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Internal communication in a change process 

The purpose of the thesis is to examine how internal communication can be used in an 

organisational change process. Due to the increasing globalization and the financial crisis where 

competition is rising, the ability to adapt to the global market has become a crucial necessity. 

Therefore organisations must be dynamic and able to be ahead of themselves.  

We possess a curiosity of how internal communication can be used in organisational changes. 

Therefore, we have formulated the following thesis statement: How can internal communication 

be used in a change process? 

Our thesis is based on theory as well as practice. Our theoretical part revolves around subjects 

such as change, culture and leadership. We find that these subjects are relevant in order to be 

able to answer our thesis statement. In the second part of our thesis, we deal with our case study, 

Ardagh Glass Holmegaard. The reason for choosing a casestudy is due to the fact that we wanted 

to gain knowledge about how an actual organisation had made use of internal communication in a 

change process, thus examining our thesis statement from a practical point of view. Thereby, the 

issues studied in the theoretical part were to function as a theoretical frame for the second part of 

the thesis. Both the theories studied and the knowledge obtained by our observations from our 

practical example have provided us with the ability to declare something about the way in which 

internal communication can be used in organisational change processes. 

Our analysis has revealed several ways in which internal communication can be used in a change 

process: 

Firstly, our studies have shown how internal communication based on continuous dialogue 

between the management and the employees can be a tool to decrease the employees’ resistance 

towards the change process.  

1. If the management engages in a closer dialogue with the employee, the result might be 

that the employee will gain a more secure feeling about the implications caused by the 

change, resulting in the fact that the insecurities and worries about the change might be 
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reduced. Furthermore, a continuous dialogue can result in the employees feeling well 

informed about the process, resulting in a decrease of feeling left out and confused. 

2. Resistance towards change can occur due to different interpretations of the message, as 

the management and the employees might interpret the message differently. By using 

internal communication based on dialogue between management and employees, it is 

possible to create a mutual understanding of the message, thus revealing that perhaps the 

resistance was merely based on the fact that the message was interpreted differently.    

Secondly, internal communication can be used with an advantage when delivering the message of 

a change. It is important to make use of mass communication as well as a more intimate face-to-

face communication, such as dialogue. This kind of communication opens up for the possibility of 

the employee to ask question and thereby be a more central part of the process.  

Thirdly, we found that internal communication can be used when having to communicate the 

message in a way that is appropriate and comprehensible for the employees. Internal 

communication can indeed be used with regard to the culture in the organisation as there has to 

be coherence between the culture and the communication in the change process.  

Finally, we can conclude that there are several ways in which internal communication can be used 

in a change process. 
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1. Indledning 

I vores globaliserende samfund er forandringer blevet en livsbetingelse. Organisationer verden 

over bliver i stigende grad konfronteret med et pres om at være i stand til at ændre sig, hvis de 

skal kunne overleve på et globaliserende marked, hvor organisationens omverden kontinuerligt 

forstørres, og konkurrencen stadigt øges. Dette understøttes ligeledes af direktøren for K&K 

Lederudvikling A/S Klaus Guldbrandsen:  

… organisationernes evne til at absorbere forandringer er blevet 

afgørende for deres succes og overlevelse. De organisationer, der er 

bedst til at håndtere forandringerne i omgivelserne, er morgendagens 

videre. Evnen til at lede forandring er dermed blevet et afgørende 

konkurrenceparameter – derfor den massive interesse for 

forandringsledelse. (Guldbrandsen 2006a: 1) 

De moderne organisationer skal være dynamiske, i konstant bevægelse med et behov for at tænke 

nye metoder til, hvorledes de som organisation kan være fremme i skoene. 

Organisationsforandringer er således et begreb, som er relevant i tiden, hvilket både er grundet 

ovenstående krav til organisationerne, men også grundet det faktum, at der eksisterer mange 

forskellige bud på, hvordan man som organisation kan tackle de forandringsprocesser, som man 

dagligt konfronteres med. Organisatoriske forandringer kan have store konsekvenser for selve 

organisationen, men også for de mennesker, som lever i den. Ud fra Guldbrandsens udsagn synes 

ledelse og dennes håndtering af forandringer at være et af de elementer, som kan spille en 

afgørende rolle i en forandringsproces.  

Dette speciale omhandler således forandringer. Det handler om, hvordan man i en organisation 

kan håndtere forandringer, og hvordan man hertil kan anvende intern kommunikation i en 

forandringsproces.  

I forbindelse med organisatoriske forandringer udtaler Bo Folkmann, forandringsleder og 

indehaver af In2change, at han ikke mener, at forandringen kommer længere end dertil, hvor den 

enkelte medarbejder kan følge med og er parat til at gå (Folkmann 2008: afsnit 4).”Derfor er det 

først og fremmest gennem ændring af den måde medarbejderne tænker på, at der sker en 
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påvirkning af den enkelte medarbejders adfærd og holdning” (Folkmann 2008: afsnit 4). Hertil 

påpeger han, at ”Ved at adressere de menneskelige sider i forandringsprocessen kan 

forandringshastigheden og -sikkerheden for succes øges, og dermed reducere de totale 

omkostninger radikalt” (Folkmann 2008: afsnit 18).  

Således omhandler organisatoriske forandringer, ifølge Bo Folkmann, også den mere 

menneskelige proces. Med Folkmanns udsagn in mente kræver det, hvis organisatoriske 

forandringer skal føres ud i livet, at man har medarbejderen med. Med dette speciale ønsker vi 

derfor ligeledes at sætte fokus på de mere menneskelige faktorer, som påvirkes i forbindelse med 

en forandring.  

En af bevæggrundene for, hvorfor vi finder organisationsforandringer interessante at beskæftige 

os med i vores opgave, skal først og fremmest findes i det faktum, at 2 ud af 3 organisatoriske 

forandringsprojekter enten mislykkes (Grumstrup 2005 [Interview med Brandi]: afsnit 5) eller ikke 

opfylder alle de mål, der var sat med forandringen (Guldbrandsen 2006b). Ifølge den adm. direktør 

for Nordisk Kommunikation A/S Pelle Carlo Nilsson er dårlig kommunikationen en betydelig grund 

til, at forandringer mislykkes (Nilsson 2006: afsnit 3). Han påpeger hertil, at:  

En stor undersøgelse af intern kommunikation med interview af 12.000 

medarbejdere i skandinaviske virksomheder dokumenterer, at 

forandringskommunikationen er det enkeltstående område med det 

største forbedringspotentiale. Faktisk er det kun hver anden 

medarbejder i undersøgelsen, der føler sig godt informeret ved 

forandringer på arbejdspladsen! (Nilsson 2006: afsnit 4)  

Med afsæt i Pelle Carlo Nilssons udtalelser synes forandringskommunikationen at være et af de 

problematiske felter i forbindelse med en forandring. Herunder kan man gisne om, hvorvidt dårlig 

forandringskommunikation til medarbejderne måske kan være en af grundende til at 2 ud af 3 

organisatoriske forandringsprojekter mislykkes eller ikke når målopfyldelsen med projektet. 

På baggrund af ovenstående udtalelser synes ledelse, den menneskelige faktor samt intern 

kommunikation at spille en essentiel rolle i forbindelse med organisatoriske forandringer. 
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1.1 Problemstilling og problemformulering 

Specialets omdrejningspunkt er således organisatoriske forandringer og den interne 

kommunikation, som finder sted i denne proces. Vi besidder en nysgerrighed omkring effekten af 

intern kommunikation i en forandringsproces, hvorfor vi har formuleret følgende 

problemformulering: 

 

Hvordan kan intern kommunikation anvendes i en forandringsproces? 

 

 

Formålet med dette speciale er således at belyse, hvordan intern kommunikation kan anvendes i 

en forandringsproces. Vi ønsker at sætte fokus på den interne kommunikation mellem ledelse og 

medarbejder i en forandringsproces. Hertil ønsker vi at sætte fokus på, hvordan intern 

kommunikation kan være et behjælpeligt middel i håndteringen af nogle af de problemstillinger, 

som kan opstå i kølvandet på en forandring. Det kan være problemstillinger i form af manglende 

motivationen fra medarbejdernes side grundet forandringens konsekvenser, medarbejdernes 

bekymringer for det ukendte i forandringen samt negative reaktioner fra medarbejderne grundet 

en uforståenhed overfor årsagen til forandringen. Vi ønsker at anskueliggøre dette emne, da det 

er vores hypotese, at intern kommunikation netop kan være afgørende for implementeringen og 

gennemførelsen af en vellykket forandring. 

Vi vil søge at besvare vores problemformulering ud fra en teoretisk analyseramme og ud fra et 

praktisk eksempel i form af et casestudie. Vores speciale er af induktiv karakter, da vi - på 

baggrund af vores casestudie - induktivt slutter os til en generel viden (Andersen 2005: 115). På 

baggrund af interviews af et udsnit af medarbejderne i vores casevirksomhed forsøger vi således 

at sige noget generelt. Således er det endvidere vigtigt at fastslå, ”at vi aldrig kan være hundrede 

procent sikre på en induktiv slutning, eftersom den bygger på empirisk materiale, som sjældent 

bygger på en fuldstændig optælling” (Thurén 2008: 27). Ud fra vores casestudie kan vi således ikke 

opnå hundrede procent vished, men vi kan derimod opnå en større eller mindre sandsynlighed 

(Thurén 2008: 29). 
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1.2 Begrebsafklaring 

Med afsæt i vores problemformulering bliver intern kommunikation såvel som forandringer 

essentielle begreber i denne opgave, hvorfor vi føler, at det er nødvendigt at redegøre for, 

hvordan vi anskuer begreberne igennem opgaven. 

Idet vi er af den antagelse, at ethvert menneske er subjektivt fortolkende, hvorfor det ikke er 

muligt at besidde en objektiv viden, tilslutter vi os interaktionsparadigmet. Vi anskuer således 

intern kommunikation som værende kommunikation mellem to eller flere parter, hvor 

kommunikationen skabes i et samspil mellem afsender og modtager, hvorfor modtageren bliver 

en ligeså vigtig bestanddel af kommunikationen som afsenderen. Således afstår vi fra 

transmissionsparadigmet, der sætter afsender i fokus og anskuer kommunikationen ud fra, at 

afsenderen, med adgang til objektiv viden, kan styre kommunikationen. En uddybende 

redegørelse for dette valg samt en mere dybdegående præsentation af de to divergerende 

paradigmer vil finde sted i afsnit 3.2.3. 

Forandringer henviser til de ændringer, som finder sted i organisationer. Det kan være små 

justeringer på arbejdspladsen i form af eksempelvis nye arbejdsopgaver eller samarbejdsroller. 

Dog kan forandringer også være af langt større karakter såsom fusioner, fyringer mv.. Det er 

forandringer, der rusker op i hele organisationens fundament. I denne opgave vil fokus primært 

ligge på de mere omfangsrige forandringer, som medfører ”et omfattende brud med 

organisationens eksisterende adfærds-, handlings- og fortolkningsmønstre” (Pjetursson og 

Petersen 1999: 107). En uddybende præsentation af de to typer af forandringer vil finde sted i 

afsnit 5.2.  
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1.3 Struktur 

Specialets struktur er som følger; 

Kapitler Afsnit 

1. Indledning - Indledning 
- Problemstilling og problemformulering 
- Struktur 

2. Metode - Opbygning af speciale 
- Specialets temaer 
- Videnskabsteoretisk tilgang 
- Afgrænsning 

3. Virksomhedskommunikation - Virksomhedskommunikation 
- Kommunikationstyper og – kanaler 

4. Organisationsteori - Organisationsstruktur og – former 
- Divergerende tilgange til 

organisationsteori 

5. Forandring - Typer af forandringer 
- Individet i forandringen 
- Forandringsagenten 
- Forandringskommunikation 

6. Kultur - Kultur, identitet og image 
- Definition af kultur 
- Kultur som fortolkningsmønster 
- Sproget som kulturelement 

7. Ledelse - Definition af ledelse 
- Ledelse, forandring og kommunikation 
- Kotters 8-trins model 
- Linjekommunikation 

8. Konklusion på teori - Konklusion 

9. Casestudie - Undersøgelsesdesign 
- Virksomheden 
- Ledelsens kommunikation af 

forandringen 
- Forandringen i Ardagh Glass 
- Kulturens påvirkning på 

kommunikationen i Ardagh Glass 
- Løsningsforslag 
- Konklusion på empiri 

10. Samlet konklusion - Konklusion 

Model 1: Egen konstruktion 

Nedenfor optræder en uddybende gennemgang af de forskellige kapitler. 
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1.3.1 Kapitelgennemgang 

Kapitel 1 indeholder indledningen til specialet, formålet med opgaven, problemstillingen og 

problemformulering samt en begrebsdefinition og opgavens struktur. 

Kapitel 2 er den metodiske del, som indeholder en redegørelse for specialets opbygning, en 

præsentation af de temaer, som er gennemgående i specialet, den teoretiske baggrund, vores 

videnskabsteoretiske tilgang til specialet samt en afgrænsning. 

Kapitel 3 præsenterer et af de primære begreber i vores opgave; intern 

virksomhedskommunikation. Her introduceres nogle af de grundlæggende elementer i begrebet, 

som vi finder relevante for vores videre arbejde med intern kommunikation. Dette kapitel 

fungerer som en generel introduktion, hvorfor det ikke er en del af besvarelsen af 

problemformuleringen. 

Kapitel 4 omhandler organisationsteori. Vi antager, at en organisations opbygning kan have stor 

betydning for kommunikationen i organisationen, hvorfor vi føler det nødvendigt at redegøre for 

de forskellige organisationsformer. Vi vil ligeledes præsentere to forskellige perspektiver inden for 

organisationsteori. Dette kapitel fungerer ligeledes som en generel introduktion til 

organisationsteori, hvorfor det ikke indgår i selve besvarelsen af vores problemformulering. 

Kapitel 5 omhandler forandringer i organisationsøjemed. Dette kapitel udgør en central del af 

vores speciale, da vi ønsker at undersøge, hvorledes intern kommunikation kan anvendes i netop 

en forandringsproces. I dette kapitel gives således en generel introduktion til organisatoriske 

forandringer. Endvidere sætter vi fokus på et af de primære områder i en forandringsproces; 

individet i forandringen. Med afsæt i begrebet intern kommunikation har vi tillagt den enkelte 

medarbejder i forandringsprocessen stor fokus. 

Kapitel 6 omhandler kultur. I dette kapitel vil vi anskue kulturen som værende det enkelte individs 

fortolkningsmønster. Det gøres med henblik på at undersøge, hvilken rolle kulturen spiller i 

forhold til individets opfattelse af den interne kommunikation, som udspiller sig i en 

forandringsproces. Bevæggrunden er, at vi antager, at kulturen kan influere på medarbejdernes 

forståelse af den interne kommunikation. Slutteligt sætter vi fokus på sproget som et 
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kulturelement i organisationer med henblik på at undersøge, hvorledes dette kan spille en rolle i 

forhold til ledelsens kommunikation til medarbejderne. 

Kapitel 7 er det sidste kapitel i vores teori og omhandler ledelse. Her belyser vi, hvordan ledelsen 

kan anvende intern kommunikation i en forandringsproces. Det skyldes, at vi antager, at ledelsens 

brug af intern kommunikation spiller en vigtig rolle i forbindelse med en forandringsproces.  

Kapitel 8 er konklusionen på vores teoretiske del af specialet. 

Kapitel 9 er vores empiriske del af specialet. Her præsenteres og analyseres vores 

casevirksomhed. Med baggrund i den teoretiske del er hoveddelen af vores empiriske analyse 

inddelt i tre dele; ledelse, kultur og forandring. Efterfølgende optræder der en række 

løsningsforslag, som er skabt og udledt på baggrund af de teoretiske grundlag og empiriens 

resultater. Formålet hertil er at skabe nogle alternative løsninger til, hvordan virksomheden kunne 

have avendt intern kommunikation i deres forandringsproces.   

Kapitel 10 udgør den samlede konklusion for hele specialet. 
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2. Metode 

I dette kapitel vil vi præsentere, hvordan specialet er opbygget, hvorefter vi vil redegøre for de 

forskellige hovedemner, som er gennemgående i specialet. Derudover vil vi præsentere vores 

teoretiske baggrund samt klarlægge vores videnskabsteoretiske tilgang til specialet, hvorfor vi vil 

præsentere hermeneutikken. Slutteligt vil vi foretage en afgrænsning.  

2.1 Opbygning af specialet 

Specialet er opdelt i to dele; en teoridel og en empiridel. Den teoretiske del udgør fundamentet i 

opgaven, hvortil vi forsøger at afdække den teori, som vi finder relevant for besvarelsen af 

problemformuleringen. Udover at fungere som en selvstændig besvarelse af vores 

problemformulering fungerer teoridelen endvidere også som en teoretisk base, som vil danne 

grundlag for vores casestudie. De forskellige teoretiske kapitler fungerer således som en 

analyseramme for resten af specialet, hvor vi anskuer vores teori ud fra et praktisk eksempel. 

Således er specialets anden del baseret på et casestudie som undersøgelsesmetode for vores 

teori. Det er begrundet med, at vi først og fremmest finder det hensigtsmæssigt at anskue vores 

teori ud fra et praktisk eksempel med henblik på at belyse vores problemstilling inden for det 

virkelige livs rammer. Endvidere finder vi det hensigtsmæssigt at inddrage et casestudie, idet det 

er svært at arbejde eksperimentelt med organisationer, hvorfor organisationer må studeres i 

deres vante omgivelser (Andersen 2003: 150). Ligeledes finder vi, at casestudiet er relevant i vores 

tilfælde, da casestudiemetoder ”… er særlig udbredte, når det gælder undersøgelser af sociale 

delsystemer: institutioner og organisationer” (Ibid.). På baggrund af ovenstående har vi således 

valgt at anskue vores teori ud fra et praktisk eksempel; forandringen i Ardagh Glass Holmegaard.  

En mere dybdegående gennemgang af vores empiriske undersøgelsesdesign vil være placeret i 

den empiriske del af vores opgave, afsnit 9.2. Nedenfor optræder en præsentation af de 

forskellige temaer, der er gennemgående for vores speciale. 

2.1.1 Specialets temaer 

Vores speciale er bygget op omkring temaer, som både indgår i teorien og i empirien. Som det 

fremgår i afsnit 1.3.1, er kapitlerne virksomhedskommunikation og organisationsteori fremsat som 

en generel introduktion, hvorfor de ikke indgår i selve besvarelsen af problemformuleringen. 

Derimod er vores speciale bygget op omkring 3 temaer;  
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- Forandring. Da specialet omhandler intern kommunikation i en forandringsproces, føler vi det 

nødvendigt at beskæftige os med organisatoriske forandringer. Herunder vil vi beskæftige os med, 

hvilke reaktioner forandringer kan igangsætte i individet, og hvordan intern kommunikation kan 

anvendes i dette aspekt. 

- Kultur, idet vi antager, at kulturen kan influere på den interne kommunikation, som anvendes i 

forandringsprocessen, hvorpå medarbejdernes forståelse af den interne kommunikation kan 

påvirkes via deres kulturelle fortolkningsmønster.  

- Ledelse, idet vi ønsker at belyse, hvordan ledelsen kan anvende intern kommunikation i en 

forandringsproces. Som nævnt anskuer vi intern kommunikation ud fra interaktionsparadigmet, 

hvorfor kommunikation er noget, der finder sted mellem 2 eller flere parter. Hertil udgør ledelsen 

den ene part i forandringskommunikationen, hvorfor ledelsens rolle i kommunikationen således 

bliver essentiel.  

Som nævnt indgår de teoretiske kapitler i selve besvarelsen af problemformuleringen, ligesom de 

udgør en analyseramme for specialets empiriske del. Vores empiri er således opbygget på de tre 

temaer; ledelse, forandring og kultur. I empirien belyser de tre temaer, hvordan casevirksomheden 

har anvendt intern kommunikation i deres forandringsproces, samt hvilke reaktioner forandringen 

og kommunikationen har medført:  

- Ledelsens kommunikation af forandringen belyser, hvordan ledelsen har benyttet sig af intern 

kommunikation i forandringsprocessen. Herunder, hvilke kanaler ledelsen har kommunikeret 

igennem, samt hvilke overvejelser ledelsen har haft omkring sin kommunikation af 

forandringsbudskaberne til medarbejderne. 

- Forandringen i Ardagh Glass Holmegaard belyser medarbejdernes reaktion på den interne 

kommunikation, som har fundet sted i forandringsprocessen. Igen tages der udgangspunkt i 

individet (medarbejderen) og dennes fortolkning af forandringskommunikationen. 

- Kulturens påvirkning på kommunikationen i Ardagh Glass Holmegaard belyser, hvordan kulturen 

kan have influeret på medarbejdernes opfattelse af den interne kommunikation, som er blevet 

benyttet i forandringsprocessen, samt om ledelsen har taget det sproglige, kulturelle aspekt i 

betragtning i sin kommunikation til medarbejderne. 
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2.1.2 Den teoretiske baggrund 

Den teoretiske del af specialet bygger på teori om forandring, kultur og ledelse i organisatoriske 

sammenhænge. Med henblik på at belyse disse områder beskæftiger vi os med et bredt udvalg af 

teoretikere.  

I den forbindelse har vi bl.a. valgt at trække på teori fra Francisco Varela og Humberto Maturana, 

som begge har en Ph.D. i biologi fra Harvard Universitet. Maturana og Varela har udviklet begrebet 

autopoiese, som betyder selvskabelse (Maturana & Varela 1987: 59). Dette begreb er essentielt for 

vores speciale, idet de to teoretikere med afsæt i dette begreb anskuer individet som værende 

subjektivt og som fortolker og skaber af sin egen virkelighed. I vores kapitel om forandring belyser 

vi individet i forandringen og individets eventuelle modstand mod forandringer. Vi mener, at dette 

begreb tilfører denne del af specialet et spændende aspekt, idet individets forståelse af en 

forandring således hænger i tråd med den subjektive forståelse og fortolkning af de budskaber, 

som kommunikeres i forbindelse med forandringen. Igennem hele specialet betragter vi individet 

som værende subjektivt og egen fortolker af virkeligheden, hvorfor begrebet autopoiese knytter 

sig til resten af specialet.  

