennem de senere 
år. Læs mere om lederevalueringerne i kapitel 7.

Vi er stolte af de opnåede resultater. Ledelse har stor betydning for trivslen og bidrager markant til, at 
den enkelte oplever, at vedkommendes job giver mening – og igen ”ikke bare er et job”. 

3.1.5: Opsamling 
Det er i høj 
grad ”opga-
ven”; det 
forhold at vi 
arbejder med 
noget alle har 
en mening om 
(udlændinge-
området); at 
vi træffer 
afgørelser af 
stor betydning 

Årets Personaleleder 2009

Som prikken over i’et blev en af vores kontorchefer, Annedorte Elklit Pedersen, kåret til 
”Årets Personaleleder 2009” blandt 18 kvalificerede kandidater af en dommerkomité 
bestående af direktører og personalechefer i staten. Det skete på Personalestyrelsens 
konference ”Det personlige lederskab” på Hilton Hotel i København. Annedorte var 
blevet indstillet af sine medarbejdere til vores SU, som var enige i, at indstille Annedorte 
til konkurrencen. 

I alt var fem af vores chefer blevet indstillet af deres respektive medarbejdere. Vi synes, 

det er et meget synligt bevis på at vores fokus på ledelse og ledelsesudvikling er den 
rigtige fokusering, når fem kontorer vælger at indstille deres chef. Processen var 
tilrettelagt således, at SU lagde en nyhed ud på intranettet om muligheden for at indstille 
ens chef, men ellers var initiativet medarbejderdrevet.

Annedorte Elklit Pedersen er blevet interviewet til både Mandag Morgen, DJØF bladet 
m.fl. og fremhæver igen og igen, at for hende har det handlet om at bevæge sig væk fra 
en gammeldags nulfejlskultur og et stift hierarki for i stedet at fokusere på anerkendelse 
og positive resultater. 

Se artikel i US Open ”En chef taler ud” fra december 2009.

”Jeg havde arbejdet 6 ½ år i Udlændingeservice, da jeg efterhånden trængte til at prøve noget andet. 
Jeg søgte derfor videre til en stilling i Integrationsministeriet, hvor jeg arbejdede et års tid. Derefter fik 
jeg job hos Amnesty International.

Da jeg forlod Udlændingeservice overvejede jeg egentlig ikke som udgangspunkt at vende tilbage 
igen. Men selvom jobbet i ministeriet var super spændende med møder i Bruxelles, og min tid i 
Amnesty gav mig mulighed for at opleve tingene fra en anden side, var arbejdsresultaterne mere 
langsigtede. Jeg savnede simpelthen arbejdsdagenes omskiftelighed i Udlændingeservice og stakken 
af sager, som ventede på at blive kørt igennem, når jeg mødte ind om morgenen. Derfor var jeg ikke 
længere i tvivl om, at jeg ville tilbage til Udlændingeservice, og jeg fik en rigtig god snak med 
Personaleafdelingen, der var meget lydhør over for mine ønsker.

Jeg brænder for asylområdet og er rigtig glad for at arbejde et sted i konstant forandring, hvor tonen 
er kollegial og åben, og ledelsen er lydhør over for dine synspunkter. Jeg kan lide de strukturerede 
rammer, og at jeg samtidig har frihed til at agere og udvikle mig inden for disse.”

Specialkonsulent, Dorthe Nielsen, 2. Asylkontor 
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for andre; at vi reelt gør en forskel og løfter en samfundsmæssig vigtig opgave (se det efterfølgende 
afsnit), der gør, at medarbejderne i styrelsen føler for deres job. Det er det, vi hører under 
ansættelsessamtalerne, jf. afsnit 2 og det er blandt andet det vi hører, når medarbejdere vender tilbage 
til os. Men derudover, som det også fremgår af ovennævnte i dette afsnit, at der mange andre forhold, 
der spiller ind og som inspirerer vores medarbejdere til at føle, at deres job giver mening og ”ikke bare 
er et job”. Man bliver i Udlændingeservice en del af en særlig kultur. Det sker i kraft af de ting, vi gør i 
fortællearbejdet; den måde vi så at sige ”udsætter” medarbejderne for ledelse på osv. Det giver samlet 
mening at gå på job, når man udover de konkrete opgaver, også trives og er en del af en ”vi-kultur”.

