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Abstract 
 
In recent decades the public sector has witnessed a radical growth in the utilization of 

steering technologies. With the implementation of these technologies, the importance of 

employee engagement is emphasized, and debates about which technologies can result in 

positive change have materialized. This master thesis shows that successful 

implementation of technologies cannot be reduced to a question of employees’ motivation 

or the inherent characteristics of a technology. This is based on 1.5 months of ethnographic 

fieldwork in the supply department of The Defence Acquisition and Logistics Organisation 

where 1/3 of the department introduces the technology lean. Using the performative 

approach of actor-network theory, the thesis asks how lean transforms and is transformed 

in the supply department and which forms of management arise from those 

transformations.  

 

The analysis is divided into three parts. Firstly, it is argued that lean transforms a stressful 

open office to a functional refuge where employees can legitimately ask for help, reduce 

interruptions and calculate their work in new ways. The second analysis shows how within 

the supply department, relationships between members initially become one of antagonism 

and when a new organizational change is presented this changes to agonism. In the 

process, lean changes from being a threat to non-participants of lean, into a strategic tool 

used in rebellion against the new change. The final analysis investigates how the 

managers’ premise for communication changes during the employees’ mobilization of 

lean. 

 

Three forms of management are developed from the analyses: Multiplicity Management 

which transforms the spatial dimension, Purification Management which transforms the 

social dimension and Postponement Management which transforms the temporal 

dimension. The findings indicate that employees utilize technologies strategically, attesting 

that organizational transformations cannot be understood as linear results from a 
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technology. Rather, transformations are heterogeneous processes involving spatial, social 

and temporal changes at all levels of an organization.  
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Kapitel 1 
 

Indtræden i Forsvarets Materieltjeneste 
Logoer, beton- og glasbygninger tårner sig op langs industriåren i yderkanten af Ballerup. 

Flade grønne plæner danner anonyme områder mellem banker, revisionsfirmaer, 

konsulentvirksomheder og ingeniørhuse. Parkeringspladser er langsomt ved at blive fyldt 

op af biler, ligesom bygningerne fyldes af medarbejdere, parate til atter at sætte verden i 

gang med nye pengetransaktioner, konsulentrapporter og it-innovationer. Midt i dette 

pulserende arbejdsmekka ligger Forsvarets Materieltjeneste (FMT). FMT er forsvarets 

fælles materielmyndighed og står for indkøb, vedligehold og udfasning af materiel. FMT 

beskæftiger cirka 2400 personer og består af en centralledelse i Ballerup, hvor jeg er taget 

på feltarbejde, samt en række værksteder og depoter placeret rundt om i Danmark. Den 

1.1.2007 blev FMT etableret som et resultat af en fusion mellem blandt andre hærens, 

søværnets og flyvevåbenets materielkommandoer med formålet at høste stordriftsfordele 

og opnå synergieffekter (Forsvarsministeriet 2004a:12-13).1 16 måneder senere begynder 

mit studie af den procesoptimerende styringsteknologi2 lean i FMT’s forsyningsafdeling 

LDC.  

Lean, der oprindeligt blev udviklet på toyotafabrikker i Japan, har inden for de 

seneste år vundet stor udbredelse i den offentlige sektor (Pedersen 2008).  Med lean er 

ambitionen at skabe mere værdi for færre ressourcer ved at trimme produktionsprocessen 

for spild (Womack et al 2003:16). Teknologiens store udbredelse i den offentlige sektor 

har medført en større debat om, hvorvidt lean er en hensigtsmæssig teknologi. Fortalerne 

argumenterer for, at lean reducerer stress ved at give medarbejderne mere indflydelse 

(Brandt 2008). Kritikerne pointerer modsat, at lean medfører inhumane arbejdsforhold 

gennem et øget arbejdstempo og længere arbejdstider (Skov 2008). Specialet vil ikke 

konkludere, om lean er inhumant eller ej. I stedet er udgangspunktet at nuancere billedet af 

                                                
1 Sammenlægningen af forsvarets materielkommandoer er et resultat af Forsvarsforliget for 2005-2009, der 
ændrede det daværende mobiliseringsforsvar til et totalforsvar. Hvor mobiliseringsforsvarets funktion var at 
beskytte ”kongeriget mod fjenden fra øst”, omfatter totalforsvaret internationale, militære kapaciteter, som 
kan agere i FN og NATO regi (Hesselberg et al 2007:13). Fusionen skal altså også forstås på baggrund af et 
nyt sikkerhedspolitisk paradigme, der præget af afviklingen af Den Kolde Krig og terrorangrebet i USA den 
11. september 2001 (Forsvarsministeriet 2004a:2). 
2 Herefter kaldet teknologi. 
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lean, og der argumenteres for, at lean må forstås som andet og mere end en teknologi, der 

enten skaber værdi eller stress. 

Drømmen om en effektiv offentlig sektor, der leverer mest mulig kvalitet for 

færrest skattekroner, er central i forsvarets funktionelle tjenester, der som andre dele af den 

offentlige sektor er blevet moderniseret, rationaliseret og reformeret over den seneste 

årrække (Thorbjørnsen 2007:14). Det seneste forsvarsforlig har medført en 

omstrukturering af personaleressourcer fra 60 % i støttestrukturen og 40 % i den operative 

struktur til 40 % i støttestrukturen og 60 % i den operative struktur (Forsvarsministeriet 

2004b). For FMT, der ligger i støttestrukturen, betyder det ganske enkelt, at der er færre 

medarbejdere til at løse flere opgaver. FMT’s projektgruppe beskriver omvæltningen 

således: 

Hvis vi skal have et Forsvar, der kan deployeres [udsendes internationalt], så ved vi, at det 
bare koster kassen. Hvis man samtidig også ved, at der nok ikke er den helt store politiske 
vilje til at fordoble forsvarsbudgettet (...), så er måden at finde midler til den operative 
struktur på at få tilpasset den administrative struktur i Forsvaret. Det er i den forbindelse, at 
buzzwords som ’netop tilstrækkeligt’ bliver introduceret. (Hesselberg et al 2007:15) 

 
For FMT synes lean at være det naturlige valg, når organisationen skal på slankekur uden 

at gå på kompromis med kvalitet og arbejdsmiljø (Frederiksen 2007). I LDC, hvor lean 

implementeres på forsøgsbasis, arbejder primært logistikdisponenter, som hver især er 

ansvarlige for et antal materieltyper. Logistikdisponenterne står for genforsyning, 

lagerstyring og reparation af materiel, og de arbejder efter princippet vugge til grav.  

Vugge til grav henviser til, at de følger et materiel fra dets introduktion til forsvaret, til det 

udfases igen. Styringen af materiel sker primært gennem it-systemet SAP3, og fra 

skrivebordet kan logistikdisponenten kontrollere materielbestanden på geografisk afsides 

lagre og hos fredsbevarende styrker på den anden side af jorden.  

 Første gang jeg møder LDC er i selskab med tre forskere fra Det Nationale 

Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).4 Foran tre mellemledere skal de præsentere en 

kvantitativ måling af det psykiske arbejdsmiljø, som blev foretaget i oktober 2007. 

Præsentationen på powerpointen viser røde tal, når forskerne præsenterer de bekymrende 

resultater. Arbejdsmængden og tempoet ligger på den negative side af landsgennemsnittet, 

                                                
3 SAP er et Enterprise Ressource Planning  (ERP) system, der gør det muligt at styre forsvaret som en 
virksomhed (Thorbjørnsen 2007:157). 
4 Jeg har blandt andet fået adgang til FMT gennem et job som studentermedhjælp hos NFA. For mere om 
dette, se ”Adgang til felten” side 32. 
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og undersøgelsen fortæller om medarbejdere, der savner involvering, forudsigelighed og 

belønning samt tillid og troværdighed mellem ledere og medarbejdere.5 De tre 

mellemledere er frustrerede, men ikke overraskede over resultaterne. De fortæller om et 

stort arbejdspres på grund af nedskæringer i forbindelse med fusionen: ”Det har været 

meget presset [at gå fra tre materielkommandoer til én materieltjeneste]. Også fordi sidste 

år, [der] havde vi [et] decideret medarbejderfald. Vi havde medarbejdere, der faktisk gik 

grædende hjem, fordi de blev så hårdt behandlet og blev så pressede sidste år. Det var 

meget voldsomt” (mellemleder). På trods af sådanne problemer har en topleder sagt til dem, 

at kan man ikke lide lugten i bageriet, så må man finde et nyt bageri.  

I dønningerne på den offentlige sektors mange moderniseringstiltag er der 

opstået en konsensus om, at medarbejdernes engagement og forandringsparathed er en 

essentiel ressource (Andersen 2004:246). Forudsigeligheden i fortidens rutiner og vaner 

kan ikke længere være udgangspunkt for den moderne, offentlige organisation, der skal 

være proaktiv og kunne reagere hurtigt og fleksibelt på morgendagens udfordringer 

(Rennison 2004:96). Også i forsvaret står forandringsledelse centralt, men LDC’s 

medarbejdere tager ikke de forførende idealer til sig. Under det første møde inviterer 

forskerne fra NFA 8 medarbejdere ind for at fortælle deres arbejdslivs historie i et såkaldt 

historieværksted6. De beretter ganske vist om stribevis af forandringstiltag, men det har 

ikke været forandringer, der fryder. Der har været stressprovokerende flytninger i 

forbindelse med nedlukning af kaserner, svære omstillingsfaser i forbindelse med 

indførelsen af nye IT-systemer og et forsvarsforlig, der har medført store nedskæringer i 

medarbejderstaben. I FMT har ledelsen yderligere iværksat mange forandringsprojekter, 

som på forskellig vis skal tune organisationen til fremtidens udfordringer. Men en 

medarbejder fortæller, at de mange forandringstiltag forvirrer i stedet for at skabe retning: 
 

Ledelsen har været rigtig god til at sætte de her skibe [forandringsprojekter] i søen, og de 
siger ”ej hvor er det dejligt, det kan flyde, det synker ikke”, og så begynder de simpelthen 
at bygge det næste skib. Og så har de overhovedet ingen interesse for det skib, de lige har 
søsat. Dvs. de ser aldrig nogensinde, om det kommer fra kaj. Hvis de er så heldige, at det 
kommer fra kaj, så ser de ikke om det sejler østover eller vestover, og hvis de endelig gør 
det, så ser de aldrig, om det nogensinde når bredden ovre på den anden side. Fordi de har 
simpelthen alt for travlt med det nye projekt. (Medarbejder) 

 

                                                
5 Af hensyn til aftale om fortrolighed er undersøgelsen ikke vedlagt og kan heller ikke beskrives nærmere. 
6Historieværkstedet uddybes i ’Konstruktion af data” på side 34  
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”Hvad gør I så, når I mødes af alle disse krav om forandringer?” vil forskerne fra NFA 

vide. Medarbejderne kigger på hinanden, og en siger ”vi nikker til ledelsen, og så gør vi, 

som vi plejer”. En anden siger ”jamen det er jo irriterende at blive flyttet, men så når man 

har siddet det nye sted et stykke tid, så vænner man sig også til det”. Der opstår en 

konsensus om, at forandringstiltag er et udtryk for ledelsens luner, som man må affinde sig 

med, og de skal helst overstås, så man kan fortsætte, som man plejer.  

Situationen i FMT’s forsyningsafdeling illustrerer en efterhånden 

velbeskrevet problematik for offentlige organisationer, der skal navigere mellem 

omverdenens krav om fornyelse og de forandringstrætte medarbejdere, som talrige 

omstillingsprojekter afføder (Birkemose 2006). Efter mit første møde med LDC overvejer 

jeg, om mit speciale kommer til at handle om passive, apatiske medarbejdere, som er 

blevet så immune over for forandringstiltag, at tiltagene ikke længere gør en forskel. Bliver 

lean anskuet som en fiks ledelses-ide, som bare skal overstås med så lidt involvering som 

muligt? Med disse tanker begynder jeg mit studie af lean i FMT. Efterhånden viser det sig 

dog, at mine forventninger ikke holder stik, da lean producerer alt andet end passivitet og 

ligegyldighed. 

 I næste afsnit præsenteres tre nedslagspunkter fra mit studie for at vise, 

hvordan mine indledende forventninger gøres til skamme. De tre nedslagspunkter 

præsenteres, fordi de ligger til grund for formuleringen af specialets problem og danner et 

skelet for specialets opbygning i tre analyser.  

Tre overraskelser og en problemformulering 
Den procesoptimerende teknologi lean implementeres som et frivilligt pilotprojekt i 

oktober 2007, hvor 1/3 af LDC deltager. Ledelsen har valgt at forsøge sig med lean på 

grund af klager fra kunden, problemer med lange ekspeditionstider samt stress og 

personalemangel (Andersen 2008:9-10). Lean er kendetegnet ved at definere værdi som en 

del af hele arbejdsprocessen frem for selve outputtet (Womack et al 2003:48). Efter en 

kortlægning af arbejdsprocessens værdistrømme skal medarbejderne trimme processen ved 

at identificere og eliminere spild (muda), skabe flow og nedsætte produktets gennemløbstid 

ved at have færrest mulige stop og ansvarsskift (ibid:25; 50ff). Spildtyper kan være 

flaskehalse, overproduktion, lageropbevaring og unødig transport. Konkret tilbyder lean en 

række værktøjer, som skal effektuere dets ideal, og målet er at nå perfektion gennem 
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standardisering, trimning og løbende forbedringer (kaizen) (Womach & Jones 2003:90-91). 

I FMT forventes det, at de (antagede) gode erfaringer fra pilotprojektet vil ”sprede sig som 

ringe i vandet”, og at pilotprojektet kan være det gode eksempel, der motiverer resten af 

afdelingen til at indføre lean.  

Første overraskelse 
 

Jeg skal ærligt indrømme, at jeg ikke var særligt begejstret for, at vi skulle køre lean. 
Det er ikke lean som sådan, jeg havde noget imod, men timingen. Der skete allerede 
for meget omkring folk. Men selvom jeg stadig synes, at det skete for tidligt, så er 
jeg blevet overrasket over den succes, det er blevet. Normalt bruges lean til 
besparelser. Men hos os havde man jo allerede taget dividenden i forsvarsforliget. 
Derfor eksisterede behovet for rationalisering og effektivisering. Lean er blevet et 
middel til det. Lean er simpelthen nødvendigt, hvis vi skal overleve. (Mellemleder) 

 

Afdelingens mellemledere forventer, at implementeringen af endnu et forandringsprojekt 

vil være mere benzin på et bål, der i forvejen næres af stress og forandringsmodstand. 

Travlheden og forandringstrætheden til trods bliver lean hurtigt en succes i projektgruppen, 

og overraskelsen er stor, når pilotprojektets deltagere fortæller, at lean forbedrer 

arbejdsforholdene. I modsætning til den passivitet, som jeg konstaterede under mit første 

møde, har medarbejderne taget teknologien til sig, engageret sig i dens 

forandringsprocesser og oplevet, at forandringen gør en forskel.  

 

Specialets første analytiske træk er således at spørge til, hvilke transformationer lean 

afføder, siden at lean ikke medfører mere, men mindre arbejdspres7.  

Anden overraskelse 
 
Der har (...) været meget undervejs med nogle [uden for pilotprojektet], der kom 
med hånlige bemærkninger (...) Mange har en holdning om det her, men noget af det 
tror jeg også udtrykkes i frustration over, at de ikke er med i det her. De havde jo 
ikke regnet med at – jeg tror, mange af dem havde set i lean, at det er et meget 
produktionsfikseret værktøj: (...) det drejer sig om at producere ordrer og that’s it. 
Nu kan mange af dem jo nok godt se, at det ligesom er en anden oplevelse (...). 
Cellerne laver faktisk mere end gennemsnittet laver (...) Men det, de også kan se, er, 
at det jo ikke er fordi, at dem i cellerne sidder fuldstændigt fokuseret foran 

                                                
7 Arbejdspres skal forstås bredt. Her er det i betydningen af de parametre, som indledningen præsenterer: en 
stor arbejdsmængde, reduktion af arbejdskraft og oplevelsen af for mange forandringsagendaer. Som første 
analyse vil vise, udgør også FMT’s åbne kontorlandskaber og arbejdsdeling en del af medarbejdernes 
oplevelse af arbejdspres. 



 10 

skærmene, vel? De har det rent faktisk sjovt, der grines meget, og (…) til frokost der 
hører de nogle ting. (Mellemleder) 

 

Lean har en positiv effekt for dem, som deltager i pilotprojektet. Efter kort tid kan 

projektgruppen dokumentere en produktionsstigning, og deltagerne rapporterer om en 

større arbejdsglæde og et fald i arbejdspresset. De positive resultater til trods opstår der 

ikke incitament til at være med blandt de medarbejdere, som fravalgte at deltage i 

pilotprojektet. I stedet vokser frustration, hånlige bemærkninger og splid frem mellem de 

to grupper, der efter kort tid går under navnene A-holdet, som kører lean, og B-holdet, der 

fortsætter på almindelig vis. Transformationen i medarbejderrelationer stopper dog ikke 

ved denne udvikling. I maj 2008 præsenteres en organisationsændring, der implicerer, at 

leanprojektet stoppes, og at LDC splittes. Efter denne information er der ikke længere 

kampe mellem et A- og B-hold. I stedet gør de samlet oprør og foreslår at implementere 

lean over hele afdelingen som et alternativ til organisationsændringen. Hvor medarbejderne 

under mit første møde fremtrådte som en homogen gruppe, der identificerede sig i 

modsætning til ledelsens luner, transformerer lean og organisationsændringen altså 

medarbejdernes indbyrdes relationer. 

 

Specialets andet analytiske træk er således at spørge til, hvordan lean transformeres 

til at være et præmis for eksklusion og inklusion. 

Tredje overraskelse 
 

Man kan jo altid bagefter sige, hvad man skulle og ikke skulle – vi ville jo gerne informere 
folk, om hvad der foregår [organisationsændringen]. Det er jo også rigtigt [at gøre]. Jeg ved 
ikke, om det var det rigtige tidspunkt. Vores plan for, hvad der skulle ske, var ikke konsolideret 
nok til at gå ud, for jeg tror ikke, det var det rigtige at gøre der. Så skulle den i hvert fald have 
været meget mere åben og ikke så specifik, som den var. (...) Det er ikke sikkert, jeg har sørget 
for at få alle de informationer, som jeg skulle, så jeg kunne have undgået, at stabschefen skulle 
stå og forklare der den dag, som han gjorde. For jeg tror nok, at han troede på, at det var sådan 
den skulle være. (Leder) 
 

I januar 2008 er mellemlederne på et afdelingsinternt strategiseminar, hvor de diskuterer 

muligheden for en sammenlægning af afdelingens to sektioner og muligheden for at sprede 

lean til resten af afdelingen. Medarbejderne skal orienteres om den interne 

organisationsændring den 1. april, men beslutningen udskydes, idet den falder sammen 



 11 

med en organisationsændring af hele FMT, som er baseret på et eksternt review. Der er 

således to organisationsændringer, som falder sammen i LDC: den interne, som handler om 

lean og sektionssammenlægning, og den eksterne, der vurderer hele FMT og munder ud i 

organisationsændringen beskrevet ovenfor. I maj 2008 fremlægger topledelsen 

organisationsændringen på et stormøde, hvorefter LDC gør oprør. Under dette forløb skal 

ledelsen håndtere flere dilemmaer: Først må afdelingens ledelse udskyde at informere om 

den interne beslutning omkring lean til den store organisationsændring ligger på plads. Når 

denne præsenteres, kan topledelsen ikke gennemføre beslutningen, fordi de ansatte gør 

oprør og kræver lean implementeret over hele afdelingen. Ledelsen har ikke længere at 

gøre med en passiv medarbejdergruppe, der nikker og gør som den plejer, men med en 

gruppe medarbejdere, det aktivt tager stilling og udøver modstand mod ledelsens måde at 

kommunikere og beslutte på. 

 

Specialets tredje analytiske træk er således at spørge til, hvordan lean transformerer 

ledernes mulighed for at kommunikere og beslutte i forbindelse med en planlagt 

organisationsændring. 

Problemformulering 
Jeg påbegynder feltarbejdet med en forventning om at finde forandringsmodstand mod 

lean. Som ovenstående nedslagspunkter viser, sætter lean i stedet relationer mellem 

medarbejdere og forandring i spil på forskellige måder over tid. Sammenfattet viser de tre 

overraskelser, at lean ikke er en singulær teknologi, der indgår i et enkelt 

årsagsvirkningsforhold med FMT. I stedet opstår en række transformationer i relation til 

lean, hvor lean også selv transformeres. Lean bliver ikke blot en procesoptimerende 

teknologi, men transformeres til en aktør, der kan skabe trivsel, producere fjendskab, indgå 

i et medarbejderoprør og ændre betingelserne for ledelseskommunikation.  

Med lean som omdrejningspunkt skriver specialet sig ind i debatten om 

forandringsprocesser og lean som teknologi. Specialet er skrevet på baggrund af et 

omfattende studie, hvori der blandt andet indgår et feltarbejde. I modsætning til den del af 

forskningen, som beskriver teknologi ved at stille skarpt på dens iboende logik og 

rationaler, forskyder specialet iagttagelsespunktet til at se, hvordan lean bliver til i relation 

til FMT. Specialet argumenterer for, at en vellykket implementering af teknologi ikke kan 
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forstås som en lineær overgang fra A til B, der afhænger af valg af den rette teknologi eller 

medarbejdernes forandringsparathed. I stedet for at lede efter kimen til succes inde i 

teknologien eller inde i medarbejderen, stiller specialet skarpt på relationerne mellem 

teknologi, medarbejdere og organisation. Derfor er det også min tese, at lean gør noget ved 

ledelse8.  

Specialets udgangspunkt er en undren over de lean-relaterede transformationer og 

en spørgen til, hvordan ledelse opstår sammen med disse transformationer. Problemet, som 

denne undren formulerer, kan således kondenseres til følgende spørgsmål: 

 

Hvordan transformerer lean FMT’s forsyningsafdeling og hvordan transformeres lean i 

FMT’s forsyningsafdeling? Hvilke ledelsesformer opstår på baggrund af disse 

transformationer?  

 

Specialet opbygges med udgangspunkt i de tre overraskelser, som ligger til grund for 

problemformuleringen. Problemformuleringen præciseres altså af specialets tre analytiske 

træk:  

1. Hvilke transformationer afføder lean, siden at lean ikke medfører mere, men mindre 

arbejdspres?  

2. Hvordan transformeres lean til at være et præmis for eksklusion og inklusion? 

3. Hvordan transformerer lean ledernes mulighed for at kommunikere og beslutte i 

forbindelse med en planlagt organisationsændring? 

 

De tre analyser har forskellige iagttagelsespunkter. Når jeg har ledt efter lean med de tre 

underspørgsmål, fremtræder forskellige knudepunkter, hvor interessante transformationer 

af lean og LDC finder sted. Figuren nedenfor opridser, hvor de tre analyser iagttager 

transformationer.  

 

 

 
                                                
8 Jeg skelner i specialet mellem ledere og ledelse med følgende sondring: Hvor kun en mindre del af FMT’s 
medarbejderstab er ledere, er ledelse et vilkår, der berører alle. En leder er en personbunden rolle med en 
tilhørende funktionsbeskrivelse og et sæt ansvarsområder. Ledelse derimod anskues i specialet som en 
operation, der kan transformere en organisations relationer. Dette uddybes på s. 66 
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Figur 1: De tre analysers iagttagelsespunkter 
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Gennem et perspektiv, der betoner det performative9 aspekt, vil specialet vise, hvordan 

teknologien lean kan forstås som en aktør, der ændrer ledelse gennem en række 

transformationer af LDC, samtidigt med at samme transformationer også ændrer lean selv. 

Det performative perspektiv hentes fra aktør-netværksteori (ANT), som er den styrende 

teori i specialets analyser. ANT fokuserer på fænomeners praktiske tilblivelse og 

transformation i netværk (Mol 2002:4). Et sådant fokus er performativt, fordi det ikke 

iagttager teknologi som en essens, der altid har samme virkning, men i stedet understreger, 

hvordan teknologi bliver til og gøres i samspil med aktører, der også selv transformeres i 

mødet med teknologien (Latour 2005:34).  

 Specialet spørger derfor ikke til, hvilken rationalitet, der ligger bag lean, eller 

hvilken viden og magt lean skaber om sit objekt. Der findes allerede en række studier, som 

undersøger, hvordan en teknologi i kraft af sin iboende logik konstruerer kontingente 

selvfølgeligheder og paradokser (se f.eks. Thygesen et al 2007, Andersen 2008, Villadsen 

2007). I stedet spørger specialet til, hvordan lean, transformationer og ledelse bliver til i 

den konkrete praksis i LDC, og der stilles skarpt på deres partikulære interaktion og 

formning af hinanden. Dermed er specialet et bidrag til en overordnet diskussion om lean 

som teknologi. Specialet illustrerer, at virkningen af en implementering af lean ikke kan 

forudsiges på trods af, at lean på papiret præsenterer generaliserbare metoder og mål. I 

specialet argumenteres for, at lean ændres over tid, og at den ikke kun optimerer processer, 

men også bliver et lokus for kampe om, hvordan fremtiden skal se ud. Endelig er 

ambitionen at gøre specialet relevant i formuleringen af tre ledelsesformer. Jeg vil ikke kun 

undersøge, hvordan lean transformerer og transformeres i LDC, men søger også i 

specialets 7. kapitel at kondensere transformationerne i tre ledelsesformer. Specialet 

tilbyder således nye begreber for, hvordan ledelse former. De tre begreber muliggør et 

anderledes blik på ledelse, der uden at opstille idealer for, hvad ledelse bør være, forsøger 

at forstå ledelse, som en formende bevægelse. 

 FMT skal ikke anskues som en traditionel case, hvorfra specialets konklusioner kan 

generaliseres ud til resten af den offentlige sektor. At jeg ikke agter at generalisere FMT’s 

erfaringer ud på resten af den offentlige sektor, er ikke ensbetydende med, at specialet ikke 

                                                
9 Brugen af performansbegrebet skal ikke forstås, som at der eksisterer en ”virkelig virkelighed” bag det 
performede. I stedet trækkes på performansbegrebets konnotation til den kreative udfoldelse af praksis (Gad 
2005:21).  
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er relevant. Med reformen af kommuner, politi og Skat in mente er min tese, at mange 

offentlige organisationer kan nikke genkendende til specialets indledende fortælling om 

forandringstrætte medarbejdere og organisatoriske krav om forandringer, som ikke altid 

lader sig imødekomme. Om end de specifikke transformationer og ledelsesformer, som 

lean afføder i LDC, ikke kan generaliseres, skaber specialet opmærksomhed omkring, at 

implementeringen af en teknologi ikke er en neutral handling, men transformerer og 

forskyder relationer. I en tid hvor den offentlige sektor implementerer stribevis af 

teknologier, kan specialets fortælling om lean agitere for, at offentlige ledere bør overveje, 

hvordan en teknologi transformeres under implementering frem for udelukkende at forlade 

sig på teknologiers forførende tilbud om en mere effektiv ledelse. 

 



 16 

Kapitel 2 

 

Strategi for navigation af erkendelsen   
Inden analyserne begynder, udvikles en navigationsstrategi på baggrund af Niels 

Åkerstrøm Andersens toneangivende analysestrategi10 (Andersen 1999, 2003). Formålet 

med navigationsstrategien er på den ene side at styre konstruktionen af 

undersøgelsesgenstanden gennem teori, og på den anden side ikke at fastlåse den 

dogmatisk inden for på forhånd besluttede iagttagelsesbegreber ved at åbne op for en mere 

fleksibel inddragelse af teori og metode. 