Ydermere har vi valgt at trække på teori af Majken Schultz, som er professor og Ph.D. ved 

Copenhagen Business School. I vores kapitel om kultur søger vi at behandle kultur som et 

fortolkningsmønster. Hertil trækker vi på det symbolske perspektiv, som Majken Schultz netop 

redegør for i sin bog Kultur i Organisationer. I den forbindelse trækker vi ligeledes på teori fra 

Edgar Schein, professor ved MIT Sloan School of Management. På trods af at vores primære 

tilgang til kultur er baseret på symbolismen, understøtter Scheins kulturniveauer – og i 

særdeleshed de grundlæggende antagelser på 3. niveau - netop måden, hvorpå man kan anskue 

kultur som et fortolkningsmønster. 

Desuden bygger specialet på teori fra bl.a. Helle Petersen, Anne Katrine Lund, Leif Pjetursson og 

Steen Hildebrandt, som alle belyser relevante punkter inden for specialets temaer; forandring, 

kultur og ledelse. 

2.2 Videnskabsteoretisk tilgang 

For at skabe bedre indsigt i vores speciale, finder vi det essentielt at klarlægge vores 

videnskabsteoretiske tilgang; hermeneutikken. Begrebet hermeneutik stammer fra det græske ord 
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hermeneuein, der betyder forstå, fortolke, tyde (Jacobsen et. al 1999: 165). I Hermeneutikken 

styres menneskelige handlinger ”af det menings-/betydningsindhold, der ligger i den enkelte 

persons subjektivitet” (Launsø og Rieper 2000: 54). Den hermeneutiske tilgang lægger således 

vægt på subjektivitet frem for objektivitet, og fokus ligger således på at forstå disse handlinger 

frem for at søge en forklaring på dem.  

2.2.1 Den hermeneutiske cirkel 

Inden for hermeneutikken sker denne forståelse gennem ”historisk indsigt, tradition og for-

forståelse” (Nielsen og Tvarnø 2005: 262). For-forståelsen er den subjektive forståelse, som 

fortolkeren har på forhånd. Via dialog skabes der en fortolkning, hvorefter der skabes en ny 

forståelsesramme, som således danner en ny fortolkning. Denne tolkningsproces kaldes den 

hermeneutiske cirkel. Andersen (2005) beskriver, at ”Ved tolkningsprocessen forsøger 

undersøgeren at forstå/fortolke – ofte gennem dialog (…) – den udforskedes livsverden (198). 

Gennem tolkningsprocessen ændrer deltagerne gradvist ”deres gensidige forståelse af hinandens 

livsverdener ved korrektion af deres forforståelser og eliminering af fordomme” (Andersen 1994: 

173 i Andersen 2005: 198).  Igennem dialogen i vores empiriske undersøgelser fortolker vi de 

interviewedes udsagn med det formål at opnå en forståelse for de holdninger og opfattelser, som 

ytres. 

Ifølge Thurén (2008) er hermeneutisk tolkning vigtigt, ”når det handler om at forstå mennesker, 

menneskers handlinger og resultatet af menneskers handlinger”(116). Men tolkning er dog et 

usikkert foretagende og kan ikke testes intersubjektivt, idet den påvirkes af fortolkerens 

vurderinger, forforståelse og kontekst (Thurén 2008: 116). 

Den hermeneutiske tilgang kan altså gøre fortolkningsprocessen mere tvivlsom og diskuterbar, 

idet vi som fortolkere altid vil være påvirkede af vores egen vurdering og forforståelse. Som det 

imidlertid fremgår i afsnit 5.3.2, mener vi dog også, at mennesket altid vil være subjektivt, hvorfor 

objektiviteten må sættes til side.  

2.3 Afgræsning 

I opgaven har vi været nødsaget til at foretage visse afgrænsninger. Kommunikation er et begreb, 

som vi har tillagt betydelig fokus i vores opgave. Da formålet med dette speciale er at undersøge, 
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hvordan intern kommunikation kan anvendes i en forandringsproces, har vi således valgt at 

afgrænse os fra den eksterne kommunikation, samt de eksterne interessenter i organisationer. 

Med afsæt i begrebet forandring har vi ligeledes været nødsaget til at foretage en afgrænsning. Da 

vores speciale lægger fokus på kommunikationen i forbindelse med forandringer i organisationer, 

afgrænser vi os her fra andre faktorer, som spiller ind i en forandringssituation, såsom økonomiske 

konsekvenser.  

Grundet specialets omfang har vi måttet afgrænse os fra at inddrage multiple casestudier, hvorfor 

vi har valgt kun at koncentrere os om et single casestudie. 

Slutteligt har vi afgrænset os fra de øvrige selskaber i Ardagh Glass koncernen til dels grundet 

specialets omfang og dels grundet det faktum, at de resterende datterselskaber er placeret 

internationalt, hvorfor et casestudie af hele koncernen ville være for omfangsrigt. 
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3. Virksomhedskommunikation 

3.1 Indledning 

Da målet med denne opgave er at undersøge, hvordan intern kommunikation kan anvendes i en 

forandringsproces, bliver kommunikation således et primært begreb inden for dette speciale, 

hvorfor vi finder, at en generel introduktion er nødvendig. Formålet med dette kapitel er som 

følge deraf at definere og redegøre for begrebet virksomhedskommunikation med særligt fokus på 

vores valg af område inden for kommunikation; virksomhedens interne kommunikation.  

Med udgangspunkt i primært Helder (1999b) og Holten Larsen og Schultz (1998) vil vi introducere 

begrebet virksomhedskommunikation og redegøre for begrebets udvikling med henblik på at 

skabe en klarlægning af begrebet. Hertil vil vi desuden redegøre for opfattelsen af afsenders og 

modtagers rolle i kommunikationen med udgangspunkt i litteratur af Kragh (1999) og Holm og 

Norlyk (2006). 

Med litteratur fra Riis Kistrup og Mølgaard Toft (2006) og Helder (1999a) vil vi slutteligt redegøre 

for de forskellige former for interne kommunikationskanaler og den betydning, som brugen af 

kanalerne har.  

3.2 Virksomhedskommunikation 

Nedenfor vil vi redegøre for virksomhedskommunikationens udvikling, hvorfor vi vil redegøre det 

funktionsopdelte og holistiske syn på virksomhedskommunikation. 

3.2.1 Virksomhedskommunikation i den traditionelle funktionsopdelte 

virksomhed 

I den traditionelle, funktionsopdelte virksomhed eksisterer der en klar opdeling af virksomhedens 

kommunikation. Dette er en opdeling mellem den interne og eksterne kommunikation (Helder 

1999b: 29). Den interne kommunikation omfatter kommunikationen inde i virksomheden f.eks. 

personaleblade, intranet, (stor)møder, kurser, hvorimod den eksterne kommunikation omfatter 

den kommunikation, som skal foregå til virksomhedens interessenter, herunder kunder og 

leverandører. Det er opgaver i form af f.eks. pressemeddelelser, produktorienterede 

publikationer, reklamer mv.. Denne opdeling kan ses i selve organisationen, hvor forskellige 

funktioner (eksempelvis HR, marketing mv.) hver især har ”ejerskab” over de forskellige interne 



Intern kommunikation i en forandringsproces 

14 

 

eller eksterne budskaber (Holten Larsen og Schultz 1998: 33). Problemet ved denne opdeling er, at 

virksomhedens kommunikation risikerer at miste sin sammenhæng ved at have den interne og 

eksterne kommunikationen adskilt i forskellige funktioner. Det kan skyldes, at HR afdelingen 

måske udsender et internt budskab, som ikke stemmer overens med det eksterne budskab, som 

udsendes af marketingafdelingen. Hvis der ikke eksisterer en sammenhæng mellem de interne og 

eksterne budskaber, kan der skabes dissonans i virksomhedens kommunikation, og det bliver 

således svært for medarbejderne at forstå og formidle virksomhedens budskaber, hvilket kan 

skabe en tvetydig og utroværdig kommunikation. Dette understøttes ligeledes af den hollandske 

professor van Riel (1992), idet han beskriver, at ”The wide range of internal ’sources’ can lead to 

fragmented, even contradictory, picture communicated by the company when viewed as a whole” 

(1).  

3.2.2 Virksomhedskommunikation i den holistiske virksomhed 

Nu søger man at betragte virksomheden som én helhed; den såkaldte holistiske tankegang. Her er 

det hele virksomheden, der kommunikerer og kommunikeres (Helder 1999b: 27). Med afsæt i den 

holistiske kommunikation argumenterer man for at have et samlet helhedssyn på virksomhedens 

kommunikation, hvorfor skellet mellem intern og ekstern ophæves (Holm og Norlyk 2006: 44). 

Budskaberne fra den interne og eksterne kommunikationen skal koordineres, og 

kommunikationen skal integreres, så det er de samme budskaber, som gennemsyrer hele 

virksomheden. Denne form for intern kommunikation kaldes integreret kommunikation (Helder 

1999b: 29 og Riis Kistrup og Mølgaard Toft 2006: 116). Integreret kommunikation er entydig 

kommunikation. Ved integreret kommunikation søger man at skabe en såkaldt ”rød tråd” i 

virksomhedens kommunikation, hvorfor den interne og eksterne kommunikation derved bliver 

identisk. Styrken ved den integrerede kommunikation kan være, at medarbejderne bliver i stand til 

at forstå virksomheden og se sammenhængen mellem egne arbejdsopgaver, virksomhedens 

ståsted samt den værdi, som de som medarbejdere tilfører virksomheden (Riis Kistrup og 

Mølgaard Toft 2006: 116). Den integrerede kommunikation muliggør endvidere, at medarbejderne 

kan agere som ”ambassadører” for organisationen og derved kommunikere eksternt på vegne af 

organisationen.  
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I en virksomhed, som praktiserer integreret kommunikation, bliver ledelsen evne til at 

kommunikere afgørende. Hvor virksomheders kommunikationslinjer tidligere har været baseret på 

et etableret autoritetshierarki, hvortil ledelsen har udstukket de strategiske retningslinjer for 

virksomheden (Helder 1999b: 28), har dette ændret sig. Ledelsen primære rolle bliver nu at være i 

stand til at fastsætte og skabe en identisk forståelse for virksomhedens indhold (Holten Larsen og 

Shultz 1998: 38). Ledelsen skal styrke medarbejdernes forståelse af virksomheden og dertil også 

styrke medarbejdernes evne til at kunne kommunikere virksomhedens ståsted, hvilket i højere 

grad bliver muligt for medarbejderne, hvis virksomhedens interne og eksterne budskaber er 

identiske. 

3.2.3 Medarbejderen – den aktive modtager 

I takt med at der er sket en udvikling af kommunikationen i virksomheder, er der ligeledes sket en 

ændring i opfattelsen af kommunikationen mellem ledelse og medarbejder, idet man bevæger sig 

længere væk fra den traditionelle, lineære kommunikationsopfattelse (transmissionsparadigmet) 

mod en mere cirkulær proces, hvor modtagerens (medarbejderens) rolle bliver central for 

kommunikationen (interaktionsparadigmet) (Helder 1999b: 36). Som nævnt i afsnit 1.2 anskuer vi 

intern kommunikation ud fra interaktionsparadigmet. Nedenfor vil vi kort redegøre for to 

overordnede måder at betragte kommunikation på; henholdsvis transmissionsparadigmet og 

interaktionsparadigmet. Dette vil blive gjort med henblik på at skabe en klarlægning af måden, 

hvorpå vi anskuer den interne kommunikation i opgaven. 

3.2.3.1 Transmissionsparadigmet 

I den traditionelle kommunikationstænkning antager man, at man kan ”påvirke modtagerne i en 

ønsket retning via en rationel udvælgelse af midler og entydig definition af sin målgruppe” (Kragh 

1999: 74). Denne traditionelle form for kommunikation kan ligeledes beskrives som værende ”en 

ubrudt lineær transmission af data fra afsender til modtager” (Holm og Norlyk 2006: 48). Med 

afsæt i transmissionsparadigmet sættes afsender i fokus. Således er det afsenderen, der vælger 

budskabet, formulerer budskabet og sætter rammerne for budskabet (Ibid.).  Afsenderen har her 

adgang til en objektiv viden omkring modtageren og ved derfor, hvordan denne vil reagere på 

budskabet. Ved denne tilgang til kommunikationen er et af de største problemer, at modtagerens 

rolle pacificeres. Dette understøttes ligeledes af Kragh;  
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Hvis det er medarbejderne eller virksomhedens kunder og interessenter 

– modtagerne – som i stigende grad vurderer, fortolker og stiller krav til 

virksomhederne og deres ledelse, og hvis sidstnævnte i stigende grad er 

tvunget til at basere deres beslutninger på selvstændige og autonome 

modtageres opfattelser, så er det svært at acceptere modeller, der 

sætter afsenderen i centrum... (Kragh 1999: 74).    

Endnu et problem ved transmissionsparadigmet er, at det ikke medtager kulturens betydning for 

forståelsen af budskabet (Holm og Norlyk 2006: 48). Kommunikationsfaktorer, såsom modtagers 

afkodning af afsenders budskab samt de kulturelle faktorer, der kan påvirke modtagers forståelse 

af budskabet, tages således ikke i betragtning. Ved denne form for kommunikation ligger det 

primære fokus således på afsenders intentioner med kommunikationen (Ibid.). 

3.2.3.2 Interaktionsparadigmet 

Modsætningen til transmissionsparadigmet er interaktionsparadigmet. I dette paradigme ligger 

drivkraften i kommunikationsprocessen ikke kun hos afsenderen, men ligeledes hos modtageren. 

Kommunikationen ses her som ”en proces af kulturelt betinget kodning og afkodning af 

meddelelser snarere end den lineære overførsel af data…” (Holm og Norlyk 2006: 50). Et budskab 

vil således kodes af afsender og dernæst afkodes af modtageren, men modtagers afkodning vil 

ikke nødvendigvis være det, som afsender havde forestillet sig (Ibid.). Som beskrevet af Kragh 

(1999) ligger begrundelsen for at give modtageren større betydning i kommunikationsprocessen i, 

at ”det er inkonsistent at give afsenderen adgang til objektiv information, alt imens modtageren 

kun har den mulighed at opnå ledelsens subjektive viden” (101). Kommunikationsprocesserne skal 

derimod skabes igennem dialog, hvor de budskaber, som udsendes og udveksles, forstås og 

fortolkes i overensstemmelse med alle individernes forståelse (Kragh 1999: 102). Som beskrevet af 

Holm og Norlyk (2006) skabes vellykket kommunikation i et samspil mellem afsender og modtager, 

”der således ses som ligeværdige partnere i kommunikationsprocessen” (50).    

Der kan således argumenteres for, at virksomhedens kommunikation mellem ledelse og 

medarbejder skal skabes ud fra en forståelse af, at både ledelsen og medarbejder agerer som 

modtagere i kommunikationsprocessen. Ved at tage udgangspunkt i interaktionsparadigmet bliver 

modtageren (medarbejderen) således en vigtig bestanddel af kommunikationsprocessen, hvorfor 
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ledelsen (afsenderen) såvel som medarbejderen (modtageren) begge udgør kernen i den interne 

kommunikation, som udspiller sig i en given organisation.  

3.3 Kommunikationskanaler 

Når der skal kommunikeres ud i virksomheden, eksisterer der forskellige kanaler, hvorpå man kan 

få sit budskab igennem. Valget af disse kan måske være afgørende for, hvordan budskabet bliver 

modtaget og fortolket. 

3.3.1 Kommunikationskanaler 

Riis Kistrup og Mølgaard Toft (2006) argumenterer for, at den bedste interne kommunikation 

opnås ved at skabe kommunikation, som er kombineret af de centrale og lokale kanaler (42). De 

centrale kanaler udgør de massekommunikative kanaler bestående af f.eks. intranettet, pjecer, 

stormøder, medarbejderblad mv.. Denne form for top-down baseret kommunikationskanal er 

velegnet at benytte, når der hurtigt skal sættes en dagsorden (Højbjerg Christensen 1999: 161). 

Modsat de centrale kanaler er de lokale kanaler baseret på nærhed og face-to-face dialog. De 

lokale kanaler er bestående af den interpersonelle kommunikation, som finder sted imellem f.eks. 

ledelse og medarbejder på afdelingsmøder, i medarbejdersamtaler mv.. Denne form for 

kommunikation er nødvendig, når der skal skabes relevans for det enkelte individ (Ibid.). I en 

intern forandringsproces kan man med fordel benytte et mix af de centrale og lokale kanaler. På 

den måde skaber man større sikkerhed for, at alle bliver gjort opmærksomme på budskabet (via 

de centrale kanaler), samt at budskabet afkodes efter intentionen (via de lokale kanaler) (Riis 

Kistrup og Mølgaard Toft 2006: 42).  Valget af kanaler afhænger desuden meget af, hvilken form 

for medarbejderstab man har med at gøre. Eksempelvis har den uhomogene medarbejderstab 

oftest forskellige informationsbehov, hvorfor et mix af forskellige kanaler derfor kan være at 

foretrække. 

3.4 Delkonklusion 

På baggrund af ovenstående kan vi konkludere, at der er sket en del ændringer med hensyn til 

opfattelsen af virksomhedskommunikation. Virksomhedskommunikation har udviklet sig fra at 

være kommunikation, som var meget funktionsopdelt, hvor de interne og eksterne budskaber var 

opdelte, til at være kommunikation, hvor man søger at samle de interne og eksterne budskaber. 

Hertil kunne vi konkludere, at den holistiske virksomhedskommunikation medfører, at 
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medarbejderne kan have nemmere ved at identificere sig med virksomheden og dets ståsted, 

hvilket også muliggør, at medarbejderne er bedre i stand til at kommunikere virksomhedens 

budskaber.  

Dernæst kunne vi konkludere, at kommunikationsprocessen mellem ledelse og medarbejder 

bevæger sig væk fra en afsenderorienteret tilgang (transmissionsparadigmet). Hvor lederen som 

afsender tidligere besad en objektiv viden, hvor han kunne styre samtalen, kan vi konkludere, at 

man nu bevæger sig mod en mere modtagerorienteret tilgang (interaktionsparadigmet), hvor 

medarbejderen (modtageren) gives en større betydning i kommunikationsprocessen. Man forlader 

dermed ideen om, at ledelsen besidder en objektiv viden, hvorfor de forskellige budskaber forstås 

og fortolkes i overensstemmelse med både afsender og modtagers forståelse.  Hertil kunne vi 

konkludere, at denne ændring medfører, at intern kommunikation opfattes som kommunikation, 

hvor både afsender (ledelsen) og modtager (medarbejderen) udgør en lige vigtig del i 

kommunikationen.  

Slutteligt kan vi konkludere, at valget af kommunikationskanal kan være afgørende for, hvorvidt 

kommunikationen bliver forstået af alle og efter hensigten. En af måderne, hvorpå man kan skabe 

større sikkerhed for, at budskabet kommer ud til alle efter hensigten, er at kommunikere gennem 

både centrale og lokale kanaler. 
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4. Organisationsteori 

4.1 Indledning 

Det er vores antagelse, at kommunikationen i organisationen påvirkes af organisationens struktur 

såvel som af det organisationsperspektiv, som organisationen anlægger. Holten Larsen og Schultz 

(1998) beskriver, hvordan man i arbejdet med kommunikation ofte oplever, at ”traditionelle 

organisationsstrukturer og logikker udgør en voldsom barriere for opbygningen af effektiv og 

nødvendig kommunikation til marked, omverden og organisation” (3). I dette kapitel vil vi som 

følge deraf redegøre for den betydning, som organisationsformen og organisationsperspektivet 

kan have for en organisations kommunikation.  

Indledningsvis vil vi belyse to organisationsformer med henblik på at undersøge, hvilken betydning 

organisationsformen har for kommunikationen i organisationen. Hertil vil vi tage udgangspunkt i 

to divergerende organisationsformer, hvor vi vil benytte os af litteratur fra Bakka og Fivelsdal 

(2004) og Burns og Stalker (1968).  

Herefter vil vi redegøre for to divergerende perspektiver på organisationsteori med henblik på at 

undersøge, om disse kan have indflydelse på kommunikationen i organisationen. Hertil vil vi 

primært benytte os af litteratur fra Helder (1999b), der tager udgangspunkt i Scotts tre 

perspektiver, men som forsøger at kombinere dem til to divergerende perspektiver, således som 

Scott selv foreslår (Helder 1999b: 58). Helders kombination af de tre perspektiver udmunder sig i 

to divergerende modpoler, hvorfor det skaber et klarere billede af to vidt forskellige måder at 

anskue organisationen på. 

4.2 Organisationsformer 

Den mekanistiske og den organiske organisationsform repræsenterer to forskellige 

organisationsformer (Bakka og Fivelsdal 2004: 87). Den mekanistiske organisationsform er 

karakteriseret ved en ”meget stiv organisationsstruktur med specialisering, regelstyring og vægt 

på klare hierarkiske relationer” (Bakka og Fivelsdal 2004: 85). Her er der ”hierarchic structure of 

control, authority and communication”(Burns og Stalker 1968: 120), hvor ledelsen, via sin 

autoritet, har ordet og sætter dagsordenen. Kommunikationen i organisationen er primært top-

down baseret, idet der er en tendens til “interaction between members of the concern to be 
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vertical, i.e., between superior and subordinate” (Ibid.). Organisationen er her præget af instrukser 

og beslutninger (Ibid.), hvilket ikke efterlader rum for medbestemmelse og dialog. Derimod er den 

organiske organisationsform karakteriseret ved mindre specialisering og ingen regelsystemer. 

Kommunikationen i den organiske organisationsform er karakteriseret ved at have en ”lateral 

rather than a vertical direction of communication through the organization” (Burns and Stalker 

1968: 121). Kommunikationen bevæger sig således horisontalt såvel som vertikalt, hvorfor 

kommunikationen i organisationer med denne struktur både er baseret på top-down og bottom-

up kommunikation. Kommunikationen er karakteriseret ved ”consultation rather than command” 

(Ibid.) og er derfor præget af informationer og råd, som lægger op til dialog og medbestemmelse i 

organisationen.   