3.2: Initiativer som illustrerer den værdi, medarbejdernes indsats har for kunder og eller 
samfundet generelt
Omdrejningspunktet for os er vores brugere, alt hvad vi foretager os eksternt såvel som internt er 
drevet af, at det skal give værdi for vores brugere, at vores brugere skal have den bedste service og 
afgørelser af høj kvalitet. Og initiativer, der forbedrer oplevelsen hos vores brugere, kommer positivt 
igen hos os. For os er den indstilling essentiel, da vores brugere ikke har et alternativ at gå til, hvis de 
ønsker at få behandlet en udlændingesag. Vi er de eneste aktører på markedet. 

Rammen for det omdrejningspunkt er Den Ny Fortælling, der manifesterede at brugeren er centrum for 
al vores gøren og laden. En manifestation, der går igen i 2010-Fortællingen. 

3.2.1: Værdiskabelse for brugerne
Vi har siden medio 2006 igangsat mange både eksterne og interne initiativer; alle med det formål at 
skabe værdi for vores brugere.  

Det første og væsentligste indsatsområde (i 2006) var optimering af sagsbehandlingstiden. Det er 
service at træffe en kvalificeret afgørelse hurtigst muligt. 

Konkret implementerede vi fem overordnede initiativer: 

1. Teamorganisering i kontorerne 
2. Optimering af vores sagsbehandlingsprocesser  
3. Forbedrede ansøgningspakker 
4. Udvidet telefonbetjening 
5. Indførelse af servicemål 

Det skal tilføjes, at disse tiltag er implementeret i samme bevægelse, som vi indførte lean som metode, 
ligesom de har affødt en mængde andre tiltag. Disse er listet i afsnit 3.2.3., hvor enkelte uddybes. 

Lean har for os altid været en optimeringsstrategi, ikke en rationaliseringsstrategi. Lean for os er et 
spørgsmål om, hvordan vi med de aktuelle ressourcer kan levere mest muligt, forbedre vores service 
markant – og selv opleve at arbejde mere hensigtsmæssigt. 

Teamorganisering i kontorerne
Vi påbegyndte teamorganiseringen i de enkelte kontorer fra medio 2006. Det var vores Lean-stab, der i 
samarbejde med Mercuri Urval ledede processen, herunder lavede kurser i teamsamarbejde. 
Teamorganiseringen skete rundt om sagsfamilier, altså sagstyper, der er relaterede eller ligger i 
umiddelbar forlængelse af hinanden. Teamorganiseringen styrker sagsflowet, da den enkelte sag, og 
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dermed bruger, ikke længere er afhængig af, at en bestemt medarbejder er til stede, men derimod 
glider eller bæres frem ad det generelle sagsflow.  

En afledt effekt af teamorganiseringen er en øget kvalitet og ensartethed i sagsbehandlingen, da 
medarbejderne – ved at være teamorganiseret rundt om sagsfamilier – videndeler i langt højere grad 
og opnår en høj grad af specialisering på området. Specialiseringen er uden tvivl et gode for vores 
brugere, men vi er bevidste om, at vores medarbejdere fortsat skal sikres faglig og personlig udvikling. 
Hvad vi gør for samtidigt at sikre denne udvikling uddybes i kapitel 7. 

Som et yderligere tiltag for at sikre flowet i sagsbehandlingen introducerede vi endvidere teamene for 
fælles sagsstyringsreoler. Fælles sagsstyringsreoler er fysiske reoler, hvor teamet sorterer sine sager 
efter et system, som skaber overblik, og som netop muliggør, at alle i teamet kan overtage en sag fra 
hinanden. Tillige tvinger de fælles sagsstyringsreoler teamet til at lægge sagerne i disse reoler frem for 
at have mange sager liggende på eget kontor, hvilket kan virke stressende. Det gør sig igen gældende 
her, at Lean-staben introducerede den fælles sagsstyringsreol, men det er op til teamet at skabe det 
fælles ansvar samt at videreudvikle og tilpasse systemet til dem selv. 