At bedrive etnografisk baseret forskning er et forsøg på at skabe koblinger 

mellem teori og den mangfoldige, rodede empiri, som et feltarbejde producerer. Sådanne 

koblinger kan foretages på mange måder, og navigationsstrategiens ærinde er at redegøre 

for, hvordan koblingerne er foretaget, og hvilke konsekvenser de har for specialets 

analyser. Navigationsstrategien er delt op i fem skridt, der både skal eksplicitere disse valg 

samt kortlægge min vej ind i specialet. Valget af ’skridt’ som analogi er ingen tilfældighed. 

At tage et skridt er at bevæge sig mod noget nyt; at udforske nye steder eller gamle steder 

på nye måder. Når man bevæger sig ind i et landskab, ændrer man det i takt med, at 

landskabet åbenbarer sig. Man bliver en del af landskabet uden at smelte sammen med det. 

Sådan er det også med feltarbejdet, hvor man medkonstruerer det, der udforskes. Mit 

feltarbejde var præget af en evig spørgen til retninger, strømninger og tendenser. Mine 

bevægelser var ikke selvsikre og målrettede, men søgende og undrende. Tiden efter 

feltarbejdet har også været en bevægelse. En bevægelse gennem frodige teorier, der kunne 

organisere forskellige stier i det landskab, der syntes uden retning under selve 

indsamlingen af empiri. Navigationsstrategien er derfor ikke bundet af tid og sted, men har 

både virket under empiriindsamlingen og i den efterfølgende rekonstruktion af data, hvor 

det fra skrivebordets distancerende udsigtspunkt har været muligt at finde nye veje. 

Navigationsstrategien beskriver, hvordan specialet vil besvare problemformuleringen. 

Specialets konklusioner har ikke ligget skjult og ventet på at blive opdaget. De konkrete 

                                                
10Med analysestrategi refereres udelukkende til Andersens brug af begrebet. Hvordan det bruges i andre 
sammenhænge, forholder denne diskussion sig således ikke til.  
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analyser er konstrueret i navigationen, og mit speciale har derfor ikke hentet noget ud af 

felten. I stedet er teksten en tilføjelse til felten, og specialet eksisterer ikke på et ophøjet 

panorama, hvorfra sandheden kan beskues, men operer på samme, flade niveau som FMT. 

Figuren nedenfor giver et overblik over navigationsstrategien og de 

overordnede spørgsmål, der styrer kapitlets skridt mod specialets analyser. Først 

præsenteres navigationsstrategien som et alternativ til en analysestrategi. Dernæst i andet 

skridt redegøres for problemets erkendelsesinteresse, hvilket leder over tredje skridt, hvor 

aktørnetværksteori præsenteres som en teori, der kan oversætte den undren, som mødet 

med FMT foranledigede. Fjerde skridt diskuterer, hvordan navigationsstrategien med ANT 

positionerer sig i forhold til epistemologi og ontologi. Sidste skridt er det femte, som 

redegør for, hvordan empirien er konstrueret. 

 

Navigations-
strategiens 
bevægelse 

Formål Spørgsmål 

1. Skridt Præsentation af 
navigationsstrategien  

Hvilken status og funktion har teori, metode  og 
iagttager i specialet?  

2. Skridt Præsentation af 
erkendelsesinteresse 

Hvilken erkendelsesinteresse ligger i specialets 
problemformulering? 

3. Skridt Valg af teori Hvilken teori kan begribe den empirisk 
forankrede iagttagelse af teknologien lean? 

4. Skridt Præsentation af 
teoriens epistemologi 
og ontologi 

Hvor placerer specialet sig epistemologisk og 
ontologisk?  

5. Skridt Præsentation af 
empirikonstruktion 

På hvilken empirisk baggrund finder analyserne 
sted, og hvordan er empirien konstrueret?  

Figur 2: Overblik over navigationsstrategien 

Første skridt: fra analysestrategi til navigationsstrategi 
At vælge en teoretisk ramme til at forme erkendelsens udsigelsesrum er ikke tilstrækkeligt. 

Teoriens status i forhold til metode og iagttager skal også afklares, og derfor præsenteres 

navigationsstrategien som et alternativ til den analysestrategiske tilgang, der på forhånd 

udstikker begreber for iagttagelse. I modsætning til Andersens analysestrategi, der er 

udviklet på baggrund af Niklas Luhmanns iagttagelsesteori (Andersen 2003:93), 

konstrueres navigationsstrategien ikke fra et singulært teoretisk ståsted. I stedet inddrages 

filosofiske og antropologiske synspunkter eklektisk for at opbløde analysestrategiens 

dogmatiske konstruktion af empiri. At jeg ikke kan redegøre for ’et udenfor’ eller de 
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præmisser, der ligger til grund for den eklektiske inddragelse af andre teorier, er 

navigationsstrategiens svage punkt og kan naturligvis kritiseres. For at kompensere for 

dette ekspliciterer jeg i stedet, hvor de forskellige argumenter er hentet fra, og hvilke 

konsekvenser de får for navigationsstrategiens udsigelsesmuligheder.  

Navigationsstrategien skrives frem i de følgende afsnit ved at kortlægge og diskutere 

analysestrategiens konditionering af henholdsvis teori, empiri og iagttager. 

Teoriens status: Programmering og reprogrammering 
Andersens lancering af sine diskursive analysestrategier er et opgør med den positivistiske 

metode-tænkning, der søger at afdække verden gennem en række validerende metoder 

(Andersen 2003:XIII). Samtidigt er den et forsøg på at artikulere en epistemologisk11 

analysetilgang, hvor iagttageren forpligter sig på både at eksplicitere teoriens begrebslige 

forudsætninger for iagttagelse samt styre iagttagelsen efter på forhånd besluttede 

ledeforskelle (ibid:95). Analysestrategiens udgangspunkt er en epistemologisk 

konstruktivisme, der hævder, at konstruktionen udelukkende foregår på den 

epistemologiske side (i skabelsen af teorier) og ikke på den ontologiske side (i verden) 

(Andersen 2005:57). Under alle omstændigheder har iagttageren ikke adgang til at dømme 

verden som et ontologisk fænomen. Konsekvensen er, at verden emergerer forskelligt 

afhængigt af teorivalg, og Andersen påpeger nødvendigheden i at tænke strategisk omkring 

det kontingente valg af teori: Hvad er det for en erkendelse, iagttageren ønsker, og hvilken 

teori kan føre til en sådan erkendelse? Analysestrategi er en teoretisk programmering, hvor 

erkendelsesinteressen styrer valg af teori, som igen konstruerer empiri og iagttager.12 

Navigationsstrategien abonnerer delvist på denne tankegang. Tilslutningen sker i forhold til 

det strategiske valg af en overordnet teori, som demonstreres i kapitlets andet og tredje 

                                                
11 Andersen forklarer ontologi og epistemologi med følgende sondring: ”Ontology is concerned with the 
question of basic assumptions about the world and the being of the world; epistemology is concerned with the 
question of the basic assumptions about the precondition of cognition of the world” (Andersen 2003:xi).  
12 Andersen sondrer endvidere mellem en ontologisk og epistemologisk erkendelsesinteresse: ”Whereas 
ontologically over-determining thinking ontologises the object, epistemology de-ontologises its object” 
(Andersen 2003:xii). Men som Steen Vallentin pointerer, består valget ikke mellem at ontologisere eller lade 
være, da den analysestrategiske fordring om at arbejde med en tom ontologi ikke er mulig: ”Med mindre man 
tror på grounded theory og dens idealer om forudsætningsløshed, må man indse, at det ikke er muligt at 
undgå at foregribe genstanden (Vallentin 2005:220). Derfor går navigationsstrategien ikke ind i, hvad den 
rigtige epistemologiske erkendelses bør være, da en de-ontologisering  altid-allerede synes at være fanget i 
samme ontologisering, som den forsøger at gøre op med. Specialets erkendelsesinteresse beskrives nærmere i 
andet skridt. 
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skridt. Andersen viser, at det ikke er ligegyldigt, hvilken teori man vælger, da analyser 

formes af den måde, hvorpå teorien konstruerer sin iagttagelsesgenstand på. Således indgår 

analysestrategiens programmering i dette speciales navigationsstrategi for at fastholde 

specialets erkendelsesinteresse og konstruere empirien gennem et teoretisk vokabular. 

Navigationsstrategiens programmering kan opsummeres i følgende model:   

 

Møde med empiri ⇒ erkendelsesinteresse ⇒ valg af metateori (programmering) 

 

Den empirisk baserede undren, som blev beskrevet i indledningen, producerer en 

problemformulering og en erkendelsesinteresse (andet skridt), som bliver udgangspunktet 

for valget af en programmerende teori (tredje skridt). At lade udgangspunktet for 

erkendelsesinteresse være styret af en empirisk forankret undren frem for en 

epistemologisk erkendelsesinteresse skal ikke forstås som en naturalisering af empirien, 

hvor empirien objektivt kan diktere bestemte erkendelsesinteresser, men i stedet som et 

resultat af mit møde med empirien.  

Problemet med analysestrategien er ikke dens strategiske overvejelser omkring valg 

af teori. I stedet er problemet, at en dogmatisk brug af et forprogrammeret teorivalg 

risikerer at producere forudsigelige analyser, som reproducerer teorien i empirien, frem for 

at lade empirien udfordre teori. Eksempelvis er dele af den Foucault-inspirerede 

governmentalitylitteratur blevet anklaget for, at dens iagttagelsesbegreber bruges 

dogmatisk til at få øje på det, som teorien leder efter (Villadsen 2002:79). Med et lignende 

udgangspunkt kritiserer Gitte Nielsen analysestrategiens fordring om, at analysen skal 

opstå på baggrund af en teori, og agiterer i stedet for, at teori må opstå sammen med 

analysen (Nielsen 2005:96).13 Eksempelvis opstår Foucaults begreber i sammenspil med 

det, han har analyseret, hvorfor de ikke kan overføres som udkrystalliserede 

analysestrategier til andre empiriske problematikker.  
[Derfor] bliver det (…) ikke muligt vedvarende at fastholde en særlig 
analysestrategi, som er udviklet i samspil med en singularitet for så at lade den folde 
sig ud i forhold til en anden. For sådan en tænkning synes at reducere nye 
singulariteter til, hvad tidligere studier har kunnet udvikle. Det er netop derfor, at en 

                                                
13 Nielsens teoriskabende analyse skal ikke læses som  grounded theory, da hun opererer med en deleuziansk 
ontologi, hvilket former hendes møde med empirien. Som det fremgår i den efterfølgende præsentation af 
navigationsstrategien, er bestræbelsen i specialet heller ikke grounded theory, men at åbne op for en eklektisk 
brug af teori.  
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sådan tænkning rummer faren for at passe det nye ind i nogle analyseformer eller 
problemstillinger, som ikke passer til det, idet det kommer et andet sted fra. 
(ibid:99).  

 

I modsætning til analysestrategiens programmering, er der altså her tale om en 

reprogrammering, der lader genstanden forme teori og ikke omvendt. Denne tilgang giver 

en fleksibilitet i forhold til at lade noget nyt, der ikke tidligere er beskrevet, opstå i 

analysen. I modsætning til Nielsen er navigationsstrategiens ambition ikke udvikle ny teori. 

Ambitionen er i stedet at reprogrammere gennem transformation af iagttagelsesoptik. 

Antropologen Kirsten Hastrup14 skriver, at ”[ teorier] indgår i en undersøgende proces, 

som aldrig afsluttes endeligt, fordi erkendelsen ændrer sig i og med processen” (Hastrup 

1999:153). Netop fordi erkendelsen transformeres under analysen, kan der opstå behov for 

nye teoretiske indsigter i analysen. Reprogrammering foregår i dette speciale ved at åbne 

op for inddragelse af andre teoretiske optikker end den programmerende metateori, såfremt 

de kan medvirke til at facilitere navigation mod nye erkendelser15. 

Navigationsstrategien abonnerer både på analysestrategiens programmering 

ved at vælge et overordnet teoretisk framework for analysen, men abonnerer også på den 

teoriskabende analyses fordring om reprogrammering ved at inddrage andre teorier. Den 

valgte metateori skal således 1) danne iagttagelsesramme for lean og FMT, og 2) virke som 

et navigationsapparat med en poststrukturalistisk værktøjskasse, der kan hives frem, når 

erkendelsen transformeres.16 Reprogrammeringen bliver derfor ikke et spørgsmål om at 

fravælge metateorien for at lade en ny teori vokse frem, men derimod at iagttage, hvor 

langt den programmerende teori kan skubbe erkendelsen og lade muligheden stå åben for 

at lade andre teorier forme analysen undervejs. Metateorien indgår med andre ord som en 

                                                
14 Nielsen og Hastrup bruges her til at bløde analysestrategien op. Det er på ingen måde et forsøg på at skrive 
dem ind i samme skole, idet de bruger teori forskelligt i deres analyser. Nielsen skaber ny teori i forbindelse 
med sin undersøgelse af fusioner, og Hastrup reflekterer over teoriens rolle i en videnskabsteoretisk 
diskussion. 
15 Andersen åbner også op for at kombinere teori i sin analysestrategi. Dog er udgangspunktet ikke en 
transformation af erkendelsen, men en komplementær brug af iagttagelsesoptikker (Andersen 2003:115). 
Iagttagelsesbegreberne skal skræddersys på en måde, hvor den epistemologiske konstruktion ikke bliver 
ustabil og ambivalent. Navigationsstrategien forpligter sig på transformation og gør ambivalensen til det 
produktive i analysen. Navigationsstrategien har således ikke samme epistemologiske stringens, som 
Andersen kan tilbyde; i stedet åbnes op for at eksperimentere med den ambivalens og transformation, som 
nye optikker kan producere. 
16 Med en poststrukturalistisk værktøjskasse forsøger jeg at begrænse, hvilken type teori, der kan indgå i 
navigationsstrategien. Dette er både for at forpligte mig på min performative erkendelsesinteresse, men også 
for at understrege, at min viden er begrænset til dette domæne. 
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katalysator, der både sætter erkendelsen i gang, men også kan bevæge sig ud på sidelinjen, 

hvis andre optikker bedre kan anskueliggøre en problematik. Selvom Nielsen 

argumenterer, at gamle teorier risikerer at reproducere tidligere problemstillinger og 

analyseformer, så er ideen her, at noget nyt kan opstå i teoriernes møde med hinanden og 

med empirien (Nielsen 2005:98). Konkret kobles navigationsstrategien til 

sneboldsmetoden. Traditionelt benyttes sneboldsmetoden som et værktøj til at indsamle 

empiri, ved at én begivenhed udpeger den næste, som igen peger videre, hvormed 

mængden af empiri akkumuleres (Andersen 1997:25). I nærværende tilfælde tænkes 

snebolden dog ikke kun som et navigationsredskab efter empirisk materiale, men også som 

et apparat til at udpege nye perspektiver.  Dette afsnit vil ikke præsentere de konkrete 

teorier, der løbende inddrages. Navigationsstrategiens reprogrammering kan opsummeres i 

følgende model: 

 

Programmering (metateori) ⇒ analyse ⇒ reprogrammering (sneboldsmetode) 

 

Det overordnede teoretiske framework producerer en analyse, som kan katalysere 

inddragelse af andre teorier, hvis de har større anknytningspotentiale til analysen end 

metateorien. Navigationsstrategien er således et forsøg på at åbne op samtidigt med, at 

teorien udstikker en bevægelsesform for erkendelse.  

Metodens status: Mangfoldiggørende anordning 
Der er forskellige måder at tackle den metodeforlegenhed, som er opstået i kølvandet på 

positivismens fald. Videnskab er ikke længere et spørgsmål om repræsentation, og 

samtidens forskning har forskellige bud på, hvordan viden, metode og refleksivitet spiller 

sammen. Ifølge Andersen ”[beder] empirien ikke (...) om at blive iagttaget på en bestemt 

måde” (Andersen 2003:115, egen oversættelse). Dog er specialets problem netop 

formuleret ud fra de overraskelser, som feltarbejdet har produceret. Jeg argumenterer i 

dette afsnit for, at valget ikke behøver at være mellem en naturaliseret empiri, der beder om 

en særlig form for iagttagelse, eller en teori-konstrueret empiri.   

Analysestrategiens standpunkt er, at metoden har mistet sin betydning og 

derfor skal erstattes med en analysestrategi, der installerer regler for konstruktion af 

empirien frem for metoderegler til at realitetssikre den (Andersen 2003:xiii). Logikken er, 
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at forskeren stadig er forpligtet på en systematisk redegørelse og styring af sin 

vidensproduktion, men at validiteten udelukkende kan referere tilbage til den teoretiske 

konstruktion af iagttagelsesgenstanden og ikke til verden derude (Vallentin 2005:211). 

Kritikere påpeger dog, at analysestrategien blot forskyder metode-renhed til en 

analysestrategi-renhed, som ligelees forpligter iagttageren på en række regler og 

konditioneringer, men ikke skaber større følsomhed over for empirien (Nielsen 2005:97). 

Analysestrategien hierarkiserer forholdet mellem teori og empiri, idet ”teoriens møde med 

empirien, er et møde, som ikke foregår uden for, men i teorien” (Andersen i Vallentin 

2005:203).  

Ligesom i forrige afsnit, hvor der åbnes op for eklektisk inddragelse af teori, 

åbner navigationsstrategien også op for at bruge metoder fleksibelt. Jeg er enig i Andersens 

pointe om, at metoder ikke kan validere empirien. Forudsættes derimod en 

undersøgelsesgenstand, der bliver til i mødet med og i måden, hvorpå man interagerer med 

den, kan man som iagttager lege med ideen om, at metoder er med til at konstruere en 

undersøgelsesgenstand, der altid-allerede er i gang med at blive konstrueret (Law 2004:7). 

I stedet for at afvise metoder, som Andersen gør, bruges metoder i navigationsstrategien til 

at mangfoldiggøre empiri. Metoden sidestilles på denne måde med teori, idet de begge 

indgår i et undersøgende forhold til empirien. Metoden konstruerer på den ene side 

empirien, men empirien konstruerer også metoden, idet mødet mellem metode og empiri 

producerer erkendelser, der udpeger vejen mod nye metoder. Under indsamlingen af empiri 

har jeg således stræbt efter at variere metoder og interaktionsmåder. Dette er ikke ud fra 

forestillingen om, at jo flere metoder der er i brug, desto tættere på sandheden kommer jeg. 

I stedet har ambitionen været at åbne op for mulige navigationer for både mig som forsker 

og FMT som felt. Casper Bruun Jensen kalder en sådan forskningsstrategi for partial 

connection17 og  formulerer dette som at føje agens til forskeren og praksisser: 

 
If research is not about representing practice but about exploring (…) with practices, then 
both methodical rigour and reflexive subtlety become less interesting. To think of partial 
connection as research methodology is to think about ways of engagement that would 
simultaneously add more agency to researcher and to practices, since in this view there is no 
need to view science as an epistemological zero-sum game (Jensen 2004:44, original kursiv). 

 

                                                
17 Begrebet kommer fra antropologen Marilyn Stratherns bog af samme navn. 
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At tilføje agens forstår jeg som at åbne for forskellige muligheder for at udforske (for mit 

vedkommende) og for at reagere (for feltens vedkommende). Metoder er således ikke 

underordnet teori, idet de inddrages på samme præmis: Nemlig med formålet at åbne op for 

landskabets modstand mod mine hypoteser for at få øje på nye veje mod erkendelse. Det 

betyder ikke, at teori er meningsløst, da teori også konstruerer iagttagelsesgenstanden; den 

er blot en af mange konstruktioner, herunder metodens. 

 Navigationsstrategiens genindførelse af metode skal ikke anskues som en 

mere ren eller sand tilgang til verden, end den som analysestrategien udpeger. Styrken i 

den analysestrategiske tilgang er netop, at den kan redegøre for alle valg ved at referere 

tilbage til den epistemologiske konstruktion. Dette gives der afkald på med 

navigationsstrategien, da den ikke udpeger et epistemologisk ståsted, hvorfra metoder kan 

konstrueres. Et andet og mere praktisk problem er, at navigationsstrategien producerer en 

mere rodet og beskidt empiri, idet empirien produceres ud fra multiple principper og ikke 

refererer tilbage til på forhånd besluttede kriterier for, hvad empiri kan være. Men eftersom 

ambitionen med navigationsstrategien er at åbne op for transformation i erkendelsen, 

inddrages metodens konstruktionspotentiale til at skabe nye navigationsmuligheder, og 

styrken ved at eksperimentere gennem metode frem for at afvise metode bliver, at der 

skabes et grundlag for at udfordre teorien. 

Iagttagerens status: Medkonstruktør 
Det sidste punkt, hvor navigationsstrategien adskiller sig fra analysestrategien, er i forhold 

til iagttagerens status. I analysestrategien opstår iagttager, ligesom iagttagelsesgenstand, 

gennem teori. Spørgsmålet er, om det er muligt – og meningsfuldt – kun at disciplinere et 

etnografisk feltstudie gennem en på forhånd besluttet teoretisk optik.  

Strathern pointerer, at etnografen altid indtræder i multiple relationer til sin felt, 

hvorfor ambitionen om at disciplinere sin forskning med normative eller videnskabelige 

intentioner er umulig (Strathern i Jensen 2004:37).18 Samtidigt indgår iagttageren som 

delvis medkonstruktør (partial participant), hvorfor hverken repræsentation eller en 

teoretisk baseret rensning af empirien er mulig. Stratherns tilgang fordrer en metodisk 

fleksibilitet jævnfør ovenstående afsnit, da en teoretisk selvdisciplinering ikke længere 
                                                
18 En kritik af Strathern kunne være, at hendes fordring om flertydighed i sig selv er et entydigt argument. 
Dog mener jeg ikke, at det er et problem, da hendes standpunkt kan inkludere den teoretiske konstruktion af 
iagttageren, hvor analysestrategien ikke kan inkludere Stratherns argument om flertydighed.   
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udgør et iagttagelsespunkt, hvor der kan spørges fra og svares til (ibid:38). Igen betyder det 

ikke, at en programmerende teori er mindre vigtig. Den programmerende teori udgør en ud 

af mange koblinger til felten. Men samtidigt findes en række andre, mere konkrete 

relationer, som har mindst lige så stor betydning.19 En metodisk fleksibilitet medfører en 

mangfoldiggørelse af iagttagerens rolle og iagttagelsespunkt. For eksempel etableres 

forskellige slags relationer i henholdsvis interviews, observationer og frokostsamtaler. I 

stedet for at se min tilstedeværelse som et problem for produktion af viden, bliver den i 

navigationsstrategien en forudsætning for at skabe viden. Jo flere måder jeg interagerer 

med felten på, desto flere måder kan felten reagere på, og desto flere muligheder får jeg for 

at producere spørgsmål til videre undersøgelse. De konkrete metoder præsenteres i 

navigationsstrategiens femte skridt. 

En strategi for navigation af erkendelsen 
Navigationsstrategien er nu præsenteret som en modificeret udgave af Andersens 

analysestrategi. Skemaet nedenfor præsenterer, hvordan navigationsstrategien adskiller sig 

fra analysestrategien. Analysestrategiens refleksioner omkring kontingens i valg af teori 

integreres til at vælge en overordnet programmering (teori) til at styre analyserne og 

navigationen. Samtidigt åbnes op for en reprogrammering ved at inddrage andre teorier ud 

fra sneboldsprincippet, og analysestrategiens bekendelse til den epistemologiske 

konstruktivisme fravælges, idet iagttager og empiri ikke blot reduceres til at være det, som 

et iagttagelsesbegreb kan konstruere.  I stedet er navigationsstrategien en bestræbelse på at 

åbne op for metodisk og teoretisk fleksibilitet, der mangfoldiggør 

undersøgelsesgenstandens mulighed for at gøre modstand og dermed også iagttagerens 

mulighed for at udpege nye retninger i landskabet. Relationen mellem empiri og teori er 

således ikke et hierarkisk forhold, hvor den ene disciplinerer den anden. I stedet åbner 

navigationsstrategien op for deres gensidige udfordring af hinanden, både under 

                                                
19 Det er f.eks. etiske overvejelser omkring, hvilken type empiri jeg kan tillade mig at fremstille eller en 
reciprok relation, hvor jeg føler, at FMT skal ”have noget ud af specialet” som tak for deres tid og energi. Et 
andet eksempel er de uformelle relationer, som opstår undervejs, hvor det er nærhed frem for distance, der er 
i spil. I stedet for at bekende alle sådanne relationer ud fra den gamle antropologiske devise om, at flere 
personlige indrømmelser medfører mere objektivitet, vil jeg lade det være med disse eksempler (se også 
Jensen 2004:31). Det vil altid være et umuligt – og til dels også uinteressant – projekt at eksplicitere samtlige 
relationer med felten. Pointen, der her skal understreges, er, at teoretisk disciplinering altid kun vil være et 
fragment af iagttagerens status. 
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feltarbejdet, hvor teori og metode kan udpege retninger til at spørge videre, men også i de 

efterfølgende genlæsninger af empirien, som har åbnet op for andre teoretiske perspektiver 

gennem navigationsstrategiens reprogrammering.  

 

  Analysestrategi Navigationsstrategi 

Teoriens 
status 

Programmering  Programmering og reprogrammering 

Metodens 
status 

Genstanden beder ikke om at 
blive iagttaget på bestemte 
måder. Empiri konstrueres 
gennem analysestrategi og 
ikke metode. 

Metode inddrages på lige fod med teori 
til at mangfoldiggøre konstruktionen af 
empiri. 

Iagttagerens 
status 

Iagttageren skabes med teori Iagttageren indgår i multiple relationer 
med sin undersøgelsesgenstand 

Figur 3: Analysestrategi versus navigationsstrategi 

Andet skridt: Specialets erkendelsesinteresse 
 
Kreativitet (…) drejer sig om at skabe noget ontologisk nyt. Det drejer sig ikke bare 
om at opdage Amerika eller et nyt enzym, eller om at lave en smuk keramikfigur 
eller opføre en blændende teaterforestilling, men om at skabe nye former, enten i ler, 
sprog eller handling, som materialiserer ny erkendelse, og dermed udtrykker (et 
fragment af) en ny ontologi (…) Kreativitet er derfor ikke kun at forny, men 
derigennem også at give anledning til nyt potentiale. (Hastrup 1999:183) 

 

Før valg af teori kan foretages, er det nødvendigt at præcisere, hvilken retning erkendelsen 

skal have. Erkendelsesinteressen kan opdeles i problemformuleringens to spørgsmål. Det 

første lyder: Hvordan transformerer lean FMT’s forsyningsafdeling og hvordan 

transformeres lean i FMT’s forsyningsafdeling?   Denne del vil undersøge, hvordan lean 

transformeres og sætter relationer i LDC på spil ved at rekonstruere empiri gennem en 

given teoretisk optik.  Problemets motivation finder sted i iagttagelsen af, at lean ikke blot 

er en teknologi, der optimerer processer, men at en række forskellige transformationer i 

opstår i relation til lean. Lean forandrer relationer på forskellige måder samtidigt med, at 

lean selv forandres over tid. Ikke alle teorier formår at indfange en sådan mangfoldighed. 