4.3 Divergerende tilgange til organisationsteori 

Ifølge Mejlby, Nielsen og Schultz (2002) ligger der en bevidst mening bag valget af perspektiv i en 

organisation, idet man vælger, hvilket syn man ønsker at anlægge på organisationen (31). Som 

nævnt vælger vi at skelne mellem 2 divergerende tilgange; det åbne, rationelle perspektiv og det 

åbne, naturlige perspektiv. Igennem vores opgave tager vi afsæt i det åbne, naturlige perspektiv. 

4.3.1 Det åbne, rationelle perspektiv 

Det åbne, rationelle perspektiv er karakteriseret ved formelle strukturer og fastlagte, klare mål. 

Organisationen ses som en maskine, hvor opfyldelse af mål er altafgørende (Helder 1999b: 59). 

Ledelsen er karakteriseret ved at være meget styrende, idet de motiverer deres medarbejdere til 

at ’makke ret’ ved hjælp af økonomiske gevinster (Helder 1999b: 60). Organisationen er præget af 

et syn, hvor individet styres gennem fastsættelse af mål (Mejlby, Nielsen og Schultz 2002: 44). 

Således søger man i høj grad at styre organisationen til punkt og prikke. 

I forbindelse med forandringer vil man i dette perspektiv forsøge at styre en forandring fra start til 

slut. Årsagen til dette er, at ledelsen er af den opfattelse, at alt kan planlægges ned til mindste 

detalje (Pjetursson 2005: 185). Derfor vil man også opleve, at kommunikationen primært er top-

down baseret, idet lederen udstikker regler og retningslinjer for medarbejderne. Medarbejderne 

skal tvinges på plads, hvis de ikke frivilligt tager imod forandringen (Ibid.). 
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4.3.2 Det åbne naturlige perspektiv 

Heroverfor finder vi det åbne, naturlige perspektiv, der er karakteriseret ved uformelle processer 

(Helder 1999b: 59). Her ses organisationen som en organisme, hvor organisationens overlevelse er 

målet (Ibid.). Medlemmerne i organisationen opfattes ”som mennesker med andre sociale 

relationer end dem, der eksisterer i organisationen” (Helder 1999b: 61). Hvor kommunikationen 

var top-down baseret i det åbne, rationelle perspektiv, er kommunikationen her karakteriseret ved 

at flyde horisontalt, ligesom face-to-face kommunikation er typisk i dette perspektiv (Helder 

1999b: 62-63). 

I det åbne, naturlige perspektiv er medarbejderne i høj grad med i forandringsprocessen. Her 

bliver en forandring betragtet som ”en proces, hvor ledere og medarbejdere igennem deres 

kommunikation skaber den virkelighed, som er mest fordelagtig for virksomheden ud fra input fra 

omgivelser og interessenter” (Pjetursson 2005: 185). Derfor er dette perspektiv også baseret på en 

gensidig dialog mellem ledelse og medarbejder. Kommunikationen er i høj grad en blanding af top-

down og bottom-up kommunikation, idet ledelsen kan udstikke retningslinjer for forandringen, 

men medarbejderne inviteres desuden med i processen og får mulighed for at påvirke indholdet 

og forandringsprocessen (Ibid.). På denne måde spiller både medarbejderens og ledelsens 

forståelser, fortolkninger og meninger en stor rolle i processen.  

4.4 Delkonklusion 

Ud fra ovenstående kan vi konkludere, at både organisationsformen samt 

organisationsperspektivet har en betydning for kommunikationen i en organisation. En 

mekanistisk struktur afføder kommunikation, som er præget af den hierarkiske opdeling. 

Kommunikationen er præget af top-down kommunikation, hvor topledelsen udstikker instrukser 

og kommunikerer beslutninger ud til medarbejderne uden medarbejderindflydelse. Dette gælder 

ligeledes for det åbne, rationelle perspektiv, hvor vi kunne konkludere, at man som ledelse i en 

forandringsproces vil forsøge at styre forløbets gang ned til mindste detalje. Med afsæt i det åbne, 

rationelle perspektiv vil man derfor primært basere sin kommunikation på top-down 

kommunikation. Derimod kunne vi konkludere, at den organiske organisationsform afføder 

kommunikation, som flyder horisontalt såvel som vertikalt i organisationen. Med denne 

organisationsform kunne vi konkludere, at man som ledelse lægger op til kommunikation, som er 
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præget dialog, informationer og medbestemmelse. Dette gør sig også gældende i det åbne, 

naturlige perspektiv, hvor kommunikationen ligeledes er karakteriseret som flydende på tværs af 

organisationen. I dette perspektiv kunne vi konkludere, at medarbejderne tager del i 

forandringsprocessen. En forandringsproces, som er bygget op omkring dialog og 

medbestemmelse mellem ledelse og medarbejder. 
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5. Forandring 

5.1 Indledning  

Organisationer bliver konfronteret med mange typer af forandringer.  I takt med den stigende 

internationalisering og globalisering af handel og produktion, samt de markedsmæssige, 

teknologiske og demografiske ændringer, som vor tid konfronteres med, ses større krav til 

organisationer om at være i stand til at ændre sig (Bakka og Fivelsdal 2004: 156). Det er i dag et 

krav til organisationer, at de skal være omstillingsparate og evne at tilpasse sig markedets 

skiftende behov, hvis de vil klare sig i denne foranderlige verden. Denne tilpasning samt generelle 

ændringsbehov for organisationen kan afstedkomme mange ændringer i organisationen alt fra 

små omrokeringer på arbejdspladsen, ændringer af it-systemer eller værdiarbejde til større 

forandringer såsom flytning af produktion, fusioner eller fyringer af medarbejdere. Forandringer 

kan derfor have store konsekvenser for de mennesker, som er en del af organisationen.   

I afsnit 4.3.2 argumenterede vi for, at det i organisatorisk ledelsesøjemed handler om, at ledelsen 

formår at involvere medarbejderen i forandringsprocessen for at sikre et forløb, som respekterer 

både medarbejderens og ledelsens forståelser, fortolkninger og meninger. Det bliver således en 

vigtig pointe at medbringe til dette kapitel, da det betyder, at forandringer ikke længere blot skal 

betragtes som en teknisk øvelse, som er mulig at styre og manipulere med. Derimod må man 

indtænke det menneskelige subjekt i forandringsprocessen som det ”nye” i forandringsteorien 

(Voxted 2002: 31).  

For at være i stand til at besvare, hvorledes intern kommunikation kan anvendes i en 

forandringsproces, vil vi indlede dette kapitel med at introducere og redegøre for de forskellige 

typer af organisatoriske forandringer. Her vil vi primært tage udgangspunkt i Pjetursson og 

Petersen (1999) og deres sondren mellem 1. og 2. ordens forandringer.  

I næste del af kapitlet vil vi fokusere på det enkelte individ i forandringsprocessen. Vi antager, at 

måden, hvorpå ledelsen benytter sig af intern kommunikation, kan være afgørende for, om 

medarbejderne udviser modstand mod forandringeren. Hertil vil vi benytte os af Pjetursson 

(2005). Derudover vil vi redegøre for medarbejderens fortolkning af ledelsens kommunikation af 

forandringer. Til dette afsnit har vi valgt at benytte os af forfatterne Hornstrup et al. (2005) og 
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Maturana og Varela (1987), idet de betragter det enkelte individ som værende subjektivt, hvorfor 

forskellige fortolkninger af samme budskab vil forekomme. 

Med udgangspunkt i litteratur fra Petersen (2000) og Voxted et al. (2003) vil vi dernæst redegøre 

for forandringsagenten, og hvilken rolle denne kan spille i en forandringsproces.  

Slutteligt vil vi kort introducere og redegøre for forandringskommunikation, som vil lægge op til 

vores kapitel om ledelse. 

5.2 Typer af forandringer 

Forandring ses som en samlet betegnelse for alle de større eller mindre forandringer, som 

organisationer gennemgår på næsten daglig basis (Pjetursson 2005: 181). I organisationsteorien 

skelner man dog typisk mellem to typer af forandringer, nemlig hvad Agryris og Schöen (1978 i 

Petersen 2000) definerer som 1. og 2. ordens forandringer (28).  

 

5.2.1 1. ordens forandringer kan være de små tilpasninger og justeringer af organisationen, 

som løbende finder sted. Disse forandringer er tilpasninger, der svarer til ”at modificere 

organisatoriske processer, uden at aktørernes fortolkningsrammer ændres afgørende” (Petersen 

2000: 29), hvorfor disse ændringer ikke resulterer i nogen radikal ændring af organisationen som 

helhed. Disse forandringer kan være i form af ny teknologi, nye opgaver, medarbejderroller eller 

samarbejdsformer, udvikling af forskellige kompetencer eller samarbejdsmetoder.  

 

5.2.2 2. ordens forandringer er derimod forandringer, som afføder ændringer i og for hele 

organisationen. Disse typer forandringer overskrider de eksisterende organisatoriske rutiner, 

hvilket medfører ”et omfattende brud med organisationens eksisterende adfærds-, handlings- og 

fortolkningsmønstre” (Pjetursson og Petersen 1999: 107). Forandringer af en sådan størrelse kan 

være i form af fusioner, salg, flytning af produktion mv.. 2. ordens forandringer kan ændre 

eksisterende tænkemåder, kompetencebehov, handlinger og adfærd (Pjetursson 2005: 181). En 

fyringsrunde i en organisation tilhører kategorien af 2. ordens forandringer, da en sådan 

forandring medfører ændringer for og i hele organisationen.  
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5.3 Individet i forandringen 

Som det er beskrevet i dele af forandringslitteraturen (Voxted et al. 2003: 205, Pjetursson 2005: 

182 og Pjetursson og Petersen 1999: 116), kommer forandringsprocessen ikke længere end dertil, 

hvor det enkelte individ kan ”følge med”. Af Voxted et al. (2003) understreges det endvidere, at 

”Medarbejderne skal være med i forandringsprocesserne, for at en given forandringsproces vil få 

succes…” (206). I dette punkt vil vi derfor fokusere på det enkelte individ i forandringen og dets 

reaktioner i og overfor forandringsprocessen. 

5.3.1 Reaktioner på forandringer 

Uanset hvilken karakter en given forandring har, kan den medføre adskillige tanker og 

bekymringer hos det enkelte individ i organisationen. Det er en naturlig reaktion, da mennesker 

har et grundlæggende behov for tryghed og stabilitet (Pjetursson og Petersen 1999: 116). 

Reaktionen på forandringer kan dog ikke udgøre en entydig størrelse, idet individets reaktion kan 

afhænge af, om den givne forandring er at se som en fordel eller en ulempe for det enkelte 

individ. 

Generelt set aktiverer forandringer oftest usikkerhed samt forskellige former for forsvarsadfærd 

(Pjetursson og Petersen 1999: 117). Jo mere radikal en forandring, des større er reaktionerne. En 

forandring vedrørende fyringer fremtvinger derved store reaktioner grundet forandringens 

radikale omfang. Et af de primære ”mål” for ledelsen i sådan en proces skal ligge i at forstå, hvad 

der ligger til grund for disse reaktioner, så man er bedre i stand til at imødekomme modstanden i 

kommunikationen. 
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For at skabe et bedre overblik over de forskellige reaktioner, som individer kan udvise i en 

forandringsproces, skelner Pjetursson (2005) mellem seks modstandsformer (188); 

Personlige bekymringer og den enkeltes psykiske konstitution, hvilket hænger sammen med, 

hvorvidt det enkelte individ har et stort sikkerhedsbehov eller ej. Har individet et stort 

sikkerhedsbehov, kan forandringen udgøre en trussel, hvilket kan udløse vrede, usikkerhed og 

frygt over forandringen.  

Konsekvensbekymringer, som omhandler bekymringer om, hvorvidt forandringen medfører 

nogle konsekvenser, som kan indebære et tab for medarbejderen.  

Læringsmodstand er modstanden mod at skulle tillære sig ny viden, som vil kræve en ekstra 

indsats. 

Informationsbekymringer drejer sig om, hvorvidt ledelsen formår at informere medarbejderne 

tilstrækkeligt, så det opfylder behovet for den enkelte. Ved mangel på information om 

forandringen kan der skabes misforståelser og derved negative reaktioner (Pjetursson 2005: 190). 

Kompetencebekymringer er individets frygt for, at de ikke besidder de nødvendige kompetencer 

til at bestride det job, som venter dem i forbindelse med forandringen. 

Samarbejdsbekymringer hænger sammen med de forhåndsindstillinger, som det enkelte individ 

kan have til de kollegaer, som de måske skal til at samarbejde med grundet forandringen. 

 

Søren Brandi er direktør for Hildebrandt & Brandi A/S og rådgiver for en række førende 

virksomheder indenfor strategiske og ledelsesmæssige emner. I et interview udtaler han, at; 

 

En af årsagerne til at der ofte kommer modstand mod forandringerne fra 

medarbejderne, er at ledelsen og medarbejderne befinder sig i 

forskellige tidszoner. Ledelsen har været i gang med den 

forandringsproces i måske et halvt år, dvs. deres tidszone er et halvt år 

længere fremme end medarbejdernes når det præsenteres i 

organisationen. (Grumstrup 2005 [Interview med Brandi]: afsnit 11) 
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Ledelsens udmeldinger til medarbejderen bliver derved let uforståelige. Medarbejderne skal til at 

forholde sig til en helt ny situation, alt imens ledelsen er meget længere fremme i processen. 

Modstanden mod forandringen fra medarbejdernes side kan derfor opstå grundet mangel på 

forståelse og meningsskabelse hos den enkelte. Dette understøttes af Pjetursson (2005), som 

argumenterer for, at modstanden kan være et udtryk for, at forandringen ikke giver mening for 

den enkelte (192). 

En af ledelsens primære opgaver i en forandringsproces bliver således at være i stand til at 

imødekomme de bekymringer og den usikkerhed, som medarbejderne oplever i 

forandringsprocessen. Ledelsen skal skabe mening omkring forandringen og den proces, som 

forandringen afstedkommer. Ledelsen skal være i stand til at kommunikere, hvad forandringen 

indebærer, hvilke konsekvenser den afstedkommer, og hvordan disse skal gribes an. Som det 

bliver beskrevet af Søren Brandi, kræver gennemførelsen af en forandring, at ledelsen udviser 

empati og tilstedeværende i processen (Grumstrup 2005 [Interview med Brandi]: afsnit 7). Det er 

således vigtigt, at ledelsen giver sig tid til at lytte til medarbejderne og den modstand, som de 

måtte udvise mod forandringen. Det er hertil centralt, at ledelsen skaber rum for, at modstanden 

mod forandringen kan komme til udtryk og gør det legalt for medarbejderne at udtrykke deres 

mening, også hvis denne er i strid med ledelsens mening. Herved kommer de negative følelser op 

til overfladen, og den enkelte får mulighed for at få afløb for tanker og følelser, samtidig med at 

ledelsen får større kendskab til, hvad medarbejderne føler. Ledelsen vil hertil få muligheden for at 

justere sin kommunikation derefter. Det er endvidere essentielt, at ledelsen tager afsæt i hver 

enkelt medarbejder. Lederen skal evne at drøfte med medarbejderen, hvad forandringen betyder 

for ham/hende, og på hvilken måde forandringen kan være meningsskabende for den enkelte 

(Pjetursson 2005: 192).  

 

Hos Danmarks Blindebibliotek (DBB) har man i flere år oplevet store forandringer i form af bl.a. 

arbejdsmiljø, værdier, ændring af kommunikationskultur mv.. Det er ændringer, som alle kan føre 

til usikkerhed og utryghed i medarbejderne. Hos DBB har samarbejde og dialog både i og efter 

forandringsprocesserne været nøgleord. Der er kontinuerligt blevet arbejdet med, hvordan man i 

ledelsen har kunnet formidle og engagere medarbejderne i forandringen. Dette har resulteret i 

adskillige samtaler mellem leder og medarbejder, hvor man har drøftet, hvad forandringen 
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betyder for den enkelte, hvilke krav den givne forandring stiller, hvor den enkelte har brug for 

kompetenceudvikling mv.. Det er alle emner, som har været med til at fastholde medarbejderne i 

projekterne og givet dem en vis form for ejerskab i processen, hvilket de mener, har været med til 

at mindske modstand og øge deres engagement overfor ”det nye”. 

Kilde: Pjetursson 2005: 220. 

 

Denne dialogbaserede ledelsesform kan medvirke til, at der skabes mening og fortrolighed med 

det ukendte, som ligger i forandringen. Sommetider kan det endda vise sig, at den modstand, som 

den enkelte medarbejder måtte have udvist, er begrundet i misforståelser, og at den enkelte 

medarbejder blot har brug for at blive hørt og modtage opbakning og opmærksomhed fra ledelsen 

(Pjetursson 2005: 191).   

5.3.2 Individets fortolkning 

Som nævnt ovenfor er der mange årsager til, hvorfor medarbejdere kan føle modstand mod en 

forandring. I dette afsnit vil vi imidlertid pege på endnu en årsag; nemlig det faktum, at individer 

opfatter et budskab forskelligt. Den chilenske filosof og biolog Humberto Maturana har udviklet 

begrebet autopoiesis. Ordet er sammensat af to dele, hvoraf autos betyder selv og poiein betyder 

skabe (Maturana & Varela 1987: 59). Autopoiesis betyder dermed selvskabende (Hornstrup et al. 

2005: 15). Med udgangspunkt i dette begreb vil det sige, at det enkelte individ forstår verden ud 

fra egne forståelser og fortolkninger, hvorfor man ikke kan forstå verden uden for én selv (Ibid.). 

Dette betyder, at hvert individ har en subjektiv forståelse af verden, hvorfor objektiviteten må 

sættes i parantes (Maturana 1987 i Hornstrup et al. 2005: 18). Hornstrup et al. (2005) beskriver 

således: ”Det medfører videre, at man ikke længere kan tale om én virkelighed, men om en 

mangfoldighed af virkeligheder, som alle er lige gyldige” (18). Det kan derfor siges, at hvert individ 

har sin egen opfattelse af, hvad der er virkelighed eller sandhed. Den måde, hvorpå ledelsen 

fortolker handlinger, kommunikation og sprog, er derfor ikke den eneste sande fortolkning. 

Idet mennesket er selvskabende, konstruerer det således selv mening ud fra omgivelsernes 

kommunikation. At afsenderen har kommunikeret et budskab er dermed ikke ensbetydende med, 

at modtageren har opfattet og forstået dette budskab efter afsenders hensigt, idet modtageren 

selv konstruerer en mening ud af budskabet. En leder må derfor være opmærksom på, at det ikke 
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er sikkert, at medarbejderen hører, hvad der bliver sagt, men at medarbejderen derimod kan have 

en helt anden - måske negativ - opfattelse af det, som er blevet kommunikeret og derved fortolker 

videre efter sin egen forståelse og fortolkning af budskabet. Det kan være en fortolkning, som 

måske slet ikke stemmer overens med det, som lederen ønskede at kommunikere. Maturana 

(1987) beskriver, at ”Denne iagttager eller observatør ser på, og giver mening til, det observerede 

ud fra sin egen forståelse, som ville være anderledes for en hvilken som helst anden observatør, 

hvilket betyder, at vi må sætte objektiviteten i parentes” (Maturana 1987 i Hornstrup et al. 2005: 

18).  

I forbindelse med en forandringssituation er det således centralt, at lederen erkender, at der ikke 

kun eksisterer en virkelighed, en mulig fortolkningsramme eller en sandhed, men derimod indser, 

at hver enkel medarbejder har sin egen virkelighed, som han fortolker verden ud fra. Ifølge 

Hornstrup et al. (2005) ”er det *derfor+ forståeligt, at de berørte medarbejdere ikke altid kobler sig 

på ledelsens billede og forståelse af forandringsprocessen. De kan, jævnfør begrebet om 

autopoiesis, som udgangspunkt kun se sagen fra deres egen position” (18). Som leder må man 

erkende dette og forstå, at ens egen virkelighed ikke er mere rigtig end medarbejdernes 

virkelighed. Derfor argumenterer Hornstrup et al. (2005) også for, at ”En konstruktiv kobling 

mellem ledelsens og medarbejdernes synspunkter kan kun ske, hvis alle inviteres til aktivt at være 

medskabende og medtolkende af meningen med forandringerne” (18). Lederen skal derfor 

invitere medarbejderen med i forandringsprocessen, som det også sås i casen om Danmarks 

Blindebibliotek (DBB), så de gennem kontinuerlig dialog kan skabe den virkelighed, som er mest 

fordelagtig for alle parter (Pjetursson 2005: 185). Medarbejderens modstand overfor forandringen 

kan således bunde ud i, at det enkelte individ simpelthen fortolker budskabet ud fra deres egen 

virkelighed - en virkelighed, som er anderledes end ledelsens virkelighed. Derfor er der måske ikke 

tale om decideret modstand, men forskellige fortolkningsrammer, hvorfor ledelsen og 

medarbejderne igennem dialog må skabe en gensidig fortolkning, så de derved i fællesskab kan 

konstruere den mest fordelagtige virkelighed. 

5.4 Forandringsagenten 

I litteraturen findes der mange navne og definitioner på, hvad og hvem forandringsagenten er 

(Petersen 2000: 44). Begrebet ”forandringsagent” bliver anvendt i mange forskellige 
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sammenhænge lige fra iværksættere og konsulenter til administrerende direktører (Søsted 2008: 

22). Helle Petersen (2000) har foretaget en, hvad hun kalder, ”enkel og også meget bred” (44) 

definition af begrebet, idet hun skriver, at ”Forandringsagenter er medarbejdere, som ved et 

særligt engagement støtter implementeringen af et forandringsprojekt” (Ibid.). I sin definition 

fokuserer Helle Petersen således på de interne konsulenter, hvorimod Voxted også inddrager de 

eksterne konsulenter som forandringsagenter (Voxted et al. 2003: 231). Ved mange større 

forandringsprojekter tages der ofte brug af eksterne konsulenter som forandringsagenter. 