Teoretisk-skematisk kunne en sagsstyringsreol se således ud:  

 

Optimering af sagsbehandlingsprocesser 
Sideløbende med de to ovenstående tiltag analyserede vi samtlige af vores sagsprocedurer ud fra en 
værdistrømsanalyse-model. Værdistrømsanalysen er en del af vores leanværktøjer jf. figuren i afsnit 
3.1.3.  

Formålet med analysen var at identificere spild og ikke mindst finde løsninger til at komme uden om 
spildtiden. Helt konkret forgik analysen ved, at Lean-staben inviterede teamet til en workshop, hvor 
teamet fik lejlighed til at synliggøre hele sagsprocessen ved hjælp af it-posters mv. for derefter at tale 
diverse løsningsforslag igennem. Det skal tilføjes, at Lean-staben kun stod for faciliteringen og sparring, 
mens selve processen og det videre implementeringsarbejde udelukkende er medarbejderdrevet. 

Et afledt tiltag som følge af disse workshops var forbedringer af vores ansøgningspakker, da det viste 
sig, at sagsbehandlingstiden ofte blev forlænget på grund af manglende dokumenter til brug for at 
træffe afgørelsen. 

Forbedrede ansøgningspakker 
Vi har haft succes med at optimere de eksterne processer omkring indgivelse af ansøgninger om 
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opholds- og arbejdstilladelse ved at udvikle brugervenlige ansøgningspakker, som er skræddersyede til 
de enkelte typer af ansøgere. Ansøgningspakkerne indeholder trin for trin vejledning i, hvordan 
skemaerne udfyldes, vejledning om reglerne på området i det omfang det er relevant for forståelsen og 
udfyldelsen af konkrete spørgsmål i skemaet samt tjeklister til brugerne. 

Konceptet for ansøgningspakkerne blev udviklet i en tværfaglig arbejdsgruppe med deltagere fra de 
sagsbehandlende kontorer, Lean-staben og kommunikationsenheden, og undervejs blev der 
gennemført brugertest af prototyper på ansøgningspakkerne. Hovedformålet med ansøgningspakkerne 
var den gang som nu at sikre, at så stor en andel af ansøgningerne som muligt er fuldt oplyste, det vil 
sige, at alle relevante oplysninger og nødvendig dokumentation kommer med ved ansøgningens 
indgivelse.  

De første ansøgningspakker blev taget i brug på familiesammenføringsområdet 1. februar 2007. Før 
denne dato var ca. 5% af ansøgningerne fuldt oplyste. Efter indførelsen af ansøgningspakkerne var 60-
65% af ansøgninger fuldt oplyste. Siden er arbejdet med brugervenlige ansøgningspakker udbredt til 
alle sagsområder i styrelsen. 

Vores forbedringskultur betyder, at ansøgningspakkerne forbedres og ændres løbende i takt med nye 
regler og forbedringsforslag fra medarbejdere og brugere.  

Digital selvbetjening har været et stort ønske fra brugerne, og det har ligget i naturlig forlængelse af 
arbejdet med de brugervenlige ansøgningspakker at ’sætte strøm’ til ansøgningspakkerne. De første 
digitale selvbetjeningsløsninger er alle lanceret på hjemmesiden www.nyidanmark.dk, og i løbet af 2010 
vil vi have i alt fem selvbetjeningsløsninger på erhvervsområdet.   

Med de nye digitale selvbetjeningsløsninger, forventer vi at kunne optimere processen for indgivelse af 
ansøgninger yderligere til gavn for brugerne. 

Udvidelse af telefonbetjeningen 

En vigtig del af det at give vores brugere den bedst mulige service, er at være tilgængelig for afklarende 
spørgsmål samt rådgivning og vejledning for de 1.500 daglige opkald fra vores brugere. Derfor 
udvidede vi vores telefontid pr d. 1. juni 2006 fra kl. 9:00 – 12:00 dagligt til kl. 9:00 – 15:00. Der blev 
samtidig sat fokus på, at alle opkald blev besvaret. Det vil sige, at antallet af medarbejdere, der 
besvarer telefoner, løbende, tilpasses antallet af opkald, således at der ikke er afviste opkald. 