En erkendelsesinteresse, der tager udgangspunkt i en empirisk baseret undren, implicerer 

derfor, at den valgte teori må kunne oversætte denne undren frem for at installere sin egen 

logik. 
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Erkendelsesinteressen går videre end dette, da der også er ambitioner om at 

formulere kreative ontologier, som Hastrup agiterer for i det indledende citat. Denne 

bestræbelse kommer til udtryk i problemformuleringens anden del: Hvilke ledelsesformer 

opstår på baggrund af disse transformationer? Som beskrevet i indledningen er 

ambitionen at formulere ledelsesbegreber, der anskuer ledelse som en bevægelse frem for 

et ideal. Jeg ønsker at bevæge mig ud over den måde, hvorpå store dele af den 

anvendelsesorienterede ledelsesforskning (herunder formuleringen af leankonceptet) 

identificerer et problem og, som Nielsen formulerer det, ”formulerer problemet på en 

sådan måde, at det allerede i sig selv rummer sin egen løsning” (Nielsen 2006:219). Ud fra 

forestillingen om, at spørgsmål og svar hænger lineært sammen, udpeges således 

problemer, hvortil der kobler sig specifikke løsninger. Niklas Luhmann har beskrevet 

denne tankegang som en kalkule, der konstruerer koblinger mellem årsager og virkninger, 

som er kontingente og kunne være trukket anderledes (Andersen et al 2004:12). Når 

sådanne koblinger trækkes, opstår et lineært forhold mellem årsag og virkning og derved 

også mellem problem og løsning. For eksempel udpeger lean flaskehalse i produktionen 

som et problem, og dette problem indeholder samtidigt løsningen, som er en afskaffelse af 

flaskehalse. Lean bliver værktøjet til at løse problemet, og derved tilbyder lean en kalkule, 

der skaber forbindelse mellem lean som teknologi (årsagen) og reduktion af flaskehalse 

(virkningen). Problemet med sådanne problem-løsningspar er, at perspektivet kun kan 

tilbyde mere af det, som problemet udpeger som en mangel. Tanken sidder med andre ord 

fast i problemets specificering og kan ikke overskride dikotomien mellem problem og 

løsning. Når problemformuleringens ledelsesform ikke vil slå ned på sådanne på forhånd 

definerede problem-løsnings par, er dens ambition i stedet at udvikle dynamiske begreber 

om ledelse. Ledelse anskues ikke som en løsning, et ideal eller valget af en specifik 

teknologi, der kan oversætte lederens intention til virkning. I stedet iagttages ledelse som 

en bevægelse, der transformerer, uden at bevæge sig mod et på forhånd besluttet mål.20 

Fokus flyttes fra det, der burde ske, til det, som sker. Denne forskydning har ikke til formål 

at holde det, der sker, mod det, der burde ske, som en sammenstilling mellem teori og 

                                                
20 Denne forståelse af ledelse er inspireret af Nielsens undersøgelse af fusioner: ”I dette spørgsmål [hvordan 
får man fusioner til at virke?] er problemet allerede fastlagt og cementeret (…) [Derfor er det nødvendigt at 
forskyde] spørgsmålet, hvilket indebærer, at forudsætning[en] for at kunne studere, hvordan fusioner 
kommer til at virke, er ved at studere, hvordan fusioner virker, eller hvad der for fusioner er Virkende” 
(Nielsen 2005:63) 
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praksis for derefter at udsætte ledelse for kritik. I stedet er ambitionen at se, hvordan 

ledelse former organisering samt at iagttage hvilke handlings- og bevægelsespotentialer, 

der opstår med ledelse. Ledelsesformer er med andre ord et kondensat af de 

fremanalyserede transformationer og mit forsøg på at udvikle nye begreber for ledelse på 

baggrund af analyserne. 

Eftersom erkendelsesinteressen splitter sig i to ambitioner: en analytisk som 

vil undersøge, hvordan lean afstedkommer en række transformationer, og en kreativ 

ontologisk, der ønsker at skabe nye ledelsesbegreber, er specialet struktureret i to dele. De 

efterfølgende tre kapitler analyserer transformationerne i LDC, og i kapitel 7 udvikles tre 

ledelsesformer.  

Tredje skridt: Valg af teori 
Specialet tager sit udgangspunkt i teknologien lean. Da der er flere bud på, hvordan man 

kan begribe en teknologi, må kriterierne for valg af teori tage sit udspring i den empirisk 

funderede undren, som ligger til grund for problemformuleringen. Der argumenteres for, at 

ANT med sit heterogene og performative perspektiv er følsom over for de praksisnære 

transformationer, som lean sætter i gang.  

Aktørnetværksteori  
Mit valg af teori falder på ANT, der både kan indfange transformationer, flertydighed og 

performans. ANT stammer fra vidensskabssociologi og er primært udviklet af Bruno 

Latour, Michel Callon og John Law. Med et teoretisk udgangspunkt i ANT placerer man 

sig både inden for konstruktivisme, samtidigt med, at man lægger afstand til 

socialkonstruktivismens læsning af det sociale som tekst. ANT er kendetegnet ved at 

inkludere materialitet i det sociale, således at ikke kun de humane og sproglige betingelser 

er kontingente, men også de materielle. ANT er en anti-essentialistisk teori, der på forhånd 

nægter at tilskrive mennesker eller objekter særlige egenskaber og status, hvorfor den 

udelukkende iagttager mennesker, teknologier og artifakters indbyrdes sammenkædninger i 

netværk (Latour 2005:5). Teknologi får således ikke en særskilt definition, men bliver en 

aktør, der defineres empirisk i form af det netværk, som den indtræder i. 

Netværksbetegnelsen i ANT skal altså ikke forveksles med studier af sociale netværk 

mellem mennesker eller af internettet, men skal forstås som et socio-materielt netværk. Det 

betyder, at artifakter, mennesker og teknologi kan være aktører, såfremt de kan påvirke 
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netværket eller tilskrives en aktørstatus deri (Latour 2005:63ff). ANT forudsætter ikke 

intentioner inde i subjektet eller objektive karakteristika ved det materielle. I stedet bliver 

det et empirisk spørgsmål, hvorvidt en entitet er en aktør, da aktørstatus delegeres af 

netværket selv (Callon 1999:185). For eksempel er den kalkulerende aktør på det 

økonomiske marked kun kalkulerende, fordi han er spundet ind i et net af relationer og 

forbindelser, der delegerer agens til ham; ikke fordi kalkulen er en del af aktøren selv. 

Aktøren er således det, som markedet lader ham være (ibid). 

Hverken det materielle eller det sociale eksisterer sui generis. Latours eget eksempel er 

fårehyrden, som må være til stede for at vogte sine får. I det øjeblik han bygger et hegn, 

behøver han ikke længere at vogte fårene, idet hegnet overtager hans job. Hegnet (det 

materielle) er mere robust end fårehyrdens handling, der hele tiden skal gentages for at 

virke. Med hegnet kan fårehyrden vogte gennem det materielle. Hegnet er ikke opstået af 

sig selv, men fårehyrdens intentioner er foldet ind i (og transformeret af) hegnet (Latour 

1996:239). Derfor er det sociale ifølge Latour en hybrid størrelse, idet det aldrig er rent 

menneskeligt eller rent materielt (Latour 2006:53). Hegnet bliver til et hegn, fordi 

fårehyrden delegerer sine handlinger til hegnet. Dermed Latour påviser, at det materielle er 

en vigtig aktør i konstruktionen af det sociale, idet det i modsætning til kommunikationens 

og handlingens flygtighed formår at stabilisere ved at række ud over tid og sted (Latour 

2000:113). 

Netværket skal ikke anskues som en stivnet struktur, men som konfigurationer i evig 

tilblivelse. Her kommer teoriens mindsteoperation i spil: translation, som kan oversættes 

transformationens øjeblik. At netværket er i evig bevægelse betyder, at dets aktører ikke 

bare er, men eksisterer i kraft af det værkende/arbejdende net, som translaterer aktørerne, 

samtidigt med at aktørerne translaterer netværket: 
Being connected, being interconnected, being heterogeneous, is not enough. It all depends on 
the sort of action that is flowing from one to the other, hence the words ‘net’ and ‘work’. 
Really, we should say ‘worknet’ instead of ‘network’. It’s the work, and the movement, and the 
flow, and the changes that should be stressed. (Latour 2005:143) 
 

Michel Callon har i sin berømte tekst om translation og kammuslinger opdelt translation i 

fire faser:  
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• Problematisering (problematisation) hvor aktører redefinerer en problematik 

således, at også andre aktører bliver en del af problematikkens netværk (Callon 

1986:6);  

• Overtalelse (interessement) hvor en aktør forsøger at pålægge og stabilisere 

identiteten hos aktørerne i et netværk (ibid:8);  

• Indrullering (enrollment) finder sted, når interessering er lykkedes. Indrullering 

beskriver således de forhandlinger og magtkampe, som finder sted som resultat af 

interesseringen (ibid:10).  

• Mobilisering (mobilisation) er når aktører, der ikke før var mobile, transformeres til 

at være mobile gennem den forskydning, som de tre tidligere translationsfaser 

implicerer. Mobilisering gør samtidigt én aktør til talsmand for hele netværket 

(ibid:14). 

Disse faser understreger, at translation ikke er en gnidningsløs proces. Der ligger hårdt 

arbejde bag et netværks værken, og translation kan aldrig fastfryse aktører i deres 

positioner for evigt. Translationen kan nemlig gå begge veje, idet konstellationer kan 

destabiliseres og stabiliseres, og indrullering sikrer således ikke nødvendigvis mobilisering. 

Translation er derfor transformationens øjeblik, hvor aktører destabilisere og stabiliserer 

netværk, hvorved nye handlingspotentialer bliver til. Translation får netværket til at 

genskabe sig selv, og begrebet åbner op for at forstå de mange transformationer, som 

opstår i relation til lean. 

 Stiller man skarpt på lean med ANT som prisme, fremtræder teknologien lean 

som en aktør, der translateres i LDC, samtidigt med at den selv translaterer. Som teknologi 

er lean er med andre ord både effekt og translation. Effekt fordi lean er resultatet af de 

netværk, som bevæger, transformerer og delegerer handlekraft til lean. Translation fordi 

lean ændrer de aktører, der bevæger lean (Latour 1996:237). Lean defineres hverken som 

kommunikation eller som materialitet, men iagttages som en hybrid, og det er et empirisk 

spørgsmål, om lean fremtræder materielt, diskursivt eller hybridt. ANT åbner for at 

iagttage teknologi som både konstituerende og konstitueret. Konsekvensen ved at iagttage 

lean som en hybrid er, at iagttageren må stille skarpt på de mange translationer, lean 

bevirker, samt de konkrete heterogene konfigurationer, hvori lean opstår. Med ANT 

understreges endvidere, at det ikke er lean alene, som katalyserer de mange 

transformationer i LDC, men lean i partikulære, translaterende netværk. Når lean 
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indrulleres i forskellige netværk, kommer der med andre ord forskellige translationer og 

manifestationer af lean, hvilket igen afføder transformationer af netværket. I skemaet 

nedenfor opsummeres ANT i forhold til specialets problematik.   

 

Iagttagelsespunkt Teknologiens møde med organisationen 

Teknologi Hybrid 

Transformation Translation: Proces, hvor en aktør destabiliserer og stabiliserer 
netværk. I samme proces translateres aktøren selv 
 

Udsigelseskraft Hvordan ændrer lean et netværk, samtidigt med at netværket 
ændrer lean? 

Figur 4: ANT som perspektiv 
 
Med iagttagelsespunkt konstitueres, hvor teorien retter blikket hen. ANT udpeger 

teknologiens møde med organisationen som empiri. Det er empirisk spørgsmål, hvordan 

teknologien påvirker LDC, hvorfor udgangspunktet bliver at følge efter lean. Teknologi og 

transformation er to centrale begreber i problemformuleringen. ANT konstruerer teknologi 

som en hybrid aktør, dvs. delvist materiel og kommunikativ aktør. Transformation er 

translation, som destabiliserer og stabiliserer både teknologi og organisation. Skemaets 

sidste punkt, udsigelseskraft, præciserer, hvad ANT’s teknologianalyse kan udtale sig om. 

ANT kan få øje på, hvordan LDC ændres samtidigt med at teknologien selv ændres. 

Skemaet illustrerer således, hvordan valget af ANT som metateori har betydning for 

konstruktion af empiri, iagttagelsesbegreber og udsigelseskraft. Ved at lade den empiriske 

undren ligge til grund for valg af teori har afsnittet yderligere argumenteret for, at ANT 

kan begribe de praksisnære iagttagelser, der ligger til grund for specialets 

problemformulering21.  

Fjerde skridt: En amoderne teori  
I We have never been modern udråbes ANT til at være en a-moderne teori (Latour 2006). 

Problemet med modernitet er ifølge Latour, at verdens fænomener studeres på 

asymmetriske præmisser, hvor der er forskellige kriterier for at undersøge det humane og 

det non-humane (ibid:55). Problemet med postmodernitet er, at koblingerne mellem det 
                                                
21 Problemformuleringens sidste begreb ’ledelsesform’ præsenteres ikke her. I stedet præsenteres begrebet, 
når de tre ledelsesformer udvikles i specialets syvende kapitel. 
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humane og non-humane forsvinder, når det materielle reduceres til at være socialt 

konstrueret (Latour 2005:3). At tænke ANT inden for navigationsstrategiens 

epistemologiske konstruktivisme har betydning for specialets ontologiske og 

epistemologiske positionering. Dette udfoldes i det følgende for at kortlægge, hvilke 

konsekvenser det har at bruge ANT navigationsstrategisk. 

Hinsides ontologi og epistemologi  
Latour gør op med det klassiske skel mellem ontologi og epistemologi ved at tage afstand 

fra både den ontologisk realistiske position og den epistemologisk relativistiske. De mange 

videnskabsstudier under ANT’s fane har vist, hvordan objektivitet ikke er noget som 

opdages, men konstrueres heterogent (Latour 2005:118). Det betyder, at virkeligheden ikke 

bare er, men opstår som et resultat af translationer i heterogene netværk, og at den kunne 

have været anderledes, hvis andre aktører havde været inddraget. På den ene side er ANT 

altså en teori, der udvider konstruktivismen til ikke kun at omfatte semiotiske tegn men 

også hårde objekter, som indgår i gensidig konstruktion. På den anden side argumenterer 

Latour for, at sådan er verden. ANT er ikke et perspektiv, der får verden til at fremtræde 

som en heterogen konstruktion, men derimod en metode til at finde ud af, hvordan verden 

bliver til i heterogene sammenhænge (Latour 1997). Denne teoretiske hybrid af 

konstruktivisme og ontologi beskriver Latour som en realistisk konstruktivisme (Latour 

2005:88-93). 

Navigationsstrategiens sneboldsprincip fordobler ANT’s realistiske 

konstruktivisme med analysestrategiens epistemologiske konstruktivisme. På sin vis 

harmonerer sneboldsprincippet med ANT-sloganet følg aktøren (follow the actor), hvor 

iagttageren følger efter sin iagttagelsesgenstand for at se, hvordan den translateres og 

translaterer (Latour 2005:12). Forskellen ligger i, at navigationsstrategiens sneboldsprincip 

konstruerer sin iagttagelsesgenstand epistemologisk, hvilket tillader inddragelse af andre 

optikker. Dermed åbner navigationsstrategien op for bevægelse mellem den ontologiske og 

den epistemologiske konstruktivisme. ANT’s konstruktivisme opererer ud fra en ontologi 

om, at det sociale konstrueres heterogent og performativt, og denne konstruktivisme 

iagttager iagttagelsesgenstanden i dens performative og partikulære konstellation. 

Navigationsstrategiens epistemologiske konstruktivisme åbner samtidigt op for, at empiri 

konstrueres forskelligt afhængigt af blikket og bliver en strategisk måde til at følge aktøren 
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fra skrivebordets rekonstruerende position. Navigationsstrategien kan med sin 

epistemologiske konstruktivisme uden tvivl klandres for at øve vold på ANT’s dedikation 

til den ontologiske vending22. I min optik bliver ANT dog kun bedre af også at kunne 

rumme den epistemologiske konstruktivisme, om end den abonnerer på andre 

forklaringsmekanismer end ANT.23  

Femte skridt: At fiksere landskabet gennem metode 
ANT inkluderer iagttageren som en del af det netværk, der opspores: “No net exists 

independently of the very act of tracing it, and no tracing is done by an actor exterior to 

the net. A network is not a thing but a recorded movement of a thing” (Latour 1997). 

Netværket vil altid være en effekt af iagttagerens opsporing, da iagttageren selv indgår i 

samme netværk og tilføjer til det med sin spørgen, tilstedeværelse og tekstlige intervention 

(Law 2004:25). I nærværende tilfælde betyder det, at specialet i sig selv kan anskues som 

et netværk bestående af mødet mellem iagttagelsesgenstand, iagttager, 

navigationsstrategien, formelle krav til specialet og metode. At metodens funktion er 

forskudt fra at være en validitetssikring til at være en måde at navigere på i felten betyder 

ikke, at det er overflødigt at redegøre for, hvordan denne proces har fundet sted. Derfor 

kommer et afsnit om adgang til felten samt datamængde og –form. 

Adgang til felten 
Tre forhold er vigtige at nævne i forbindelse med min adgang til felten: Adgang i form af 

introduktion til FMT, adgang i form af, hvornår i lean-forløbets kronologi jeg trådte ind, og 

endelig adgang i form af de rumlige betingelser for at spore lean i LDC.  

Jeg havde to veje ind i FMT, hvilket afspejler to til tider modsætningsfyldte 

spor, som jeg fulgte under feltarbejdets forløb. En kontakt i Forsvarsakademiet bragte mig 

til FMT som specialestuderende samtidigt med, at et studiejob hos NFA bragte mig på 

                                                
22 Inden for nyere tid har den ontologiske vending materialiseret sig inden for STS-feltet (science and 
technology studies), hvor ANT også høre under. Især John Law og Annemarie Mol understreger, at en 
insisteren på multiple ontologier (at det samme fænomen gøres forskelligt i forskellige netværk) er en 
afstandstagen fra den epistemologiske konstruktivisme, som analysestrategien har som omdrejningspunkt 
(Mol 2002:6; Law 2004:13; Woolgar et al 2008). 
23På trods af ANT’s ydmyge fordring om at lade undersøgelsesgenstandens heterogenitet komme til syne ved 
ikke at forudsætte genstanden på forhånd, kan teorien ikke komme uden om, at den lukker sig om sig selv 
som teori, hvilket fastlåser undersøgelsesgenstanden. Der er to mulige veje ud af denne problematik: enten at 
vælge en dogmatisk tilgang til ANT, hvor et fænomen kun kan beskrives inden for teoriens horisont; eller 
også, som der plæderes for her, at berige ANT ved at åbne op for andre teoriers forklaringer, selvom de 
bryder med grundlæggende principper i ANT. 
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sporet af lean gennem forskningsprojektet Lean uden Stress, hvor FMT deltager som 

casevirksomhed. Den dobbelte indgang kom til udtryk i en dobbelt rolle for mit 

vedkommende: Min første introduktion til LDC var som NFA’s studentermedhjælp, der 

tog referat til et historieværksted, hvorefter jeg iværksatte mit feltarbejde. Undervejs fulgte 

jeg op på aktiviteter for NFA, og det indebar et rolleskift fra at være en lyttende og 

opsøgende studerende til at påtage mig autoritet til at kalde folk sammen og give dem 

konkrete opgaver i forbindelse med dataindsamling for NFA. Den dobbelthed har betydet, 

at jeg følte det nødvendigt at eksplicitere, hvornår jeg talte på vegne af NFA, og hvornår 

jeg indsamlede empiri til mit speciale. Denne grænse har været flydende, idet de data, jeg 

har produceret undervejs, også er blevet delt med NFA.  

Min primære kontakt i FMT blev foranlediget af en kontakt i 

Forsvarsakademiet og kan betegnes som en gatekeeper, altså én der giver kontakt til 

informanter (Spradley & McCurdy1972:48-49). Jeg mødtes med denne person jævnligt og 

diskuterede mine foreløbige resultater. Dette har været til gensidig gavn: til gavn for FMT, 

fordi de har haft en føling med, hvilken retning mit studie har bevæget sig, og for mig, idet 

jeg har kunnet træde tilbage og spejle mine iagttagelser med en person, der besidder såvel 

store refleksive evner som konkret viden, der kunne afhjælpe de mange spørgsmål, der 

opstod undervejs. 

 Pilotprojektet lean blev implementeret i sensommeren 2007, og jeg havde mit 

første møde med FMT d. 9. april 2008, altså godt et halvt år senere. Samtidigt forlod jeg 

felten, inden der var taget endelige beslutninger omkring den organisationsændring, der 

opstod undervejs og fik afgørende betydning for mit feltarbejde. Det betyder, at jeg 

hverken har været til stede under leanfasens begyndelse og eller har kunnet følge 

organisationsændringen og dens implikationer for leanprojektet til dørs. Dette anskuer jeg 

dog ikke som et større problem, da det kan hjælpe med at understrege, at felten hverken er 

afgrænset eller statisk men i evig tilblivelse. At fuldende kronologien ville i større grad 

afhjælpe æstetikken end analytikken. Når jeg i Analyse 2 beskæftiger mig med 

leanprojektets spæde dage på trods af min sene indtræden, skyldes det dels en forbløffelse 

over, hvor meget denne tid stadig fylder i de organisatoriske fortællinger, dels giver samme 

fortællinger mig adgang til en række fortidskonstruktioner, som har betydning for 

konstruktionen af nutiden. Da jeg har givet afkald på idealet om repræsentation, bliver 

spørgsmålet om disse fortidskonstruktioners akkuratesse ligeledes mindre interessant. I 
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stedet er udgangspunktet en vurdering af, at de mange fortidskonstruktioner gør en forskel 

for lean projektets nutid. 

 Endelig vil jeg kort berøre de rumlige betingelser for feltarbejdet. At FMT er 

organiseret i storrumskontorer har haft en stor fordel for feltarbejdet. I et åbent 

kontorlandskab kan alle se alle. Det betød, at jeg kunne bevæge mig frit mellem de ansatte, 

samtidigt med, at jeg kunne følge med i, hvad der skete andre steder end lige der, hvor jeg 

havde placeret mig. Blev der småsludret på gangene, holdt opdateringsmøder eller lignende 

kunne jeg uden større besvær bevæge mig hen til der, ”hvor tingene skete”. Da jeg har 

været til stede under de hektiske dage omkring organisationsændringen, har der været 

mange små samtaler hist og her, som hjalp mig til at forstå, hvad der var på spil.  

Konstruktion af data 
ANT stiller hverken startpunkt eller regler for afgrænsning til rådighed for en analyse. 

Undersøgelsen af et netværk kan starte flere forskellige steder fra, eftersom netværkets 

knudepunkter er forbundne. Derfor vil en given analyse altid være kontingent, idet 

udgangspunktet og afgrænsningen af netværket kunne have været anderledes. Dog kan jeg 

redegøre for mængden og typen af metoder, hvilket er dette afsnits sidste funktion. 

 

Specialet har overordnet gjort brug af fire typer materiale: 

1) Skrevne kilder og kvantitativ analyse 

2) Aktivitetsorienterede fokusgruppeinterviews 

3) Semistrukturerede interviews  

4) Feltarbejde  

 

Skrevne kilder og kvantitativ analyse 

De skrevne kilder rangerer fra medarbejderavis, konsulentrapporter og mediesøgninger til 

FMT’s intranet og dettes debatforum samt diverse interne notater. Den kvantitative analyse 

er NFA’s undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø, som der refereres til i indledningen. 

Specialet gør sjældent eksplicit brug af de skrevne kilder. De har primært fungeret som et 

bagtæppe, der både har introduceret mig til FMT på et overordnet plan samt konstrueret 

mulige horisonter, mit speciale kunne bevæge sig hen imod.  
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Aktivitetsorienterede fokusgruppeinterviews 

Specialet inddrager aktivitetsorienterede fokusgruppeinterviews, som blev udført af NFA 

(jeg var selv med som referent). Fokusgruppeinterviewets styrke er, at iagttageren får 

adgang til lokale forhandlinger om betydningen af begivenheder, identiteter og lignende 

(Demant 2006:132). Et aktivitetsorienteret fokusgruppeinterview er kendetegnet ved, at 

forskeren tager en mindre direkte og dominerende rolle ved at lade aktiviteter frem for 

intervieweren være omdrejningspunkt for interaktionen (Colucci 2007:1422f). 

Historieværkstedet, som det indledende snapshot tager udgangspunkt i, var det første 

aktivitetsorienterede fokusgruppeinterview, hvor otte fra LDC deltog. Historieværkstedet 

er en række aktiviteter rettet imod, at deltagerne skaber en fortælling om fortiden. Senere i 

forløbet var der to fokusgruppeinterviews, der begge fokuserede på nutiden. Her deltog 5-8 

medarbejdere i hvert interview. Begge interviewformer tager udgangspunkt i den narrative 

tilgang, som kan udfolde, hvordan deltagerne konstruerer fortid og nutid og fremtid 

(Bruner 1987:11, 12). Historieværkstedets narrativer har således ikke status af at være 

præcise beskrivelser af de aktuelle forløb, men skal i stedet finde frem til de historier, som 

konstrueres og cirkulerer blandt medarbejderne. Forbeholdet er her, at historieværkstedet 

og iagttagerne naturligvis er medkonstruktør af sådanne narrativer, idet selve 

konstruktionen af fokusgruppeinterviewet påvirker, hvordan historien fortælles (Ochs & 

Capps 1996). Et baggrundsnotat om historieværkstedet er vedlagt som bilag. 

 

Semistrukturerede interviews 

Specialet gør endvidere brug af otte båndede, semistrukturerede, interviews á 1-2 timers 

varighed. De otte interviews ligger fordelt over hele feltarbejdets forløb, idet de blev udført 

efter behov. Det betyder også, at spørgeguiden løbende udviklede sig, efterhånden som 

mine hypoteser og organisationen selv ændrede sig. Derfor ligger der ingen spørgeguide 

som bilag til disse interviews.  Interviewpersonerne strækker sig over fem 

ledelsesniveauer. Af hensyn til deltagernes anonymitet angiver jeg ikke, hvor i hierarkiet 

de enkelte interviewpersoner har været placeret. I stedet går de under kategorierne leder, 

mellemleder og medarbejder.  

 

Feltarbejde 
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Feltarbejdet forløb over 1 ½ måned, hvor jeg var i FMT i gennemsnit 3 dage om ugen. I 

feltarbejdet indgår observationer af mellemledermøder, stormøder og uddannelsesforløb 

med eksterne konsulenter. En vigtig del er også hverdagens daglige kontakt i kaffepauser 

og til frokost, fra den anden side af skrivebordet og gennem samtaler på gangene. 

Tålmodige ansatte har både sat mig ind i IT-systemer, arbejdsopgaver og dagligdagens små 

problemer, men også delt latter, frustrationer og vrede med mig. Det er samtalerne og 

observationerne her, der både har produceret den indledende undren, men også åbnet op for 

den produktive forvirring, der er opstået flere gange i feltarbejdets forløb.  
Feltarbejdet skinner primært igennem i formuleringen af specialets problem 

og de tre snapshots, der indleder specialets analyser. Snapshottenes funktion er at beskrive 
centrale problematikker i specialet samt formidle begivenheder og stemninger i FMT. I 
modsætning til interviews er feltarbejdets styrke netop, at det kan indfange det ekstra-
sproglige, og snapshotsne er et forsøg på at beskrive, hvad interviews ikke kunne formidle. 
Nogle vil måske pointere, at det gør studiet mindre videnskabeligt, da jeg ikke har en 
objektiv adgang til at beskrive stemninger. Dog er det antropologiske projekt ikke en 
positivistisk bestræbelse på repræsentation. I en debat om opgøret med repræsentation 
pointerer antropologen Clifford Geertz, at antropologen ikke henter sin autoritet i form af 
at have været der, men i gennem sine evner til at formidle (Geertz 1999:6). Det sætter 
særlige udfordringer til iagttageren, som ikke kun forpligtes på indhold men også på form:  

 
Once the ethnographic text begins to be looked at as well as through, once they are 
seen to be made, and made to persuade, those who make them have rather more to 
answer for. Such a situation may initially alarm, producing back-to-the-facts table 
thumping in the establishment and will-to-power gauntlet throwing in its 
adversaries. But it can, given tenacity enough and courage, be gotten used to (Geertz 
1999:138).  