Fordelen ved at benytte sig af eksterne konsulenter kan være, at de til dels er udenforstående og 

derfor kan fungere som gode sparringspartnere i en afdeling (Petersen 2000: 67). Som 

udenforstående agent kan det også være nemmere at agere som ”det sorte får” i en afdeling, hvor 

forandringen måske ikke imødekommes positivt. Det er nemmere at skyde skylden på en ekstern 

agent, og som ekstern agent er der ingen følelser i klemme i afdelingen. Som ekstern agent vil man 

endvidere være i stand til at anskue eventuelle problemstillinger mere neutralt, end hvis man er 

ansat i virksomheden. Dog kan der også være problemer knyttet til at benytte sig af eksterne 

forandringsagenter. I afsnit 7.5 om linjekommunikation argumenterer vi for, at den bedste 

forandringskommunikation foregår via den nærmeste leder. Den fortrolighed og det kendskab, 

som den nærmeste leder har til sine medarbejdere, besidder den eksterne forandringsagent ikke, 

og disse vil derfor have svært ved at varetage kommunikationen i nærmiljøet på egen hånd.  

 

Forandringsagenten kan være en yderst vigtig bestanddel i en forandringsproces, idet agenten kan 

være den, som i praksis igangsætter og står for gennemførelsen af forandringsprojektet. Ydermere 

kan agenten være den, som formår at overbevise målgruppen om forandringens nødvendighed og 

endvidere den, som sørger for, at forandringen bliver inkorporeret i hverdagen. Agenten kan 

desuden være nøglen til at drive forandringen frem på det lokale plan, hvor man som agent kan 

være vedkommende, der kan skabe forbindelse mellem de, som ønsker gennemførelsen af 

forandringen og de, som har svært ved at acceptere forandringen. Agenterne fungerer hertil som 

vigtige ambassadører for forandringsprojektet. Forandringsagenter i form af medarbejdere1 kan 

have den fordel, at de kan operere som bindeled mellem ledelsen og resten af virksomheden. 

Medarbejderagenterne kan i denne forbindelse ligeledes karakteriseres som værende 

                                                           
1
 Som vi herefter vælger at tildele betegnelsen ’medarbejderagenter’. 
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opinionsdannere, der bringer information og viden videre til andre (Søsted 2008: 22). Da 

mennesker ofte lader sig lettere påvirke af mennesker, der ligner dem selv, og som står i samme 

situation som dem selv, kan medarbejderagenter være gode at benytte sig af i målet om at skabe 

forandringsvillighed og accept blandt andre medarbejdere i en organisation (Pjetursson og 

Petersen 1999: 115). Dialogen mellem medarbejderagenterne og de andre medarbejdere kan 

finde sted i meget uformelle forums såsom samtaler på gangen, i kantinen m.v., hvor 

medarbejderagenterne viser, at de støtter forandringsprojektet (Søsted 2008: 22). Dog kan der 

ligeledes opstå problemer ved at benytte sig af medarbejderagenter. Faren er her, at 

medarbejderagenterne bliver upopulære hos kollegerne. Kollegerne vil måske anskue 

medarbejderagenterne som forrædere og kæledægger grundet deres samarbejde med ledelsen, 

hvilket eventuelt kan udmunde i, at deres arbejde som agenter ikke lykkes. Ligeledes kan det 

resultere i dårligt fremtidigt samarbejde grundet mangel på tillid mellem parterne. 

5.5 Forandringskommunikation 

 Som beskrevet af Petersen (2000) kender de fleste ledere kommunikationens betydning i en 

forandringsproces. Dog synes der at mangle svar på det egentlige spørgsmål: Hvad skal der 

kommunikeres, og hvordan kommunikerer man bedst muligt organisationsforandringerne ud til 

medarbejderne? (36). Som beskrevet af Hildebrandt et al. (1997 i Petersen 2000) opfattes 

kommunikation som et af flere midler til at imødekomme og begrænse den modstand, som opstår 

mod forandringer (36). I forbindelse med forandringer handler kommunikationen om, ”at 

informere om ændringsprocessen samt hjælpe organisationen til at forstå logikken i og behovet 

for ændringerne” (Hildebrandt et al. 1997: 117 i Petersen 2000: 37). Petersen (2000) refererer til 

et større forskningsprojekt, som har beskæftiget sig empirisk med forandring i danske 

virksomheder. I disse undersøgelser af fem organisationers forandringsprojekter fandt man frem 

til nedenstående forhold, som organisationens ledere og medarbejdere ønskede kommunikeret: 

 



Intern kommunikation i en forandringsproces 

32 

 

 

Model 2: Grafisk opstilling fra Petersen 2000: 37 

 

I denne sammenhæng bliver der endvidere fokuseret på, at kommunikationen i 

forandringsprocessen primært skal varetages af organisationens egne medlemmer, heriblandt 

topledelsen.  Lederne erkender her, at kommunikation er en vanskelig sag (Ibid.). Specielt i 

forbindelse med forandringer, hvorfor kommunikationen derfor skal tillægges stor 

opmærksomhed.  Helle Petersen (2000) har opstillet en sammenfatning for ledernes konkrete 

erfaringer med og anbefalinger til forandringskommunikation (38): 

 

 

Model 3: Grafisk opstilling fra Petersen 2000: 38 

 

Ud fra ovenstående kan der argumenteres for, at intern kommunikation er et vigtigt og brugbart 

middel i en forandringsproces, og at kommunikationen skal foregå regelmæssigt og intimt. 

Ligeledes kan det påpeges, at netop ledelsens anvendelse af intern kommunikation i 

forandringsprocessen er betydelig, når det handler om at få medarbejderens forandringsvillighed 

øget.  

- En forståelse for nødvendigheden af at forandre 

- Formålet med projektet 

- Potentialet for virksomheden samt visioner for medarbejderne 

- Medarbejdernes fremtidige rolle og muligheder 

- Opnåede resultater 

 

 

- Skab mere, og ikke mindst regelmæssig, formidling 

- Inddrag en bred, men egnet kreds af formidlere i organisationen 

- Brugen af forskellige, også mere utraditionelle formidlingsformer er med 

til at fremme medarbejdernes forståelse for, og engagement omkring 

fornyelsesprojektet 

- Virksomheder har forskellige kulturer mht. formidling. – En dialog-

præget, gruppebaseret form er ofte central for gennemførelsen af 

fornyelsesprojekter 
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5.6 Delkonklusion 

Forandringer forekommer på daglig basis i organisationer. I organisationsøjemed skelner man 

typisk mellem 1. og 2. ordens forandringer alt afhængig af forandringens størrelse og betydning 

for organisationens handlings- og fortolkningsmønstre. Med fokus på individet i forandringen kan 

vi konkludere, at en forandring ofte aktiverer adskillige tanker og bekymringer hos 

medarbejderen, som kan medføre, at medarbejderen yder modstand mod forandringen. Vi kan 

hertil konkludere, at modstanden mod forandringer ofte sker grundet mangel på information og 

sikkerhed samt frygten for det ukendte, som ligger i forandringen. En af ledelsens primære 

opgaver i processen er at imødekomme de bekymringer og den usikkerhed, som medarbejderne 

måtte føle. Ledelsen skal være lydhør og skabe mening omkring forandringen, hvad denne 

indebærer, samt hvad forandringen vil betyde for den enkelte. Vi kan hertil konkludere, at denne 

dialogbaserede ledelsesform kan resultere i, at der skabes en fortrolighed med det ukendte, og at 

det via brug af dialog kan vise sig, at modstanden, som medarbejderen har udvist, er begrundet i 

misforståelser, og at medarbejderen blot har brug for at blive hørt og involveret i processen. 

 

Endvidere kan vi konkludere, at modstanden mod en forandring også kan udløses grundet det 

faktum, at man som individ opfatter budskaber forskelligt. Med udgangspunkt i den chilenske 

filosof og biolog Humberto Maturanas begreb autopoiesis, kan vi konkludere, at man som individ 

altid vil forstå verden subjektivt ud fra egne forståelser og fortolkninger. I forbindelse med en 

forandringssituation må lederen derfor være opmærksom på, at medarbejderen kan forstå og 

fortolke budskaber anderledes end efter lederens hensigt. Modstanden mod forandringen kan 

således opstå grundet det faktum, at man som leder og medarbejder tolker budskaber og 

handlinger forskelligt. Vi kan derfor konkludere, at man som leder må invitere medarbejderne 

med i forandringsprocessen og søge at samskabe den virkelighed/proces, som er mest fordelagtig 

for både leder og medarbejdere.   

 

Brugen af eksterne såvel som interne forandringsagenter kan være nyttig, når en forandring skal 

føres ud i livet. Vi kan hertil konkludere, at hvor de eksterne agenter kan forholde sig mere 

neutralt til forandringssituationen, besidder de dog ikke den forståelse for medarbejderne som 

den nærmeste leder. Ved brugen af medarbejdere som interne forandringsagenter er fordelen, at 
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disse kender til virksomheden indefra og er personer, som medarbejderne kan relatere til. Vi kan 

imidlertid konkludere, at man som intern agent kan ende ud i en situation, hvor man via 

samarbejdet med ledelsen, kan blive upopulær hos kollegerne. 

 

Slutteligt kan vi konkludere, at fra ledelsens synspunkt tyder det på, at intern kommunikation 

spiller en vigtig rolle i forandrinsprocessen. 
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6. Kultur 

6.1 Indledning 

I dette kapitel sætter vi fokus på, hvordan kulturen kan påvirke den interne kommunikation i 

forandringsprocesser. Formålet med dette kapitel er således at belyse, hvordan en organisations 

kultur kan influere på den interne kommunikation, som finder sted mellem ledelse og 

medarbejder i en forandringsproces. Vi antager hermed, at kulturen kan spille en vigtig rolle i 

kommunikationen af en forandring. Dette skyldes ikke mindst vores antagelse om, at ledelsens 

forståelse for den kultur, som eksisterer i en organisationen, kan være et behjælpeligt middel, når 

ledelsen skal kommunikere ud til organisationens medarbejdere.   

Indledningsvis vil vi redegøre for en model, udviklet af Schultz, som præsenterer en ny måde at 

anskue virksomheder på. Her er fokus på, at der i dag eksisterer en så tæt sammenhæng mellem 

en organisations kultur, identitet og image, at disse ikke længere kan stå alene, hvorfor vi derfor 

føler det nødvendigt at redegøre for denne model. Vi vil som følge deraf definere og redegøre for 

de tre begreber, hvortil kulturbegrebet vil blive tildelt vores primære fokus. 

Dernæst vil vi redegøre for to forskellige kulturperspektiver. Vi vælger at rette fokus mod det 

funktionalistiske og det symbolske perspektiv. Hertil vil vi benytte os af litteratur af Schultz (2006), 

der netop redegør for de to perspektiver, som vi tager udgangspunkt i. Vi har dog valgt at 

afgrænse os fra den rationelle kulturopfattelse, idet vi i højere grad betragter de andre to 

perspektiver som værende nutidige perspektiver. 

Idet vi antager, at en organisations kultur kan influere på medarbejdernes forståelse af ledelsens 

interne kommunikation, vil vi forsøge at behandle kultur som et fortolkningsmønster. Det betyder, 

at vi vil betragte individets kultur, som både er præget af dennes arv, miljø og medlemskab af 

organisationen, som en faktor, der spiller ind i individets forståelse og fortolkning af et givent 

budskab. Hertil vil vi benytte os af litteratur af Schein (1992) og Schultz (2006). Bevæggrunden for 

at benytte de to perspektiver vil forekomme i afsnit 6.3.1.2. 

Slutteligt vil vi søge at redegøre for, hvordan sproget som kulturelement kan influere på den 

interne kommunikation, som finder sted mellem ledelse og medarbejder i en organisation.  
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6.2 Kultur, identitet og image 

Som nævnt føler vi det nødvendigt at se kultur i sammenhæng med identitet og image, da det 

ifølge Schultz (1997) ikke længere er muligt at betragte kultur alene, men at kulturen derimod skal 

forstås i samspil med virksomheders identitet og image (128). Shultz har udviklet en model, hvor 

hun netop argumenterer for det samspil, som, ifølge hende, eksisterer mellem disse tre begreber. 

Vi vil præsentere hendes model nedenfor og redegøre for de tre begreber, hvor det primære fokus 

vil være på kulturbegrebet. 

6.2.1 Schultz’ model    

Schultz argumenterer for en ny måde at anskue virksomheder på. En måde, hvor man 

sammentænker virksomhedens kultur, identitet og image. Schultz’ begrundelse for at 

sammentænke de tre begreber er ”radikale ændringer i virksomhedernes organiserings- og 

samarbejdsformer2” (Schultz 1997: 126), som, ifølge hende, har fundet sted (Ibid.). Schultz 

argumenterer for, at disse ændringer har bevirket, at grænserne mellem virksomhed og omverden 

overskrides og gradvist nedbrydes (Schultz 1997: 127). Medarbejdere får stadig større kontakt 

med det eksterne miljø, og virksomheders eksterne interessenter får via medierne langt større 

indsigt i virksomhedens interne forhold, hvilket øger de interne krav til virksomhederne (Ibid.). 

Man kan derfor ikke længere skelne mellem interne og eksterne værdier, interessenter mv., 

hvorfor Schultz argumenterer for, at der eksisterer en så tæt sammenhæng mellem kultur, 

identitet og image, at virksomhedens kultur ikke kan analyseres eller påvirkes alene, men derimod 

må påtænkes i et tæt samspil med identitet og image (Ibid.). Modellen er udformet således: 

                                                           
2
 ”Netværk og flydende organiseringsformer er kommet på dagsordenen i de fleste virksomheder igennem en øget 

anvendelse af samarbejds- og leverandørnetværk, intensiveret projektsamarbejde på tværs af organisatoriske og 
nationale landegrænser, nye samarbejdsalliancer på tværs af virksomheder…” (Schultz 1997: 126) 
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Model 4: Schultz 1997: 128 

Modellen illustrerer således, at kultur, identitet og image ikke kan ses isoleret. Som det ligeledes 

argumenteres for i afsnit 3.2.1, er det ikke længere muligt for virksomheden at have både et 

internt og et eksternt værdisæt. Der skal derimod være sammenhæng mellem de interne og 

eksterne budskaber. Schultz argumenterer for, at det med tiden kan blive vanskeligt at adskille 

kultur og image, idet begge aspekter omhandler ”forskellige gruppers fortolkning og opfattelse af 

virksomheden” (Schultz 1997: 133). Idet der eksisterer en tæt relation mellem de tre begreber, vil 

vi kort redegøre for identitet og image, hvorefter et mere uddybende afsnit om kulturbegrebet vil 

finde sted som afsæt til resten af kapitlet. 

Identitetsbegrebet tager ligesom kulturbegrebet afsæt i virksomhedens værdier (Schultz 1997: 

129). Dog påpeger Schultz (1997), at ”… identitetsbegrebet har fået en stadig mere væsentlig 

betydning i organisations- og ledelseslitteraturen, fordi identitet på nogle væsentlige områder 

indsnævrer værdidiskussionen.” (129). Identitetsbegrebet fokuserer mere på virksomhedens 

egentlige kernespørgsmål: ”Hvem er vi, og hvad står vi for?” (Ibid.), hvorimod 

virksomhedskulturen nærmere danner baggrunden for refleksionen omkring spørgsmålene. 

Arbejdet med virksomhedens identitet omhandler således at forstå, hvem ”vi er” som virksomhed. 

Endvidere ses endnu en forskel, idet identitetsbegrebet placerer virksomhedens ledelse i en mere 

central position end kulturbegrebet. Dette er begrundet med, at identitet omhandler den mere 

bevidste refleksion, der er tæt forbundet med ledelsens overvejelser om virksomhedens strategi 

og vision (Ibid.), hvorfor virksomhedens identitet til forskel fra kulturen i højere grad skabes af 

Indefra og ud: Kultur som konkurrenceparameter 

Kulturens tiltrækningskraft og særpræg 

Kultur Image 
Identitet 

Hvem er vi? 

Omverdenens involvering i kulturen 

Medarbejderes 
værdier og 
handlemønstre 

Omverdenens 
fortolkninger og 
opfattelser 

Udefra og ind: Kulturen spejler sig 
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ledelsens forestillinger om virksomheden. Til forskel fra kulturen, som er placeret internt, er 

virksomhedens identitet placeret på grænsen mellem virksomhed og omverden, hvilket skyldes, at 

”identitet er påvirket af både de interne og eksterne interessenters værdier” (Schultz 1997: 130).  

Virksomheders image, som er placeret i den eksterne del af Schultz’ model, fokuserer på, hvordan 

virksomhedens eksterne interessenter fortolker og opfatter virksomheden (Schultz 1997: 131). 

Hvor man tidligere fokuserede på produktets image, er betydningen af virksomhedens image nu 

kommet i fokus. Med afsæt i begreber som corporate image og corporate branding bliver 

virksomhedens eget værdigrundlag og egen adfærd udgangspunkt for imagedannelsen hos de 

forskellige interessenter. Virksomhedens image kan således have en afsmittende effekt på de 

eksterne interessenters opfattelse af de produkter, som virksomheden tilbyder (Ibid.). Spørgsmål, 

som relateres til imagebegrebet, omhandler således: ”Hvordan er de forskellige interessenters 

kendskab til virksomheden, og hvordan opfatter og vurderer de virksomheden?” (Ibid.). Schultz 

(1997) påpeger, at virksomhedens kultur og identitet er essentielle i opbygningen og udviklingen 

af virksomhedens image (131). Her lægges der vægt på, ”hvordan virksomhedens kultur og 

identitet modtages og fortolkes af andre – og hvilke forventninger og krav de har til 

virksomheden” (Schultz 1997: 132).  

6.3 Definition af kultur 

Kulturbegrebet fik sit endelige gennembrud i virksomheds- og ledelsesteorien i 1980´erne og var 

et begreb, som øgede forståelsen for ”de såkaldt bløde faktorers betydning for virksomheders 

effektivitet og konkurrenceevne” (Schultz 1997: 121). I virksomhedsregi udspringer kultur af ”alle 

de usynlige ”regelsæt” og meningsmønstre, som vi ikke tænker over, men som føles så utrolig 

stærkt” (Schultz 1997: 122). Men kultur kan også forekomme og udtrykkes på et mere bevidst 

plan, hvorfor den også udgøres af de bevidste værdier og holdninger, som er det, der skaber 

virksomhedens drømme og visioner. Slutteligt omfatter kultur de symboler, som virksomheden 

omgiver sig med eksempelvis artefakter i form af logo, arkitektur mv.(Ibid.). Edgar Schein har med 

sin kulturmodel (bilag 1) formaliseret kulturbegrebets forskellige analyseniveauer (Ibid.), hvori han 

sondrer mellem tre analyseniveauer bestående af henholdsvis de mere dybdeliggende mønstre af 

mening (grundlæggende antagelser) og de mere overfladiske og synlige kulturtræk i form af 

skueværdier og artefakter.  
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Kulturen spænder fra at være ”et snævert defineret sæt af værdier, der kan anvendes 

instrumentelt i virksomhedens målopfyldelse, til at være et bredt mønster af mening og 

fortolkning, der vokser og udvikler sig i takt med virksomhedens historie” (Schultz 1997: 122-123). 

Med afsæt i rationalismen og funktionalismen opfattes kultur som et middel, der kan manipuleres 

med og kontrolleres af ledelsen, hvorimod man med afsæt i symbolismen opfatter kultur som ”det 

værdimæssige fundament i virksomheden” (Ibid.), som ikke er muligt at lede eller kontrollere. 

Groft sagt kan skelnen mellem de forskellige opfattelser af kultur sammenfattes til et spørgsmål: 

HAR virksomheder en kultur eller ER virksomheder en kultur? Denne skelnen samt andre 

elementer, som adskiller funktionalismen og symbolismen fra hinanden, vil blive yderligere 

præsenteret i afsnit 6.3.1.1  

6.3.1 Funktionalisme vs. Symbolisme 

Det funktionalistiske perspektiv har sine rødder i den klassiske antropologi og den 

organisationsteoretiske systemteori (Schultz 2006: 20). Som det beskrives af Schultz (2006), er det 

funktionalistiske perspektivs teoretiske udgangspunkt, ”at sociale systemer ligesom biologiske 

organismer må varetage en række ”livsnødvendige” funktioner for at overleve” (26). Eksistensen 

af diverse elementer i organisationen forklares med den/de funktioner, som det givne element 

udøver i arbejdet mod organisationens overlevelse (Ibid.). I det funktionalistiske perspektiv 

forklares organisationens fænomener derfor ud fra den funktion, som de udøver med henblik på 

organisationens overlevelse, frem for at anskue fænomenet ud fra dets oprindelse eller symbolske 

betydning (Schultz 2006: 20).  

Det symbolske perspektiv har sine rødder i forskellige videnskaber og udspringer af en metafor-

tankegang (Schultz 2006: 22). I det symbolske perspektiv antages mennesket at være en aktiv 

skaber af sin egen virkelighed (Schultz 2006: 69), hvilket vil sige, at fænomener3 ikke blot er fakta, 

som medarbejderne reagerer på, men også sociale definitioner, hvor mennesket handler ud fra sin 

egen definition af fænomenet (Schultz 2006:70). Som det beskrives af Schultz (2006), opfatter det 

symbolske perspektiv ”organisationer som menneskelige systemer” (70). En given handling 

forekommer ikke ud fra et mekanisk årsags-virkningsforhold, men derimod ud fra sociale 

forestillinger om, hvilken betydning en given handling har for organisationens medlemmer (Ibid.). 

                                                           
3
 Fænomener, som f.eks. overordnede mål, strategier, værdier samt andre daglige aspekter såsom kantineforhold, 

møde procedurer mv.. 
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Den organisatoriske virkelighed bliver til ”en symbolsk konstruktion” eller meningsdannelsen, som 

udtrykkes gennem symboler. Et givent fænomen bliver til et symbol, så snart det repræsenterer 

noget mere end blot det gængse. Virkeligheden ses som subjektiv og flerdimensionel, hvorfor den 

samme virkelighed inviterer til mange forskellige fortolkninger – fortolkninger, som tilsammen er 

med til at skabe den socialt definerede virkelighed. Det afgørende bliver derved, hvilken betydning 

et givent fænomen tillægges af de forskellige medlemmer. 