Resultatet er i dag, at der ikke er en ventetid på mere end tre minutter på telefonerne, samt at vi i 2009 
besvarede 97% af alle opkald. Det videre arbejde med telefonbetjeningen uddybes i afsnit 3.2.3. 

Servicemål 
Før sommeren 2006 oplyste vi gennemsnitlige sagsbehandlingstider inden for det enkelte område, det 
være sig familiesammenføring, studiesager, forlængelse af tidsbegrænset ophold mv. Med 
sagsbehandlingstiden forstås den tid der går fra ansøgningens indgivelse til vi træffer en afgørelse. 
Brugerne skal vide, hvornår de kan forvente en afgørelse – dette skaber præcise forventninger hos 
brugeren om, hvilken service styrelsen leverer, og for medarbejderne fungerer servicemålene som 
konstruktivt styringsværktøj, da alle i teamet ved, hvilke sager der skal afgøres inden en specifik dato. 

Det skal tilføjes, at vi massivt kommunikerer og har kommunikeret de konkrete servicemål ud til den 
relevante målgruppe fx via vores internetportal www.nyidanmark.dk og i de relevante 
ansøgningspakker. Vi har en meget rost hjemmeside. Det skal nævnes, at den i 2008 var tæt på at 
blive udvalgt som Danmarks bedste i en test lavet af Bedst på Nettet. Vi ligger blandt de bedste og fik i 
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år fire ud af fem såkaldte netkroner i Bedst på Nettet. Det får vi fordi hjemmesiden er både informativ og 
brugervenlig. Læs eventuelt om dette her:  

Indførelsen af servicemål har ud over den forventningsafstemmende effekt også resulteret i færre 
rykkeropkald mv., som igen har givet vores medarbejdere mere tid til at træffe afgørelser, som igen har 
minimeret sagsbehandlingstiden.  

Værdi for brugerne 

Ovenstående har tilført værdi for vores brugere, da disse fem overordnede tiltag inklusiv diverse afledte 
initiativer har medført, at vi har kunnet ændre sagsbehandlingstiden til: 

� Maksimalt 7 måneder på komplicerede familiesammenføringssager 
� Maksimalt 3 måneder på enkle familiesammenføringssager 
� Maksimalt 1 måned på Positivlisten og beløbsordningen, 1. gang 
� Maksimalt 1 måned på forskere, 1. gang  
� Og så fremdeles på de øvrige områder 

 

 

Vi overholdt servicemålene i 10 ud af 12 sagstyper med mere end eller tæt på 90% i 2009, og vi 
besvarede som tidligere nævnt 97% af telefonopkaldene. Opfyldelsesgraden af servicemål og antallet 
af besvarede telefonopkald mv. fremgår i vores årsrapporter, da vi mener, at det er ekstremt vigtige 
parametre for vores virke. 

 

3.2.2: Innovation i en ny kontekst 
Der er ingen tvivl om, at vi med disse tiltag igangsatte en bevægelse, der gjorde os i stand til på meget 
kort tid at høste de lavest hængende, men samtidigt største frugter – for fremtiden skal vi ikke forvente 
at kunne igangsætte initiativer, der mere end halverer sagsbehandlingstiden stort set med det samme. 

Gennemsnitlig sagsbehandlingstid fra 
2006 – 2009 på udvalgte områder 

Dage 
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Men derfor er det forsat vigtigt at fokusere på forbedringer – også forbedringer, der (kun) bringer de 
små ting med sig. 

Til det formål har vi netop taget de første skridt til at implementere en innovationsmodel til brug for 
struktureret innovation i styrelsen. Fordelen ved modellen er – som også nævnt i kapitel 2 og 3 – at 
man kan innovere på meget kort tid og faktisk også på områder, hvor man har begrænset viden.  

På styrelsesdagen i år introducerede vi som beskrevet i afsnit 3.1.1 en ny innovationsmodel i forhold til 
hele US. Det er en metode, som vi gerne vil gøre til den model vi benytter til forbedringer, nytænkning 
og udvikling af organisationen fremadrettet. Det gælder fx i forhold til forbedringsmøder, udarbejdelse af 
nye forretningsgang, i forhold til projektarbejde, herunder tværgående projekter, de årlige 
brainstormprocesser i kontorerne mv. 