 
Jeg har forsøgt at imødekomme dette ved at lade en kerneinformant læse specialets 
snapshots igennem. At inddrage en enkelt informant i konstruktionen af en tekst gør 
naturligvis ikke teksterne til mere neutrale beskrivelser, men de sikrer i et vist omfang, at 
snapshotsne heller ikke er reduceret til min egen subjektive forståelse af felten. 
Snapshotsne har således ikke status som analyse, men som beskrivelser, der foregriber og 
illustrerer centrale pointer i specialets analyser.                               



 37 

Kapitel 3      

 

Om hvordan lean trods alle odds producerer trivsel  
FMT’s kontorer er indrettet i åbne landskaber. I den ene ende af storkontoret står en flip-

over med påskriften ’rød tid’. FMT’s ansatte opererer med grøn tid, hvor man står til 

rådighed, gul tid hvor man er ude, og rød tid hvor man ikke vil forstyrres. Trodser man 

flipoverens forbud, kommer man frem til 16 skriveborde, der er barrikaderet af nøgne 

opslagstavler, hvor et ensomt avisudklip proklamerer: ”Åbne kontorlandskaber giver 

stress”. De grå vægge fortæller intet om personen bag dem, i stedet skjuler de personen, og 

skal man i kontakt med vedkommende, må man bevæge sig uden om tavlen. På 

skrivebordet står endnu et lille skilt med rød tid. Hvis man overså flipoveren, kan dette 

skilt ikke undgås. FMT er en travl organisation, og ikke alle har tid til at vente på, at det 

bliver grøn tid igen. Og den røde tid er vel ikke mere alvorlig, end at der er tid til et enkelt 

lille spørgsmål? Dagens fjerde person trodser den røde zone for at tale med 

logistikdisponenten. Han går hen til logistikdisponenten og kigger på ham, venter på en 

invitation til at bryde den røde tid. Logistikdisponenten har sit headset på, men taler ikke i 

telefon lige nu. Han skriver en email, og den besøgende rømmer sig for at gøre 

opmærksom på sin alt for tydelige tilstedeværelse. Logistikdisponenten åbner munden. 

Ikke for at tale med den besøgende, men for at besvare et telefonopkald. Det er 

regnskabsafdelingen, som har modtaget en rykker for en vare, der ikke er registreret i 

forsvarets modtagedepotet. Det må være depotet, som er bagud med varemodtagelsen, og 

logistikdisponenten afslutter samtalen. Det har været endnu en dag, hvor små opgaver, der 

burde løse sig selv, vokser til store problemer og tager tid fra logistikdisponentens 

kerneopgaver. Den besøgende ser sit snit til at bryde ind og forklarer undskyldende, at han 

nok skal gøre det kort. Logistikdisponenten svarer ikke, men ringer op til depotet. 

Hovednummeret svarer som sædvanligt ikke, men han har en personlig kontakt i det 

pågældende lager, som han kan få fat i. Ganske rigtigt har depotet modtaget nogle paller 

fra firmaet, men de har ikke registreret, om pallerne indeholder de bestilte varer, så 

fakturaen kan ikke betales endnu. Logistikdisponenten lægger på. Den besøgende læner sig 

nu over skrivebordet for at få øjenkontakt med logistikdisponenten. Logistikdisponenten 
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responderer med et ”NEEEJ”, som kan høres i den anden ende af lokalet. Det er rød tid, og 

logistikdisponenten har et efterslæb, der skal indhentes. Telefonen ringer igen og en email 

tikker ind. Og han må nok også hellere tale med den besøgende. Når det er overstået, kan 

logistikdisponenten endelig gå i gang med at arbejde på sin ordreliste, som er hans 

officielle kerneopgave. Det er her, at hans arbejdsindsats måles. (Snapshot) 

 

* * * 

 

Dette kapitel tager udgangspunkt i overraskelsen over, at lean medfører mindre og ikke 

mere arbejdspres. Ambitionen er at undersøge, hvilke transformationer lean sætter i gang, 

og iagttagelsespunktet er koblingen mellem medarbejdere og storkontoret. Kapitlet 

argumenterer for, at lean transformerer storkontoret fra en forstyrrende aktør til et 

funktionelt refugium. Snapshottet ovenfor udpeger centrale aktører, som øger 

logistikdisponenternes arbejdspres. Storkontoret, der medfører et højt støjniveau, og 

oplevelsen af at videndeling forstyrrer. Endvidere bruges en masse energi på at konstruere 

substitutter for de vægge, som kontorlandskabet ikke kan tilbyde. Snapshottet illustrerer 

også, at logistikdisponenten dagligt overrumples af opgaver forårsaget af systemproblemer 

eller flaskehalse andre steder i organisationen. Endelig viser snapshottet, at telefon og 

email afbryder logistikdisponenten i hans daglige arbejde. I kapitlet argumenteres for, at 

lean translaterer relationer mellem medarbejderne, storkontoret og telefon/email. Kapitlet 

fokuserer primært på, hvordan lean translaterer, mens de næste to analyser illustrerer, 

hvordan lean translateres. Konkret udfolder analysen tre transformationer, som opstår i 

forbindelse med lean:  

1. Første afsnit viser, at lean translaterer storkontoret således, at det faciliterer 

videndeling og omsorg blandt medarbejderne 

2. Andet afsnit viser, at lean fordobler storkontoret ved at konstruere et udsigtspunkt, 

der giver overblik over forstyrrelser 

3. Tredje afsnit demonstrerer, at lean autoriserer de ansatte til at tale på vegne af de 

operative styrker, hvilket muliggør nedlukning af telefon og email  
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Fire er da et meget godt tal 
I det åbne kontorlandskab er bordene samlet i grupper á fire, selvom der ikke samarbejdes 

om materielnumrene. Den individorienterede arbejdsfordeling overflødiggør den 

erfaringsudveksling, som kontorlandskabet ellers lægger op til. Som snapshottet viser, 

bruger den enkelte medarbejder store ressourcer på ikke at blive forstyrret af andre 

mennesker. Efter at lean introduceres, begynder medarbejderne at arbejde i celler á fire 

eller fem personer.  Det betyder, at de ikke blot sidder sammen, men samarbejder med 

dem, de sidder fysisk ved siden af: ”Det at folk sidder i grupper på fire er 

bygningsbetingelser. Det er ikke fordi det er lean. Men vi besluttede at lave celler og det 

passer tilfældigvis sammen med, at leanceller er fire. Det er et meget godt tal, ik? Så 

besluttede vi jo så, så sagde vi – vi vil ha’ celler. Men vi vil sidde for os selv” 

(mellemleder). Før havde storkontorets indretning ingen fordel for den enkeltes arbejde, 

men leans cellearbejdsform transformerer storkontoret. Cellearbejdsformen betyder 

nemlig, at de ansatte går fra at have eneansvar til fællesansvar over materielnumre. Når 

cellerne sidder fysisk sammen, bliver det muligt at vende storkontorets forstyrrende 

elementer til en fordel. Efter lean er introduceret, translateres relationen mellem storkontor 

og medarbejdere, således at rummet ikke kun bliver en kilde til forstyrrelser, men en 

mulighed for at bede om og tilbyde hjælp. 

 
Der er mulighed for, at den enkelte person siger ”jeg har lige denne sag, jeg stadig 
skal afslutte”, der er en der siger ”Hold da op, Signe hun er langt bagud (...)Signe vil 
du have noget hjælp”. Og så har Signe jo muligheden – det er fuldt legalt nu – før i 
tiden der var det ikke så legalt, der var hun ligesom for sig selv, hun var alene, og 
alle håbede bare på, at Signe klarede sig selv. De var måske lidt ligeglade, for de 
havde ikke noget med Signe at gøre. Men nu er det jo cellens arbejde det her, det er 
CELLEN, der selv sidder og finder ud af, jamen i cellen har vi det kun godt, hvis 
alle har det godt. (Mellemleder) 

 

Foreningen af ansvar medfører, at det bliver legitimt at forstyrre hinanden. Mellemlederen 

taler om en ny solidaritet, hvor de enkelte individer har en interesse i at hjælpe hinanden. 

Den nye hjælpsomhed er ikke kun et udtryk for samarbejde, men kan også anskues som en 

cirkulerende agens, der gør det muligt for den enkelte at problematisere FMT’s 

individualisering af arbejde. Lean destabiliserer konstellationen, at hver person er kun 

ansvarlig for sit eget ,og stabiliserer en ny relation i cellen, hvor alle arbejdsopgaver bliver 

et anliggende for alle. Som citatet viser, medfører lean også en diffusion af autoritet. Det 
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ikke kun er forbeholdt en mellemleder at fordele opgaver. De ansatte kan selv distribuere 

opgaver i løbet af dagen over skrivebordet eller email. Endelig medfører lean, at 

storkontorets potentiale for videndeling realiseres: 

Der er meget ping pong, og ping pongen er jo faglig ping pong. Det er, hvor man 
siger ”hvis du nu gør det på den måde og den måde og den måde, så får du det og det 
resultat”. Og det faglige ping pong er ”nu har Svendsen ringet fra det firma for det 
og det og det og nu gjorde han sådan og sådan igen”. Og det er en faglig ping pong, 
og så nogle gange, så griner man lidt, og siger ”hold kæft, det prøvede han også med 
mig forleden dag”. (Mellemleder) 

 

Når lean transformerer storkontoret til et rum, hvor det er legitimt at afbryde, spørge og 

grine, åbner det nye handlings- og problematiseringsmuligheder. Den røde tid gælder ikke 

cellen.  

Gennem introduktion af cellearbejde transformerer lean således den 

individuelle arbejdsform, hvilket medfører nye omgangsformer. Kontorlandskabet 

transformeres til en faciliterende og ikke forstyrrende aktør. Med sin cellestruktur 

translaterer lean materielansvaret fra at være individuelt til kollektivt, hvilket muliggør, at 

storkontoret kan være et funktionelt refugium. Arbejdspresset lettes, når den enkelte 

medarbejder har autoritet til at bede om hjælp og fordele sine opgaver ud på andre i cellen, 

og det bliver legitimt at grine og i cellens interesse at udvise omsorg. Lean translaterer 

altså storkontoret, så det ikke kun er en kilde støj og forstyrrelser, men også bliver et rum 

for omsorg og vidensdeling.  

Et udsigtspunkt i arbejdsrummet 
Dette afsnit argumenterer for, at lean fordobler arbejdsrummet ved at skabe et udkigspunkt, 

hvor de ansatte kan få bedre kontrol over daglige, uforudsete opgaver. IT-systemet SAP er 

livsnerven for logistikdisponenterne i deres indkøb, distribution og reparation af materiel. 

Logistikdisponenterne møder dagligt problemer med mangelfuld information i SAP, 

forældet datakvalitet, forkerte levetidsprognoser for materiel og flaskehalse i depoter og 

værksteder. Snapshottet af logistikdisponenten, der ringes op af regnskabsafdelingen på 

grund af problemer med varemodtagelse er ikke en undtagelse, men snarere reglen i 

logistikdisponentens hverdag. Sådanne forstyrrelser gør det svært at planlægge dagens 

forløb og prioritere opgaver. I det følgende argumenteres for, at lean ændrer dette kaos ved 

introducere daglige morgenmøder. 
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Morgenmødet finder sted i et lille lokale ved siden af cellens arbejdspladser og 

tager typisk fem minutter. Til mødet printer medarbejderne lagkage- og søjlediagrammer 

ud fra SAP for at få et statistisk overblik over impulser (ordrer, rekvisitioner, reparationer, 

o.lign.) på de enkelte materielnumre. De har endvidere udarbejdet en systematisk måde at 

arbejde med særligt tidskrævende opgaver, der kategoriseres som svære. Kategorien svær 

eksisterer, inden lean indføres, men der er ingen standardiseret proces omkring den. Efter 

gruppen introducerer lean, begynder de at afmærke ordrer, som er svære i SAP. Denne 

afmærkning betyder, at de kan søge på svær-kategorien i systemet og trække en statistik og 

dermed få et overblik. I stedet for at lade svære opgaver overrumple dem i hverdagen, 

afmærkes de nu i SAP, og cellen kan planlægge sin produktion efter mængden af svære 

opgaver. Samtidigt synliggør diagrammerne eventuelle asymmetrier mellem 

cellemedlemmernes arbejdsbyrde, og det skaber yderligere grundlag for at fordele 

arbejdsbyrden gennem udligning.  

Hvordan kan vi forstå disse translationer? Er det fordi, at leanterminologien 

tilbyder et nyt perspektiv på arbejdet? I det følgende argumenteres for, at morgenmødet 

ikke bare er et spørgsmål om perspektiv. Perspektivet produceres ikke kun af, at de ansatte 

er begyndt at arbejde sammen i celler. Perspektivet konstrueres også af morgenmødets 

lukkede dør, der gør at medarbejderne kan tale sammen, uden at der tysses på dem, og 

perspektivet konstrueres af de statistiske udtræk fra SAP. Morgenmødet er ikke bare et 

møde, men kan anskues som en fordobling af arbejdsrummet. Det er ikke det samme rum, 

som der arbejdes i normalt. I det normale rum er der afbrydelser ,og overblikket drukner i 

de mange opgaver. I mødelokalet kan de ansatte til gengæld overskue, beregne, bytte og 

kategorisere opgaver. Morgenmødet udgør på denne måde et udkigspunkt, hvorfra arbejdet 

kan beskues.  

Latours begreb oligoptikon kan nuancere, hvordan vi kan begribe 

morgenmødet som et udkigspunkt. I modsætning til Foucaults panoptikon24, der tillader én 

magtfuld fængselsinspektør at overvåge alle fanger på én gang, er oligoptikonet et 

begrænset og skrøbeligt udkigspunkt: iagttageren ser ingen totalitet, men derimod snævre 

og solide dele af helheden (Latour 2005:181).  Fordi et oligoptikon er begrænset, kan 

helheden hverken kontrolleres eller overskues (ibid:187). Morgenmødet producerer netop 
                                                
24 Foucault gjorde panoptikonet berømt i værket Overvågning og Straf, men ideen stammer fra 1785, hvor 
den blev udviklet af den engelske filosof Jeremy Bentham. 
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sådan et begrænset udsigtspunkt: Med baggrund i statistiske udtræk fra SAP kalkuleres 

dagens arbejdsopgaver og arbejdsfordeling. Samtidigt ved cellen, at udsigtspunktet er 

begrænset: Der kan opstå uforudsete problemer med varemodtagelse, fakturering eller 

forsinkede reparationer, og problemerne ligger uden for deres kontrol. De uforudsete 

problemer får dog ikke udsigtspunktet til at bryde sammen. Det solide i udsigtspunktet 

består nemlig i, at logistikdisponenterne kan håndtere problemerne, idet de kategoriseres 

som svære. Morgenmødet er altså et rum, der translaterer arbejdet ved at indrullere SAP og 

et mødelokale. Herved produceres nye perspektiver og handlemuligheder, og de ansatte får 

lederens distancerede, statistiske overblik, hvilket muliggør kalkulering af arbejdsdeling. 

Lean fordobler således arbejdsrummet ved at introducere morgenmøder og 

standardiseringer, der konstruerer nye udsigtspunkter, hvilke igen translaterer 

arbejdsrummet til et mindre kaotisk rum, når cellen vender tilbage til deres skriveborde.  

Analysen har vist, hvordan transformationen af relationer mellem 

medarbejderne ikke kan forstås uden at tage translationen af rum i betragtning. Når 

arbejdsrummet fordobles med morgenmødet, kan arbejdspresset overskues, kalkuleres og 

omfordeles.  

Forbindelser lukkes ned 
Kapitlets sidste analyse stiller skarpt på, hvordan leans kundeorienterede vokabular 

distribuerer autoritet til medarbejderne, med hvilken de kan legitimere en reduktion i brug 

af telefon og email, som tager tid fra deres ordreliste. Med henvisning til leans mantra om, 

at arbejdsprocessen skal være værdiskabende for kunden, kan de ansatte problematisere 

telefonopkald og emails som ikke-værdiskabende aktiviteter, der hindrer den optimale 

proces. En mellemleder forklarer, hvordan hun gennem lean har fået øjnene op for deres 

problematiske status: 
Hvad er det vi laver? Så finder vi ud af meget hurtigt, det har alle jo fundet ud af, at 
det virkelige produkt, det vi virkelig laver, det laver vi for lidt. Det virkelige produkt 
det er at producere en indkøbslinje, så der kommer en vare hjem til vores soldater. 
Det er jo det virkelige produkt. Eller til en af de støttefunktioner, der sørger for 
soldaterne. Det er det virkelige produkt. Det er helt fuldstændigt klokkeklart 
kerneproduktet. Men hvis man går ind og ser på det, som sagt, så er det måske kun 
30 % af tiden, der går med det. Og det er jo forsvindende lidt. Det er jo alt, alt for 
lidt. Vi laver alle mulige andre ting. Lad os nu prøve (...) at lukke telefonerne og 
sige, at der er én, der er telefonsvarer i en hel uge. Vi lukker mails, det er forbudt at 
åbne mailen mellem kl. 8 og kl. 12 (…) Og erfaringen viser, at de [lean deltagerne] 
har fundet ud af ”jamen hold da op – det er en lettelse det her”. (Mellemleder) 
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Leans fiksering af kunden som omdrejningspunkt for værdi og medarbejdernes fiksering af 

værdi som en høj produktion af kundens ordrer kan betegnes som en stærk translation. 

Ingen stiller spørgsmål ved, hvorvidt de operative styrker kan have andre behov, eller 

hvorvidt andre aktører i processen (f.eks. udleverende depoter, leverandører, teknikere, 

transportører) er lige så vigtige som kunden. Stærke translationer er selvfølgelige og giver 

sjældent anledning til konflikt, og derfor kan en aktør let mobilisere et stærkt translateret 

netværk. Lean giver således de ansatte talerettigheder på vegne af de operative styrker til at 

problematisere telefon og email. Uden større kamp kan de operative styrker mobiliseres 

som en kunde med bestemte interesser, og med denne forskydning bliver værdi et 

spørgsmål om hurtig produktion af ordrelinjer på bekostning af besvarelse af telefon og 

email.  

Telefon og email er omverdenens forbindelseslinjer til FMT. Email og 

telefonens funktion er ofte at kompensere for SAP’s kommunikationsbrister. For eksempel 

illustrerer snapshottet, at regnskabsafdelingen ringer til logistikdisponenten, når 

modtagedepotet ikke har registreret varemodtagelsen i SAP. Problemet er, at telefon og 

mail tager tid fra at producere ordrelinjer, og da det er ordrelinjerne, der konstrueres som 

værdiskabende, prioriteres de over telefon og mail. Ved at mobilisere de udstationerede 

soldaters behov, prioriteres således produktion af ordrelinjer frem for den kommunikation, 

der smidiggør flaskehalse andre steder i systemet. Lean giver logistikdisponenterne 

rettigheder til at handle på vegne af de operative styrker. Med lean kan de problematisere 

brugen af email og telefon, mobilisere de operative soldater som en kunde med særlige 

ønsker og indrullere email og telefon i deres ønsker om færre afbrydelser. Hvad gør 

nedlukningen af telefon og email ved relationen mellem medarbejdere og de operative 

styrker? Latours begreb kalkulationscenter kan illustrere, hvorfor nedlukning af telefon og 

email ikke er en uskyldig handling. 

Latour definerer et kalkulationscenter som en afgrænset enhed, der 

koordinerer og beregner data fra mange decentrale enheder (Latour 2005:178ff). FMT kan 

altså anskues som et kalkulationscenter, der varetager distancestyring af materiel mellem 

leverandører, depoter og kunden. Latour understreger, at forbindelserne mellem et 

kalkulationscenter og de decentrale enheder er essentiel for kalkulationscenterets eksistens 

(ibid). Telefon og email er ikke ubetydelige aktører; de er forbindelseslinjer mellem FMT 
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og de decentrale aktører. Latour argumenterer for, at forbindelseslinjer er selve 

forudsætningen for et kalkulationscenter, da et kalkulationscenter ikke blot er, men hele 

tiden bliver til i kraft af den agens, som forbindelseslinjerne tilføjer (ibid). Paradoksalt nok 

er det modsatte også tilfældet her: netop ved at lukke nogle forbindelseslinjer midlertidigt 

ned kan kalkulationscenteret FMT få lov til at være FMT. Email og telefon tager tid fra 

SAP, og ved at prioritere forbindelseslinjerne kan logistikdisponenterne udføre deres 

kerneopgaver.  

Når forbindelseslinjer lukkes ud fra argumentet om, at de ikke skaber værdi 

for kunden, fremtræder et interessant paradoks. For ofte er det kunden selv, eller det depot 

som udleverer materiel til kunden, som ringer og emailer til logistikdisponenten. Kundens 

interesse for en større ordreproduktion prioriteres således gennem lean til at være vigtigere 

end eventuelle ønsker om tilgængelighed gennem telefon og email. Selvom de operative 

styrker synes nærværende i medarbejdernes beslutning, bliver det sværere for kunden og 

det udleverende depot at skabe konkret forbindelse til logistikdisponenterne. Relationen til 

de operative styrker ændres således ved, at kunden på én gang stabiliseres som havende en 

singulær interesse samtidigt med, at kunden får sværere ved at komme igennem med 

eventuelle andre interesser. 

Lean autoriserer de ansatte til at være talsmænd, der kan prioritere på vegne 

af styrkerne. Når de ansatte med lean kan legitimere en mindre brug af telefon og email, 

reducerer de også FMT’s forbundethed. I stedet for at anskue FMT som en organisation, 

der skal operere inden for en fastlåst kontekst, bliver det tydeligt, hvordan lean kan bøje og 

strække forbindelserne til de netværk, der giver FMT agens (ibid:173). Ved at tale på 

vegne af de fraværende operative styrker, autoriserer lean de ansatte til at manipulere med 

forbindelserne til samme enhed. Når denne manipuleres, lettes presset samtidigt på 

logistikdisponenten, der får mere tid til sine kerneopgaver. 

Delkonklusion 
Vender vi tilbage til kapitlets motivation om at undersøge, hvorfor lean fører til mindre og 

ikke mere arbejdspres, fremtræder nu en række transformationer, der ændrer 

kontorlandskabet på væsentlige parametre. Analysen viser, hvordan lean translaterer 

storkontoret, så det bliver en kilde til videndeling og omsorg. Leans morgenmøder 

fordobler samtidigt arbejdsrummet, så medarbejderne får et lokus for overblik, kalkulation 
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og håndtering af svære opgaver. Endelig transformerer leans kundeorientering de ansatte, 

så de kan fiksere telefon og email som spild. Lukning af telefon og email gør FMT mindre 

forbundet, hvormed de ansatte får mere ro til at producere ordrelinjer. Lean skaber lettelse 

frem for arbejdspres, fordi transformationerne skaber et funktionelt refugium med mindre 

støj og mere vidensdeling, omsorg og overblik. Med lean får logistikdisponenterne 

autoritet til at problematisere forstyrrende aktører, som transformeres til at være produktive 

i logistikdisponenternes hverdag.  
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Kapitel 4 

 

Om hvordan lean producerer forrædere og senere bliver 
en helt 
Der er indkaldt til ekstraordinært møde dagen efter, at afdelingen har fået at vide, at lean 

projektet skal sættes på hold, og afdelingen skal opløses i andre afdelinger. LDC sidder 

samlet i biografen. Klokken er 9.00, småsnakken forstummer, og en mellemleder indleder 

mødet: ”Dagens program er lidt anderledes end det, som vi oprindeligt havde tænkt, det 

skulle være. Det kan jeg ikke undgå at lægge skjul på. Oprindeligt skulle vi have snakket 

om leanresultaterne. Skønne spildte kræfter. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige om i 

går. Den tager vi senere”. En leder kommer ind og forsøger at forklare, hvorfor 

organisationsændringen ikke falder ud til afdelingens fordel. Han fortæller, at kunden har 

været utilfreds med produktionen, og at indkøb nu skal samles ét sted. Efter en kritisk 

spørgerunde går han. Der er en kaffepause, hvor hans forklaringer fordøjes eller forkastes. 

Efter pausen diskuterer afdelingen, hvad de skal stille op. ”Jeg tror, det er rigtigt vigtigt, at 

vi kigger på, hvad kan VI gøre her. Og jeg gider ikke noget af det der, ingen forblommede 

ord om at se positivt og alt muligt pis og papir. Det gider jeg ikke sige. I spørger, hvad vi 

kan gøre. Jeg tror, vi kan gøre nogle ting, hvis vi skal ind og påvirke noget af det her. Vi 

har én chance, vi har nok et skud i bøssen. Og det er, at vi begynder at råbe til inde på det 

teamsite der: ’Hvorfor er det sådan her’, ’Kan nogle give os en fornuftig forklaring’, ’Vi 

har produktionsfremgang, vi har gjort sådan og sådan og sådan’, ’Vi har iværksat de og 

de tiltag’, ’Hvordan kan det være, at en afdeling, der fungerer fint, lige pludselig skal 

lægges sammen med en afdeling, der dybest set ikke leverer varen’ ”. En medarbejder 

bryder ind og tilføjer ”Det er jo ikke engang, at vi bare skal lægges sammen. Vi skal 

slagtes til fordel for dem der”. Der summes, og mellemlederen kigger afventende på 

gruppen: ”Er det den måde, vi skal gøre det på? Det kræver fanme at vi går ind og skriver 

på det der, at vi GØR det”. En protesterer: ”Jamen tror du overhovedet, at de kigger på 

det, vi skriver?”  – ”Jeg ved lige så lidt som dig. Jeg ved bare, at hvis vi ikke gør noget, så 

bliver vi kørt over” svarer mellemlederen. En anden bryder ind og giver mellemlederen ret 

i, at der er mulighed for at påvirke beslutningen, men at det skal gå stærkt og være med 
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gode argumenter, der ikke bliver for følelsesladede. Mellemlederen følger op. ”Enig. Det 

må ikke blive følelsesladet. Vi skal virkelig ind og sige: Hvad er det, at vi er knaldgode til. 

Hvad er det, vi har arbejdet med det sidste halve år. Eksempelvis at vi har kunnet vise ved 

at lave vores leangrupper, det, som vi gerne vil lave i fremtiden. Og så må vi sgu bide til 

bollen og sige ’okay, så TAGER vi leangrupper’, fordi det måske er det, som er vores 

løftestang. Og så går vi ind og skriver det her. Dem, der har arbejdet med leangrupper, de 

skal ind og skrive her.” (Snapshot) 

 

* * * 

 

Dette kapitel tager udgangspunkt i overraskelsen over, at lean transformeres til præmisser 

for eksklusion og inklusion. Lean materialiserer sig ikke blot som det funktionelle 

refugium, som forrige kapitel fremanalyserede. Den del af afdelingen, som ikke er en del af 

lean-projektet, skal navigere i de ruiner, som konstruktionen af det funktionelle refugium 

efterlader, og lean transformeres til at være et spørgsmål om identitet, hvor afdelingen 

splittes i et A- og B-hold. Snapshottet illustrerer en væsentlig pointe i kapitlet: Når 

organisationsændringen kommer på banen, translateres lean, så den ikke længere er noget, 

der adskiller gruppen, men bliver en mulighed for at undgå organisationsændringen. 

Snapshottet er således forskudt kronologisk i forhold til kapitlets to analyser, der fikserer 

tiden før og efter, at organisationsændringen bliver en aktør. Med Ernesto Laclau og 

Chantal Mouffes begreber antagonisme og agonisme25 argumenteres for, at lean og 

organisationsændringen på hver sin måde sætter afdelingens fremtidige identitet på spil, 

hvilket transformerer afdelingens betingelser for inklusion. Kapitlet har to 

nedslagspunkter:  

1. Første del viser, hvordan lean producerer antagonisme mellem pilotprojektets 

deltagere og resten af afdelingen.  