6.3.1.1 Kultur som variabel eller metafor 

En af forskellene mellem ovenstående tilgange omhandler, hvorvidt kulturbegrebet opfattes som 

værende en variabel eller en metafor i organisationen (Smircich 1983: 342). Med andre ord 

spørger man, om organisationen HAR en kultur, eller om organisationen ER en kultur (Smircich 

1983: 347). HAR organisationen en kultur, anses kulturen som værende en afgrænset egenskab 

ved organisationen (Smircich 1983: 343). Smircich (1983) skelner hertil mellem kultur som en 

uafhængig variabel, hvor kulturen tilføres organisationen via organisationens medlemmer (343) og 

kultur som en afhængig variabel (Smircich 1983: 344), hvor kulturen skabes i organisationen 

(Ibid.). Når organisationen HAR en kultur indebærer det, at kulturen bliver til en håndgribelig 

egenskab, som kan besiddes og manipuleres af medlemmerne i organisationen, eksempelvis 

ledelsen (Schein 1994: 13). Når organisationer derimod ER en kultur, opfattes kultur som ”en basal 

metafor til forståelse af det særligt menneskelige liv, der leves i organisationer.” (Schultz 2006: 

17). Når organisationer ER en kultur, bliver kultur en metafor som ”… promotes a view of 

organizations as expressive forms, manifestations of human consciousness” (Smircich 1983: 347).  

Når organisationer ER en kultur er organisationen derved et menneskeligt system, hvorfor det ikke 

er muligt at manipulere eller lede kulturen direkte i den retning, som man ønsker.  

6.3.1.2 Valg af kulturperspektiv 

Skønt vi føler det nødvendigt at redegøre for både det funktionalistiske og det symbolske 

perspektiv, idet vi anser begge perspektiver som værende centrale perspektiver i kulturdebatten, 

vil vi dog primært anlægge en symbolsk tilgang til kultur i denne opgave. Vi vil dog imidlertid 

inddrage Edgar H. Schein i redegørelsen af kultur som fortolkningsmønster på trods af, at han 

anskuer kultur ud fra en funktionalistisk tilgang. Det skyldes, at hans kulturniveauer – og i 

særdeleshed de grundlæggende antagelser på 3. niveau – understøtter måden, hvorpå man kan 
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anskue kultur som et fortolkningsmønster. Det afgørende i afsnit 6.4 er derfor, at vi vil behandle 

kultur som et fortolkningsmønster og anvende elementer fra begge kulturtilgange til at belyse det 

med. Det væsentlige bliver derved selve elementerne frem for, hvilken tilgang de stammer fra, 

skønt vores tilgang vil være primært symbolsk.  

6.4 Kultur som fortolkningsmønster 

I symbolismen er fænomener ”resultater af en kollektiv meningsdannelse, hvor de samme 

handlinger kan tillægges forskellig betydning” (Schultz 2006: 70). Handlingen/fænomenet bliver 

dermed tillagt en betydning af observatøren, da fænomenet altså ikke har en betydning i sig selv. 

Det afgørende bliver således, hvilken betydning organisationsmedlemmerne tillægger fænomenet. 

Dermed er virkeligheden subjektiv og flerdimensionel, idet virkeligheden kan fortolkes på mange 

forskellige måder (Schultz 2006: 72). I det henseende er det vores hypotese, at kulturen og 

elementerne i kulturen kan sammenstilles med vores antagelse om, at alle individer besidder et 

fortolkningsmønster, som er afgørende for, hvordan det enkelte individ opfatter og fortolker 

handlinger, budskaber mv.. Derfor vil vi i dette afsnit behandle organisationens kultur som et 

fortolkningsmønster. Det skal forstås på den måde, at vi vil betragte alle individets kulturer, der 

tilsammen udgør individets samlede kultur, som en faktor, der spiller ind i individets forståelse af 

et givent budskab.  

Schein opererer med tre niveauer, hvorpå kulturen kan analyseres; artefakter, skueværdier og 

grundlæggende antagelser (bilag 1). Tilsammen udgør disse niveauer kulturen (Schein 1994: 24). 

Artefakterne findes på 1. niveau og er observerbare genstande, ritualer m.m. såsom tiltaleformer 

og påklædning (Schein 1994: 25). På 2. niveau findes skueværdierne, der betegner et individs 

”oprindelige værdier og opfattelse af, hvordan forholdene burde være, til forskel fra hvordan de 

er” (Schein 1994: 26). En enkelt person præsenterer et løsningsforslag til et problem ud fra deres 

egen opfattelse. Hvis løsningsforslaget virker efter hensigten, vil der opstå en ”fælles værdi eller 

tro” (Schein 1994: 27). De grundlæggende antagelser findes på kulturens 3. niveau og betegnes 

som ting, der tages for givet. Schein (1994) beskriver, hvordan en løsning kan ende med at blive 

taget for givet, når den gentagne gange virker efter hensigten (28). En grundlæggende antagelse 

indenfor en gruppe kan være rodfæstet i en sådan grad, at en hvilken som helst anden adfærd kan 

være uforståelig overfor gruppens medlemmer (Schein 1994: 29). Det kan skyldes, at gruppens 
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medlemmer, via kulturen og de grundlæggende antagelser, har opsat et regelsæt for, hvilken 

adfærd der er passende i netop denne gruppe, hvorfor en anden gruppes adfærd kan virke 

upassende.  

6.4.1 Kultur i forskellige grupper 

Ifølge Schultz kan kulturen i en organisation bl. a. komme til udtryk gennem handlingssymboler 

såsom ritualer (Schultz 2006: 74). Schultz (2006) beskriver, at ”De færreste ritualer er foreskrevet 

af den formelle struktur, men er snarere traditionsbundne regler for, hvordan man bør handle i 

bestemte situationer og for, hvilken mening man skal tillægge andres handlinger” (75).  F. eks. kan 

det i en organisation være selvsagt, at arbejdstøjet inkluderer jakke og slips, uden at der er tale om 

en foreskreven regel, men derimod et ritual. Idet ritualerne bunder i traditioner i organisationen, 

kan man ikke som udefrakommende umiddelbart kende ritualerne. Man må først være en del af 

gruppen, før man kan kende og tilegne sig ritualerne.  

Som udefrakommende observatør må man derfor være påpasselig med at drage konklusioner på 

baggrund af det observerbare, idet man risikerer, at ”ens fortolkning uundgåeligt vil blive 

projektioner af ens egne følelser og reaktioner” (Schein 1994: 25), da man som individ selv 

kommer fra et miljø og en baggrund, hvor en anden kultur er gældende. F. eks. kan en 

arbejdsplads med dresscode fremstå stram og regelstyret på en udefrakommende observatør, hvis 

denne observatør er fra en arbejdsplads uden dresscode. Skal man kunne drage konklusioner, 

kræver det, at man er en del af gruppen og dens kultur. Er man en del af gruppen, kan det 

derimod diskuteres, om man mister objektiviteten, idet ens syn naturligt vil være påvirket af ens 

eget medlemskab af gruppen. Som omtalt i afsnit 5.3.2 mener vi dog også, at objektiviteten må 

sættes til side, idet hvert individ lever i sin subjektive verden.  

6.4.2 Individuel kultur 

Schein (1994) beskriver, at ”En gruppe har en kultur, når den har tilstrækkelig fælles historie til at 

have formet et (…) sæt af fælles antagelser” (20). I en hvilken som helst gruppe, som individet er 

medlem af, vil et sæt grundlæggende antagelser altså gøre sig gældende. Med afsæt i dette 

antager vi, at alle individer har forskellig kultur, således at der ikke kan findes to ens sæt kulturer. 

Det skyldes, at samspillet mellem alle de forskellige kulturer udgør helheden i individets kultur, 

hvorfor kulturen vil variere og være unik, da hvert individ kommer fra forskellige baggrunde. Det 
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kan dermed siges, at kolleger har samme sæt grundlæggende antagelser på jobbet, men idet de 

kommer fra hver sin familie og måske fra hver sit sted i landet, vil de have hver deres arv med hver 

deres kultur. Nedenstående model illustrerer, hvordan individets kultur dannes ud fra kulturen i 

henholdsvis organisationen, miljøet, arven og alle andre grupper. 

 

 

Model 5: Egen konstruktion 

I modellen bevæger pilene sig både til og fra kulturen i de forskellige grupper og individets kultur. 

Pilene, der bevæger sig mod individets kultur, symboliserer, hvordan kulturen i grupperne påvirker 

individets kultur, hvorimod pilene, der bevæger sig væk fra individets kultur, symboliserer, at 

individet i alle sammenhænge vil påvirke en given gruppe med sin egen kultur. I symbolismen 

antages det ligeledes, at ”Den samme virkelighed indeholder mange forskellige muligheder for 

fortolkninger, som tilsammen skaber den socialt definerede virkelighed” (Schultz 2006: 72). I 

henhold til dette vil individets virkelighed i forskellige situationer altså skabe den ”socialt 

definerede virkelighed”, hvorfor individets virkeligheder tilsammen skaber en virkelighed for 
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individet, som er unik. Dette skyldes, at der næppe finde to individer med identiske virkeligheder, 

hvorfor den socialt definerede virkelighed vil være unik. 

6.4.3 Overensstemmelse mellem fremgangsmåde og kultur 

For ledelsen i en organisation er det væsentligt at være opmærksom på den kultur, der gør sig 

gældende i netop deres organisation. Dette kan skyldes, at den mest hensigtsmæssige måde at 

håndtere en forandring på kan findes indenfor den pågældende kultur i organisationen. Hvis 

organisationens kultur består i at være en stram, regelstyret virksomhed, vil det være 

hensigtsmæssigt at kommunikere forandringen ud på en formel måde, hvor den interne 

kommunikation er præget af top-down kommunikation. Sker dette til gengæld på en meget 

uformel måde, hvor ledelsen måske inviterer medarbejderne med omkring beslutningsbordet og 

dermed gør brug af bottom-up kommunikation, vil medarbejderne stå udenforstående overfor 

ledelsens fremgangsmåde. Det skyldes, at kulturen i netop denne organisation strider imod 

ledelsens handlinger. Der er ”traditionsbundne regler for, hvordan man bør handle i bestemte 

situationer” (Schultz 2006: 75). I henhold til dette skriver Schein, at ”Faktisk er det sådan, at hvis 

en grundlæggende antagelse er stærkt rodfæstet i en gruppe, vil medlemmer opleve enhver 

adfærd, der er baseret på et hvilket som helst andet grundlag, uforståelig” (Schein 1994: 29). For 

at undgå uforståenhed og forvirring i en forandringssituation er det således vigtigt, at ledelsen er 

opmærksom på dette og således søger at håndtere forandringssituationen på en måde, som er i 

overensstemmelse med medarbejdernes organisationskultur.  

6.5 Sproget som kulturelement 

Når ledelsen skal kommunikere et budskab ud til sine medarbejdere, må man antage, at det 

primære mål er, at budskabet bliver forstået efter hensigten. For at sikre at medarbejderne forstår 

budskabet efter hensigten, kan der således argumenteres for, at ledelsen må benytte sig af det 

sprog, som er kendt for medarbejderne i organisationen, så medarbejderne således vil få de bedst 

mulige betingelser for at forstå budskabet. 

For at kunne etablere sig som en gruppe skal man udforme et fælles sprog samt fælles 

begrebskategorier (Schein 1994: 72). Hvis medlemmerne i en organisation ikke kan kommunikere 

med og forstå hinanden, kan disse ikke fungere som en gruppe i organisationen (Ibid.). For at være 

i stand til at fungere som en gruppe, må de individer, der sammenbringes, ”etablere et 
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kommunikationssystem og et sprog, der tillader en fortolkning af, hvad der foregår” (Schein 1994: 

73). Når en ny medarbejder tiltræder i en organisation, vil denne derfor stå overfor en 

udfordrende opgave, idet han/hun skal tilegne sig det sprog samt den fortolkning af begreber, som 

eksisterer i den givne organisation. Den nye medarbejder vil sandsynligvis komme fra en kultur 

med et andet sprog og med en anden kategorisering og betydning af ord4. Derfor vil det være en 

udfordring - men et must - for den nye medarbejder at tillære sig den nye organisations sprog med 

alle dets nuancer med det mål at blive en del af fællesskabet. Endvidere skal det tages i 

betragtning, at forskellige afdelinger i organisationen kan benytte sig af særskilte kategoriseringer 

og betydninger af ord. En afdeling kan således have ord, som har en specifik betydning i deres 

afdeling, men som afviger fra den betydning, som ordet har for ledelsen. Således kan der let opstå 

forvirring og misforståelser mellem parterne i kommunikationen, hvis der ikke kan findes en 

fællesnævner for de forskellige ord, hvilket ligeledes understøttes af Schein (Ibid.).   

Med afsæt i den symbolske kulturforståelse beskriver Schultz (2006) organisationskultur som 

værende ”et netværk af lokal meningsdannelse, der udtrykkes igennem forskellige typer af 

symboler.” (74). Symboler udspringer af mange forskellige tegn, som hver især tillægges betydning 

(Ibid.). I det symbolske perspektiv skelnes der mellem forskellige typer af symboler; fysiske 

symboler, handlingssymboler og verbale symboler (Ibid.). De verbale symboler skal ikke ses som 

sproget i sig selv, men derimod forskellige former for sprog, som har et symbolsk indhold. Ud fra 

den symbolske kulturforståelse udfolder sproget som kulturelement sig bl.a. gennem myter, 

jargon, talemåder og historier (Schultz 2006: 75). 

Med dette in mente kan vi fastslå, at de symboler, som medarbejderne i en virksomhed fortolker 

og danner mening ud fra, ligeledes er i form af det sprog/de sprogformer, som bliver benyttet i 

virksomheden. Sproget er således en fasttømret del af virksomhedens kultur, hvorfor ledelsen i 

deres kommunikation må tage dette i betragtning, hvis medarbejderne skal kunne fortolke og 

skabe mening omkring ledelsens kommunikation. Ifølge Holm og Norlyk (2006) kan en 

organisation skabe ”et individuelt sprog eller jargon, som medarbejderne må tilegne sig for at 

forstå interne rutiner” (67). Idet der er tale om en individuel jargon, kan sproget være svært at 

forstå for de, som ikke er indviet i sprogets betydning. Dette kan også gælde for ledelsen, som 

                                                           
4
 Den betydning et begreb/ ord tillægges i en gruppe  
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måske, på trods af at de nok er bekendte med grundprincipperne for det sprog, som tales i 

organisationen, ikke nødvendigvis er bekendt med alle facetter af sproget, som eksisterer blandt 

medarbejderne i organisationen.  Det forudsætter derfor, at organisationens sprog er bekendt for 

alle organisationens medlemmer. 

6.5.1 Ledelsens sprog i forandringsprocessen 

Når et forandringsbudskab skal meldes ud til medarbejderne, må ledelsen således være 

opmærksom på, hvordan man bedst muligt benytter sproget med henblik på, at det tilpasses 

organisationens medlemmer. Ledelsen skal være opmærksom på, at medarbejdernes 

kategorisering og betydning af ord kan være forskellige fra ledelsen, hvorfor ledelsen eksempelvis 

må være opmærksom på at tillægge medarbejdernes kategorisering og betydning af ord stor vægt 

i sin udmelding. Ordet ”forandring” kan for organisationens medlemmer være tillagt en betydning, 

som er meget anderledes end ledelsens betydning. Hvis medarbejderne tolker ordet ”forandring” 

som noget skræmmende, som kan være medvirkende til ubehagelige hændelser såsom fyringer, 

kan det resultere i, at medarbejderne på forhånd trækker sig væk og afviger fra den forandring, 

som ledelsen måtte præsentere. Hertil kan det vise sig, at ledelsens kategorisering og betydning af 

ordet ”forandring” er af positiv karakter og henviser til positive forandringer, som man i 

organisationen, og som medarbejder, vil drage nytte af.  Således kan der opstå misforståelser 

mellem ledelse og medarbejder, som bunder ud i den kategorisering og betydning, som 

henholdsvis ledelsen og medarbejderne tillægger ordet. Det må man som ledelse tage i 

betragtning, inden man kommunikerer til medarbejderne, så man undgår misforståelser. Således 

må man som ledelse derfor også søge efter en forståelse for medarbejdernes begrebssystemer, 

inden der kommunikeres. 

Endvidere må man som leder være bevidst om det symbolske indhold, som en given sprogform 

tillægges af organisationens medarbejdere. Eksempelvis kan det være nødvendigt for ledelsen at 

have kendskab til og benytte organisationens vante jargon, når der skal kommunikeres om 

forandringen til medarbejderne. I Politikens Nudansk Ordbog defineres ”jargon” som ”Et særsprog 

udviklet inden for et bestemt fag eller gruppe”. Medarbejderne kan således have en jargon, hvortil 

et specielt sprog kan blive benyttet. Et sprog, som kan være meget anderledes fra ledelsens sprog. 

Er medarbejderne ”vant til ” en jargon i organisationen, som er præget af uformelt hverdagssprog, 
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vil det ikke være holdbart for ledelsen at kommunikere til medarbejderne ud fra en jargon, som 

bærer præg af formelt fagsprog, da medarbejderne givetvis ikke vil kunne fortolke eller danne 

mening ud fra dette budskab. Hvis budskabet ikke stemmer overens med medlemmernes 

forståelse af budskabet, kan det således resultere i misforståelser og forskellige fortolkninger. Det 

handler derfor om, at ledelsen tager organisationens og dermed medarbejdernes jargon i 

betragtning, når de skal kommunikere til medarbejderne med henblik på at sikre, at deres 

udmeldinger bliver forstået efter hensigten. Medarbejderne såvel som ledelsen må derfor lære 

sproget og være bevidst om sprogets betydning, for at et eventuelt budskab kan få mening (Holm 

og Norlyk 2006: 67).   

6.6 Delkonklusion 

Et af de primære formål med dette kapitel var at undersøge, hvordan kultur kan influere på den 

interne kommunikation, som finder sted i en organisation i en forandringsproces. Endvidere var 

formålet at belyse, hvordan kulturen kan influere på medarbejdernes forståelse af 

kommunikationen. 

Med afsæt i kultur som et fortolkningsmønster kan vi konkludere, at kulturen i en organisation 

influerer på medarbejdernes forståelse af den interne kommunikation. Som ledelse må man være 

opmærksom på dette, når en forandring skal kommunikeres ud til medarbejderne. Hvis den 

interne kommunikation i forandringsprocessen ikke er i overensstemmelse med organisationens 

kultur, kan man risikere, at medarbejderne vil stå uforstående overfor ledelsen adfærd, idet det 

strider mod kulturen i organisationen. Med afsæt i det enkelte individ kan vi dog konkludere, at 

hver enkelt medarbejder ud fra deres unikke kultur ligeledes kan opfatte et budskab forskelligt. 

Det skyldes, at hvert individs individuelle kultur vil have indflydelse på deres opfattelse og 

forståelse af kommunikationen. 

Slutteligt kan vi konkludere, at sproget, som benyttes i organisationen, er et vigtigt element at 

være opmærksom på, når man som ledelse skal kommunikere forandringsbudskaber ud til sine 

medarbejdere. Ledelsen må man være bevidst om, hvordan man bedst muligt benytter sproget, så 

det tilpasses organisationens medlemmer. For ledelsen handler det derfor om at kende til den 

kategorisering og betydning af ord, som benyttes af organisationens medlemmer, da disse kan 

være anderledes fra ledelsen kategorisering, hvorfor misforståelser nemt kan opstå. Endvidere kan 
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vi konkludere, at man som ledelse ligeledes skal være opmærksom på det symbolske indhold, som 

en given sprogform, såsom jargon, tillægges af medarbejderne. Benytter ledelsen sig af en jargon, 

som divergerer fra den jargon, som medarbejderne benytter, kan det resultere i, at 

medarbejderne ikke vil kunne fortolke og danne mening af ledelsens udmeldinger. 

På den baggrund kan vi således konkludere, at organisationens kultur højst sandsynligt vil influere 

på den interne kommunikation, som finder sted i organisationen i forbindelse med 

forandringsprocessen. Organisationens kultur bliver således et element i forandringsprocessen, 

som ledelsen skal være opmærksom på, når der kommunikeres internt i organisationen. 
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7. Ledelse 

7.1 Indledning 

I dette kapitel vil vi beskæftige os med ledelse. Hertil ønsker vi at belyse, hvordan ledelsen kan 

benytte intern kommunikation i en forandringsproces. Specialet omhandler anvendelsen af intern 

kommunikation i en forandringsproces, og vi antager, at ledelsen spiller en vigtig rolle i den 

kommunikation, som finder sted i en forandringsproces, hvorfor vi formoder, at ledelsens brug af 

intern kommunikation kan have en afgørende betydning i en forandringsproces. Vi vil i dette 

kapitel lægge et primært fokus på den kommunikation, som eksisterer mellem ledelse og 

medarbejder. 

Til introduktion af dette kapitel vil vi skabe en klarlæggelse ledelsesbegrebet, da vi antager, at 

forståelsen af, hvad ledelse er, kan have en afgørende betydning for, hvordan ledelse udøves i 

organisationer.  

Et af vores primære fokusområder ligger i at undersøge den kommunikation, som foregår mellem 

ledelse og medarbejder i en forandringsproces. Vi vil derfor belyse forskellige 

kommunikationsformer, som ledelsen kan gøre brug af i sin kommunikation af forandringen. Hertil 

vil vi tage udgangspunkt i Pjetursson (2005) og Hildebrandt og Brandi (2005).  

Dernæst vil vi introducere John P. Kotters model til, hvordan man kan håndtere forandringer i 

organisationer. På baggrund af at vi beskæftiger os med organisatoriske forandringer, føler vi det 

relevant at redegøre for en model, som netop omhandler, hvordan man kan håndtere 

organisatoriske forandringer. Hertil vil vi introducere en revideret udgave af Kotters 8-trinsmodel. 