Vi forestiller os derfor, at der skal uddannes en række innovationsambassadører, der kender metoden 
så godt, at de i det daglige kan påtage sig rollen som procesfacilitatorer, i forbindelse med 
innovationsprocesserne. 

Konkret er vi i gang med at udarbejde en indstilling til SCKK til brug for en 
innovationsambassadøruddannelse til en række af medarbejderne. Tanken er, at disse medarbejdere 
(gerne en blanding af chefer og medarbejdere) skal fungere om ambassadører eller videnspersoner i 
implementeringsfasen.  

 

3.2.3: Yderligere værdiskabende tiltag 

Vi forstår brugere og interessenter meget bredt. Vores brugere spænder fra ansøger og den herboende 
reference og interessenter fra erhvervslivet, lokal samfundet, advokater over til interesseorganisationer 
– og som en mere indirekte bruger tænkes potentielt kommende medarbejdere og hinanden internt i 
organisationen (kontorerne imellem). Vi opererer derfor på mange fronter, som indtil videre har 
resulteret i følgende tiltag: 

 Nye ansøgningspakker, der er lettere at gå til samt indeholder tjeklister, så ansøgeren kan 
sikre at alle relevante dokumenter mv. er vedlagt. Ansøgningspakkerne findes på flere sprog 

 Skemaguide 

 Nye standardbreve 

 Brugerportal (nyidanmark.dk), der er oversat til flere sprog  

 Dialog- og infomøder. Vi har over 150 dialog møder om året 

 Brugervejledere, herunder udvidede vi telefontiden fra 3 timer til 6 timer dagligt i 2006 

 Servicemål 

 Brugerundersøgelser i Servicecentret og på telefoniområdet 

 Grundlov for telefonvejledning 

 LEAN og team-organisering 

 Opsøgende i forhold til medier 

 Info-møder (landsturné, indvandrerforeninger mv.) 

 Brugerforum 

 Advokatforum 

 Erhvervsforum 

 Regionale netværk 

 Eksternt magasin - Servicemagasinet 
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 Film om ansøgning om familiesammenføring 

 Rekrutteringsfilm på TV2 News 

 Info-boder på asylcentrene 

 Servicecenter 

 Deltagelse i Københavns Universitets mentorprogram 

 Åbent hus arrangementer for potentielt kommende medarbejdere 

Fælles for alle disse tiltag er, at de drives af medarbejdere og ledelsen i fællesskab. Når fx de 
Regionale Netværk afholdes, er det med deltagelse af direktøren, kommunikationschefen og 
medarbejdere fra hver sit ressortområde i huset. Dette gør vi for at imødekomme den mangfoldighed af 
deltagere til disse møder; deltagere, der rummer integrationsmedarbejdere, advokater, folk fra 
erhvervslivet og måske herboende referencer. Det afgørende er naturligvis, at brugeren er i centrum, 
men vi synes samtidigt, det er vigtigt, at vores medarbejdere har så meget kontakt med vores brugere 
som muligt. For at imødekomme vores brugere bedst muligt, har vi valgt at fokusere vores indsats, 
hvorfor vi har både Brugerforum, Erhvervsforum og Advokatforum. Dette er igen fora tilsvarende de 
Regionale Netværk, hvor interessenter inden for området får direkte og målrettet information om 
relevante ændringer inden for netop deres felt. Det er samtidigt fora, hvor vi kan få feedback og 
forbedringsforslag til vores arbejde, tilbagemeldinger, vi tager meget seriøst og arbejder målrettet med. 

Hertil kommer, at vi internt i huset, det vil sige kontorerne imellem, også anskuer hinanden som 
brugere, der er i centrum, og som skal have den bedst mulige service. Fx har vores Dokumentations- 
og Projektkontor for nyligt iværksat et initiativ, så de fysisk altid er repræsenteret i vores asylkontorer, 
således at de medarbejdere, som behandler asylsager, meget hurtigt kan få afklaret eventuelle 
faktuelle oplysninger fra ansøgers hjemland eller tilsvarende.  