2. Anden del viser, hvordan denne antagonisme transformeres til en agonisme, når 

organisationsændringen truer med at splitte afdelingen. Her transformeres lean fra 

                                                
25 Laclau og Mouffes politiske teori tager udgangspunkt i politiske og demokratiske konflikter, hvor 
antagonisme og agonisme får en mere radikal betydning end i nærværende speciale. Når deres begreber 
alligevel tages i brug, skyldes det, at deres radikale forståelse af politik og brud kan belyse 
identitetskonflikten i FMT. 
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at være en ekskluderende til en samlende aktør, der skal tale på vegne af 

afdelingen. 
 

Antagonistiske relationer 
Implementeringen af lean medfører en intern flytning, der samler leancellerne i den ene 

ende af lokalet. I det følgende argumenteres for, at flytningen kickstarter de antagonistiske 

relationer mellem leancellerne og resten af LDC. Flytningen er central af flere årsager. For 

det første fordi den er kaotisk og rodet, hvilket forstyrrer alle, især dem som ikke er 

inkluderet i pilotprojektet. For det andet fordi den er baseret på pilotprojektets deltageres 

frivillighed. Derfor inddrages Luhmanns overvejelser omkring frivillighed og tærskel til at 

begribe de voldsomme reaktioner, som flytningen sætter i gang.  

De lange knives nat 
Flytningen er en vigtig aktør, når lean producerer præmisser for eksklusion. For at lean-

deltagerne kan sidde sammen, må dem, som sidder i den ene ende flytte væk, for at gøre 

plads til lean-deltagerne. Nogle bliver dermed flyttet mod deres vilje, og en mellemleder 

beskriver den voldsomme stemning efter flytningen som en følelsesmæssig hård kamp:  

Jeg synes, på det følelsesmæssige plan var det meget tydeligt, at der blev kastet med knive. 
Det var de lange knives nat jo. Den første måned var hård. (...) man kan jo dele 
organisationen i to, ikke. Den del, som ikke var med i lean, var meget voldsomme. Og dem 
der var med i lean, de rottede sig ligesom sammen, lavede fælles front. (Mellemleder) 

 
Forventningen var, at netop fordi deltagelse i lean skete på frivillig basis, ville det ikke føre 

til modstand. Men få dage efter flytningen opstår mobning og splid. Skærme sættes op for 

at danne vægge mellem lean og ikke-lean grupper, frokostpauser holdes ikke længere 

sammen, og nogle oplever sågar at blive overfuset af gamle kolleger. Hvordan kan en 

flytning skabe grobund for så fjendtlige relationer? Flytningen er i sig selv en kaotisk 

begivenhed, som både medfører uro på selve dagen, men også har langvarige effekter for 

dem, som er blevet splittet fra deres kolleger: 

I leanprincippet, der ligger jo det der Kaizenevent, at man fortæller, at nu skal man flytte, 
nu skal man gøre sådan og sådan, og så tæller man 1 – 2 – 3, og så er det i gang. Og så 
tordner alle af sted, og borde og stole vælter, og folk og potteplanter ryger over det hele, og 
kaffekopper falder på gulvet, fordi nu går man bare i gang. Og det skete også her hos os, 
det skal jeg godt nok love for, der den første dag. Og de rev og flåede borde ud og flåede 
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ledninger ud af væggen og IT opkoblingen og alt muligt andet og flyttede rundt på det hele 
(…). Det var TOTALT kaos efter 20 minutter. Der var ikke EN, der anede, hvad for nogle 
stik de hev ud af væggene. Alle stikkene har jo farver. Og alle farverne passer til nogle 
specifikke numre. Hvis du hiver de to stik derovre ud og sætter dem i modsat, så lukker du 
hele systemet ned. Det var der ikke nogen, der havde tænkt på. Så stod de der med 30 
ledninger, der var revet ud af væggen, og så kaldte de på mig: Hvor skal de sættes i henne? 
Hvor skulle jeg vide det fra? (...) [Efter flytningen blev] det meget stille omkring os [uden 
for lean]. Det var svært bl.a., fordi fra min gruppe var der fire mennesker, som blev flyttet 
30 meter ned i den anden ende. De skulle sidde dernede sammen med de øvrige. (...) Det 
gjorde så, at min ledelsesfunktion over for den der gruppe (...) – det gjorde at sammen med 
mit daglige arbejdspres og mine telefonopringninger og massevis af mails (...), at jeg 
simpelthen ikke, når de var ude af øje – jeg kunne ikke se dem – ikke engang når jeg stod 
op, kunne jeg se dem for skærme, de var gemt bagved. Det gjorde så, at i meget lang tid, 
der synes jeg ikke, jeg havde nogen kontakt med dem, og det irriterede mig grænseløst. 
Grænseløst! (Mellemleder). 
 

Flytningen har altså alvorlige konsekvenser for medarbejderne. Det er en kaotisk 

begivenhed, og nogle mellemledere oplever, at deres underordnede flyttes langt væk, 

hvilket gør det svært at have kontakt.  

Skuer vi tilbage til specialets indledning og mit første møde med LDC, så 

forbinder medarbejderne flytninger med usikkerhed, men også med uundgåelighed og 

derfor noget, som man har kunnet affinde sig med: ”jamen det er jo irriterende at blive 

flyttet, men så når man har siddet det nye sted et stykke tid, så vænner man sig også til det” 

(Historieværksted). Men i dette tilfælde reageres ikke med ligegyldighed. I det følgende 

argumenteres for, at fordi flytningen er en effekt af lean, som er et frivilligt pilotprojekt, 

reagerer dem uden for lean stærkt.  

Når frivillighed er i spil, kan de enkelte personer holdes ansvarlige, idet 

deltagelse sker på baggrund af et valg. Luhmann understreger, at det er et spørgsmål om 

social tilskrivning, når en person holdes ansvarlig for sin handlen. Når en handling 

tilskrives at være en effekt af en ordre oppefra, erkendes den ikke som en konsekvens af et 

personligt valg, og det modsatte er tilfældet ved frivillighed (Luhmann 2005:84-85). Den 

frivillige deltagelse i lean-projektet bevirker derved, at deltagerne gøres ansvarlige for ikke 

alene flytningens kaos, men også for at vælge lean. At den kaotiske flytning for mange 

bliver symbolet på dette skæbnesvangre valg, kan understreges med Luhmanns 

overvejelser omkring tærsklen. En tærskel er en kunstig diskontinuitet, der forenkler og 

skærer verden i et før og efter (Luhmann 2005:128).  Tærskler er nødvendige for at 

navigere i verden, da de forenkler kompleksitet. Overskrides tærsklen giver det ”med ét 



 50 

slag (…) udladning af ophobede spændinger” (ibid:129).  Luhmann skriver endvidere, at 

”begivenheder, som synes at have symptomatisk værdi, vinder en særlig relevans og 

behersker udlægningen af andre omstændigheder. De lænker opmærksomheden fast” 

(ibid:131). Selvom de ansatte begynder at gå til leankurser inden flytningen, bliver 

flytningen den tærskel og den begivenhed, som former oplevelsesrummet før og efter leans 

introduktion. Det er netop en tærskel, fordi den usikkerhed, som flytningen producerer, 

ikke er noget nyt, men rækker tilbage til fortidens flytninger. Usikkerheden multipliceres 

og eksploderer i en eksklusion, hvor mobning, vægopsætning og overfusninger tages i 

brug. Lean bliver dråben, der får bægeret til at flyde over. Ikke nok med, at lean 

repræsenterer endnu en flytning. Tærsklen forstærkes af, at lean og flytningen er baseret på 

deltagernes frivillighed, hvorfor leancellerne gøres personligt ansvarlige for den oplevede 

turbulens. Da forandringstiltag i de tidligere tilfælde har været topstyrede, hvor alle ansatte 

er uden skyld og ansvar, bliver frivilligheden i lean grundlag for at tilskrive ansvar. Den 

voldsomme reaktion på, at nogle lader sig indrullere i et forandringsprojekt, kan derfor 

tyde på, at lean projektet opleves som forræderi i en afdeling, hvor de ansatte efterspørger 

tryghed og ro til at arbejde frem for forandring og flytning. 

At være logistikdisponent med eller uden lean  
Ovenfor analyseres splittelsen som en heterogen effekt af lean, flytningens fysiske kaos og 

tilskrivning af frivillighed. Lean translateres til en tærskel, der bliver overtrådt og frigør 

indestængte følelser efter mange måneders usikkerhed i forbindelse med 

sammenlægningen. Samtidigt translateres lean fra at være en uskyldig teknologi til at være 

et symptom på deltagernes forræderi, da de holdes personligt ansvarlige for 

forandringsprojektet og flytningen. De radikale former for eksklusion problematiserer 

flytningen og leanprojektet samt fikserer leandeltagerne som forræderne, der valgte at 

deltage i lean. At lean katalyserer eksklusioner skal dog ikke kun analyseres som 

spørgsmål om frivillighed og en kaotisk flytning. Der er mere på spil. Ved at inddrage 

Laclau og Mouffe kan analysen få øje på, hvordan lean bliver politisk26 ved at sætte 

fremtidens identitet på spil. 

                                                
26 I diskursteorien er politik ikke et bestemt domæne eller system, men en betegnelse for handlinger, der 
ændrer det sociale (Jensen & Hansen 2002:29). Det sociale tilskrives betydning gennem forskelle i 
sproget/diskursen, som udgør en bestemt identitet (Howarth 2005:148). Mening fikseres gennem den 
artikulatoriske praksis, som er ”konstruktionen af knudepunkter der delvist fikserer mening”, men da der altid 
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Begreberne antagonisme og agonisme er udviklet af Laclau og Mouffe.27 

Antagonisme er, når to modstillede alliancedannelser aktivt søger at blokere for hinandens 

identitetsmæssige fuldbyrdelse og samtidigt bekræfter hinandens enhed gennem forskellen. 

Der er altså ikke tale om en ordinær modsætning, hvor A er A og ikke B, men derimod en 

konstruktion, hvor A ikke kan være A på grund af B (Laclau & Mouffe 2002:78). 

Antagonismen finder altså sted, når aktører ikke kan fuldbyrde deres identitet, hvorfor en 

fjende konstrueres som årsag til den manglende identitet (Howarth 2005:153).  

Når lean indføres som et pilotprojekt, melder spørgsmålet sig, om lean 

efterfølgende skal implementeres over hele afdelingen. Skal frivilligheden gøres til tvang, 

og skal logistikdisponentens identitet bindes op på lean? Eller kan man effektivisere uden 

lean? Skal alle arbejde i celler, selvom nogle foretrækker at arbejde alene? Lean sætter 

fremtiden på spil ved at åbne op for, at de ansatte kan forhandle, hvilken fremtid de 

foretrækker. Fremtiden er ikke længere en stabiliseret fortsættelse af nutiden, idet lean 

producerer usikkerhed om, hvilken status lean vil have. Leancellerne arbejder på en 

fremtidig implementering:”[Fordi lean har været en succes] er det meget sjovt, hvis vi ikke 

gennemfører det her i resten af afdelingen. Så er vi godt tossede. Og vi har ved hjælp af 

jungletrommerne allerede forberedt det” (mellemleder). Andre gør modstand ved enten at 

bagatellisere lean: ”Vi har altid haft løbende forbedringer. Det er ikke noget nyt. Det havde 

vi også før lean” (mellemleder), og en enkelt markerer sig i modsætning til lean som en 

forandringsteknologi: ”Det værste er, at vi får at vide, at et lean projekt aldrig stopper. Vi 

bliver aldrig færdige med lean. Og det er hårdt. Jeg er en af de mere negative. Jeg er en af 

de mere gamle og ikke omstillingsparat. Jeg er solist og ikke til gruppearbejde. Så jeg må 

nok finde mig et andet arbejde senere” (mellemleder). Det er en antagonisme, fordi de to 

grupperinger ikke blot er modsætninger. På den ene side konstituerer de hinandens 

identitet: man er enten med i projektet, eller også er man ikke. Samtidigt umuliggør de 

fuldbyrdelsen af hinandens identitet: Pilotprojektet kan kun ende med, at lean vælges eller 

                                                                                                                                              
er et overskud af mening, vil en diskurs altid være kontingent og en dislokation (destabilisering) altid være 
mulig (ibid:149-150). I den processuelle og relationelle tilgang har diskursteorien dermed vigtige fællestræk 
med ANT.  
27 Begreberne opstod ikke samtidigt. Antagonisme opstod som en videreudvikling af marxismens 
antagonisme-begreb i Hegemony and Socialist Strategy (Laclau & Mouffe 1985), mens Mouffe introducerede 
agonisme i The Return of the Political (Mouffe 1993). For et mere detaljeret overblik over forholdet mellem 
de to begreber henvises i øvrigt til indledningen i Det Radikale demokrati: Diskursteoriens politiske 
perspektiv (Jensen & Hansen 2002:11-36) 
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vrages, hvorfor den andens eksistens er en trussel mod identiteten på lang sigt. De to 

grupperinger er således på én gang forudsætninger for hinandens identitet, samtidigt med at 

de konstituerer umuligheden for at fuldende den. 

Laclau og Mouffe karakteriserer antagonismer som konstituerende for det 

sociales grænse, ”dets umulighed for fuldstændigt at konstituere sig selv” (Laclau & 

Mouffe 2002:79). Grænsen er ikke objektiv, men partiel og skrøbelig, hvorfor 

fjendekonstruktionen af den anden bliver desto mere vigtig i den antagonistiske kamp for 

at sikre sin identitet. Derfor katalyserer spørgsmålet om, hvorvidt lean skal implementeres, 

et grundlag for at eksklusion på. 

Agonistiske relationer 
Kapitlet vender nu tilbage til det indledende snapshot, hvor en mellemleder i lyset af 

organisationsændringen overtaler afdelingen til at ”bide til bollen og sige ’okay, så TAGER 

vi leangrupper, fordi det måske er det, som er vores løftestang’ ”. Efter mødet begynder 

medarbejderne deres oprør mod organisationsændringen gennem indlæg på intranettet, et 

besøg hos stabschefen og ”arbejde i kulisserne”. Men da jeg mødte LDC for første gang 

fortalte de, at ”vi nikker til ledelsen, og så gør vi, som vi plejer”, når lederne introducerer 

forandringstiltag. Hvorfor affinder medarbejderne sig ikke med organisationsændringen 

denne gang? I det følgende argumenteres for, at den antagonisme, som lean katalyserer, 

rekonfigureres til en agonisme, når lederne præsenterer organisationsændringen. Dette 

afsnit undersøger, hvordan organisationsændringen translaterer afdelingens 

fjendekonstruktion, hvilket forskyder lean til at være præmis for inklusion frem for 

eksklusion. 

Ifølge Laclau og Mouffe er en antagonistisk relation aldrig fuldstændig, da en 

dislokation kan transformere antagonisme til agonisme. Ligesom antagonismen 

repræsenterer agonisme forskelle, men disse forskelle er venligtsindede og kan derfor 

sameksistere uden at true hinandens eksistensgrundlag (Jensen & Hansen 2002:31). Når 

organisationsændringen bliver en aktør, handler afdelingens fremtid ikke længere om, 

hvorvidt der skal indføres lean eller ej. I stedet sættes afdelingens eksistens på spil. Det 

dislokerer antagonismen og skaber grobund for en agonisme. Snapshottet illustrerer, 

hvordan organisationsændringen på den ene side overrumpler afdelingen samtidigt med, at 

lean køres i stilling til at tale afdelingens sag. Både på mødet, men også i de efterfølgende 
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indlæg på intranettet, fremhæves lean som et bevis på, at afdelingen fungerer og kan 

effektivisere uden en organisationsændring.  

Organisationsændringen problematiseres på en række måder. Hos mange bliver det 

et spørgsmål om belønning eller straf. En formulerer det således: ”vi er den afdeling, der 

klarer sig bedst og har det bedste sammenhold – hvorfor skal vi straffes, fordi andre ikke 

kan finde ud af det?”. Samtidigt indrulleres lean som en aktør, der kan projicere 

alternativer til den fremtid, som organisationsændringen repræsenterer. Truslen om 

opsplitning medfører på denne måde, at lean translateres fra at være ekskluderende til 

inkluderende. Lean er således ikke længere en aktør, der producerer os – dem 

konstellationer. Organisationsændringen konstituerer i stedet et nyt udenfor, der kan samle 

LDC under leans faner. En mellemleder, der ikke deltager i lean, har udtrykt sig på denne 

måde: ”Jeg er positiv [i forhold til lean] og vil gerne se, hvad det her kan føre til. Vi har 

diskuteret meget i de forskellige elementgrupper – lean light. Spiselig for alle 

medarbejdere”. Foreningen er agonistisk: for der er stadig modsætninger, men de 

overkommes ved, at sige lean light, så der er plads til alle. Gennem en dislokation 

forsvinder konfigurationen ’lean vs. ikke lean’ til fordel for ’lean light vs. 

organisationsændringen’. Lean går således fra at være noget, som kan vælges eller 

fravælges, til at være en teknologi, hvor elementer kan vælges fra og blive light. Lean 

optræder her som en visionær aktør, der positioneres som et alternativ til den fremtid, som 

lederne forsøger at fiksere. Lean er derfor ikke længere kun et udtryk for ledernes fokus på 

forandringsledelse og effektiviseringstiltag; i den agonistiske konfiguration translateres 

lean til et diskursivt skyts, hvori medarbejderne investerer deres egne interesser og 

forhåbninger om fremtiden. 

Med translationen af lean ændrer fjendekonstruktionen sig også. Den går ikke 

længere på den interne splittelse, men rettes mod en leder, som beskyldes for ikke at have 

kæmpet for at bevare afdelingen. Når lederen dukker op for at tale med afdelingen, giver 

det anledning til følgende udveksling:  

 
Ansat: For 2-3 måneder siden udarbejdede Mads et internt notat om 
organisationsændringen og forsyningsafdelingen, hvor vi foreslog at få tilført 10 normer. 
Hvad er der blevet af det notat? Er det blevet drøftet med ledelsen i logistikafdelingen eller 
divisionen, eller er det overhovedet blevet drøftet?  
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Leder: Jeg har løst drøftet det med chefen. Men vi aftalte at se, hvad kommer der nu, før vi 
går videre med det.  
 
Ansat: Nu har I fået rapporten [reviewet]. Hvad så med det notat? 
 
Leder: Det notat har direktionsmødet overrulet. 
 
Ansat: Det har været spil for galleriet at skulle sidde og lave sådan et arbejde.  

 
Også i konstruktionen af en ny antagonisme er tilskrivning af frivillighed central. Lederen 

anklages for hykleri: Det forudsættes at han har haft et valg og har været illoyal overfor 

sine underordnedes ønsker. Dertil antydes, at lederen ikke har præsenteret mellemledernes 

kommentar og forslag til organisationsændringen, som gik på ikke at splitte afdelingen. 

Denne fjendekonstruktion hjælper på den ene side til at samle LDC mod chefgruppen, og 

på den anden side mobiliserer den dem til at handle på egen hånd gennem 

medarbejderoprøret. Antagonismen kan derfor også anskues som en aktør, der mobiliserer 

afdelingen til at ændre på organisationsændringens status i forhold til fremtiden. 

Organisationsændringen fremstår ikke som FMT’s uundgåelige fremtid, der skal tåles, men 

som en trussel, der kan bekæmpes.  

 Dette afsnit har vist, hvordan organisationsændringen forskyder 

antagonismen og translaterer lean, som går fra at være grundlag for eksklusion til at 

repræsentere medarbejdernes ideelle fremtid i et oprør mod organisationsændringen. 

Delkonklusion 
Analysen demonstrerer, hvordan lean katalyserer en antagonisme, som translateres til 

agonisme, når organisationsændringen bliver den nye fjende. Det er en politisk kamp, der 

handler om at fiksere afdelingens interesser og identitet. I begge tilfælde truer noget (enten 

lean eller organisationsændringen) fuldbyrdelsen af afdelingens identitet, og 

organisationsændringen translaterer lean fra at være ekskluderende til at være 

inkluderende. I analysens første del fikseres pilotprojektets deltagere som forrædere: 

Analysen har vist, hvordan en kaotisk flytning samt tilskrivning af frivillighed og ansvar er 

afgørende faktorer i den antagonistiske kamp. Antagonismen splitter afdelingen i to, der 

henholdsvis forsøger at fiksere lean som en trussel mod afdelingens identitet eller som en 

fuldbyrdelse af denne. Syv måneder efter implementeringen af lean ændrer landskabet sig 

med offentliggørelsen af organisationsændringen. Kapitlet har demonstreret, hvordan 
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organisationsændringen forstærker kampen om fremtiden, translaterer lean og mobiliserer 

afdelingen til at acceptere lean. Her køres lean i stilling til at fortælle om en effektiv 

afdeling, og i denne rekonfiguration translateres lean samtidigt til light, så alle kan være 

med. Igen er det et spørgsmål om identitet: Lean er ikke længere en trussel mod en fælles 

identitet, men et håb om en anden fremtid end den, som organisationsændringen projicerer. 

I afdelingens kampe om at fiksere identitet bliver lean således en central aktør, der går fra 

at ekskludere til at inkludere.  

De stærke politiske bevægelser i analysens to nedslagspunkter viser, hvordan 

en teknologi ikke blot tilbyder en kalkule for effektivisering, men også rummer sin egen 

uorden, idet praksis er uforudsigelig. Det gode eksempel spreder sig ikke som ringe i 

vandet, som man havde håbet, men bliver til en politisk kamp om identitet, og over tid 

bliver lean lokus for medarbejdernes og ikke ledernes fremtidsvisioner.  
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Kapitel 5 

 

Om hvordan lean ændrer en organisationsændring 
 
Vi er på et ugentligt møde med en leder og mellemlederne. Mellemledere er ivrige efter at 

flytte deres ansatte i henhold til den interne flytteplan. En leder afviser forslaget og 

forklarer, at der ikke er grund til at lave interne forandringer, før man kender det store 

overblik. På dette tidspunkt er hverken reviewet offentliggjort eller organisationsændringen 

på plads. ”Vi kan desværre ikke præsentere reviewet, før vi ved, hvordan organisationen 

skal se ud i fremtiden. Når vi ved det, vil det derimod være en fordel, at så mange som 

muligt læser den, så de kan forstå, hvorfor vi gør, som vi gør”.  Lederen, der også er en 

mellemleder højere oppe i hierarkiet, forklarer, at han selv bliver orienteret om den 

endelige struktur senere og siger: ”I skal ikke regne med at få noget at vide før. Jeg får 

brug for nogle af jeres input undervejs og vil inddrage nogle af jer på et need to know 

basis. Jeg tager kontakt til dem af jer, det drejer sig om senere. Jeg ønsker ikke, at I drøfter 

dette med andre, for det giver bare uro, og det sidste, vi har brug for lige nu, er myter”. En 

mellemleder siger: ”Du har ellers sagt, at der ingen hemmeligheder er her internt på LDC-

niveau”. Kommentaren går ubemærket hen. En anden mellemleder protesterer og siger, at 

hans ansatte er klar til flytning og har pakket deres ting ned i kasser. Den første stemmer i 

og forklarer, at der er rygter om organisationsændringen, efter at mellemlederne har været 

på et afdelingsinternt strategikursus. Lederen er bekymret over udsigten til rygter: ”Vi må 

sørge for at der ikke kommer rygter. Der sker ingen omflytning, før vi kender den nye 

organisationsstruktur. Så folk skal ikke bekymre sig eller spekulere i rygter. Er det meldt 

ud klingende klart? Vi skal have orden i egne rækker”. ”Hvad med lean?”, vil en 

mellemleder vide. Budskabet til de ansatte bliver, at lean og projektgrupperne vil fortsætte 

som hidtil, men der kommer ikke nogen afklaring på, om lean skal implementeres i hele 

afdelingen. Mellemlederne protesterer. De har ikke lyst til igen at fortælle medarbejderne, 

at der ikke er noget at fortælle; nu havde man jo lovet dem sidst, at de ville få noget at vide 

om flytningen og lean. ”Er det sådan, at der er behov for, at jeg går ud og kalder dem 

sammen nu?”, spørger lederen. Efter mødet kalder lederen afdelingen sammen og fortæller, 
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at der desværre ikke er noget nyt om flytning, lean eller organisationsændringen. Han 

opfordrer til, at de ikke starter rygter, for der er ikke noget grundlag at skabe rygter på. 

Medarbejderne vender tilbage til arbejdet. En kommenterer ironisk, at ”nu starter der da 

rygter, når han siger sådan”. (Snapshot) 

 

* * * 

 

Dette kapitel tager udgangspunkt i overraskelsen over, at lean transformerer lederes 

muligheder for at kommunikere og beslutte i forbindelse med en planlagt 

organisationsændring. Som i sidste kapitel strækker denne analyse sig også over tid for at 

vise, hvordan lean påvirker de skiftende relationer mellem medarbejdere, ledere og 

organisationsændring over tid. Snapshottet, som er taget før offentliggørelsen af 

organisationsændringen, viser, hvordan mellemlederne og medarbejderne presser lederen 

til at fortælle, hvad skal der ske med leanprojektet og afdelingen. Efter offentliggørelsen af 

reviewet bag organisationsændringen, gør medarbejdernes oprør og mobiliserer lean, 

hvilket får betydning for ledernes muligheder for at gennemføre organisationsændringen. 

Kapitlet viser, hvordan medarbejdernes mobilisering af lean påvirker ledernes forsøg på at 

informere og beslutte i perioden før og efter offentliggørelse af reviewet. Analysen har to 

nedslagspunkter:  

1. Med udgangspunkt i tiden før offentliggørelse viser første del, hvordan ledere må 

informere for at kontrollere, at der ikke informeres om lean og afdelingens 

fremtid28  

2. Analysens anden del undersøger, hvordan reviewet lammer beslutningsprocessen, 

når det på grund af afdelingens oprør ikke længere kan repræsentere helheden  

Når information skal kontrolleres 
Snapshottet illustrerer, hvordan lederen navigerer mellem sine underordnedes 

forventninger om information og sine overordnedes forventninger om kontrol af 

information. Dette afsnit analyserer, hvordan lederen manøvrerer i det krydspres, som 

                                                
28 Diskussionen af spændingen mellem information og kontrol er inspireret af kapitel 7 i Nielsens Ph.D 
afhandling Remerger. 
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skabes af den overordnede organisationsændring og de afdelingsinterne forventninger til en 

intern organisationsændring.  

 Organisationsændringen griber ind i den interne beslutning omkring lean. 

Problemet, som snapshottet illustrerer, er, at lederen ikke kan fortælle mellemlederne, 

hvordan de to ændringstiltag griber ind i hinanden. Han skal både imødekomme 

mellemledernes ønske om åbenhed og samtidigt være loyal over for topledelsens 

beslutningsproces, der først kan offentliggøres, når ideen er færdigformuleret. 

I forsvaret kører vi jo meget med det princip, der hedder need to know. Altså, du 
skal ikke have det hele billede, du har kun brug for fragmenter. Og det er jo også en 
udfordring, at sidde i det her og ikke måtte sige noget om noget som helst. Og der 
var nogle som var involveret på et need to know basis og så intet andet. Der får du 
det her fragment af helheden, ikke? Og så er det svært at drive ledelse. Og så er det 
svært at bedrive rygter, ikke, for du ved kun det, du ikke må sige til dem. (Leder) 

 

Lederen forholder sig refleksivt til, hvordan han kan informere. På den ene side eksisterer 

en masse information i form af notater og reviewet. På den anden side må han kontrollere, 

hvor denne information cirkulerer, og især ikke cirkulerer: Devisen er, at indtil man ved, 

hvad der skal besluttes, kan informationen kun producere forvirring, rygter og ustabilitet. 