Slutteligt vil vi redegøre for begrebet linjekommunikation. Vi ønsker at undersøge dette begreb 

nærmere, idet vi antager, at denne form for kommunikation kan spille en vigtig rolle i en 

forandringsproces, og idet vi hertil antager, at linjekommunikation som intern kommunikation kan 

være et middel til at skabe bedre forståelse over for forandringsbudskaberne hos den enkelte 

medarbejder. Hertil vil vi benytte os af litteratur af Lund og Petersen (2002) og Riis Kistrup og 

Mølgaard Toft (2006). 
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7.2 Definition af ledelse 

I litteraturen skelnes der mellem begreberne management og leadership, og forvirringen bliver 

bestemt ikke mindre af, at begge begreber oversættes til ledelse på dansk. Gram Bentsen og 

Hansen (2006) argumenterer for, ”at hvis en person har ansvar for så meget arbejde, at det er 

nødvendigt at ansatte folk til at hjælpe, vil der foreligge en form for ledelse” (134). 

7.2.1 Management vs. leadership 

Ifølge Bakka og Fivelsdal (2004) er management et udtryk, der bruges, når der er tale om ”et 

stærkt element af fagkyndighed/kompetence” (211).  Management bruges om en leder, der styrer 

sine medarbejdere ved hjælp af ”regler og systemer” (Ibid.). Leadership henviser derimod til en 

ledelsesform, hvor lederen besidder visse egenskaber, såsom ”evnen til at formulere nye mål og 

inspirere mennesker til indsats og samarbejde” (Ibid.). Her er der mere ”forståelse for og 

udnyttelse af den ansattes følelser og kompetencer” (Gram Bentsen og Hansen 2006: 135). 

Medarbejderen bliver i højere grad betragtet som bidragende og vigtig for organisationen frem for 

bare at blive anset som en mekanisme, hvorpå organisationen kan opnå sine mål.  

Fremover vil vi bruge betegnelsen ledelse, idet dette er den danske betegnelse. Dog mener vi, at 

ledelse primært skal bygge på leadership, da vi mener, at ledelsens job i høj grad bygger på evnen 

til at motivere, inspirere og engagere medarbejderne for at sikre en optimal drivkraft i 

virksomheden. 

7.3 Ledelse, forandring og kommunikation 

Omdrejningspunktet i vores speciale er at undersøge, hvordan intern kommunikation kan 

anvendes i en forandringsproces. Det er vores tese gennem dette speciale, at kommunikation er 

vejen frem, og vi vil derfor se nærmere på, hvilken betydning ledelsens kommunikation kan have 

for forandringens implementering. Hertil vil vi belyse ledelsens muligheder for at initiere og 

håndtere en forandringsproces ved hjælp af intern kommunikation.  

7.3.1 To divergerende tilgange til ledelse af en forandring 

Inden for forandringsledelse findes der to divergerende paradigmer. Det første paradigme kan i 

høj grad sammenstilles med det åbne, rationelle perspektiv.  Vi vælger derfor at bruge 

betegnelsen det rationelle paradigme. Det andet paradigme kaldes det moderne paradigme og kan 
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sammenstilles med det åbne, naturlige perspektiv, som ligeledes er det perspektiv, som vi 

tilslutter os. 

7.3.1.1 Det rationelle paradigme 

Da man i det rationelle paradigme er overbevist om, at man kan planlægge alt ned til mindste 

detalje, kan paradigmet sammenholdes med det åbne, rationelle perspektiv, hvor vi i afsnit 4.3.1 

konkluderede, at mål og faste strukturer var altafgørende. Her vil ledelsen forsøge at styre 

forandringen fra start til slut (Pjetursson 2005: 185). Derfor vil kommunikationen også være top-

down baseret, hvilket vil sige, at kommunikationen går oppefra og ned, som navnet antyder. 

Ledelsen går således forrest og opstiller nye mål for medarbejderne (Pjetursson 2005: 196). Ifølge 

Hildebrandt og Brandi (2005) er der her tale om det ene af to yderpunkter, idet man mener, at 

man ”bevidst kan beslutte, planlægge, styre og gennemføre forandringer” (29).  

7.3.1.2 Det moderne paradigme 

Modsætningen til det rationelle paradigme findes i det moderne paradigme, hvor ledelsen og 

medarbejderne tackler udfordringerne i en forandring gennem en løbende dialog (Pjetursson 

2005: 185). Medarbejderne bliver inddraget tidligt i forandringsprocessen, så der er gode 

muligheder for at påvirke processen. Derfor vil der i langt større grad tages brug af bottom-up 

kommunikation, hvilket vil sige, at kommunikationen flyder fra medarbejderne og op, som navnet 

antyder.  

Det moderne paradigme kan sammenholdes med det åbne, naturlige perspektiv, idet vi i afsnit 

4.3.2 konkluderede, at medlemmerne i en organisation opfattes som andet end blot en 

mekanisme til organisationens overlevelse. De opfattes derimod ”som mennesker med andre 

sociale relationer end dem, der eksisterer i organisationen” (Helder 1999b: 61).  Medarbejderne 

spiller dermed en vigtig rolle i organisationen, og hvis alle dele i organisationen inddrages, styrkes 

helheden.  

Geoteknisk Institut (GEO) er et eksempel på brugen af det moderne paradigme. Efter udarbejdelse 

af ny strategi ønskede GEO en effektiv implementering og kommunikation af strategien for hele 

virksomheden. Hos GEO var der behov for, at alle i virksomheden forstod, accepterede og bidrog 

til opfyldelsen af strategien. Ledelsen valgte derfor at gennemføre et forløb (bestående af 
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ledelsesseminarer, cafédage, workshops), hvor medarbejderne blev inviteret med til dialog med 

det formål at udarbejde en handlingsplan for, hvordan man kunne indarbejde strategien i 

hverdagen. Resultatet af disse forløb viste stor medarbejdertilfredshed, som efterfølgende har 

medført en mere åben og direkte kommunikation på tværs af organisationen, og som endvidere 

har skabt optimisme og tro på, at man kan nå de mål, som man sætter sig i fællesskab. 

Kilde: Pjetursson 2005: 89-95 

 

Hos GEO lader det således til, at deres forandringsproces har båret frugt. Ledelsen valgte at 

inddrage medarbejderne i udarbejdelserne af nye tiltag, hvilket medførte engagement fra 

medarbejderne, og hvilket endvidere resulterede i handlingsplaner, som kunne være brugbare for 

ledelsen.  

Det er dog vigtigt at pointere, at en forandringsproces ikke behøver at være præget af enten top-

down kommunikation eller bottom-up kommunikation. Hildebrandt og Brandi (2005) gør det klart, 

at de to opfattelser af forandringsledelse repræsenterer to yderpunkter (29), og ifølge Pjetursson 

(2005) er den mest effektive forandringskommunikation den, hvor man kombinerer top-down og 

bottom-up, hvorved samtlige kommunikationskanaler bliver anvendt på en gang (208). Dermed 

kan ledelsen udstikke nogle retningslinjer, hvorefter medarbejderne inviteres til 

medbestemmelse.  

Kombinationen af de forskellige kommunikationsformer og effekten af disse ses i et eksempel med 

SAS Component, som var konfronteret med et pres om ændringer, hvis virksomheden skulle 

overleve. Topledelsen i SAS Component startede ud med at beskrive visionen og ændringerne for 

de kommende fem år. Samtlige ledere blev inviteret til workshop for at drøfte virksomhedens 

værdier. Efterfølgende udvalgte ledelsen en række forandringsagenter, der skulle udbrede 

værdierne i organisationen. Men den ønskede effekt udeblev. Direktøren ønskede derfor 

deltagelse fra medarbejderne, som blev inviteret til strategidag, hvor arbejdet med vision og 

fremtidsplaner blev gjort i fællesskab. Resultatet heraf blev en radikal ændring hos SAS 

Component, da det fælles arbejde med planer for virksomheden udmundede sig i positive 

resultater om forandringsvillighed, engagement og accept fra medarbejderne. 

Kilde: Hildebrandt og Brandi 2005: 115-126 
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Resultaterne udeblev i første omgang, hvilket så ud til at skyldes, at medarbejderne ikke blev 

inddraget i forandringsprocessen. Værdier, vision og planer for fremtiden blev pålagt 

medarbejderne uden mulig indflydelse, hvilket medførte, at der ikke blev skabt forståelse eller 

accept omkring forandringens resultater. At medarbejderne blev inddraget i arbejdet blev 

tilsyneladende vendepunktet for SAS Component. Planerne blev initieret af ledelsen, samtidig med 

at medarbejderne blev inviteret til medbestemmelse, hvilket resulterede i, at medarbejderne var i 

stand til at efterleve de initierede tiltag, som de selv havde været med til at udarbejde, samtidig 

med at ledelsen opnåede sine ønskede resultater.  

Forandringer i organisationer omhandler som oftest både ledelse og medarbejdere. På denne 

baggrund mener vi, at det er vigtigt, at medarbejderne inddrages i forandringsprocessen. I en 

forandringsproces kan det således være essentielt, at man foruden top-down kommunikation 

ligeledes tager brug af bottom-up kommunikation som intern kommunikationskanal.  

7.4 Kotters 8-trins model 

Når organisatoriske forandringer skal føres ud i livet, er der mange overvejelser til, hvordan man 

skal gribe dette an i organisationen. Nogle teoretikere har opstillet forskellige opskrifter på, 

hvordan de mener, at dette bedst lader sig gøre. En af dem er John P. Kotter. Vi har valgt at tage 

udgangspunkt i John P. Kotter, da han betragtes som værende ”en af verdens førende 

ledelsesforskere” (Hildebrandt og Brandi 2005: 41). På baggrund af en analyse i forbindelse med et 

stort antal fejlslagne forandringsprojekter udviklede Kotter en 8-trins model, som organisationer, 

ifølge Kotter, kan følge for at opnå en størst mulig succesfuld forandring (Kotter 1996: 170). Kotter 

argumenterer for, at forandringer i organisationer er et forholdsvist nyt fænomen, voksende i takt 

med globaliseringen, idet organisationer førhen ikke gennemgik gennemgribende forandringer i 

lige så stor grad. Tidligere var overbevisningen, at ”If it ain’t broke, don’t fix it” (Kotter 1996: 18). 

Desværre er der stadig mange, der hælder til denne overbevisning. Der er en holdning til, at 

hvorfor skulle man dog ændre noget, som tilsyneladende fungerer fint? Den globaliserede verden, 

som vi i dag er en del af, har imidlertid været med til at påvirke dette synspunkt, idet 

organisationer må foretage store forbedringer - ikke alene for at kunne konkurrere med andre 

organisationer på markedet, men også for at overleve (Ibid.). 
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8-trins modellen: 

 

Model 6: Kotters 8-trins model fra Hildebrandt & Brandi 2005: 41-42 

                                                                                                     

Kotters 8-trins model gennemgår en forandringsproces fra start til slut. Vi vil i det efterfølgende 

ikke gennemgå hvert af de otte punkter slavisk, men i stedet opridse det, som vi finder, er 

essentielt i modellen. Ifølge Kotter må man først og fremmest understrege forandringens 

nødvendighed, da mennesker ofte vil udvise modstand overfor forandringer, hvis de ikke føler, at 

den er nødvendig (jf. afsnit 5.3.1), og dermed vil de ofte lade tingene stå til (Kotter 1996: 36). 

Derefter skal de nye tiltag introduceres, hvorefter de skal forankres i kulturen i organisationen. 

Ideen bag modellen er at starte fra en ende af, trin 1-8. Ifølge Kotter er det ikke muligt at springe 

et trin over i forandringsfasen, hvis man ønsker succes med sit forandringsprojekt, og han retter 

derved kritik overfor ledere, som tror, at man kan starte hvor som helst på modellen. Kotter 

Etableing af nødvendigheden 

Etablering af en stærk koalition 

Udvikling af vision og strategi 

Kommunikation af forandringsvisionen 

Empowering til bredt baseret handling 

Udvikling og realisering af kortsigtede gevinster 

Konsolidering af resultater og skabelse af flere forandringer 

Forankring af de nye tilgange i kulturen 
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mener, at mange ledere gennemgår en forandring på basis af trin 5 – 7 (Kotter 1996: 23), men 

ifølge Kotter (1996) vil dette medføre, at forandringen ikke lykkes, da der ikke vil blive skabt en 

solid nok basis at fortsætte på, hvis trin 1 – 4 springes over (23). Ligeledes mener han ikke, at 

forandringerne kan holde i længden, hvis man afslutter processen uden trin 8 (Ibid.). Kotter (1996) 

argumenterer for eksempel for, at der kan opstå problemer, når forandringsvisionen skal 

kommunikeres, hvis organisationen ikke har gennemgået de første tre trin, idet han skriver: 

”When the urgency rate isn’t high enough, people don’t listen carefully to information about a 

new vision” (86). På trods af at Kotters model synes ganske brugbar og dækkende, mener vi dog, 

at der kan rettes kritik mod dele af hans model. 

7.4.1 Kritik af Kotter 

Som nævnt mener Kotter (1996), at hans 8-trins model er opskriften på den vellykkede forandring, 

idet trinene i modellen producerer ”succesful change of any magnitude in organizations” (20). 

Ifølge Kotter (1996) er det, som nævnt, essentielt at starte på trin 1, hvorefter man må følge 

trinene et efter et (23). Vi mener imidlertid, at Kotter overser det faktum, at virksomheder er 

forskellige, og at han i sin model således mangler at tage højde for forskelligheden i virksomheder 

og de forandringer, de gennemgår, hvorfor vi ikke mener, at trinene nødvendigvis altid skal følges 

punktligt i nævnte rækkefølge. På den baggrund har vi udarbejdet nedenstående model med 

afsæt i Kotters model om forandringsledelse: 
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Model 7: Egen konstruktion 

 

Til forskel fra Kotters model centrerer de 8 trin i vores model rundt om forandringssituationen i 

organisationen for at illustrere, at organisationen selv kan udvælge det eller de trin, der virker 

mest hensigtsmæssigt i netop den givne organisations situation. Ud fra ovenstående model er det 

således muligt for en organisation selv at sammensætte de forandringstrin, som man finder mest 

hensigtsmæssige for den enkelte organisation. Derudover kan Kotters model anskues som 

værende en lineær proces, hvor det første trin leder videre til det næste trin osv. Vores model 

illustrerer imidlertid, at organisationen er ved at gennemgå en cirkulær forandringsproces, hvor 

det ene trin ikke nødvendigvis leder videre til det næste trin. Ved denne model kan man 

eksempelvis vælge at skabe visionen, før man etablerer en stærk ledende koalition. I en 

organisation, som ønsker at arbejde med sit værdisæt, vil det måske være mere hensigtsmæssigt, 

hvis man skaber visionen og strategien for værdiarbejdet, før den ledende koalition skabes. På den 

måde kan man med afsæt i visionen finde de rette folk til den ledende koalition, så der skabes en 
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større sikkerhed for, at disse efterfølgende vil være kompetente til at kommunikere visionen ud. 

Hvis man havde udvalgt koalitionen, før man havde udformet visionen, kunne man risikere, at 

disse ikke var i stand til at efterleve og støtte op omkring netop denne vision. 

Slutteligt mener vi, at der med Kotters klare punktopstilling eksisterer en fare for, at ledere i 

forandringssituationer kan have en tendens til at benytte modellen som en konkret tjekliste. På 

den måde kan der eksistere en øget risiko for, at eventuelle problemstillinger, som ikke er en del 

af modellens otte faser, overses. Herved opstår en fare for, at de ender ud i en oversimplificering 

af forandringsprojektet, hvorfor eventuelle problemstillinger derfor kan risikere ikke at få den 

opmærksomhed, som det kræver.  

7.5 Linjekommunikation 

Når forandringsbudskaberne fra topledelsen skal kommunikeres ud i hele organisationen, kan 

linjekommunikationen, som er en intern kommunikationskanal, være en kommunikationsform, 

som man kan benytte sig af.  

7.5.1 Kommunikation i form af linjekommunikation 

Når et forandringsbudskab skal kommunikeres ud til alle medarbejderne i en stor organisation, 

vælger man oftest mellem to strategier; den centraliserede eller decentraliserede løsning (Lund og 

Petersen 2002: 171). Ved den centraliserede løsning inviteres alle til et stormøde, hvor ledelsen 

præsenterer det nye projekt, hvorimod den decentraliserede løsning indebærer, at man benytter 

sig af linjen som kommunikationskanal (Ibid.).  

Som vi ligeledes argumenterede for i afsnit 3.4.1, synes det ikke at være optimalt kun at benytte 

sig af centraliseret kommunikation, når et forandringsbudskab skal kommunikeres ud til 

organisationens medarbejdere (Ibid.). Et primært fokus i en forandringsproces bør være på, at 

medarbejderne skal have svar på spørgsmål, som er centrale for dem i forandringen såsom: Hvad 

betyder denne forandring for mig? Dette er et spørgsmål, som den øverste ledelse ikke 

nødvendigvis er i stand til at besvare (Ibid.). Oftest kan der argumenteres for, at 

forandringskommunikationen vil være mest effektiv i medarbejdernes nærmiljø. Hertil eksisterer 

der typisk kun én person, som er i stand til at kunne besvare ovenstående spørgsmål, hvilket er 
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den nærmeste leder (Lund og Petersen 2002: 172). Når nærhed skal prioriteres i den interne 

forandringskommunikationen, er linjekommunikation et oplagt valg. 

Hvis linjekommunikationen skal benyttes som en pålidelig kommunikationskanal, kræver det, at 

alle i organisationen ved, hvad der menes med dette begreb (Lund og Petersen 2002: 173). Et 

eksempel på dette findes hos Novo Nordisk. Her findes der ingen officiel definition af begrebet, og 

forventningerne til denne kommunikationsform har derfor også været uklare. Med udgangspunkt i 

koncernchefens definitioner er man dog kommet frem til en normativ beskrivelse af, hvad 

linjekommunikation er i Novo Nordisk: ”Linjekommunikation er information fra lederniveau til 

lederniveau – helt fra toppen af organisationen og ned til den menige medarbejder.” (Ibid.). Med 

udgangspunkt i denne definition kan linjekommunikation ses som information, som går fra led til 

led ned i organisationen. I den normative definition af begrebet fremgår formålet med 

linjekommunikation således: ”Koncerndirektørens budskaber skal oversættes i linjen, så ledere og 

medarbejdere kan implementere” (Lund og Petersen 2002: 175). Med dette menes, at hvis 

medarbejderne skal kunne forstå og agere efter linjekommunikationen, kræver det, at 

budskaberne bliver oversat til et ”sprog”, som medarbejderne kan forstå og relatere til. Dette er 

netop linjekommunikationens største fordel. Ved brug af denne kommunikationskanal kan man 

formidle (oversætte) de samme budskaber efter forskellige behov, så de bliver målrettet den 

enkelte afdeling samt den enkelte type af medarbejder (Riis Kistrup og Mølgaard Toft, 2006: 80). 

Linjens styrke som kommunikationskanal bliver således dens evne til at modificere et budskab i en 

sådan grad, at det tilpasses de forskellige målgrupper (Lund og Petersen 2002: 175).  

Dog ses flere faktorer, som gør, at linjekommunikationen i praksis ikke altid fungerer efter 

hensigten. Problemet opstår, idet linjelederne ikke altid er rustet til at varetage den opgave at 

formidle det konkrete budskab. Linjelederne kan ende ud i problemer i forhold til manglende 

retningslinjer for kommunikationen. Hvornår skal der kommunikeres, hvad skal der 

kommunikeres, og hvordan skal der kommunikeres? Brugen af linjekommunikation kræver derfor, 

at der eksisterer nogle eksplicitte rammer for linjekommunikationen, som er gennemgående i hele 

organisationen, så man undgår, at det kun er enkelte afdelinger, som modtager en given 

information. Endvidere ses en svaghed i, at linjen er en langsom kommunikationskanal, hvorfor 

der er en risiko for, at et budskab, på den lange vej ned gennem linjen (organisationen) kan 



Intern kommunikation i en forandringsproces 

59 

 

misforstås eller gå helt tabt. Det vil altid være hurtigere at holde et stormøde eller udsende en 

mail, hvor man skaber en vis form for sikkerhed om, at alle hører budskabet. Dog kan man, ved 

brug af mere centraliseret kommunikation, som nævnt have sværere ved at besvare de mere 

personlige og konkrete spørgsmål, som medarbejderne måtte have til den udmelding, som de 

modtager. Via de centrale kanaler kan man endvidere ikke altid sikre sig, at alle medarbejderne 

modtager forandringsbudskabet på en måde, som er mest hensigtsmæssig for den enkelte. 

7.6 Delkonklusion 

Formålet med dette kapitel var at belyse, hvordan ledelsen kan benytte intern kommunikation i en 

forandringsproces. Vores antagelse var bl.a., at ledelsen og dennes kommunikation med 

medarbejderen kan have en afgørende betydning i forandringen. 

Ved at belyse to divergerende kommunikationsformer top-down og bottom-up kunne vi 

konkludere, at hverken top-down eller bottom-up kommunikation lader til at være fyldestgørende 

i sig selv. Dette synes, at skyldes det faktum, at medarbejderne skal inviteres med i processen, hvis 

de skal tage forandringen til sig, hvorfor ledelsen ikke udelukkende kan benytte sig af top-down 

kommunikation. Ligeledes må ledelsen gå forrest og udstikke retningslinjer for medarbejderne for 

at skabe retning for forandringen. Således kan vi konkludere, at det kunne være en fordel for 

ledelsen at benytte sig af begge former i sin kommunikation til medarbejderne. 

Endvidere præsenterede vi en 8-trins model udviklet af Kotter, som illustrerer, hvordan man kan 

håndtere en forandring fra start til slut. Vi kan hertil konkludere, at der kan rettes en del kritik mod 

denne model. Vi fandt, at en af de største mangler i modellen er det faktum, at organisationers 

forskellighed ikke er en del af Kotters betragtninger. Med udgangspunkt i Kotters model har vi 

udarbejdet vores egen forandringsmodel, der i større grad tager hensyn til organisationers 

forskellighed, idet man på egen hånd kan udvælge de nødvendige forandringstrin.  