Et andet eksempel er Lean-staben, der netop har udviklet nyt materiale til brug for teamenes 
forbedringsmøder; en produktudvikling, der er foregået i samarbejde med både chefer og medarbejdere 
fra huset. Se mere i afsnit 5b. 

I nedenstående præsenteres tre konkrete initiativer som illustrerer en af flere måder, vi også søger at 
skabe værdi for brugerne. 

Det videre arbejde med telefonbetjening 

Det er ikke nok, at telefonerne besvares, vi skal også sikre, at vores brugere får et klart svar, når de 
ringer til os. 

I 2008 deltog alle medarbejdere, der besvarer telefoner, i et kursus, hvor de fik redskaber til at besvare 
telefonerne. Det vil sige redskaber til at takle utilfredse brugere og blive mere bevidste om, hvad der 
fungerer og ikke fungerer i en telefonsamtale. 

Vi har udviklet telefonvejledninger på alle områder. Telefonvejledningerne findes på intranettet og er en 
hurtig måde for medarbejderne at finde svar på de spørgsmål, som brugerne ringer ind om. Derudover 
er vores hjemmeside www.nyidanmark.dk ligeledes et godt redskab til besvarelse af brugernes 
spørgsmål. 

Udlændingeservice udviklede i 2008 en Grundlov for telefonbetjening. Grundloven har til hensigt at 
forventningsafstemme med brugerne, hvad vi kan give svar på i telefonerne, og hvad vi ikke har 
mulighed for at svare på. Som eksempel er det ikke muligt på telefonerne at give svar på, hvorvidt en 
bruger får tilladelse eller afslag på en ansøgning om opholdstilladelse. 
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Grundlov for telefonbetjening ligger på vores hjemmeside, og der henvises til grundloven imens 
brugerne venter på at komme igennem til en medarbejder. Grundlov for telefonbetjening er vedlagt som 
bilag 10. 

Hvis der ikke kan gives svar på det spørgsmål, som brugeren stiller i telefonerne, er det vigtigt, at det 
grundigt forklares, hvorfor vi ikke kan svare. Hvis der eksempelvis ikke kan svares på, om en bruger får 
afslag eller tilladelse på sin ansøgning om opholdstilladelse, så skal der gives en forklaring på, hvorfor 
det ikke er muligt. 

Som et led i vores tro på, at vi hele tiden kan gøre det endnu bedre, påbegyndte vi i juli 2009 
brugerundersøgelser på telefonerne i samarbejde med Telefaction. Hver anden bruger på telefonerne 
bliver spurgt, om de vil medvirke i en brugerundersøgelse, når de har talt med en medarbejder. Hvis de 
siger ja, vil de efter samtalen blive stillet 10 spørgsmål om den netop afsluttede samtale og om 
Udlændingeservice generelt. 

Spørgsmålene er eksempelvis: 

 Hvor tilfreds er du med den samtale, du umiddelbart har haft? 

 I hvilken grad synes du, at du fik en professionel betjening af medarbejderen? 

 Fik du svar på det, du spurgte om? 

 Har du efter samtalen et bedre eller et dårligere indtryk af Udlændingeservice? 

Hvert kvartal modtager vi en rapport med resultatet af brugerundersøgelserne de seneste tre måneder 
fordelt på de enkelte kontorer, for Udlændingeservice generelt, samt udviklingen over tid. 

Brugerundersøgelserne viser, at vores brugere er meget tilfredse med ventetiden. Rapporten fra 1. 
kvartal 2010 viser, at hele 93% af vores brugere er tilfredse med ventetiden. 

Samtidig har næsten 40% af brugerne et bedre indtryk af os efter samtalen. Over et kvartal har 
medarbejderne tillige formået at flytte 3% af borgerne fra et uændret indtryk af Udlændingeservice til et 
bedre indtryk. 

En tredjedel af de brugere, der har ringet til Udlændingeservice i 1. kvartal 2010, er meget tilfredse med 
samtalen, mens hver femte er utilfreds. Tilfredsheden med samtalerne er stigende over tid, og alene fra 
4. kvartal 2009 til 1. kvartal 2010 angiver flere af vores brugere, at de er meget tilfredse med samtalen, 
mens færre angiver, at de er utilfredse med samtalen.  