Spørgsmålet, som mellemlederne stiller, er hvad sker der med afdelingen, og det er 

samtidigt det eneste spørgsmål, som lederen ikke kan besvare. Lederens løsning bliver at 

kontrollere informationen. Information er ikke noget, der skal deles, men noget der skal 

holdes tilbage indtil det rette tidspunkt. Ved at informere afdelingen om, at der ikke er 

nogen information, udøver lederen således en kontrol (Nielsen 2005:164).  Denne 

information om ikke-information bliver en forudsætning for kontrol, som netop handler om 

at undgå spørgsmålet om, hvad der skal ske. 

Når lederen kontrollerer informationen, skaber han samtidigt et 

informationsunderskud hos de ansatte, hvilket producerer en bestemt adfærd (se også 

Nielsen 2006:224-225). En adfærd, der er præget af mistillid hos mellemlederne og 

rygtedannelse hos de ansatte. Informationskontrollen har altså en pris, da ikke-information 

også bliver en information, som lederen ikke kan kontrollere. Hvor han kan kontrollere, at 

informationen bliver til ikke-information og derved undgå at producere bestemte 

forventninger til fremtiden, kan han ikke kontrollere, hvordan ikke-informationen også 

producerer forventninger, rygter og mistillid. Det er derfor ikke kun den præsente 

information, der bliver konstituerende, men i lige så høj grad den fraværende information, 
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som konstituerer rygter og mistillid. Således bliver hemmeligholdelsen af 

organisationsændringen en aktør, der producerer mistillid og rygter i afdelingen. 

 Spørgsmålet bliver så, hvad der sker med informationen, når den frigives. 

Næste afsnit undersøger den transformerende cirkulation af information med udgangspunkt 

i reviewets bevægelser i LDC. 

Om konsulentrapporten der ikke kunne bringe frelse 
Da FMT er en ung organisation, inviteres et hold konsulenter ind for at lave et review af 

tjenesten. Formålet er at se på målopfyldelse og benchmarke FMT i forhold til lignede 

organisationer. Dette afsnit viser, hvordan information i et review ikke er en fikseret enhed, 

men translateres og medkonstrueres af de netværk, hvori det cirkulerer. Som analysen vil 

vise, knytter de ansatte ikke an til reviewet som et legitimt bud på fremtiden, idet den 

bliver en konkurrent til lean. I stedet destabiliseres reviewet, der mister sit patent på 

helheden, når det sendes ud til hele organisationen.  

Reviewet fikserer lean som et projekt, der skal sættes på pause og evt. kan 

tages op igen efter 2-3 år. Det ved mellemlederne ikke på det afdelingsmøde, hvorfra 

snapshottet er taget. Snapshottet illustrerer i stedet, hvordan lederen lader reviewet med 

evnen til at overtale de ansatte til at lade sig indrullere i organisationsændringen: ”[Det vil 

være] en fordel, at så mange som muligt læser den, så de kan forstå, hvorfor vi gør, som vi 

gør”. Mens reviewet endnu kun cirkulerer i topledelsens snævre kredse lades reviewet med 

en række positive egenskaber, der kan skabe legitimitet omkring organisationsændringen.  

Selvom reviewet ekskluderer, ved at kun personer af særlig rang har privilegier til at læse 

den, kan den potentielt inkludere, når alle medarbejdere får adgang. Reviewet skal frigives 

i forbindelse med organisationsændringen, hvor det skal spille en central rolle. Overtalelse 

til forandringer sker nemlig ved at skabe forståelse for helheden, fortæller en leder:  
[Man motiverer til forandringer] ved at forklare folk det gang på gang og også 
argumentere for, at det er det rigtige, vi gør. Og der er heller ikke tvivl om at mange 
af de medarbejdere, man har, ville have nogle gode argumenter for, at det ikke er 
hensigtsmæssigt fra den stol, jeg sidder på fordi sådan og sådan og sådan. Og så er 
det, at man må argumentere for ”jamen hvis ikke der er en større helhed, der gør det 
fordelagtigt, så skal vi selvfølgelig ikke gøre det”, men de skal også have sigtet på 
den helhed, som gør, at vi samlet set får en bedre organisation ud af det og en bedre 
varetagelse af vores opgaver. Det kan godt være at det går ud over nogles dagligdag, 
ja, men så må vi så kigge på det bagefter. (Leder) 
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En anden leder fortæller, at reviewet kan legitimere, netop fordi konsulenterne kommer 

udefra, hvilket gør den mere objektiv, da den ikke er indlejret i de interne magtkampe. 

Reviewet delegeres altså med et fikseringspotentiale i forhold til at gøre 

organisationsændringen til FMT’s uomgængelige og selvfølgelige fremtid. Men helheden 

er ikke en fast størrelse. Den ændrer sig løbende og splitter sig i helheder, idet hverken 

ledere eller konsulenter kan stille sig uden for helheden og få det totale blik på 

organisationen. Helheden tager sig forskelligt ud afhængigt af, hvorfra og med hvilken 

problemkonstruktion, der iagttages (Thygesen et al 2007:333).  

Latour taler ikke kun om oligoptikoner, når han skal konceptualisere 

udsigtspunkter, men også om panoramaer (Latour 2005:187-189). I modsætning til det 

skrøbelige og begrænsede oligoptikon, ser panoramaet alt. Samtidigt ser det ingenting, idet 

det blot er en repræsentation, et billede på en helhed, som ikke er helheden selv (ibid:187). 

Reviewet udgør netop sådan et panorama, hvorfra helheden bliver synlig. Som et panorama 

inviterer den til en følelse af overblik og kontrol med sit tilbud om en fremtid, hvor 

organisationen er strømlignet og kunden tilfreds. Med panoramaets totaliserende blindhed 

er det ikke en større udfordring at fiksere reviewet som en allieret, der kan hjælpe lederne 

med at fiksere en fremtid, hvor lean lukkes ned og LDC splittes. Som analysen vil vise, 

opstår problemet, når reviewet præsenteres til resten af FMT.  

Reviewet og organisationsændringen præsenteres på et stormøde for hele 

FMT. Efter en spørgerunde med kritiske røster fra blandt andet LDC afslutter en leder med 

at fortælle, at de ønsker at overgå til den nye organisation hurtigst muligt og opfordrer alle 

til at samarbejde: ”Der er jo ikke noget værre end at sige ’sådan ser det ud’ og derefter 

trække det ud i en uendelighed” (leder). Første del af nærværende afsnit har vist, hvordan 

ledere håber, at reviewet kan inkludere medarbejderne, repræsentere helheden og 

legitimere organisationsændringen. Reviewet har dog ikke den virkning. Flere 

medarbejdere føler sig ikke inkluderet af reviewet, selvom det nu er tilgængeligt på 

intranettet: ”Jeg har da prøvet at læse det review, men gav op efter fem sider – det er jo 

komplet uforståeligt. Jeg fatter ikke en skid af det konsulent-sprog” (medarbejder). 

Præmissen for inklusion er ikke længere et spørgsmål om, hvor i hierarkiet man er placeret, 

men skabes af de barrierer, som det tekniske sprog stiller. Sproget bliver en aktør, der 

ekskluderer. Samtidigt kategoriseres informationen i reviewet som utilstrækkelig, og 

reviewet kritiseres for at forsimple forsyningsprocessen: ”De tror sgu, det er ligesom at 
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købe wc-papir. Men ved du hvad – man går ikke bare ned i Brugsen og køber våben”. 

Sidst, men ikke mindst, får splittelsen af LDC og nedprioriteringen af lean stor betydning 

for medarbejdernes anknytning til reviewet. Hvad med alle deres gode erfaringer? Hvad 

med det leankursus, som alle mellemledere var på blot en uge før, de fik at vide, at lean 

ikke skal bruges alligevel? En leder anklager topledelsen for at være ustrategisk i forhold 

til lean: ”Der er ingen ledelsesfokus på lean her, og det er også derfor den er sat på holdt 

nu i FMT. Fordi der er ikke fokus på lean. (...) Jeg ved ikke hvor mange gange jeg har 

oplevet, at så er der nogle buzzword-projekter, der skulle køre, og så ganske kort tid efter 

røg gassen af ballonen” (leder). Nedprioriteringen af lean problematiseres som et resultat 

af en overfladisk ledelse, der prioriterer buzzwords over strategisk fokus. Men som forrige 

kapitel viste, accepterer medarbejderne ikke nedprioriteringen af lean, idet de kan bruge 

lean strategisk til at gøre oprør mod organisationsændringen. Selvom lean ikke er præsent i 

planerne for organisationsændringen, presser den sig på i indlæg fra intranettet på som en 

alternativ fremtid, der skal tages alvorligt. Men det er ikke lean som teknologi, der presser 

sig op. Lean er transformeret til et strategisk middel, med hvilket medarbejderne kan 

kæmpe for deres afdelings overlevelse. 

Forventningerne om, at medarbejderne ville forstå ledernes beslutninger netop ved 

at læse reviewet, bliver altså ikke indfriet. I stedet for at inkludere, ekskluderer den på 

grund af et teknisk sprog. Og den fremtid, som reviewet projicerer, afvises med reference 

til de positive erfaringer med lean. Reviewet, der startede ud som ledernes middel til 

overtalelse, mister sin status af uundgåelighed, og lederne mister kontrollen med 

informationen. Når reviewet sendes ud i organisationen, transformeres det til en tvetydig 

aktør, der ikke længere udgør et stabilt panorama. De ansattes oprør destabiliserer 

reviewets status som objektiv viden, og lederne må genoverveje reviewets status, når der 

opstår kritiske røster. Den information, som lederne så som sin allierede, bliver det 

modsatte af, hvad forventningerne foreskrev. Reviewet formår ikke at fiksere 

organisationsændringen som FMT’s uundgåelige fremtid. 

Et review, der skulle fiksere kontingens, producerer i dette tilfælde et overskud af 

kontingens og usikkerhed. LDC gør oprør og producerer mere information, som lederne 

må føre tilbage til deres beslutningsproces, hvorfor denne må udskydes. Problemet, den 

manglende information, med løsningen at informere om organisationsændringen, afføder 

altså nye problemer i form af medarbejdermodstand, hvilket ændrer beslutningsgrundlaget.  
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 Hvordan kan vi begribe, at en beslutning ikke er en beslutning? Luhmanns 

dekonstruktion af beslutningens logik viser, hvordan beslutninger grundlæggende er 

umulige (Luhmann i Andersen 2001:49). Formålet med beslutninger er at fiksere 

kontingens. Det medfører et paradoks, idet beslutninger både fikserer og producerer nye 

forventninger. Derfor er en beslutning grundlæggende umulig, da den aldrig kun reducerer 

kontingens (ibid). Samtidigt er en beslutning aldrig fuldstændig, da den må avle nye 

beslutninger, som skal knytte an til beslutningen rekursivt, for at beslutningen kan blive en 

beslutning (ibid:50). Eksempelvis bliver beslutningen om at flytte først en beslutning, når 

der besluttes dato for flytningen. Det betyder, at en beslutning først er en beslutning, når 

nye beslutninger knytter an til beslutningen som beslutning. Ofte formår beslutningen at 

undvige disse paradokser gennem forskellige former for afparadoksering29, men når det 

ikke lykkes, lammes beslutningen i stedet (ibid:51ff), hvilket også sker i FMT.  

I FMT lammes beslutningen, når logistikdisponenterne gør oprør ved at berette om 

lean og tilføje viden, der slår sprækker i reviewet. Når reviewet ikke længere optræder som 

et panorama, fremstår beslutningen heller ikke som uundgåelig. Med oprøret produceres ny 

viden, der gør en forskel i organisationsændringen. For eksempel fortæller en medarbejder, 

at de i den nye organisation er ”reduceret til tasteaber, og der bliver ikke noget at leane 

på”. En leder fortæller i et efterfølgende interview, hvordan engagement og ansvarsfølelse 

var en blind plet i beslutningsprocessen. 

 

Lad os da samle alle indkøb, det synes jeg da er en god ide. Og det arbejdede man så på, 
og det viste sig så, at det var måske ikke så god en ide endda. (…) Det er jo ikke så smart 
igen, for vi har jo nogle mennesker nede i Logistikafdelingen, de sidder jo ikke bare og 
laver indkøb, de er logistikdisponenter. Så de varetager både indkøb og lager (...) så der 
ligger altså mange funktioner fordelt på en mand. Og det der er lagt op til ved at tage 
indkøbsfunktionen ud, det er sådan set at tage noget rent tastearbejde ud. Og det har jeg 
ikke været opmærksom på, dengang jeg var med til at foreslå det. For det er svært at få folk 
til at føle ansvar for rent tastearbejde. (Leder) 

 

Afdelingens ansatte translateres fra anonyme, funktionelle brikker, der kan flyttes rundt, til 

at være mennesker med et engagement og en ansvarsfølelse, som er vigtige at værne om. 

Med Latours ord optræder de ansatte her som kvasisubjekter, der i planlægningsprocessen 

kan translateres til bestemte funktioner i et organisationsdiagram og senere translateres til 
                                                
29 Når beslutningen afparadokseres, undgår den at blive lammet af sit eget paradoks. Beslutningen kan 
afparadokseres temporalt, sagligt og socialt (se Andersen 2001). 
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at være mennesker med følelser (Latour 2005:108). Der er ikke et hierarki mellem to de 

konstellationer af medarbejderne; i stedet konstrueres de afhængigt af hvilket netværk, de 

repræsenteres i, og den nye figuration på intranettet medfører, at de ansatte får en ny 

repræsentation hos lederne.  

Delkonklusion 
Ledernes muligheder for at kommunikere og gennemføre en organisationsændring sættes 

på spil, når lean indrulleres som aktør. Lean ændres til et spil om legitimitet. Med lean i 

hånden kan mellemlederne afkræve information fra lederen. Det er for at legitimere, når 

lederne informerer om, at de ikke kan informere, for alternativet er slet ikke at informere. 

At kontrollere informationen ved at informere om noget andet, end det folk ønsker at vide, 

legitimerer dermed også kontrollen af information. Også reviewet bliver en aktør, der er 

omgærdet af kampe om legitimitet. Før offentliggørelsen er reviewet stabiliseret som et 

panorama, der repræsenterer helheden. Når reviewet frigives, tilføjes information om lean 

for at skabe et legitimt grundlag for en anden fremtid, hvor afdelingen og lean overlever, 

hvilket lammer beslutningen. Når lederne udskyder beslutningen, fordi den ikke kan være 

en legitim beslutning, vindes tid til at konstruere et nyt bud på en organisationsstruktur. 

Lean transformeres i dette spil til strategi. Som teknologi betyder lean ikke så meget. I 

stedet bliver lean et strategisk middel, der kan give medarbejderne legitimitet i kampen 

mod organisationsændringen.  
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Kapitel 6 

 

Opsamling på analyser 
Jeg har i de foregående kapitler vist, hvordan lean katalyserer en række transformationer 

og selv transformeres undervejs. I det følgende sammenholdes disse transformationer for at 

få et overblik over, hvad der sker med lean og LDC. Det er ikke kun uskyldige 

effektiviseringsstrategier, der opstår, når lean implementeres i LDC. Som analyserne viser, 

kickstarter lean en række transformationer, der går fra at skabe et funktionelt refugium til 

at producere antagonisme og ændre vilkårene for en organisationsændring. Lean 

implementeres som løsningen på kundens utilfredshed, men som løsning producerer lean 

ikke kun løsninger, men også problemer i form af interne konflikter og modstand mod 

organisationsændringen.  

Analyserne har også vist, hvordan lean optræder forskelligt i de mange 

transformationer. Specialets første analyse viste, hvordan lean bruges som et værktøj til at 

indføre morgenmøder og cellearbejdsform. I analyse to bliver lean til henholdsvis en 

investering i eller en trussel mod afdelingens identitet. Analysen viser videre, at 

organisationsændringen transformerer lean, så den ikke længere er en identitetsmæssig 

trussel, men derimod et strategisk værktøj i LDC’s oprør mod organisationsændringen. På 

ironisk vis transformeres lean fra at udgøre en trussel mod bestemte forandringer internt i 

afdelingen til at være et middel til modstand mod de forandringer, som 

organisationsændringen repræsenterer. Endelig viser analyse tre, hvordan lean får status af 

at være information, når lederne skal informere og beslutte om organisationsændringen. 

Enten er lean noget, der ikke kan informeres om, eller også er lean en aktør, som 

destabiliserer reviewets panoramiske fremtidskonstruktion. Således viser analyserne, at 

lean aldrig er det samme. I analyse et optræder lean som et værktøj til at lette 

arbejdspresset, i analyse to som et politisk spørgsmål om identitet, og i analyse tre dukker 

lean op som en strategi, der sætter organisationsændringen på spil. Lean bliver til i kraft af 

sine relationer til andre entiteter, og i FMT’s partikulære netværk interagerer lean med 

storkontoret, medarbejderne, telefon/email, lederne og organisationsændringen.  
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Således er effekten af lean ikke kun et spørgsmål om teknologiens iboende 

kvaliteter, men et spørgsmål om hvad lean bliver til i LDC. Tænker vi tilbage til mit første 

møde med LDC, var min forventning, at lean ikke ville gøre en forskel, og at 

medarbejderne ville forholde sig passivt og distancerende til den nye teknologi. Som 

analyserne har vist, er dette ikke tilfældet. Specialet har ikke grundlag for at konkludere, 

hvorfor dette er tilfældet, men det har vist, at lean ikke er en entydig teknologi, der enten 

virker eller ikke virker,  ligesom medarbejderne ikke er enten forandringsparate eller det 

modsatte. Lean bliver et transformerende værktøj i LDC, og forsvinder som ledelsens 

effektiviseringsstrategi og dukker op igen som medarbejdernes strategi for en bestemt 

fremtid. Medarbejderne knytter ikke an til lean på grund af lean selv, eller fordi de er 

engagerede eller imod forandringer. Medarbejderne bliver til i relation til lean, ligesom 

lean over tid lades med forskellige betydninger og bruges forskelligt af medarbejderne. 

Lean bliver omdrejningspunkt for kampe, både interne og eksterne, fordi teknologien er 

fleksibel nok til, at henholdsvis leancellerne, medarbejderne uden for lean og FMT’s ledere 

kan investere forskellige fremtider i lean, hvilket betyder at organisationsændringen og 

lean ikke har en status af entydighed, men er til forhandling. 
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Kapitel 7 

 

Flerdimensionel ledelse 
Specialets erkendelsesinteresse er ikke kun at forstå, hvordan lean transformerer relationer 

i FMT. Ambitionen er også at skabe kreative ontologier ved at kondensere de respektive 

analysers strategier til tre ledelsesformer. I dette afsnit svares på problemformuleringens 

andet spørgsmål: Hvilke ledelsesformer opstår på baggrund af de lean-relaterede 

transformationer?  

At iagttage en ledelsesform 
Vi er nu nået til problemformuleringens sidste kernebegreb: ledelsesform. Da begrebet 

ikke eksisterer i ANT, skal afsnittet her præcisere, hvordan jeg definerer en ledelsesform.  

Overordnet forsøger jeg at generalisere ANT’s translationsbegreb30, således at ledelse 

former mere end de specifikke aktører i den enkelte konfiguration. For at generalisere en 

række translationer med en enkelt ledelsesform, er det nødvendigt at kondensere, hvad 

translationerne har til fælles, hvorfor Luhmanns iagttagelse af dimension inddrages for at 

stille en kondenserende tragt til rådighed. 

 Ledelse anskues som en operation, der ikke er forbeholdt ledere, men 

bedrives af alle medarbejdere i hverdagens myriader af beslutninger, praksisser og valg, 

der tilsammen muliggør og begrænser en organisations evne til at omstille og bevæge sig. 

En ledelsesform definerer jeg som en generaliseret translation eller en translationernes 

translation, der former i en bestemt retning. Frem for at iagttage de enkelte translationer 

iagttager jeg, hvad de mange translationer har til fælles i dimension. En ledelsesform 

aktiverer altså organisationens (eller netværkets) transformationspotentiale i dimension. 

For at der kan være tale om en ledelsesform, skal flere translationer forandre i samme 

                                                
30 Ved at sige noget overordnet om de partikulære transformationer, som analyserne har udpeget, overskrider 
jeg ANT’s grænse for, hvad der er god sociologi (Latour 2005:4). I modsætning til analyserne, spørger jeg 
her ikke, hvordan specifikke transformationer bliver til. I stedet spørger jeg til, hvad de gør på et overordnet 
plan. Derfor bliver der her tale om et explanandum, der forklarer, frem for en explanans, der skal forklares 
(Latour 2004:40). I stedet for at lede efter sammenhænge mellem eksisterende aktører (explanans), indsætter 
jeg med ledelsesformen et explanandum, en usynlig aktant, der kan kritiseres for at erstatte de konkrete 
empiriske entiteter. 
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dimension. I systemteorien opererer Luhmann med en tids- og socialdimensionen31, som 

hver defineres ud fra binære forskelle. Tidsdimensionen viser, hvordan nutiden splittes i en 

fortid/fremtid, og hvordan disse konstrueres forskelligt afhængigt af, hvilken 

nutidskonstruktion, der kløver tiden i to. Socialdimensionen konstruerer et os/dem skel, der 

henholdsvis inkluderer og ekskluderer (Andersen 1999:144). Med Luhmanns dimensioner 

får jeg en dimensionel tragt til at producere et translationskoncentrat. Jeg tilføjer den 

spatiale dimension32 og ændre på betingelserne for at iagttage en dimension: Frem for at 

iagttage dimensioner som binære forskelle kigger jeg efter de bevægelser og 

transformationer, som dimensionerne faciliterer. For eksempel betyder det, at 

socialdimensionen ikke kun bliver et spørgsmål om at iagttage os/dem konstellationer, men 

bliver en bestræbelse på at få øje på den sociale dimensions transformerende kraft: hvilke 

handle- og transformationsmuligheder åbner den op for? Ledelsesformen er 

transformationernes transformation og øger råderummet i netværk ved at åbne for 

bevægelsespotentiale i forskellige dimensioner.  

Multiplicitetsledelse 
Analyse et konkluderer, at de mange transformationer resulterer i et funktionelt refugium, 

der translaterer kontorlandskabet, arbejdsrummet og FMT’s forbundethed. Det funktionelle 

refugium er muligt, fordi rum, steder og afstande ikke er singulære, men opstår på flere, 

overlappende måder. Lean translaterer uden hensyn til forbindelser, steder og rum. Der er 

tale om en multiplicitetsledelse, der rekonfigurerer den spatiale dimension af FMT. I 

modsætning til pluralitet, hvor realiteter sameksisterer uafhængigt af hinanden, er 

multiplicitet en form, hvor det samme bliver til noget andet i nye praksisser (Law 

2004:162).  

Multiplicitetsledelsen er skabende gennem fordoblinger af den spatiale 

dimension: med multipliceringen af rum er der ikke blot tale om forskydninger, men om 

forskydninger, der næres af fordoblinger. Der flekses mellem det almindelige arbejdsrum, 

hvor der arbejdes, og morgenmødets udsigtsrum, hvor der ikke arbejdes men kalkuleres. 

For at få tid til at arbejde, er det altså nødvendigt at holde pause fra arbejdet i 

                                                
31 Han har også sagsdimensionen, men den beskrives ikke nærmere her. 
32 Luhmann opererer ikke med den spatiale dimension. Det skyldes måske, at han har givet udtryk for, at det 
ikke interesserer ham (se f.eks. Luhmann i Huber 1990). Dog har andre systemteoretikere forsøgt at 
introducere spatialitet i systemteorien (se f.eks. Stichweh 1998). 
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morgenmøder. Der flekses mellem at lade FMT være kalkulationscenter og sætte 

kalkulationscenteret på pause ved at manipulere forbindelseslinjerne til 

kalkulationscenteret. Multiplicitetsledelse gør det muligt for de ansatte at springe ind og ud 

af rum samt fordoble og adskille rum, forstærke nogle forbindelser og nedtone andre.  

Multipliciteten af rum, steder og forbindelser giver de ansatte en 

behændighed og smidighed til at tilpasse sig omstændighederne og genskabe verden som et 

funktionelt refugium. Rum, forbindelser og steder tilpasses det funktionelle refugium, 

hvorfor lean resulterer i en lettelse af arbejdspresset. 

Purifikationsledelse 
Analyse to viser, hvordan lean gør identitet til en politisk størrelse, hvor medarbejderne 

kæmper for at fiksere identiteter og interesser. I det følgende præsenteres denne 

ledelsesform som en purifikationsledelse. Purifikation er et renselsesarbejde, der 

producerer bestemte adskillelser og forbindelser, således at noget fremstår entydigt og 

singulært.33 Purifikationsledelse former den sociale dimension ved at skabe forbindelser, 

hvor der før var skel, og producere adskillelser, hvor der før var forbindelser. Purifikation 

er en forenkling af kompleksiteten, der adskiller sig fra andre forenklinger ved at operere 

med et negativt ydre. For eksempel er det purifikation, når lederen tilskrives skyld, eller 

når lean fikseres som entydigt positiv eller negativ. Dermed former purifikationsledelsen 

den sociale dimension. Dimensionen er social, fordi purifikationsledelse former, hvordan 

os-dem konstellationer kan blive til.  

For at forstå purifikationens politiske anatomi hentes atter inspiration i Laclau 

og Mouffes begreber. At skabe forbindelser og adskillelser er en politisk operation, der kan 

beskrives med den diskursteoretiske ækvivalenslogik. Ækvivalens sidestiller en række 

entiteter, ved at de enkeltes entiteters relative værdi ophæves i det omfang, at de kan 

udtrykke det samme. Hermed bliver entiteten flydende (Laclau & Mouffe 2002:81). De 

ækvivalente entiteter muliggør en ydre negativ identitet, som positioneres som en trussel 

mod den ækvivalente identitet (Howarth 2005:155). Purifikationsledelse parasiterer på 

ækvivalensens logik ved at konstruere binære oppositioner gennem opløsningen af 

                                                
33 Begrebet purifikation er hentet fra Vi har aldrig været moderne, hvor Latour bruger begrebet til at redegøre 
for, hvordan fænomener purificeres, renses til at være enten natur eller kultur (Latour 2006). I modsætning til 
Latour, der bruger begrebet til at agitere for sin amoderne sociologi, bruges begrebet her til at stille skarpt på 
adskillelses- og forbindelsespraksisser. 
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entiteter, der forbindes ækvivalent i denne trusselskonstruktion. Gennem 

purifikationsledelse konstitueres to ækvivalente kæder, hvor de enkelte entiteters forskelle 

smelter sammen i en antagonistisk konfrontation. Denne purifikationsledelse muliggør 

dislokation af eksisterende netværk ved at lukke for ambivalens og dobbeltheder. Hvor 

multiplicitetsledelsen virker gennem dens åbnende formning af rum og afstande, virker 

purifikationsledelsen gennem dens lukkende formning af det sociale. Selvom 

purifikationsledelse medfører fjendekonstruktioner og ansvarstilskrivning, er det ikke et 

spørgsmål om ledelse imod bestemte personer via manipulation af, hvem der er fjende og 

hvem der er helten. Purifikationsledelse handler om at mobilisere en gruppe mennesker til 

at tale med én stemme. Callon skriver, at magt er, når én person kan tale på vegne af andre 

(Callon 1986:15). Purifikationsledelse gør mere end at udstede sådanne talerettigheder: 

Den mobiliserer alle til at tale med én stemme ved at fiksere en fælles identitet, hvilket 

frigør en transformerende kraft, der kan forhandle fremtidskonstruktioner og gøre lean til 

en helt. Ved at lukke for mere tvetydige os-dem konstellationer kan den mobilisere et 

medarbejderoprør, hvor stærke os-dem konstruktioner folder håb og troen på indflydelse 

ind i medarbejderne. 

I FMT former purifikationsledelsen den sociale dimension ved at distribuere 

agens til at gøre modstand mod en organisationsændring. Kun fordi afdelingen opløser 

deres interne uenigheder og fikserer en fælles identitet, kan de skabe forbindelse mellem 

lean og afdelingens mulighedsbetingelser for at overleve.  