I en forandringsproces kan linjekommunikationen være en god kommunikationsform at benytte 

sig af, når der skal kommunikeres til medarbejderne. Vi kunne hertil konkludere, at en af de 

primære fordele ved linjekommunikationen består i det faktum, at budskabet som skal 

kommunikeres via den nærmeste leder med fordel kan ”oversættes” til hver enkelt medarbejder, 

således at budskabet tilpasses de forskellige målgrupper. Endvidere kan vi konkludere, at 
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linjekommunikation, til forskel fra centraliseret kommunikation, skaber rum for dialog mellem 

ledelse og medarbejder. Den langsomme vej gennem hierarkiet kan dog være en ulempe, og 

endvidere eksisterer der en risiko for, at budskabet på sin vej ned gennem linjen går tabt. 
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8. Konklusion på teori 

Formålet med dette speciale er at undersøge, hvordan intern kommunikation kan anvendes i en 

forandringsproces. Således har den teoretiske del af opgaven omhandlet emner, som, vi mener, 

har været relevante at beskæftige sig med med henblik på at kunne besvare følgende 

problemformulering: Hvordan kan intern kommunikation anvendes i en forandringsproces?  

8.1 Konklusion 

I den indledende teoridel kunne vi konkludere, at den interne kommunikationsproces mellem 

ledelse og medarbejder bevæger sig væk fra den afsenderorienterede tilgang og hen mod en 

kommunikationsproces, som er mere modtagerorienteret, og som lægger op til forskellige 

fortolkninger af budskaber.  

Vi kunne ligeledes konkludere, at den organisationsform og det organisationsperspektiv, som man 

anlægger på organisationen, har betydning for kommunikationen i en organisation.  

Forandring i organisationer vil typisk medføre usikkerhed blandt medarbejderne, hvilket kan 

afstedkomme modstand mod en forandring. Vi kunne hertil konkludere, at den interne 

kommunikation kan anvendes til at afhjælpe denne usikkerhed og modstand, idet ledelsen 

igennem dialog kan hjælpe medarbejderen til, at der skabes en fortrolighed med det ukendte i 

forandringen, hvorfor bekymringer og eventuel modstand kan afhjælpes. Konklusionen var 

ligeledes, at modstanden kan udløses grundet individers forskellige subjektive fortolkninger af 

ledelsens udmeldinger om forandringen. Den interne kommunikation mellem ledelse og 

medarbejder kan hertil benyttes til at samskabe de forskellige fortolkninger og forståelser, som 

findes af forandringen.. 

Med vores udgangspunkt i kulturen som et fortolkningsmønster kunne vi konkludere, at kulturen 

kan influere på den interne kommunikation. Hvis organisationskulturen ikke tages i betragtning i 

kommunikationen, kan det medføre, at medarbejderne ikke forstår de budskaber, som ledelsen 

kommunikerer, idet de vil stride imod organisationens kultur og derfor også imod medarbejdernes 

meningsskabelse og fortolkningsforståelse. Endvidere kunne vi konkludere, at sproget som 

kulturelement er essentielt i kommunikationen mellem ledelse og medarbejdere. Sproget er en 

måde, hvorpå man i organisationen skaber fælles forståelse ud fra begreber og sprogformer, 
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hvorfor ledelsen i sin kommunikation til medarbejderne må benytte sig af et sprog og et 

begrebssystem, som er velkendt for medarbejderne, hvis der skal skabes en fælles forståelse for 

kommunikationen. 

I teoridelen har ledelse været et begreb, som er blevet tillagt stor opmærksomhed. Med fokus på 

hvordan intern kommunikation kan anvendes i en forandringsproces, kunne vi i teoridelen 

konkludere, at ledelsens udmeldinger om forandringen med fordel kan foregå både som top-down 

og bottom-up kommunikation. Den interne kommunikation bliver et centralt middel for ledelsen i 

en forandringsproces, da det er igennem kommunikationen, at der kan skabes forståelse og accept 

om forandringen. Vi kunne endvidere konkludere, at den interne kommunikation i form af 

linjekommunikation kan være med til at skabe bedre forståelse for forandringen for 

medarbejderne. Via sit tætte kendskab til sine medarbejdere kender den nærmeste leder til den 

enkelte medarbejder, hvorfor den nærmeste leder kan være mere kompetent til at oversætte 

forandringsbudskaberne til medarbejderne på en måde, som de kan danne mening ud fra. 
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9. Casestudie 

9.1 Indledning 

Formålet med dette kapitel er at præsentere og analysere vores casevirksomhed med fokus på, 

hvordan virksomheden har anvendt intern kommunikation i deres forandringsproces. Hertil er 

formålet ligeledes at søge at belyse andre muligheder for, hvordan virksomheden kunne have 

anvendt intern kommunikation i deres forandringsproces. 

Indledningsvis vil vi redegøre for vores undersøgelsesdesign med henblik på at belyse, hvordan vi 

har foretaget vores empiriske undersøgelser af virksomhedens forandringsproces. 

Med afsæt i vores tre teoretiske hovedtemaer vil vi dernæst analysere, hvorledes intern 

kommunikation er blevet benyttet i processen og herunder analysere reaktionerne på denne 

forandringskommunikation.  

På baggrund af vores empiriske data samt vores teoretiske del vil vi søge at belyse alternativer til, 

hvordan intern kommunikation kunne have været anvendt på måder, som, vi mener, havde været 

mere hensigtsmæssigt for virksomheden.  

9.2 Undersøgelsesdesign 

Den empiriske del af specialet er primært opbygget via interviews og spørgeskemaer udført på 

ledelse og medarbejdere. Således anvender vi både kvalitative såvel som kvantitative metodiske 

tilgange i vores undersøgelser.   

9.2.1 Metodetriangulering 

Idet vi både anvender kvalitative såvel som kvantitative metoder i vores casestudie, benytter vi os 

således af metodetriangulering. Ifølge Andersen (2003) er der tale om metodetriangulering, når 

man kombinerer ”forskellige metoder til at belyse det samme fænomen” (208). Vi har valgt at 

kombinere de to metoder, idet vi mener, at denne kombination er med til at styrke vores indsigt i 

casestudiet. Det kvalitative forskningsinterview gør det muligt at komme i dybden med vores 

emne (Launsø og Rieper 2000: 125), hvorfor vi er bedre i stand til ”at skabe dybere forståelse for 

det problemkompleks, vi undersøger” (Andersen 2003: 41). De kvantitative 

spørgeskemaundersøgelser medvirker derimod til, at der hurtigt kan indsamles information om en 
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større mængde af personer (Launsø og Rieper 2000: 115), hvorfor vi hertil kan søge at få indsigt i 

en mere generel viden om casestudiet.  

Dog kan der også findes ulemper ved begge metoder. Ved det kvalitative forskningsinterview kan 

ses en ulempe, idet det er meget tidskrævende proces, hvortil der ved den kvantitative 

spørgeskemaundersøgelse kan ses en ulempe, idet der ikke skabes mulighed for, at deltageren kan 

uddybe sine svar yderligere. Endvidere kan det være vanskeligt at opnå en så høj svarprocent, så 

det er muligt at kunne generalisere på baggrund af besvarelserne (Launsø og Rieper 2000: 115). 

9.2.1.1 Det delvist strukturerede interview 

Vores kvalitative forskningsinterviews kan karakteriseres som delvist strukturerede interviews, 

idet vi på forhånd havde udarbejdet en interviewguide (Andersen 2003: 212). Interviewguiden 

dækkede således over emner, som er relateret til intern kommunikation, og som vi mente, var 

nødvendige at belyse. Vi fandt vi det endvidere essentielt at benytte denne kvalitative metode, 

idet det gav mulighed for åbne svarmuligheder, hvor deltageren selv kunne være i stand til at 

uddybe spørgsmålene og til en vis grad styre interviewet.   

I forbindelse med de kvalitative interviews har der været mange forskellige overvejelser. Dette har 

blandt andet omhandlet, hvilke personer der skulle deltage i vores interviews. På trods af at vi 

hverken havde tilladelse til selv at udvælge, hvilke personer eller hvor mange personer, der skulle 

deltage i vores interviews, fremhævede vi dog vigtigheden i, at vi både fik adgang til interviews 

med ledelsen og medarbejdere. Vi fik tilladelse til at interviewe 10 personer fra Ardagh Glass 

Holmegaard - herunder virksomhedens direktør, som har været den kommunikationsansvarlige i 

forandringsprocessen, Henrik Bonné, samt medarbejdere fra fabrikken, som alle på hver sin måde 

har været påvirket af forandringen. Ved påbegyndelsen af interviewet gjorde vi det klart for 

deltagerne, at de ville forblive anonyme, og at optagelserne, som blev foretaget via diktafon, ville 

blive slettet efter transskription. Dette blev gjort af to årsager; dels var det ud fra en aftale med 

ledelsen, dels ønskede vi, at medarbejderne kunne føle, at de frit kunne ytre sig velvidende om, at 

de ikke kunne blive klandret for noget på et senere tidspunkt. 

Første interview var således med den kommunikationsansvarlige for forandringsprocessen, 

direktøren for Ardagh Glass Holmegaard, Henrik Bonné. Formålet med dette interview var først og 
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fremmest at få en grundlæggende præsentation af baggrunden for den forandringssituation, som 

har fundet sted i Ardagh Glass Holmegaard. Derudover var formålet at skabe indsigt i, hvordan 

man i Ardagh Glass har benyttet intern kommunikation i forandringsprocessen, og hvilke 

overvejelser der lå bag disse valg. 

Efterfølgende blev medarbejderne interviewet. Formålet med disse interviews var at opnå dybere 

indsigt i og forståelse for, hvordan den interne kommunikation, som de modtog fra ledelsen, blev 

opfattet/tolket og herunder opnå indsigt i, hvordan de som medarbejderne har reageret på 

kommunikationen.  

9.2.1.1.1 Transskription  

Interviewene er optaget på diktafon, hvorefter vi har transskriberet dem. Vi har kun transskriberet 

de dele, som vi finder relevante for vores speciale, idet vi finder, at det ikke er nødvendigt at 

transskribere oplysninger, der er irrelevante for specialet. Interviewene er transskriberet ordret. 

Dog har vi udeladt pauser såsom øh og hmm og tilføjet grammatiske tegn, som medfører, at 

teksten bliver letlæselig. 

9.2.1.2 Det strukturerede spørgeskema 

Vores kvantitative undersøgelse kan karakteriseres som et struktureret spørgeskema, som er 

kendetegnet ved ”på forhånd opstillede spørgsmål med overvejende forhåndsdefinerede 

svarmuligheder” (Launsø og Rieper 2000: 114). Formålet med spørgeskemaet var at opnå en mere 

generel viden om virksomheden ved at nå ud til et større udsnit af virksomhedens medarbejdere. 

Således har de kvantitative undersøgelser fungeret som en slags supplement til de kvalitative 

undersøgelser. Dog skal det hertil understreges, at de medarbejdere, som har deltaget i det 

kvalitative forskningsinterview, ikke har deltaget i den kvantitative undersøgelse.  

Det var primært de samme spørgsmål, der optrådte i spørgeskemaet og interviewet. På denne 

måde kunne vi, via interviews, opnå uddybende svar, samtidig med at vi, via spørgeskemaet, fik 

indsigt i en mere generel viden. 

I alt har 48 medarbejdere deltaget i spørgeskemaundersøgelsen. Antallet af medarbejdere er dels 

valgt ud fra, at vi ønskede et bredt udsnit af medarbejderne, dels hvad vi kunne få tilladelse til af 

Ardagh Glass Holmegaard. Med afsæt i det strukturerede spørgeskema var alle spørgsmål af lukket 
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karakter og med forskellige svarmuligheder. Vi fandt det effektivt at benytte os af lukkede 

svarmuligheder, idet vi ønskede at sammenligne svarene i spørgeskemaet for at kunne fremsætte 

et statistisk billede af resultatet. Derudover valgte vi at have en ’ved ikke’ rubrik i spørgeskemaet i 

tilfælde af, at medarbejderne ikke vidste, hvad de skulle svare. Vi tilføjede ligeledes denne rubrik, 

idet vi ville undgå, at medarbejderne satte tilfældige krydser. Ulempen er dog, at ’ved ikke’ 

rubrikken måske kan invitere til en nem løsning, hvor medarbejderen hurtigt krydser af igennem 

spørgeskemaet.  

For at skabe en øget sikkerhed for at medarbejderne vidste, hvad spørgeskemaet omhandlede, 

havde vi på forhånd udformet en præsentation af formålet med spørgeskemaet til 

medarbejderne. Medarbejderne fik således dette i hænde, inden de skulle udfylde skemaet. 

Endvidere gjorde vi det klart for medarbejderne, at disse skemaer var anonyme, og at de således 

ikke kunne blive konfronteret med de valg, de havde truffet ved udfyldelsen af skemaet.   

9.2.2 Fejlkilder 

I vores empiriske del af opgaven har vi foretaget en række undersøgelser af medarbejderne i 

Ardagh Glass Holmegaard, hvor vi søger at opnå indsigt i et generelt billede af situationen. 

Alligevel mener vi, at der eksisterer en mulighed for, at der kan forekomme nogle udsving i 

undersøgelsen, hvorfor vi må tage visse fejlkilder i betragtning.  Vores empiriske analyse er 

udformet på baggrund af interviews og spørgeskemaundersøgelser af 48 medarbejdere i Ardagh 

Glass Holmegaard. Dog har der ikke været mulighed for, at foretage undersøgelser på alle 

medarbejderne i virksomheden, hvorfor vi ikke med sikkerhed kan sige, at de medarbejdere, som 

har deltaget i undersøgelsen, udgør den gængse holdning i virksomheden. Det har dog ikke været 

muligt at foretage undersøgelser af alle medarbejdere i Ardagh Glass Holmegaard. Der kan derfor 

diskuteres om, hvorvidt udfaldet af undersøgelserne havde været anderledes, hvis vi havde bygget 

undersøgelsen op omkring et bredere udsnit af virksomhedens medarbejdere.  

Endvidere kan der opstå en fejlkilde, idet medarbejderne ikke er tilfældigt udvalgt, men derimod 

udvalgt af ledelsen. Ledelsen har derfor selv haft muligheden for at udvælge de medarbejdere, 

som, de ville mene, var mest fordelagtig for virksomheden at stille til rådighed for os. Således kan 

der gisnes om, hvorvidt medarbejdere repræsenterer den gængse holdning i Ardagh Glass 

Holmegaard, eller om medarbejderne er valgt med en bagtanke fra ledelsens side. Hvis det er 
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tilfældet, kan der således argumenteres for, at udfaldet for vores undersøgelser ville have været af 

en anden karakter, hvis vi selv havde foretaget udvælgelsen. Det lader imidlertid ikke til, at 

medarbejderne er udvalgt med en bagtanke. Blandt medarbejderne, der deltog i interviews og 

spørgeskemaundersøgelsen, er der mange delte meninger om situationen. Der er således også 

medarbejdere, der står frem med negative holdninger og reaktioner, hvorfor vi mener, at de 

udvalgte medarbejdere tilsyneladende udgør et tilfældigt udsnit. 

9.3 Virksomheden 

Det følgende afsnit omhandler en introduktion af casevirksomheden samt en præsentation af den 

forandringssituation, som virksomheden har gennemgået. 

9.3.1 Præsentation af casevirksomhed 

Holmegaard Glasværk blev grundlagt i 1825 og startede ud med produktion af glasflasker. Siden 

hen blev produktionen udvidet til også at omfatte produktion af husholdningsglas, industriglas og 

de kendte Holmegaard kunstglas. Indtil 1997 var glasværket ejet af Royal Copenhagen, men i 1997 

blev glasværkets emballagedel overtaget af den svenske emballagevirksomhed PLM og ændrede 

således navn til PLM Holmegaard (Sindbæk 2002: 15). I 1999 blev PLM opkøbt af den engelske 

emballagegigant Rexam (Ibid.), hvorefter Rexam blev overtaget af Ardagh i 2007, hvorfor 

Holmegaard i dag er blevet til Ardagh Glass Holmegaard. Ardagh Glass Holmegaard er 

verdenskendt for sin fremstilling af emballageglas og er den fortrukne emballageudbyder for 

mange af verdens største producenter af mad og drikkevarer (Ardagh Glass 2009a: linje 1-4). Med 

hovedsæde i Dublin og med datterselskaber i Tyskland, Storbritannien, Polen, Holland, Sverige og 

Danmark driver Ardagh Glass 20 fabrikker med i alt 46 smelteovne og beskæftiger således over 

6500 medarbejdere på globalt plan (Ardagh Glass 2009b: linje 5-9), som i alt producerer over 12 

milliarder glasbeholdere på årlig basis (Ibid.). Ardagh Glass Holmegaard er beliggende i byen 

Fensmark på Sydsjælland.  

Ardagh Glass Holmegaard beskæftiger omkring 330 medarbejdere, som primært er placeret i 

produktionsafdelingen (heriblandt 10 arbejdsledere) og administrationsafdelingen (heriblandt 

ledelsen). I Ardagh Glass Holmegaard har man to smelteovne, som kører 24 timer i døgnet. 

Produktionsmedarbejderne er opdelt i 5 hold, hvor hvert hold skiftevis arbejder på enten 
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formiddags-, eftermiddags- eller nattevagten. Et døgn dækkes af tre hold, hvorfor der altid er et 

hold på arbejde grundet den kontinuerlige drift.  

9.3.2 Situationen i Ardagh Glass Holmegaard 

I efteråret 2008 oplever man i Ardagh Glass et marked, som pludselig bremser op. I takt med den 

begyndende finanskrise konfronteres Ardagh Glass med en nedadgående efterspørgsel på 

produkterne (Würtzen: 2009), hvorfor varelageret vokser for hurtigt, og cash-flowet i 

virksomheden langsomt forsvinder. Efter meddelelse fra øverste ledelse for hele Ardagh Glass 

koncernen, står Ardagh Glass Holmegaard i den situation, at man er nødsaget til at foretage en 

rationalisering i virksomheden. Udfaldet af denne rationalisering bliver, at man i Ardagh Glass 

Holmegaard finder det nødvendigt at skære ned på de skiftehold, som arbejder i produktionen, 

hvorfor man går fra at have 7 skiftehold til kun at have 5. Det bevirker, at man er nødt til at 

foretage en del omrokeringer på arbejdspladsen. Endvidere er konsekvensen, at man må foretage 

en nedskæring i arbejdsstaben, hvorfor man som udgangspunkt finder det nødvendigt at afskedige 

omkring 60 medarbejdere. Med henblik på at undgå flere fyringer vælger man at sende næsten 

alle de resterende produktionsmedarbejdere på arbejdsfordeling fra februar 2009 til og med april 

2009. I denne periode dannes nye skiftehold, som i fordelingsperioden skiftes til at arbejde på 

fabrikken og være på dagpenge. I juni 2009 så man sig dog nødsaget til at foretage endnu en 

fyringsrunde, hvorfor man måtte sige farvel til endnu 20 medarbejdere. Denne rationalisering har 

således medført store forandringer i virksomheden. Forandringer, som i høj grad har påvirket 

medarbejderne på fabrikken.  

9.4 Ledelsens kommunikation af forandringen 

I følgende afsnit vil vi beskæftige os med ledelsen og dennes kommunikation af forandringen. 

Direktøren for Ardagh Glass Holmegaard, Henrik Bonné, har været den primære 

kommunikationsansvarlige i forandringsprocessen, hvorfor det er hans brug af intern 

kommunikation, som vi vil tage udgangspunkt i. Med henblik på at skabe klarlægning af 

forandringen og dens indhold vil vi Indledningsvis introducere baggrunden for ledelsens beslutning 

om at igangsætte forandringsprocessen. Med afsæt i begreberne ledelse og kommunikation 

ønsker vi at belyse, hvordan man som ledelse har anvendt intern kommunikation i 

forandringsprocessen. Herunder vil vi redegøre for udmeldingen af forandringen til 
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medarbejderne samt den efterfølgende kommunikation mellem ledelse og medarbejder. 

Derudover vil vi anskueliggøre, hvilke overvejelser ledelsen har gjort sig omkring 

kommunikationen. 

Ovenstående vil blive gjort med henblik på at kunne besvare spørgsmålet om, hvordan intern 

kommunikation kan anvendes i en forandring. 

9.4.1 Beslutningen 

Som beskrevet i caseintroduktionen i afsnit 9.3.1, oplever Ardagh Glass i efteråret 2008 et marked 

som bremser op. I januar måned 2009 kommer beskeden ovenfra, som lyder, at der skal reduceres 

kapacitet i hele koncernen (bilag 3, interview A, spg 1). I Ardagh Glass Holmegaard kommer 

reaktionen prompte fra direktøren Henrik Bonné, som fortæller; ”… og der er min approach til det 

her at sige, at hvis vi gør noget selv, og gør det først, så er vi ikke dem der bliver pålagt hvad vi skal 

gøre, men så får vi noget handlefrihed” (bilag 3, interview A, spg 1). På den baggrund beslutter 

Bonné sig for, at kalde samarbejdsudvalget (SU) sammen og informere om situationen. Sammen 

med økonomichefen meddeler Bonné, at denne situation kræver øjeblikkelig handling (bilag 3, 

interview A, spg 1). SU bakker op om tiltaget, hvorfor de bliver enige om at udmelde det til 

medarbejderne hurtigst muligt, så forhandlingerne kan gå i gang. Fra beslutningen om 

forandringstiltaget blev taget, og til at forandringen blev igangsat og offentliggjort for 

medarbejderne, gik der ikke mere end få timer. På SU mødet forberedte man nogle Q&A´s med 

afsæt i, hvad man formodede ville blive de mest gængse spørgsmål fra medarbejderne. Og så var 

man klar til mødet. På dette tidspunkt var der ikke sat navne på de medarbejdere, som skulle 

fyres, og der var endnu ikke taget en endelig beslutning vedrørende den kommende 

arbejdsfordeling. Det første stormøde blev således iscenesat med det formål, at informere 

medarbejderne om den overordnede situation, som virksomheden var konfronteret med og 

således informere om de beslutninger, som ledelsen skulle til at træffe. 