Resultatet af brugerundersøgelsen gennemgås på kontormøder i den enkelte kontorer og offentliggøres 
på intranettet. 

Vi har nu modtaget rapporter fra tre kvartaler, hvilket giver tilstrækkeligt materiale til, at vi kan starte på 
opfølgning og udvikling på baggrund af resultaterne. Det starter vi på umiddelbart efter sommerferien. 

Nogle kontorer har allerede iværksat forskellige aktiviteter som opfølgning på målingerne, som 
eksempel kan nævnes, at ledelsesteamet i flere kontorer har overhørt telefonsamtaler for på den måde 
at få et indtryk af, hvad der bliver spurgt om på telefonerne, hvad vi svarer, hvad der fungerer godt, og 
hvad der kan blive bedre. 
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Brugerundersøgelser i Servicecentret 
I 2009 havde vi godt 60.000 
personlige henvendelser i 
Servicecentret. Vi har stor fokus på 
at møde brugerne venligt, 
professionelt og i øjenhøjde.  

For at sikre et kontinuerligt fokus på, 
hvad vi kan gøre bedre i 
Servicecenteret, gennemføres to 
gange årligt en brugerundersøgelse.  

Brugerundersøgelsen løber over en 
uge, og alle brugere, der får 
personlig betjening, spørges efter 
ekspeditionen, om de vil udfylde et 
ark med spørgsmål omkring den 
personlige vejledning, de netop har 
modtaget. Brugerundersøgelsen er 
anonym, og svarene kan ikke 
forbindes til nogen bestemt borger 
eller sag. 

Resultatet af brugerundersøgelsen 
fra 2009 viser, at over 90% af 
brugerne er tilfredse med den 
betjening, de har fået i 
Servicecenteret. Under 5% var 
utilfredse med betjeningen. 

Vi følger blandt andet op på 
brugerundersøgelserne ved at se, om der i besvarelserne er kommet ideer til forbedringer. Derudover 
er medarbejderne i Servicecenteret løbende opmærksomme på, hvad der kan gøres bedre. 

Vi er opmærksomme på, at ventetiden kan være lang for brugerne, og at det er en udfordring, men 
undersøgelsen viste, at mere end 75% af vores brugere i 2009 var tilfredse med ventetiden. Vi arbejder 
dog fortsat med at nedbringe ventetiden, herunder kommunikere om den. Vi har fx opsat skærme i 
Servicecentret, hvor det fremgår, hvornår der statistisk set er kortest ventetid i løbet af ugen. Den 
aktuelle ventetid fremgår også af disse skærme. Det giver en bedre forventningsafstemning med 
brugerne om, hvor lang tid der går, inden de bliver betjent. Den gennemsnitlige ventetid fra ugen før 
offentliggøres endvidere på www.nyidanmark.dk. Det betyder, at brugerne på hjemmesiden kan se, 
hvilken dag i den netop afsluttede uge, der var kortest ventetid og tilrettelægge deres besøg i 
Servicecenteret ud fra det. 

Brugerundersøgelser på fagområderne 

I forbindelse med Brugernes år i 2008 gennemførte vi en brugerundersøgelse af sagsbehandlingen på 
tre sagsområder – familiesammenføring (enkle sager), Erhvervsområdet (Jobkort- og Positivlistesager) 
samt Studieområdet (Danske Universiteter)  

          Afdelingsleder Charlotte Maria Poppe og 
kontorfuldmægtig Majbritt Madsen, Servicecentret: 

”Vi går meget op i forbedringsmøder her i kontoret, hvor vi 
diskuterer mange forskellige temaer med fokus på trivsel 
og faglighed i vores teamsamarbejde. I Servicecentret er 
vi særligt glade for ansøgningspakkerne med den 
vejledning, der er til borgerne og synligheden af vores 
servicemål. Det er rart for borgerne, at de kan få brugbar 
info om maksimal sagsbehandlingstid, hvilket signalerer 
åbenhed og har forbedret vores image.  