Udskydelsesledelse 
Analyse tre viser, hvordan lean transformerer ledernes betingelser for at gennemføre en 

organisationsændring. Ledernes præmisser for at kontrollere informationen og reviewets 

muligheder for at repræsentere helheden ændres, når medarbejderne bruger lean til enten at 

afkræve information fra eller føje information til ledernes beslutning. Med disse 

transformationer opstår en udskydelsesledelse, der opererer i en tidslig dimension. 

Begrebet udskydelsesledelse kommer fra Nielsens studie af fusioner:  
Når udskydelsesledelse praktiseres, bliver det muligt at udskyde beslutninger, undgå 
kategorier, ikke vælge en bestemt mening, ikke gå i stå, vedblive at være i 
bevægelse, møde det andet, det fremmede, det ikke familiære, opfinde fremtiden. 
Udskydelsesledelse gør det muligt at stå i forhold til den fremtid, der netop ikke kan 
forudsiges, men som det derfor vedvarende handler om at stå i forbindelse med. 
(ibid:224) 
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Udskydelsesledelse er således ikke et udtryk for manglende ledelse eller 

ansvarsfralæggelse, men handler om ikke at forpligte sig på en bestemt fremtid, som 

alligevel ikke kan garanteres. Når der åbnes op for forhandling af fremtiden, skyldes det 

samtidigt, at medarbejdernes egen version af fremtiden destabiliserer 

organisationsændringen, og lederne må navigere mellem de mange fremtidskonstruktioner 

ved hjælp af udskydelse. At undvige beslutningens lammelse gennem tidslig udskydelse 

fornyer tiltroen til ledernes evne til at træffe beslutninger. Udskydelsen er hverken entydigt 

negativ eller positiv. Svagheden ved, at beslutningen ikke er en beslutning, ligger i, at 

lederne ikke kan gennemføre de tiltag, den ser som nødvendige. Styrken er, at den kan 

indhente ny viden og dermed få et nyt grundlag til at træffe beslutninger på. 

Den tidslige udskydelse afparadokserer den lammelse, som lederne skal 

navigere i. Gennem udskydelsesledelse kan lederne udskyde at forpligte sig på fremtiden; 

udskyde at inkludere de ansatte i reviewet, indtil den har besluttet, hvilke ændringer 

reviewet skal legitimere; og sidst udskyde organisationsændringen, når de ansatte ikke 

knytter an til reviewet som en beslutning.  

Flerdimensionelle ledelsesformer 
På baggrund af analyserne er der nu introduceret tre ledelsesformer, som opstår med de 

lean-relaterede transformationer. De tre ledelsesformer beskriver, hvordan medarbejdere 

og ledere navigerer gennem konkrete problematiserende bevægelser, og hvordan samme 

bevægelser har en transformativ kraft i forhold til en dimension. Ledelsesformerne 

forskyder ledelse fra at lede på en enkelt dimension til at lede på flere dimensioner.  

Hermed er ledelse ikke længere et udtryk for en rationel kalkule, hvor intention fører til 

virkning. I stedet er ledelse en måde at bevæge organisationen på. Figuren nedenfor viser, 

hvordan LDC’s ledelsesformer har transformeret de forskellige relationer, som var 

udgangspunkt for de tre analyser. 
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Figur 5: De tre ledelsesformer 

 

Analyse 1: Når lean transformerer medarbejderne og storkontoret, opstår en 

multiplicitetsledelse, der former FMT spatialt. Det er en spatial formning, fordi 

transformationerne ændrer storkontorets betydning, fordobler arbejdsrummet ved at skabe 

et udkigspunkt (oligoptikon) og manipulerer med FMT’s forbundethed ved at lukke ned for 

telefon og email.  

 

Analyse 2: Når lean og organisationsændringen transformerer relationen mellem 

medarbejderne i pilotprojektet og dem uden for, opstår en purifikationsledelse, der former 

FMT socialt. Det er en social formning, fordi transformationerne katalyserer henholdsvis 

antagonisme og agonisme, hvor forskellige identiteter og fjendekonstruktioner er på spil.  
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Analyse 3: Når lean transformerer relationen mellem medarbejderne, lederne og 

organisationsændringen, opstår en udskydelsesledelse, der former FMT tidsligt. Det er en 

tidslig formning, fordi medarbejderne med deres oprør destabiliserer reviewet og tvinger 

lederne til at udskyde organisationsændringen. 
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Kapitel 8 

 

Konklusion 
Specialets udgangspunkt var en undren over, at implementeringen af lean i den 

forandringsramte forsyningsafdeling i FMT ikke resulterer i medarbejdernes afstandstagen 

til lean, men i stedet sætter en række transformationer i gang, der både transformerer LDC 

og lean. Ambitionen i specialet har været at undersøge, hvordan lean transformerer og 

transformeres samt spørge til, hvilke ledelsesformer, der opstår på baggrund af disse 

transformationer. 

Specialets første analyse viser, hvordan storkontoret går fra at være en 

forstyrrende aktør, der skaber støj, afbrydelser og underminerer medarbejdernes incitament 

til at skabe grundlag for omsorg og videndeling, når det bliver til et funktionelt refugium. 

Lean transformerer ved at introducere henholdsvis cellearbejdsform, morgenmøder og 

autoritet til at nedprioritere telefon og email. 

Specialets anden analyse viser, hvordan lean transformerer præmisserne for 

eksklusion og selv transformeres til at være en præmis for inklusion. Analysen strækker sig 

over et ’før’ og ’efter’ offentliggørelsen af organisationsændringen. Første del viser, 

hvordan der opstår antagonistiske relationer mellem leancellerne og resten af afdelingen, 

når lean sætter fremtiden på spil ved at lægge op til en fuldstændig implementering i LDC. 

Analysens anden del viser, at antagonismen dislokeres til en agonisme, når 

organisationsændringen bliver en aktør. Her translateres lean fra at være en splittende til en 

strategisk aktør, som medarbejderne kan bruge til at gøre oprør med. 

Specialets tredje analyse viser, hvordan lean transformerer ledernes mulighed 

for at kommunikere i forbindelse med en planlagt organisationsændring. Også her strækker 

analysen sig over et før og efter offentliggørelsen af organisationsændringen. Første del 

viser, hvordan en leder ikke kan informere om leans fremtid, hvorfor han må udøve kontrol 

over informationen. Anden del viser, hvordan reviewet og ledernes beslutning ikke 

fremstår som uundgåelige fremtidskonstruktioner, når lean bliver et strategisk gidsel i 

medarbejdernes oprør, hvorfor lederne må udskyde deres beslutning. 
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Analyserne viser, at teknologien lean ikke kan anskues som et uskyldigt 

værktøj til at effektivisere. I stedet indgår lean relationelt med kontorlandskabet, 

fremtidskonstruktioner og dukker op som et medarbejdervåben i kampen mod 

organisationsændringen. På baggrund af de tre analyser har specialet udledt tre 

ledelsesformer, som beskriver transformationerne i dimension. Specialet identificerer en 

spatial multiplicitetsledelse, en social purifikationsledelse og en tidslig udskydelsesledelse.  

 



 75 

Kapitel 9 

 

Perspektivering  
Specialets konklusioner har implikationer for, hvordan vi kan forstå lean, 

forandringsprocesser og ledelse. Derfor rundes specialet af med tre hurtige nedslag, der 

sætter specialets konklusioner i perspektiv. 

Er teknologien lean eller mean? 
En stor del af den anvendelsesorienterede forskning anskuer teknologi som et middel i 

hænderne på den suveræne leder (Tangkjær 2005:101). Ud fra en teknisk-rationel 

forståelse af, hvordan effektiv ledelse bliver til, diskuteres teknologier i årsags-

virkningssammenhænge, hvor teknologi kan bidrage til en række positive effekter. 

Teknologi bliver således et funktionelt middel til at nå en række mål, og ledelse bliver et 

spørgsmål om at vælge den rette teknologi på baggrund af intentionen om at ville opnå 

bedre resultater end status quo (ibid 2005:98-99). I specialets indledning præsenteres 

diskussionen om, hvorvidt lean er en god eller dårlig teknologi. Specialets konklusioner 

peger ud over denne diskussion ved at understrege, at lean ikke kan forstås sui generis som 

en generaliserbar teknologi med forudsigelige virkninger. I stedet viser specialet, at lean 

transformeres i LDC og bliver til noget andet end det, som var ledernes udgangspunkt. 

Lean giver ikke blot medarbejderne et blik for værdi, men giver medarbejderne autoritet til 

at nedprioritere telefon og email. Samtidigt transformeres lean til en strategi for at 

konstruere fremtider. Derfor kan spørgsmålet om lean som teknologi ikke reduceres til, om 

lean i sig selv er en god eller dårlig teknologi. Forbliver lederen i denne position risikerer 

han at blive blind for de transformationer, som teknologien gennemgår i organisationen.  

Forandringsprocesser 
Forandringsparate medarbejdere udråbes til at være alfa omega i samtidens 

ledelsesdiskurser (Andersen 2004:246; Thygesen et al 2008:60). Specialet har vist, at 

begreber som forandringsparathed ikke kan redegøre tilfredsstillende for de udfordringer, 

som indførelsen af lean medfører i LDC. Analyserne illustrerer, at forandringer foregår 

relationelt og ikke inde i personen. Det betyder, at implementeringen af en ny teknologi 



 76 

ikke afhænger af, hvorvidt en person mentalt er parat til forandringer, men derimod 

afhænger af, at både teknologien og medarbejderne lader sig forandre. For eksempel 

demonstrerer analyse 2, at medarbejderne tillader lean at forandre dem, således at 

teknologien både kan implementeres og kritiseres af dem, der er imod. At kritisere en 

teknologi er således også et udtryk for en (utilsigtet) forandring, da virkningen er en 

forandring af LDC’s inklusionspræmisser. Samtidigt er lean fleksibel nok til at 

medarbejderne kan indrullere den i forskellige dagsordener. For eksempel kolliderer senere 

forandringsprocesser som organisationsændringen med det tidligere forandringsinitiativ 

lean. Paradoksalt nok betyder organisationsændringen, at medarbejderne udviser 

forandringsparathed over for lean, hvilket samtidigt muliggør en modstand mod 

organisationsændringen. Således kan den samme teknologi afføde såvel modstand som 

parathed på forskellige tidspunkter, fordi fremtidskonstruktioner ændres, når nye aktører 

kommer på banen. Forandringsparathed er derfor ikke en personlig karakteristik løsrevet 

fra teknologi og organisation, men derimod en relationel og flydende kobling mellem 

aktører og mulige fremtider. Konsekvensen er, at samtidens mantra om forandringsparate 

medarbejdere kommer til kort, hvis vi vil forstå, hvordan forandringsprocesser folder sig 

ud i organisationer. Fastholder vi forståelsen af forandringsparathed som et spørgsmål om 

personlighed, forbliver vi blinde for teknologiens og organisationens gensidige 

transformationer og glemmer, hvordan forandringsparathed forhandles gennem 

fremtidskonstruktioner. 

Ledelse 
Endelig rejser specialet væsentlige spørgsmål i forhold til ledelse. Specialets illustrerer, at 

ledelse foregår flerdimensionelt, og at organisationen transformeres uden for teknologiens 

virke og lederens beslutninger. Thygesen et al har påpeget, at mange ledere har ”svært ved 

at få øje på og fastholde deres organisation” (ibid:62). Det er også tilfældet i specialets 

analyser. FMT’s ledere implementerer teknologien lean for at imødekomme klager fra 

kunden, men teknologien forsvinder og dukker op igen et halvt år efter som gidsel mod 

ledernes nye projekt: organisationsændringen.  Samme problematik går igen, når lederne 

præsenterer reviewet. Reviewet starter ud som en repræsentation af FMT, men når 

reviewet møder FMT, ophører det med at være repræsentation. Hvor kan lederne få øje på 

organisationen, hvis det ikke er gennem flere måneders evaluering foretaget af trænede 
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konsulenter? Specialets konklusioner indikerer, at ledelse foregår i hverdagens rutiner, 

transformationer og bevægelser.  Ledelse sker ikke gennem en teknologi, der som lean 

lover en række positive effekter. Ledelse sker heller ikke ved at tage beslutninger på 

baggrund af en konsulentrapport. Altså fører ledelse gennem teknologi og beslutninger 

ikke nødvendigvis til ledelse. Risikoen er her, at både organisation og teknologi bliver 

væk, idet de transformeres til noget andet over tid. En af specialets implikationer er 

således, at en leder ikke ”bare” kan lede ud fra en klassisk forståelse af lederen som en 

autoritet med retten til at beslutte. I stedet skal lederen lede efter det, han leder, som Ole 

Fogh Kirkeby så rammende formulerer det (Kirkeby 1998:53).34 Som leder er det 

nødvendigt at forholde sig undersøgende til organisationen og se, hvordan en teknologi 

transformerer og transformeres frem for at lede efter ledelse inden i teknologien selv. Det 

betyder, at lederen skal ud af sit glastårn og have hverdagens smuds under neglene. Ellers 

risikerer lederen at gå glip af ledelse. 

                                                
34 Ud over denne iagttagelse adskiller mit ledelsesbegreb sig væsentligt fra Kirkebys, idet han forsøger at 
gøre ledelse til en dyd (Kirkeby 1998:115ff). 
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Bilag 1: Projektbeskrivelse 
 
Lean uden stress – Udvikling af et bæredygtigt produktionskoncept 

 
1. Baggrund 
Lean manufacturing er et rationaliseringskoncept, der de seneste år har vundet stor udbredelse 
i industrien og som aktuelt overføres til andre produktionssfærer, bl.a. administration og ser-
vice i både den private og offentlige sektor. Konceptet videreudvikler den tilpasning af tradi-
tionelle rationaliseringsmetoder som japanske virksomheder – specielt Toyota – har stået for. 
Lean manufacturing er første gang beskrevet samlet af Womack et al (1). Centrale begreber i 
lean-tilgangen er at undgå spild, just-in-time, team work og kontinuerlige forbedringer (kai-
zen). Desuden er medarbejderinvolvering et centralt element i tilgangen. Med Womack og 
Jones’ bog fra 1996 (2) kom der særligt fokus på identifikation af værdien af produk-
tet/ydelsen set fra kundens synspunkt og i forlængelse heraf en value stream mapping (3) af 
de enkelte processers bidrag til denne værdi. Der er i tilknytning hertil udviklet en lang række 
værktøjer, hvoraf nogle også er beskrevet på dansk (4-6). Som helhed må lean således beteg-
nes som konkrete værktøjer til forbedring af produktionen, men også som et bredt koncept der 
dækker en produktionsfilosofi som skal indarbejdes i virksomhedskulturen (7).  

Womack et al (1) fremfører at lean ud over produktivitetsforbedringer fører til et mere 
spændende og berigende arbejdsmiljø, fordi konceptet bygger på forøgelse af medarbejdernes 
ejerskab af og ansvar for forbedringsaktiviteter, mere selvstændighed og et mere varieret ar-
bejde, hvor der i højere grad skal arbejdes på tværs af afdelinger og funktioner. Dette blev 
imidlertid tidligt anfægtet af flere forfattere: I stedet blev konceptet kaldt ’lean and mean’ (8). 
I løbet af 90erne udspandt der sig en omfattende diskussion heraf, som altovervejende tog sit 
udgangspunkt i bilindustrien. Landsbergis et al (9) sammenfattede i 1999 de hidtidige under-
søgelser og pegede på at der i bilindustrien ikke var tegn på et bedre arbejdsmiljø. Tværtimod 
fandt en intensivering af arbejdet sted med både psykiske og fysiologiske belastninger til føl-
ge. Der var for sparsomme og modstridende resultater til at konkludere på konsekvenserne 
inden for andre brancher. Siden er der gennemført flere - om end stadig relativt få - undersø-
gelser uden for bilindustrien (10-20). Der tegner sig her et billede af forøgede belastninger af 
medarbejdere i industrivirksomheder med rutinepræget manuelt arbejde. Det stemmer godt 
overens med at rationalisering af denne type arbejde ofte fører til kortere cyklustider og re-
duktion af mikropauser. Derimod er arbejdsmiljøkonsekvenserne mindre entydige ved mere 
varieret arbejde. Fx fandt Seppällä og Klemola (14) i en undersøgelse af fire virksomheder 
inden for jern- og metalindustrien (uden samlebånd) en tendens til at grupper med det mest 
enkle arbejde på nogle punkter får et mere belastende arbejdsmiljø, mens der på andre områ-
der sker forbedringer. For grupper med mere varieret arbejde, fx betjening af CNC-maskiner, 
blev der imidlertid registreret en bedring i arbejdsmiljøet. Tilsvarende peger Nilsson (19) i 
forhold til funktionærarbejde i industrien på muligheder for forbedret arbejdsmiljø specielt i 
en svensk kontekst – om end med begrænset empirisk dokumentation. Der er kun ganske få 
undersøgelser af implementeringsprocessen, men både Börnfelt (21) og Seppällä og Klemola 
(14) fandt forskelle i arbejdsmiljøkonsekvenserne, afhængigt af den konkrete forandringspro-
ces som var knyttet til indførelse af lean.  

Der har kun i begrænset omfang være fokuseret på det psykiske arbejdsmiljø 
(10;14;16;20), og der kan ikke uddrages klare konklusioner på dette område. Det stemmer 
overens med et billede af lean-konceptet som en bred paraply af forskellige mulige aktiviteter 
med betydelige forskelle i konsekvenser for forskellige brancher. Det kan således ikke forven-
tes at der er en entydig sammenhæng mellem rationaliseringsstrategien og det psykiske ar-
bejdsmiljø. Der er et potentiale for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø specielt gennem 
medarbejderinvolvering og fokus på kontinuerlige forbedringer. Samtidig kan der også være 
en risiko for intensivering, med øget stress gennem bortrationalisering af arbejdsdagens ånde-
huller og højere ydelseskrav til følge. Arbejdsmiljøeffekten må derfor antages at fremkomme 
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gennem en kombination af kontekstuelle forhold, de konkrete ændringer og den måde de im-
plementeres på. Der er derfor behov for at få opbygget en bedre forståelse af sammenhængen 
mellem lean og psykiske arbejdsmiljø, og specielt hvordan potentialet til forbedringer kan 
realiseres.  
 
2. Formål og problemstilling 
Formålet med dette projekt er at bidrage til en bedre teoretisk forståelse af lean-begrebet i 
forhold til det psykiske arbejdsmiljø, herunder dets forudsætninger, implementering og an-
vendelsesområde, og på den praktiske side at give konkrete anvisninger der kan omsættes til 
brug inden for både privat og offentlig virksomhed.  

Projektet skal for det første belyse den dualisme, der implicit er indbygget i konceptet og 
de problemstillinger det giver anledning til. På den ene side understøtter konceptet virksom-
hedens bestræbelser på at opnå økonomiske og konkurrencemæssige fordele, primært gennem 
standardisering og effektivisering af processer, flow og arbejdsprocesser. På den anden side 
har konceptet indvirkning på det psykiske arbejdsmiljø, specielt i forhold til arbejdsindhold, 
arbejdstilrettelæggelse, medarbejderindflydelse og arbejdstilfredshed. Eksempelvis er ”Værdi 
for kunden” nøglebegrebet i lean. Det kan potentielt anvendes til at forbedre det psykiske ar-
bejdsmiljø ved at værdien af arbejdet knyttes tættere sammen med den enkelte medarbejders 
indsats, hvilket kan gøre arbejdet mere meningsfuldt for den enkelte. Inden for den offentlige 
sektor og servicesektoren vil det kunne indebære et større direkte ansvar for kvaliteten over 
for brugerne. Det giver således mere mening at have tid til patienten, børnehavebarnet og til 
kontakt til kunderne i banken. Også i industrien kan det forventes at en fokusering på kerne-
opgaven vil blive oplevet som meningsfuld for medarbejderne. Der vil dog også være tenden-
ser der trækker den anden vej. Der kan ske en intensivering af arbejdet med større pres på 
medarbejderne, hvor de menneskelige behov nemt overses (22), hvor rationaliseringsgevinster 
anvendes til nedskæringer uden kvalitetsforbedringer, hvor fx front office-medarbejdere får 
mere meningsfyldt kundekontakt på bekostning af en taylorisering af back office-arbejdet. 
Den konkrete udformning af værdiskabelsen for kunden bliver derfor afgørende for effekten 
på det psykiske arbejdsmiljø.  
Projektets andet sigte er at udvikle konkrete anvisninger på, hvorledes leankonceptet i en 
dansk kontekst afhængig af branchemæssige karakteristika og den konkrete kontekst kan ud-
formes for både at skabe økonomiske resultater og forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Pro-
blemstillingen vil ikke alene blive adresseret i forhold til leankonceptets forskellige elemen-
ter, men også i forhold til tilrettelæggelse af et lean implementeringsforløb. Processen som 
fører til implementering af lean antages at være meget centralt, idet grundlaget for en holdbar 
og organisatorisk robust (sustainable) løsning skabes her.  

Lean-filosofien lægger op til at tankegangen skal bygges ind i organisationskulturen, men 
her opstår der ofte problemer. Det skønnes at 70 % af forandringsinitiativerne inden for lean-
området mislykkes. En stor del heraf skyldes medarbejdernes modstand og dårlig tilpasning 
til organisationskulturen (23;24). Hines et al (22) understreger at bæredygtigheden af lean 
forudsætter opbakning og involvering af medarbejderne, som bl.a. kan ske gennem gruppeor-
ganisering og anvendelse af kvalitetscirkler. På langt sigt kan et sådant niveau af medarbej-
derinvolvering også opnås igennem kontinuerlige forbedringer. Dermed udvikles en organisa-
tionskultur som støtter lean, men kun hvis det psykiske arbejdsmiljø ikke bliver forringet af 
den måde lean introduceres på. Flere mislykkede forsøg med implementering af forandrings-
initiativer, hvor ledelsen ikke tager hensyn til medarbejdernes behov, kan nemlig medføre 
modstand mod implementering af løbende forbedringer (25). Modstanden udtrykkes ofte gen-
nem et hurtigt tab af interesse i forbedringsaktiviteter, så snart konsulenterne eller foran-
dringsagenter trækker sig tilbage i forventning om at medarbejderne er klar til at tackle pro-
jekter selv. Involvering af medarbejderne er dog næppe tilstrækkeligt til at løse problemet. 
Det er også nødvendigt at der er eller udvikles tillid (26) og samarbejdskompetence (27).   
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Sammenfattende bygger projektet på tre centrale antagelser: 1) Det er muligt at udforme 
lean på en sådan måde at både produktivitet og det psykiske arbejdsmiljø forbedres. 2) Fokus 
på kvalitet for kunden og kontinuerlige forbedringer er centrale elementer i realiseringen af en 
succesfuld lean-implementering. 3) Den konkrete implementeringsproces er afgørende for 
resultatet, og her er medarbejderinddragelse, tillid og samarbejdskompetence de vigtigste 
elementer.  
 
3. Design  
Projektet designes som et udviklingsprojekt, hvor der i samarbejde med ni virksomheder ud-
vikles og gennemføres leankoncepter, som giver mulighed for både at forbedre produktivitet 
og psykisk arbejdsmiljø. Virksomhederne fordeles på tre grupper inden for produktion, admi-
nistration og social- og sundhedssektoren. Projektets overordnede design fremgår af figuren: 
 

Industri Sundhed

Opsamling af erfaringer 
Case- og litteraturstudier

Novo
Velux

…..

Kbh. komm.
Andre komm.

…..

HS
OUH
…..

Erfaringsdannelse
Hypoteser og udvikling af nye Lean-modeller

Adm.

Privat Offentlig

Interventioncases
Test og erfaringsdannelse med nye Lean-modeller

Analyse
Teoridannelse og normative anvisninger

Formidling
Bog, artikler, seminarer og konference

 
 

4. Forskningsplan 
I det følgende beskrives hovedaktiviteterne i projektet. 

 
Erfaringer med implementering af lean 
Formålet med denne aktivitet er at opsamle og systematisere danske og udenlandske erfarin-
ger med implementering af lean med henblik på udformningen af den efterfølgende interven-
tion. Dette sker gennem etablering af et panel af ca. 10 virksomheder og organisationer som 
har erfaring med implementering af lean. Der er foreløbigt tilsagn fra Velux, Novo Nordisk 
Engineering, Københavns Kommune, Post Danmark, Odense Universitetshospital, Dansk 
Industri, CO-Industri, Ledernes Hovedorganisation, Kommunernes Landsforening og KTO. 
Derud over suppleres med yderligere 2-3 virksomheder. De deltagende virksomheder besøges 
og interviewes. Desuden mødes panelet til et seminar, hvor erfaringer fremlægges og diskute-
res med henblik på identifikation af de særlige vanskeligheder og udviklingsbehov ved im-
plementeringen af lean.  
 Der gennemføres et grundigt litteraturstudie af dansk og international litteratur, hvor der 
gennem ansøgernes internationale netværk lægges vægt på også at inddrage litteratur om lean-
erfaringer, som ikke er videnskabeligt publiceret. Projektet indgår desuden i et skandinavisk 
netværk, hvor der gennemføres tilsvarende projekter. Herved inddrages tilsvarende nordiske 
erfaringer med implementering af lean.  
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Udvikling af lean-model 
På baggrund af erfaringsopsamlingen og litteraturanalysen udvikles en lean-model i form af 
en overordnet drejebog, som indeholder de vigtigste principper både for den indholdsmæssige 
del af lean og for selve implementeringsprocessen. Da det ikke vil være muligt at foreskrive 
en ”bedste måde”, vil hovedvægten blive lagt på formulering af principper, som kan sikre at 
der både opnås økonomiske og arbejdsmiljømæssige forbedringer, samtidig med at de intro-
duceres på en sådan måde at implementeringsprocessen medvirker til opnåelse af de ønskede 
resultater. Der vil specielt blive fokuseret på den langsigtede bæredygtighed af lean. Det vil i 
forlængelse af disse principper være op til den enkelte virksomhed – med støtte fra forskerne 
– selv at omsætte dem til virksomhedens egen kontekst.    

 
Intervention 
Der etableres aftaler med ni virksomheder om at gennemføre en lean-intervention med inte-
gration af psykisk arbejdsmiljø. På ansøgningstidspunktet er der truffet aftale med Velux, 
Novo Nordisk Engineering, Odense Universitetshospital og Københavns Kommune om at 
finde konkrete cases, som kan indgå i projektet når det starter. Det sikres i forbindelse med 
indgåelse af forpligtende aftale med virksomhederne at de fordeler sig på de tre prioriterede 
sektorer, og at der kan ske en tilstrækkelig grad af tidsmæssig koordinering. Ud over oven-
nævnte identificeres de resterende virksomheder gennem de tre forskningsinstitutioners net-
værk samt gennem DI, CO-Industri, KL og KTO, som har givet tilsagn om at etablere de 
nødvendige kontakter. Der vælges interventionsvirksomheder der udviser stor interesse i at 
opfylde projektets formål. Metodisk skal de derfor betragtes som paradigmatiske cases (28). 
 Udgangspunktet for samarbejdet er at virksomhederne allerede har besluttet sig for at im-
plementere lean, og virksomheden selv beholder ansvaret derfor. Som start på projektet afhol-
des en tværgående workshop for alle interventionsvirksomhederne. Her introducerer forskerne 
lean-drejebogen, og repræsentanterne for virksomhederne diskuterer muligheder og barrierer 
for implementeringen af lean ud fra disse principper.  
 Derefter udformer hver virksomhed deres egen handlingsplan for lean-implementeringen. 
I denne proces omsætter virksomhederne lean-drejebogen til deres egen programteori (29). 
Forskerne medvirker i denne proces i en coach-rolle (30;31), hvor der gives feedback og spar-
ring på basis af principperne fra drejebogen. Virksomhederne fastholder selv ansvaret for im-
plementeringsprocessen, herunder også om der skal inddrages eksterne konsulenter.  
 