I Udlændingeservice har vi som medarbejdere en 
fantastisk frihed til at komme med forslag til forbedringer 
uden fokus på økonomi og begrænsninger. Det skaber en 
innovativ tankegang, som går fint i tråd med 2010-
fortællingen. Det skaber også det engagement, som 
kendetegner arbejdet i Servicecentret. I sidste ende har 
dette en afgørende positiv effekt på, hvordan vores 
service bliver opfattet af vores brugere. Vi er 
Udlændingeservices ansigt udadtil.  

Endelig nyder vi også stor anerkendelse fra vores direktør, 
Henrik Grunnet. Han kigger ofte forbi Servicecentret og 
lytter altid til, hvad medarbejderne har på hjerte. Samtidig 
besidder han en utrolig evne til at huske vores navne. 
Henrik er simpelthen verdensmester i anerkendelse, og 
hans handlinger viser, at det ikke bare er ord.” 
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Brugerundersøgelsen blev gennemført i samarbejde med DIOS Consulting og bestod af to dele – en 
kvalitativ og en kvantitativ del. 

Den kvalitative del bestod af interview med fokusgrupper på de forskellige områder. Deltagerne var 
anonyme, og det var DIOS 
Consulting, der gennemførte 
dem. Den kvantitative del 
blev gennemført for familie-
sammenføringssagerne og 
erhvervssagerne. Den 
kvantitative del bestod af 
telefoninterviews med 200 
tidligere brugere af 
Udlændingeservice. 

Generelt var der stor 
tilfredshed med den service 
Udlændingeservice leverer. 

Som eksempel kan nævnes, at 76% af brugerne generelt var tilfredse med servicen, mens 9% ikke var 
hverken var tilfredse eller utilfredse. 

Det fremgik ligeledes af brugerundersøgelserne, at vores brugere havde stor tillid til sagsbehandlingen, 
og at de oplevede, at vi var imødekommende, når de henvendte sig til os.  

Det kan i den forbindelse nævnes, at hos de ansatte på erhvervsområdet var der hele 92,8%, der 
tilkendegav, at de havde tillid til sagsbehandlingen, mens 2,4% hverken havde tillid eller mistillid. 

Resultatet viste derudover, at respondenterne mente, at vores servicemål er udtryk for god service, og 
at det i højere grad giver dem mulighed for at planlægge. 

Særligt ved de kvalitative brugerundersøgelser, men også i forbindelse med de kvantitative 
brugerundersøgelser, kom brugerne med en masse forslag til forbedringer.  

Alle forslag til forbedringer blev samlet i et forbedringskatalog, og der er systematisk blevet fulgt op på 
alle forslag. Vi iværksætter nye brugerundersøgelser i 2010.  

Opsamling 

Brugerundersøgelserne i såvel Servicecentret som på telefonområdet er en anden måde at komme 
vores brugere i møde, at implementere initiativer der giver dem værdi. Vi ønsker at lære af deres 
tilbagemeldinger samt have et kvantitativt grundlag til at arbejde videre med vores forbedringer. Såvel 
de positive som de mindre positive tilbagemeldinger er alle noget, der tilfører brugerne, medarbejderne 
og styrelsen som helhed værdi. De positive fordi de bekræfter, at vi gør det godt, at vi har brugeren i 
centrum; de mindre gode fordi vi så kan fokusere vores indsats på at forbedre dem, herunder 
oplevelsen når området er forbedret. Derudover er det en stor glæde, at arbejde et sted, hvor man tør 
lære af sine fejl og målrettet arbejder mod at gøre det endnu bedre.  

 

3.2.4: Orientering om møder og tilbagemeldinger fra brugere 
Vi er en styrelse, der, som nævnt, gør meget ud af at møde vores brugere – det gælder enkelt brugere, 

Følgende kommentarer kom frem under fokusgruppeinterviewene: 

Familiesammenføringsområdet: Udlændingeservice virker meget 
professionelle. De er meget ærlige, hvis de ikke har et svar, siger de, at 
de ikke ved det, men at de gerne vil undersøge det. De er meget 
tålmodige, og tager sig god tid til ens sag. 

Erhvervsområdet: Udlændingeservice er høflige, også selvom det ikke 
altid går hurtigt – bliver taget i hånden og hjulpet godt på vej. 

Studieområdet: Udlændingeservice er meget venlige – oplever stor 
professionel hjælp. 