Effektmåling  
Inden den egentlig lean-implementering påbegyndes, gennemføres en baselineundersøgelse, 
hvor der indsamles en række produktionsdata som typisk anvendes i lean, fx produktivitet, 
kvalitet, cyklustider, gennemløbstider, tidsforbrug på kerne- og periferopgaver. Desuden gen-
nemføres en måling af det psykiske arbejdsmiljø, baseret på AMI's mellemlange tredækker-
skema, suppleret med spørgsmål om kvalitet, værdiskabelse, medarbejderinvolvering og 
holdninger til forandringer.  

I forløbet indsamler forskerne kvalitative data om processen, herunder forløbet af proces-
sen, vanskeligheder, modstand, tillid og samarbejdskompetence. Data indsamles gennem del-
tagerobservation af interventionsaktiviteter, regelmæssige interview med repræsentanter for 
de involverede ledere, medarbejdere og eventuelle interne eller eksterne konsulenter, samt ved 
at gennemgå skriftlige materialer som udarbejdes i løbet af processen.  

Efter 12 måneder gennemføres en opfølgende undersøgelse, hvor de samme produktions-
data indsamles igen, og målingen af det psykiske arbejdsmiljø gentages. Desuden gennemfø-
res interview med de involverede aktører med spørgsmål om deres vurdering af interventions-
processen og dens resultater.  
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Analyse  
Som første led i analysen udarbejdes en rapport for hver virksomhed, hvor kvantitative og 
kvalitative data sammenfattes. Rapporten præsenteres for nøgleaktører på virksomheden, som 
giver feedback på forskernes fortolkning af forløbet.  

Analysen vil rette sig mod en afprøvning af de tre forhåndsantagelser (s. 3). I den sam-
menhæng vil det være væsentligt at differentiere mellem betydningen af sektorspecifikke for-
hold, virksomhedens kontekst, den konkrete lean-udformning og implementeringsprocessen. 
Det vil bl.a. ske gennem triangulering med kvantitative resultater, de kvalitative procesbeskri-
velser og konkrete ændringer som er gennemført (32).  

Denne analyse gentages på et højere niveau gennem en sammenligning mellem de ni del-
tagende virksomheder. Derved vil det blive muligt at generalisere resultater vedrørende lean-
udformning og implementeringsprocesser, som kan anvendes af andre virksomheder der vil 
forbedre produktivitet og psykisk arbejdsmiljø. Et yderligere element i analysen vil være 
sammenligning med svenske og norske resultater for yderligere at øge generaliserbarheden.  
  
Publicering 
Med udgangspunkt i analyseresultaterne udarbejdes følgende publikationer (se i øvrigt bilag 3 
om formidling):  
• En bog om forbedring af produktivitet og psykisk arbejdsmiljø gennem anvendelse af 

lean, rettet mod virksomhedsaktører og konsulenter. 
• Mindst tre videnskabelige artikler og tre konference papers om henholdsvis muligheder 

for et dansk lean-koncept som integrerer lean og psykisk arbejdsmiljø, betydningen af im-
plementeringsprocessen og lean og psykisk arbejdsmiljø i forskellige sektorer. 

 
5. Projektets nyhedsværdi og betydning for arbejdsmiljøet 
Der er hverken nationalt eller internationalt gennemført systematiske undersøgelser af, hvor-
ledes potentialet for arbejdsmiljøforbedringer i lean manufacturing kan realiseres samtidig 
med at de økonomiske mål med lean opnås. Dette projekt vil derfor have en betydelig interna-
tional nyhedsværdi, samtidig med at det kan få direkte praktisk betydning i Danmark. Det vil 
specielt blive tilfældet fordi projektet vil anvise konkrete muligheder for at kombinere øko-
nomi med arbejdsmiljø således at den modsætning, som ofte ses imellem de to hensyn, kan 
begrænses. Det forventes desuden at en række af resultaterne vil kunne overføres til andre 
rationaliseringstiltag end netop lean. 

 
6. Praktiske muligheder for at gennemføre projektet 
Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Institut for Produktion og Ledelse på DTU, 
Center for Industriel Produktion på Aalborg Universitet og Arbejdsmiljøinstituttet. Samarbej-
det mellem de tre institutioner sikrer at de nødvendige kvalifikationer og erfaringer er til ste-
de. Det gælder specielt viden om psykisk arbejdsmiljø, interventionsprocesser, lean-konceptet 
samt kvantitative og kvalitative forskningsmetoder. Alle tre institutioner har desuden betyde-
lig erfaring i at gennemføre aktionsforskningsprojekter i samarbejde med både industrielle og 
offentlige virksomheder.  
 Leanprojekter besluttes og igangsættes erfaringsmæssigt med en kort tidshorisont, og det 
er derfor ikke muligt for virksomheder at vente med implementering i den tidshorisont som 
ansøgningsfasen har. For at sikre virksomhedssammensætningen og den tidsmæssige koordi-
nering er der derfor kun truffet aftale med et mindre antal store virksomheder, som over de 
næste år løbende igangsætter nye lean-projekter. Desuden har nøgleorganisationer givet til-
sagn om at være behjælpelig med at identificere virksomheder til projektet. Alle tre institutio-
ner har positive erfaringer med at rekruttere virksomheder til større forskningsprojekter og har 
endnu ikke mødt rekrutteringsvanskeligheder i denne sammenhæng. Der har samtidig i for-
bindelse med udarbejdelse af denne ansøgning vist sig en usædvanlig stor interesse for pro-
jektet. 

 5



Litteraturliste 
 

 
 (1)  Womack JP, Jones DT, Roos D. The Machine that changed the World. New York: 

Rawson Associates; 1990. 

 (2)  Womack JP, Jones DT. Lean Thinking. New York: Simon & Schuster; 1996. 

 (3)  Tapping D, Luyster T, Shuker T. Value Stream Management. Mew York: Productivity 
Press; 2002. 

 (4)  Bicheno J. Den nye lean værktøjskasse mod hurtigt og fleksibelt flow. København: 
Lean Team Danmark & id-tribe; 2004. 

 (5)  Rother M, Shook J. Lær at se - Kortlægning af værdistrømme for at skabe værdistrøm 
og fjerne spild. København: Dansk Industri & Lean Enterprise Institute; 2003. 

 (6)  Eriksen M, Fischer T, Mønsted L. God lean ledelse i administration og service. 
København: Børsens Forlag; 2005. 

 (7)  Liker JK. The Toyota Way - 14 Management Principles from the World's greatest 
Manufacturer. New York: McGrawhill; 2004. 

 (8)  Harrison B. Lean and Mean. The Changing Landscape of Corporate Power in the Age 
of Flexibility. New York: The Guildford Press; 1994. 

 (9)  Landsbergis P, Cahill J, Schnall P. The Impact of Lean Production and Related New 
Systems of Work Organization on Worker Health. Journal of Occupational Health 
Psychology 1999;4(2):108-30. 

 (10)  Schouteten R, Benders J. Lean Production Assessed by Karasek's Job Demand-Job 
Control Model. Economic and Industrial Democracy 2004;25(3):347-73. 

 (11)  Parker SK. Longitudinal effects of lean production on employee outcomes and the 
mediating role of work characteristics. Journal of Applied Psychology 
2003;88(4):620-34. 

 (12)  Fairris D, Brenner M. Workplace Transformation and the Rise in Cumulative Trauma 
Disorders: Is there a Connection? Journal of Labor Research 2001;22(1):15-28. 

 (13)  Fairris D, Tohyama H. Productive Efficiency and the Lean Production System in Ja-
pan and the United States. Economic and Industrial Democracy 2002;23(4):529-54. 

 (14)  Seppälä P, Klemola S. How Do Employees Perceive Their Organization and Job 
When Companies Adopt Principles of Lean Production. Human Factors and Ergonom-
ics in Manufacturing 2004;14(2):157-80. 

 (15)  Brenner M, Fairris D. "Flexible" Work Practices and Occupational Safety and Health: 
Exploring the Relationship Between Cumulative Trauma Disorders and Workplace 
Transformation. Industrial Relations 2004;43(1):242-66. 

 (16)  Anderson-Connolly R, Grunberg L, Greenberg ES, Moore S. Is lean mean? workplace 
transformation and employee well-being. Work Employment and Society 
2002;16(3):389-413. 

 1



 (17)  Neumann P, Winkel J, Medbo L, Magneberg R, Mathiassen SE. Production System 
Design Elements Influencing Productivity and Ergonomics in a Case Study of Parallel 
and Serial Flow Strategies. International Journal of Production Management 
2006;Fortcoming. 

 (18)  Neumann P. Production Ergonomics -Identifying and Managing risk in the Design of 
High Performance Work Systems. Lund: Department of Design Sciences; 2004. 

 (19)  Nilsson T. Lean production and white-collar work: The case of Sweden. Economic 
and Industrial Democracy 1996;17(3):447-72. 

 (20)  Jackson PR, Martin R. Impact of just-in-time on job content, employee attitudes and 
well-being: A longitudinal study. Ergonomics 1996;39(1):1-16. 

 (21)  Börnfelt PO. Förändringskompetens på industrigolvet. Stockholm: Arbetslivsinstituttet 
& Göteborgs Universitet, Institutionen för Arbetsvetenskab; 2006. 

 (22)  Hines P, Holweg M, Rich N. Learning to evolve: a review of contemporary lean think-
ing. International Journal of Operations & Production Management 2004;24:994-
1011. 

 (23)  Beale JR. A people-centeret conceptual model for a sustainalle lean manufacturing 
environment. 2005. 

 (24)  Mauer R. Transforming Resistance. HR Focus 1997;74:9-10. 

 (25)  Jørgensen F, Nielsen J. Zero Learning: Case Studies in Barrieres to Organizational 
Learning. Lake Como, Italy 2003. 

 (26)  The Trust Process in Organizations. Cheltenham: Edward Elgar; 2003. 

 (27)  Hasle P, Møller N. Fra en konfliktkultur til udvikling i fællesskab - social kapital i 
danske slagterier. Tidsskrift for Arbejdsliv 2005;7(3):71-86. 

 (28)  Flyvbjerg B. Rationalitet og magt - den konkrete videnskab. Århus: Akademisk 
Forlag; 2000. 

 (29)  Dahler-Larsen P, Krogstrup HK. Nye veje i evaluering. Systime Academic; 2004. 

 (30)  Solomon J. Leading Lean. MI: Thomson-Shore Publishers; 2005. 

 (31)  Brown S, Miller S, Schvaneveldt K. Recommendations on coaching strategies for im-
plementing lean. Defence Acquisition Journal 2004;11(2):117-33. 

 (32)  Jick TD. Mixing Qualitative and Quantitative Methods - Triangulation in Action. Ad-
ministrative Science Quarterly 1979;24(4):602-11. 

 (33)  Bottrup, P, Hasle, P., Jensen, P. L., Broberg, O., and Knudsen, C. B. En lærende sik-
kerhedsorganisation. Copenhagen: Arbejdstilsynet; 2002.  

 
 

 2



 90 

Bilag 2: Baggrundsnotat om historieværksted 
 
Dette papir redegør for nogle af de tanker og forsøg, som er gjort med historieværkstedet 
indtil nu. Det er intentionen at afprøve og videreudvikle historieværkstedet som et 
videnskabeligt dataindsamlingsredskab. 
 
Nedenfor gengives tre brudstykker, noter, som vi har “sammenklippet” fra tre forskellige 
sammenhænge for at give et indtryk af metoden og den “vej” frem til vores ønske om at 
videreudvikle denne til (også) at være en forskningsmetode.  
 
Det første bidrag er taget fra projekt “Det Meningsfulde Arbejde” som vi udførte på et 
socialcenter, hvor vi anvendte denne metode til evaluering og dataindsamling af proces og 
resultater af et 3-årigt langt interventions- og organisationsudviklingsprojekt om psykisk 
arbejdsmiljø. Heri gengives også lidt af den teoretiske ramme for historieværkstedet, som i 
denne første udgave bliver betegnet biografimetoden. 
 
Det andet bidrag stammer fra projekt “Den Lærende Sikkerhedsorganisation”, hvor 
historieværkstedet blev anvendt til at indfange arbejdsmiljøarbejdets historie med henblik 
på at forbedre dette i fremtiden. 
 
Det sidste bidrag er en gengivelse af et historieværkstedsforløb til indsamling af viden om 
karriereforløb og sammenhæng mellem arbejdet og fritidslivet i Hotel- og 
restaurationsbranchen. 
 
De tre bidrag bringes i historisk kronologisk rækkefølge for dermed at signalere, at der hele 
tiden er sket en udvikling, tilpasning og forskellige perspektiver på metoden. Som sådan er 
det ikke udtryk for en beskrivelse af historieværkstedet som videnskabelig 
dataindsamlingsmetode, men som bidragende til at forstå, hvad der har bragt os derhen, 
hvor vi ønsker at udvikle metoden til en sådant formål. 
 
1. Fem fortælling om den samme historie 
Iagttagere har det privilegium at kunne vurdere begivenheder over et længere tidsrum, at 
kunne trække sig lidt væk fra skuepladsen. Det åbner også muligheder for at gøre sig 
betragtninger over, hvordan tingene hænger sammen. Hvorfor lykkes det for et team at 
fungere, når det ikke lykkes for et andet? Det er svært at se, når man er en del af det ene 
team.  
 
Gennem den metode der er anvendt til at få de mange iagttagelser til at blive en fortælling, 
lod vi nogle af de mennesker, der selv oplevede projektet beskrive, hvad der skete. Det kan 
først gøres, når tiden er forløbet, det kan ikke lade sig gøre undervejs. Det at vi i fællesskab 
kikkede tilbage på “processen” og fandt på navne til de vigtigste hændelser, er det, der gør 
at vi føler os berettigede til at kalde de følgende fortællinger for biografier.  
 
En biografi er et begreb for en beskrivelse af et levnedsforløb. I denne sammenhæng 
handler det ikke om individuelle levnedsforløb, men om organisatoriske forandringsforløb. 
En række målrettede aktiviteter, der forløb tæt sammenvævet med det daglige arbejde i en 
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afgrænset periode på to et halvt år. Aktiviteter som udførtes af, oplevedes af og påvirkede 
personalet på Socialcenter Blågård i den periode projektet forløb.  
 
Det centrale i en biografi er netop, at det er tidsperspektivet, der er den centrale struktur. 
Det er rækkefølgen og konteksten, der giver den indre sammenhæng og mening i de 
hændelser, der beskrives. Dermed adskiller biografien sig fra en traditionel evaluering og 
fra casestudier. Biografier kan danne baggrund for evalueringer og indgå i casestudier. 
Men de er på ingen måde en analyse af de empiriske data. Modsat er de heller ikke fiktion, 
de er fortællinger om et virkeligt og konkret forløb set med deltagernes øjne; fortællinger 
som bibringer rækken af hændelser en mening.   
 
Strukturen i biografierne er de hændelser og begivenheder, som en gruppe personer fra 
hver afdeling prioriterede, som de centrale og meningsbærende. I et casestudie ville vi som 
forskere havde udpeget de centrale temaer. Enten gennem indsamlingen af den empiriske 
viden i kraft af de spørgsmål, der blev stillet i spørgeskemaet eller i interview eller 
efterfølgende ved at lade analysen af det empiriske materiale udpege de centrale dilemmaer 
og problemfelter. Begge dele har været tilfældet i forbindelse med evalueringen af projekt 
Det Meningsfulde Arbejde.  
 
Biografier og livsfortællinger er “oppe i tiden”. Interessen for livsfortællinger har i de 
senere år, fået en stor udbredelse blandt antropologer og sociologer. Marianne Horsdal, der 
først samlede en række fortællinger om almindelige danskeres liv har i bogen “Livets 
fortællinger” udviklet et metodisk grundlag for at arbejde med livshistorier eller med andre 
ord biografier, der har påvirket mange til at arbejde videre af dette spor. Horsdal forklarer 
selv den store interesse med den voksende interesse for identitet, der er knyttet til den 
øgede individualisering og opmærksomheden på det enkelt individs egenart og oprindelse. 
“Samtidigt med interessen for identitet var også det individuelle liv og “den lille 
fortælling”, det enkelte menneskes historie, kommet i fokus”. 
 
“Fortællinger knytter intention, handling og resultat sammen og hjælper os til retrospektivt 
at forklare og fortolke menneskelige handlinger og følelser. Gennem fortællingen, 
konfiguration, dens røde tråd eller plot udfoldes fortællingens mening, tilværelsestolkning 
og værdiorientering”.  
 
Begrebet “biografi” anvendes også som en metode for personlig udvikling, der anvendes i 
psykoterapien. Den bygger på at gennemføre en terapi, der tager udgangspunkt i en persons 
livshistorie, og her søger sammenhænge, mønstre og rytmer i forløbet, der kan anvendes 
som en synsvinkel på nusituationen. Herudfra kan personen igen udvikle et positivt 
fremtidsbillede. Biografiarbejdet giver ikke færdige svar, men anviser synsvinkler, 
analyser og metoder. 
 
Interessen for det enkelte menneskes historie har afspejlet sig i en øget interesse for brugen 
af historiefortælling i organisationer. Særligt i England har udviklet sig en tradition for at 
bruge fortællinger og eventyr, som udgangspunkt for egen analyse af organisationer og 
som aktivt element i organisationsudvikling. Denne tradition har bl.a. inspireret Dacapo 
Teateret, der arbejder med organisationsudvikling gennem brugen af teater, som 
fortælleform.  
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Det var gennem Dacapo Teateret, at vi fik henvisningen til Peter Christie – en sydafrikansk 
organisationskonsulent – der har udviklet en metode, der bygger på at lave biografier om 
organisationer. 
 
Det er den samme tankegang, som ligger bag den biografiske livshistorie, der i denne 
metode overføres til organisationer. En biografi er fortællingen om den enkelte 
organisations (en hel virksomhed eller en afdeling) unikke udviklingsforløb. Den er mere 
end blot en beskrivelse af begivenheder, personer, årstal, fysiske rammer, den indeholder 
også den “røde tråd”, der binder det hele sammen. Konflikter, dilemmaer, forestillinger der 
ikke blev indfriet, trusler og muligheder.  
 
I Christie´s og Dacapo´s sammenhæng anvendes metoden i udviklingsprojekter og ofte 
som en indledende aktivitet, der har som mål “at få virksomhedens historie med”. 
Forandringer og forestillinger om fremtiden skal bygge på historien, og i det omfang den 
ikke er fælles for dem som befolker organisationen, tjener biografien til at give en sådan 
fælles platform. Christie´s metode arbejder med at beskrive en organisations fortid, nutid 
og fremtid. Metoden bygger på at alle deltagere (op til 40) udfylder sedler med angivelse af 
begivenheder, der har været centrale for organisationen. Sedlerne organiseres kronologisk 
på en stor tavle eller en væg. Herefter inddeler deltagerne det kronologiske forløb i 
kapitler. Christie lagde vægt på at udpege de temaer, mennesker og relationer, der herefter 
for deltagerne fremstår som centrale for historien. Med dette som udgangspunkt fortsætter 
Christie med nutiden og fremtiden. Metoden bruges til at udvikle strategi, firmaidentitet, 
teambuilding og andre forandringsprocesser.   
 
Til vort formål, i første omgang til evaluering af forandringsforløbene udviklede vi en 
“biografimetode”, der primært var tilbageskuende. Vi fulgte den samme metodik som 
Christie, men ændrede fokustemaerne.  
 
I vores sammenhæng får en biografi således betydningen: “En fortælling om et forløb, der 
struktureres efter de begivenheder og konfliktfelter, som deltagerne selv har oplevet er de 
centrale og samtidigt lader vigtige personer træde ind i fortællingen.” 
 
2. Den Lærende Sikkerhedsorganisation 
Der blev afholdt et historieværksted på hver virksomhed. Ideen bag det var, at det ikke 
alene er nok at have nogle visioner og ideer med arbejdsmiljøarbejdet fremover. Det er 
også væsentligt at have overblik over, hvordan arbejdsmiljøarbejdet har fungeret hidtil: 
Hvad der er gået godt, og hvad der har været vanskeligt – for på dette grundlag at kunne 
tage stilling til hvad det er, der er væsentligt at tage fat på for at gøre arbejdsmiljøarbejdet 
mere effektivt og kvalificeret. 
 
Formålet med historiedagen var, blandt et udsnit af virksomhedens ledere og medarbejder, 
at diskutere arbejdsmiljøarbejdet i et historisk perspektiv med henblik på fremtidig 
forandringer. Hvad er historisk set lykkedes, og hvad har været vanskeligt? Hvordan kunne 
der rettes op på dette i fremtiden? Hvad betyder det for det projekt, som I har tænkt at 
arbejde med og for jeres fremtidige arbejdsmiljøorganisering og -satsning? 
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Deltagerkredsen udgjorde op til 10 personer og skulle være bredt sammensat af topledelse, 
mellemledere, sikkerhedsleder, sikkerhedsrepæsentanter m.fl., så det dækkede et bredt felt 
af ansatte, ledere og medarbejdere i virksomheden. Deltagerkredsen var sammensat, så de 
væsentlige afdelinger/sektioner m.v. for det forebyggende arbejdsmiljøarbejde var inviteret 
– også nogle, som ikke tidligere har været centralt placeret i arbejdsmiljøarbejdet.   
 
Programmet var bygget op i to dele, der tilsammen udgjorde et samlet forløb, som 
byggede på de foregående øvelser og diskussioner. Det var derfor planlagt ud fra, at alle 
deltog hele dagen. Hvert af de to delforløb tog ca. 3 timer, og der var indlagt en 
frokostpause imellem.  
 
Historieøvelsen var bygget op omkring 4 runder, hvor deltagerne hver for sig skulle 
udfylde en række A5-papirer (lapper) med svar på de stille spørgsmål. Derefter satte hver 
enkelt deres lapper op på en i forvejen opsat tidslinie på væggen, der hvor den tidsmæssigt 
passede, og kommenterede det indholdsmæssige på lappen. Tidsliniens perspektiv var ca. 
10 år tilbage i tiden. Således gentog øvelsen sig 4 gange. Spørgsmålene i de fire runder var: 
 
• Betydningsfulde begivenheder på virksomheden i den givne periode 
• Betydningsfulde begivenheder i arbejdsmiljøarbejdet i de seneste 5-10 år 
• Vigtige personer for arbejdsmiljøets udvikling i perioden 
• Væsentlige problemstillinger, diskussioner, uenigheder m.v. i perioden 
 
For at holde de forskellige temaer ude fra hinanden havde hver rundes lapper sin egen 
farve. Efter hver runde var der en kort diskussion om det billede, som tegnede sig 
efterhånden, som der blev lagt nye lag på historien. 
 
Efter således at have været igennem de 4 runder var der tydeligt et broget billede med 
mange forskellige indput til den samlede historie. For at få mere systematik i dette, blev 
deltagerne opdelt i grupper af 3-4 personer, som skulle opdele historien i perioder – efter 
eget skøn og vurdering. Disse perioder skulle have en overskrift – en kapiteloverskrift. 
Dette måtte gerne være lidt poetisk, sjovt, en metafor osv. 
 
Anden del af dagen – eftermiddagen – var helliget en diskussion af det fremkomne 
historiebillede. Hvad var overraskende, hvilke styrker og svagheder var der i 
arbejdsmiljøarbejdet, og hvad betyder det for det fremtidige arbejdsmiljøarbejde? Med 
udgangspunkt i hvad vi tidligere havde kaldt “det gode arbejdsmiljøarbejde”, var det 
aktionsforskernes opgave at pirke til og spørge ind til de forskellige sider af det fremkomne 
historiebillede med henblik på at åbne for læring og erkendelse af styrker, mangler og 
muligheder i netop denne virksomheds arbejdsmiljøarbejde. 
 
Efter således at have endevendt historien blev de sidste 2 timer brugt til at diskutere, hvad 
de fremkomne forhold og diskussioner måtte få af betydning for det projekt, som skulle 
formuleres. Også her var det konsulentens rolle at pirke og spørge ind til projektideerne i 
lyset af eventuelle svagheder og projektformer. Under dette forløb fik virksomhederne 
udleveret et papir med elementer i det gode projektforløb. For at fastholde det visuelle i 
diskussionerne også i denne fase, blev de forskellige overvejelser skrevet på flip-over, 
efterhånden som diskussionerne udviklede sig. 
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Praktisk opbygning af dagen. Der skulle bruges et uforstyrret lokale, hvor det var muligt 
på en lang væg/to sammenhængende vægge med malertape at opsætte en lang række 
sedler. Ud over stole til deltagerne (incl. aktionsforskerne) blev der i første del af 
programmet ikke brugt andet. Deltagerne sad i en halvcirkel vendt mod væggen/væggene. 
Anden del af programmet foregik i samme lokale, men omkring et bord. 
 
Konsulenten fra CASA var ansvarlig for programmet, djævlens advokat og ordstyrer for 
dagen. En studentermedhjælp noterede hele dagen flittigt på den medbragte pc´er. 
 
Afrapportering fra dagen. Hver virksomhed fik et skriftligt referat fra historieværkstedet 
til brug for det fortsatte arbejde med udformningen af projektbeskrivelsen. 
 
3. Karriererforløb, arbejde-fritids sammenhæng og arbejdsmiljø 
 
Formålet med interviewet: 
• Vise hvorledes et karriereforløb ser ud i branchen – herunder livsforhold udenfor 

arbejdslivet (livsstil, sociale forhold, familie m.v.), som spiller ind/samspiller med dette. 
• Hvad er de mest belastende arbejdsmiljøforhold i branchen set bagud i et livslangt 

perspektiv. Hvad er det, der rigtigt slider, og hvornår begynder man at mærke det, og er 
der nogle “træk”/tendenser i dette? Hvad gør, at man bliver i branchen? 

• Hvad kan der gøres for at forbedre forholdene – personligt, arbejdspladserne, 
organisationerne i branchen? 

 
Interviewforløbet: 
Introduktion til interviewet.  
 
Del 1: Facts fra det virkelige liv:  
Individuel øvelse 1:  
Skriv alle de væsentligste begivenheder i dit karriereforløb. 
- Hver af de 3 personer “hænger” deres lapper op på egen tidslinie og kommer med korte 

kommentarer. 
 
Individuel øvelse 2:  
Skriv de væsentligste begivenheder i dit familieliv/sociale liv (gift, børn, skilsmisser, 
flytninger, arbejdsløshed, uddannelser, sygdom, m.v.), som kan have indflydelse på dit 
karriereforløb. En beskrivelse på hver lap. 
- Ophængning som beskrevet ovenfor. 
 
Individuel øvelse 3:  
Hvilke særlige arbejdsmiljøbelastninger – sygdomme/sygdomssymptomer og evt. 
årsagsforklaringer har du været ud for og på hvilket tidspunkt i dit arbejdsliv? 
- Ophængning som beskrevet ovenfor. 
 

Del 2: Diskussion af de givne facts 
Fælles diskussion: 
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• Hvad er der af fælles træk i de tre historier? 
• Tegner det et billede, som er rimeligt alment for branchen? 
• De væsentligste sygdomssymptomer. 
• De væsentligste arbejdsmiljøfaktorer – og er det nu også det? (vores kritiske indgang til 

dem) – husk arbejdstid. 
• De væsentligste livsstilsfaktorer – tobak, alkohol, motion, spisevaner, 
• Om dem, som ikke er med i branchen mere. 
• Hvorfor ryger man ud af branchen? 
• Hvad får jer til at blive i branchen? 
• Den personlige håndtering af krav, belastninger og muligheder 
• De væsentligste sociale livsforhold – ægtestand, børn, bolig, m.v. 
• Hvad skal der til i branchen for at gøre arbejdsmiljøet bedre? 