9.4.2 Ledelsens kommunikation af forandringen 

Udmeldingen om forandringen er primært foregået over to runder fordelt på to stormøder. 1. 

stormøde omhandlede, som nævnt ovenfor, den generelle introduktion af den forandring, som 

Ardagh Glass Holmegaard var konfronteret med, hvorimod 2. stormøde omhandlede resultaterne 

af de forhandlinger, som fandt sted mellem SU, TR og ledelse, deriblandt navnene på de 
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medarbejdere, som skulle afskediges, samt navnene på de medarbejdere, som skulle i 

arbejdsfordeling. På baggrund af dette vil de to nedenstående afsnit gennemgå kommunikationen 

ved 1. og 2. stormøde separat. 

9.4.2.1 1. stormøde 

Med afsæt i SU mødet, som var foregået tidligere på dagen, blev medarbejderne indkaldt til 

stormøde den 14. januar 2009. Grundet virksomhedens kontinuerlige 24-timers drift blev 

stormødet afholdt med 80-100 medarbejdere ad gangen. Med udgangspunkt i en udformet 

præsentation var det virksomhedens direktør, Henrik Bonné, som foretog udmeldingen om 

forandringen til medarbejderne. Som det beskrives af Bonné, foregik det således: 

Ud og samle alle medarbejderne sammen og forklare dem hvad 

situationen er, hurtigt redegøre for worst case scenario og ligesom at 

sige - hvor slemt kan det blive hvis vi ikke gør noget. Hvad er det, det skal 

ende ud med, det her. (bilag 3, interview A: spg 1) 

Ifølge Bonné foregik udmeldingen via ”… meget direkte kommunikation.” (Bilag 3, Interview A: spg 

2). Vores spørgeskemaundersøgelser viser, at hele 68,8 % mener, at stormødet i høj grad var en 

god måde at udmelde forandringen på (bilag 2, spørgeskema 3). Det kunne tyde på, at 

medarbejderne mener, at de, via denne form for top-down kommunikation, fik god og klar besked 

om, hvad baggrunden var for forandringen var. Dette understøttes ligeledes af de interviewede 

medarbejdere, som bl.a. udtaler: ”… jeg synes egentlig, at jeg havde fået god information, og vi 

kunne jo også stille spørgsmål bagefter. Så var der noget, man ikke lige havde hørt eller forstået, 

så kunne man lige have spurgt…” (bilag 3, interview D, spg 1) og ”Jamen ja, det var det. Der var 

ikke noget at komme efter” (bilag 3, interview B, spg 1). Som det endvidere fremgår i både 

ledelsens og medarbejdernes interview, var der under stormødet mulighed for at stille spørgsmål 

til ledelsen. Som det fremstår via spørgeskema og interview, virker det således til, at 

medarbejderne var tilfredse med måden, hvorpå forandringen blev udmeldt. Det lader således til, 

at denne form for kommunikation var hensigtsmæssig at benytte ved udmeldingen af 

forandringen, og at den således virkede efter hensigten.  
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På 1. stormøde blev der informeret om, at man så sig nødsaget til at foretage en række fyringer. 

Det betød, at SU og ledelsen indledte en række forhandlingsmøder fra den 15- 21. januar 2009. På 

forhandlingsmøderne blev der sat navne på de medarbejdere, som skulle afskediges samt navne 

på de medarbejdere, som de næste tre måneder skulle placeres i arbejdsfordeling.   

9.4.2.2 2. Stormøde 

Torsdag den 22. januar 2009 blev medarbejderne indkaldt til 2. stormøde. Denne gang blev mødet 

afholdt med henblik på at informere medarbejderne om resultatet af forhandlingerne. Det betød, 

at man valgte at offentliggøre navnene på de medarbejdere, som skulle afskediges samtidig med, 

at de resterende medarbejdere blev informeret om, hvorvidt de skulle i arbejdsfordeling eller ej. 

Udmeldingen af fyringerne blev således foretaget via top-down kommunikation i åbent forum, 

hvor alle medarbejdere var vidne til, hvem der blev afskediget. Medarbejderne fik efterfølgende 

mulighed for at henvende sig til direktøren og stille ham spørgsmål. Dog var der ingen mulighed 

for dialog under fire øjne, idet direktøren stod til rådighed for alle medarbejderne på samme tid i 

det lokale, hvor stormødet fandt sted. Dernæst var proceduren fastlagt således, at de afskedigede 

medarbejdere skulle forlade organisationen direkte efter stormødet. Som det beskrives af Bonné, 

var den hurtige fyringsrunde et bevidst valg: 

 … det var rart at der var direkte tale og at vi i løbet af en uge havde fået 

folk opsagt og at de var væk. Så var det ikke noget man gik og havde 

hængende over hovedet i flere måneder, men at vi meget hurtigt evnede 

at blive færdige og enige. (bilag 3, interview A, spg 12) 

Ifølge spørgeskemaundersøgelsen står det dog klart, at måden, hvorpå afskedigelserne blev 

udført, ikke var tilfredsstillende. Omkring 58,4 % af de udspurgte medarbejdere mener enten, at 

denne udmelding i meget lille eller lille grad var tilfredsstillende (bilag 2, spørgeskema 4). 

Endvidere udtrykker nogle af de interviewede medarbejdere, at de havde foretrukket, at 

afskedigelserne var blevet foretaget i mere diskrete omgivelser: ”Jeg havde jo nok foretrukket, at 

man havde trukket folk lidt mere diskret til side og sagt - det er dig vi skal snakke med - i stedet 

for, at du står i en forsamling, og dit navn bliver råbt op”(bilag 3, interview H, spg 4), og endvidere 

udtaler en medarbejder: ”Ja, lidt mere altså… at de måske havde fået et brev eller et eller andet, 

dem der blev fyret” (bilag 3, interview G, spg 1). Det kan således tyde på, at nogle af 
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medarbejderne har følt, at fyringsrunden var for offentlig. Som nævnt var Bonné primus motor for 

alle udmeldingerne ved stormødet. Dog kan der gisnes om, hvorvidt hans rolle som 

kommunikationsansvarlig for samtlige medarbejdere var det rette valg. Som øverste leder i Ardagh 

Glass Holmegaard er Bonné ikke nødvendigvis bekendt med alle medarbejderne, hvorfor det kan 

diskuteres, om han var den rette mand til at stå for fyringerne af medarbejderne, og om han 

endvidere var den rette person, som medarbejderne efterfølgende kunne henvende sig til med 

spørgsmål, som eventuelt kunne være af personlig karakter. I et af interviewene udtrykkes det:  

Altså, lederne ser vi jo ikke. Altså, vi ser dem på intranettet. Der er et 

navn og et billede der. Henrik Bonné, tror jeg han hedder. Ham så man 

lige der, den dag, hvor de var massefyringer, og så var det det. (bilag 3, 

interview G, spg 7) 

Og endnu en medarbejder udtaler: ”Og så lige pludselig dukker den øverste op og vil tilbyde os et 

glas et eller andet, eller hvad fanden han har gang i. Det er lige som om, han holder en salgstale. 

Det er ikke holdbart.” (bilag 3, interview F, spg 8). Ud fra ovenstående kunne det tyde på, at det 

måske havde været mere hensigtsmæssigt at inddrage andre ledere, som havde større 

bekendtskab til medarbejderne. Herved kunne man muligvis have sikret en mere personlig dialog i 

og efter fyringsrunden, hvor man kunne have skabt rum for, at medarbejderne kunne stille 

personlige spørgsmål i et diskret forum til en person, som de var bekendt med. Som det fremgår af 

medarbejdernes interviews, tyder det således ikke på, at medarbejderne mener, at denne top-

down baserede kommunikation var hensigtsmæssig til et så følsomt emne som fyringer. Via denne 

kommunikationsform skabes der ikke rum for, at den afskedigede medarbejder kan gå i dialog 

med sin leder og få en forklaring på, hvorfor valget netop er faldet på ham/hende. Ligeledes 

skabes der ikke rum for, at de resterende medarbejdere kunne få en forklaring på, hvorfor de blev 

placeret i arbejdsfordeling. En tættere dialog kunne muligvis have været løsningen. I afsnit 7.5.1 

om linjekommunikation argumenterer netop for, at et primært fokus i en forandringsproces skal 

være på, at medarbejderne får svar på spørgsmål, som kan være centrale for dem personligt i 

forandringsprocessen, hvorfor der skal skabes rum for personlig dialog med lederen.    
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9.4.2.3 Kommunikationen i den videre forandringsproces 

Igennem hele forandringsprocessen foregik den direkte kommunikation til medarbejderne via 

stormøder på omkring 80-100 medarbejdere. Som det forklares af Bonné; ”… hver gang der har 

været truffet en beslutning eller lagt op til en forhandling, så er det foregået via direkte 

kommunikation ved et fælles stormøde” (bilag 3, interview A, spg 2). Endvidere har man benyttet 

intranettet som en central kommunikationskanal. På intranettet har man kunnet finde alle de 

nedskrevne informationer om forandringen. Dette blev primært gjort med henblik på, ifølge 

Bonné, at sikre, at medarbejderne havde en god forståelse for forandringen: 

… altså det, vi har gjort, er at følge op på tingene, og sige at hver gang 

der ligesom har været et kapitel som var slut, og det har primært været 

gennem intranettet, og kommunikere med dem alle sammen og fortælle 

”det her det var knap så godt, det her det var rigtig godt, godt kæmpet, 

god arbejdskraft…”(bilag 3, interview A, spg 11) 

Ud fra spørgeskemaundersøgelsen står det også klart, at den største informationskanal i 

forandringsprocessen var intranettet (45,8 %) (Bilag 2, spørgeskema 2). At Ardagh Glass 

Holmegaard benyttede denne kommunikationskanal som en af de primære kanaler, synes både at 

have ført positive og negative reaktioner med sig. En af medarbejderne udtaler om intranettet: 

”Der kan man altid læse det to eller tre gange, hvis du ikke lige forstod det første gang. Så det har 

været godt”(bilag 3, interview D, spg 2), imens en anden medarbejder ikke føler, at denne 

informationskanal var tilfredsstillende: 

Nej, jeg kan bedre lide noget mere personligt, ikke… Der er jo mange 

unge mennesker. De er meget mere til computere og sådan noget. De 

ser jo anderledes på det. Det gør jeg jo ikke, fordi det er jeg ikke lige så 

skide god til i forhold til de unge mennesker… (bilag 3, interview G, spg 2) 

Således synes der at have været blandede meninger om, hvorvidt intranettet har været en optimal 

kanal for ledelsen at benytte som primær kommunikationskanal.  

I tiden efter forandringerne blev implementeret, valgte man i 2-3 måneder at skrive 

informationssedler, som blev postet i deres månedsbrev. Her forsøgte man at foretage en 
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nærmere opfølgning på processen og på, hvad der skulle ske i den nærmeste fremtid. Dog 

indrømmer Bonné, at det nok ikke var optimalt i opfølgningsfasen: ”Men set i bakspejlet har vi 

måske for hurtigt sagt - det er glemt og overstået, vi er på plads, nu arbejder vi fremad” (bilag 3, 

interview A, spg 12). Manglen på opfølgning synes også at kunne spores hos medarbejderne: 

”Altså når man fik at vide, at man ikke var fyret, så kørte min arbejdssituation videre, som den hele 

tiden har gjort” (bilag 3, interview E, spg 4) og ”Vi var jo lynhurtigt tilbage i de vante omgivelser 

såh” (bilag 3, interview H, spg 8). Måske har medarbejderne manglet lidt mere opfølgning på, 

hvordan det går? 

9.4.3 Overvejelser omkring kommunikationen 

Lige fra forandringens begyndelse har Henrik Bonné skulle foretage nogle overvejelser omkring, 

hvordan han skulle kommunikere forandringen ud til medarbejderne, og hvilke elementer han 

skulle lægge vægt på i sin kommunikation: 

For det første er det vigtigt at vores medarbejdere, for ikke at få 

fabrikken til at gå i stå, men at de er, ja det er selvfølgelig svært at sige at 

de er motiverede for forandringen, men de skal forstå alvoren. (bilag 3, 

interview A, spg 2) 

 Bonné forsøgte således at skabe en ”burning platform” ved at gå ud til medarbejderne og sige 

”forstå nu, at det her er vigtigt. Og worst case, det er det her. Det er, hvad der sker, hvis vi ikke gør 

noget.” (bilag 3, interview A, spg 3). Målet var her at skabe alvor omkring situationen. Ligeledes 

var åbenhed et af nøgleordene bag Bonnés valg af kommunikation:  

… så det at de forstod at det er altså alvor, det er ikke bare noget vi 

ligesom putter ind under et eller andet, men at der er åbenhed og ærlig 

omkring det, så de forstår at der er altså ikke noget at skjule for vores 

vedkommende. (bilag 3, interview A, spg 3) 

På den baggrund fokuserede Bonné på, at forandringskommunikationen kom fra ham: ”… så når 

virksomhedens direktør kommer ned og siger, at nu er det altså alvor, og vi skal det her… (bilag 3, 

interview A, spg 2). Begrundelsen for dette valg var, at Bonné mener, at han var den eneste som 

var i stand til at stå for den direkte face to face kommunikation med medarbejderne:  
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Mange af vores ledere og chefer (red. mellemledere), hvis de skulle have 

stået for kommunikationen, ville være kommet til kort over 

spørgsmålene der kom fra medarbejderne. Og der er jeg den eneste der 

kan svare. Så derfor var dette vores valg. (bilag 3, interview A, spg. 2) 

Angående udmeldingerne samt den videre kommunikation til medarbejderne havde 

mellemlederne derfor ikke en central rolle.  

9.4.4 Mellemlederens rolle 

I forbindelse med forandringskommunikationen var mellemledernes rolle minimal. Som Bonné 

udtaler ovenfor, valgte han selv at stå for al kommunikationen til medarbejderne, idet han ikke 

mente at mellemlederne var i stand til at svare på spørgsmål, som omhandlede forandringen. Som 

vi argumenterede for i afsnit 7.5.1 om linjekommunikation, kan fordelen ved at benytte 

mellemlederne bl.a. være, at medarbejderne kan få besvaret spørgsmål om egen situation, som 

den øverste ledelse ikke med sikkerhed kan besvare. Derudover kan mellemlederen være nøglen 

til, at der bliver skabt en tættere dialog mellem ledelse og medarbejder i forandringsprocessen.  

I Ardagh Glass Holmegaard havde mellemlederne dog ikke rollen som formidler af 

forandringsbudskabet eller som skaber af dialog mellem ledelse og medarbejderne. Som det 

pointeres af Bonné, havde mellemlederne kun adgang til den information om forandringen, som 

ligeledes var tilgængelig for de menige medarbejdere, hvilket primært var i form af den 

præsentation, som blev udformet til det første stormøde: 

… hele den præsentation som vi brugte på første stormøde. Den har 

ligget offentlig tilgængelig. Så er der ikke nogen der begynder at sige 

noget andet, som giver forvirring. Så man har hele tiden gået tilbage og 

sagt, at hvis man skal bruge noget materiale, så er det det materiale vi 

har lavet én gang man skal bruge, for det kender alle. Så det er ikke 

sådan, at mellemlederne er kommet og sagt noget andet end hvad 

medarbejderne havde forventet. For alt blev sagt og gjort på vores første 

stormøde. (bilag 3, interview A, spg 9) 
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Da vi spurgte Bonné, om mellemlederne havde adgang til en viden, som medarbejderne ikke 

havde, var svaret klart: ”Nej. Alle stod i samme båd.” (bilag 3, interview A, spg 9).  

Ved at mellemlederne ikke havde adgang til andre informationer end de, som var offentligt 

tilgængelige for alle, kan der argumenteres for, at de havde svært ved at stå til rådighed for deres 

medarbejdere, hvis de havde yderligere spørgsmål eller eventuelle bekymringer omkring 

forandringen. Dette understøttes af en af de interviewede medarbejdere: ”Jamen, det er sådan 

lidt svært, for der er mange af lederne... de vidste sådan set ikke, hvad der foregik. Da vidste de 

sgu ikke ret meget. Det var jo ikke den store hjælp, de fik der” (bilag 3, interview B, spg 6). Ifølge 

vores spørgeskemaundersøgelse understøttes det også, at medarbejderne ikke mener, at de 

kunne bruge deres nærmeste leder i processen. Undersøgelsen viser, at kun 20,9 % af de 

udspurgte medarbejderne i høj eller meget høj grad føler, at de kunne bruge deres nærmeste 

leder i processen (bilag 2, spørgeskema 9). Det uddybes ligeledes af de interviewede 

medarbejdere, som på hver deres måde synes at have manglet noget hos deres nærmeste leder. 

Da vi spørger en af de interviewede, om hun føler, at hun kunne bruge sin nærmeste leder i 

processen, svarede hun først klart ”ja” (bilag 3, interview G, spg 7), da hun udtaler, at ”… altså hun 

er jo en, som jeg kan snakke med alt om”(bilag 3, interview G, spg 7). Da vi spøger hende, om 

lederen var i stand til at besvare de eventuelle spørgsmål, som vores interviewede medarbejder 

havde i processen, er dette dog ikke tilfældet: ”For hun har jo heller ikke fået noget information. 

Sådan er det.” (bilag 3, interview G, spg 7). Dette understøttes af endnu en medarbejder, der 

udtaler: ”Mellemlederne var ligesom holdt lidt udenfor. De vidste ikke, hvad der foregik, for de var 

øjensynligt ikke med i spillet om, hvem der skulle fyres” (bilag 3, interview F, spg 2). Således tyder 

det på, at mellemledernes rolle i processen har været pacificeret. Dog kan der argumenteres for, 

at det ikke specifikt handler om, at mellemlederen ikke ønskede at være tilgængelige, men blot, at 

de ikke havde viden nok om forandringen og processen til at være behjælpelige over for 

medarbejderne. 

Som det forklares af Bonné, blev mellemlederne i større grad tildelt en anden rolle. I hver enkelt 

afdeling skulle mellemlederne komme med forslag til, hvordan de i deres afdeling kunne reducere 

arbejdskraften (bilag 3, interview A, spg 8).  Med afsæt i både spørgeskemaundersøgelser og 

interviews kunne man dog diskutere om, hvorvidt man i Ardagh Glass Holmegaard kunne have 
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benyttet mellemlederne på en mere fordelagtig måde. Hvis de havde haft adgang til større viden 

omkring processen, kunne de måske have været bedre i stand til at stå til rådighed for 

medarbejderne i forandringsprocessen. 

9.5 Forandringen i Ardagh Glass 

I dette afsnit vil vi beskæftige os med medarbejderen i forandringsprocessen. Vi ønsker at 

undersøge, hvilke reaktioner forandringen og forandringskommunikationen fremtvang i 

medarbejderen og derved også redegøre for, hvilke faktorer der kan have forårsaget disse 

reaktioner. Hertil ønsker vi at undersøge henholdsvis informationsniveauet, inddragelsen af 

medarbejderen i processen samt den rygtespredning, som synes at have floreret. Det tyder på, at 

netop disse tre faktorer har en sammenhæng med den reaktion, som medarbejderne har udvist i 

forandringsprocessen. I afsnit 5.2 argumenterede vi for, at der skelnes mellem 1. ordens og 2. 

ordens forandringer. Idet der i Ardagh Glass Holmegaard har været tale om en fyringsrunde 

efterfulgt af arbejdsfordeling, kan vi konstatere, at der her er tale om en 2. ordens forandring.  

9.5.1 Medarbejdernes reaktioner i forandringsprocessen  

I afsnit 5.3.1 argumenterer vi for, at en forandring af større grad kan fremtvinge store reaktioner 

for de involverede parter, heriblandt medarbejderne. Det understøttes både af ledelsen og af 

medarbejderne i vores interviews. I forandringsprocessen bemærkede ledelsen reaktionerne fra 

medarbejderne; ”Det har hele tiden været i baggrunden, at virksomheder omkring os bliver ved 

med at fyre og bliver ved med at lukke ned. Tanken er - er det nok, det vi har gjort?” (bilag 3, 

interview A, spg 6). En medarbejder udtrykker endvidere sine frustrationer; ”… det er jo klart, at 

man er fuldstændig ude af den. (...) Det er jo ens liv, ikke? Altså nu har jeg været her i 16 år. Hvad 

fanden skal jeg så? (...) Så sådan noget spekulerer man meget på” (bilag 3, interview G, spg 2). 

Ligeledes udtrykker endnu en medarbejder, at ”Der var jo mere eller mindre chok alle vegne” 

(bilag 3, interview B, spg 3). Det lader således til, at forandringen fremtvang store reaktioner hos 

medarbejderne. Som nævnt kan mange af medarbejdernes reaktioner muligvis være opstået, 

grundet manglende information, manglende inddragelse i processen og rygtespredning. Ud fra 

vores empiriske undersøgelser synes disse tre faktorer i høj grad at have haft indvirkning på de 

reaktioner, som medarbejderne har udvist, hvorfor vi i de følgende afsnit vil redegøre nærmere for 

hvert af de følgende emner. 



Intern kommunikation i en forandringsproces 

78 

 

9.5.1.1 Medarbejdernes reaktioner på informationsniveauet 

I afsnit 5.3.1 argumenterede vi for, at medarbejdernes negative reaktioner på forandringer kan 

skyldes, at man som medarbejder føler en mangel på information fra ledelsens side. I Ardagh Glass 

Holmegaard lader det til, at der er delte meninger om, hvorvidt man som medarbejder har følt sig 

velinformeret eller ej. I spørgeskemaundersøgelsen svarer 29,2 %, at de i lille grad har følt sig 

velinformeret. Endvidere svarer 39,6 %, at de i nogen grad har følt sig velinformeret, hvorimod 

31,3 % i høj eller meget høj grad har følt sig velinformeret (bilag 2, spørgeskema 5). Det kommer 

ligeledes til udtryk i flere interviews ”Altså jeg synes, at informationerne og det, vi fik, var gode, 

men det kan godt være, at rygterne fik lov at løbe lidt for længe, inden man fik holdt det 

stormøde, der hvor vi fik det at vide” (bilag 3, interview D, spg 12) og: ”... generelt så har ledelsen 

været god til at informere om de vigtige ting, man skal udfylde og gøre” (bilag 3, interview C, spg 

3). Medarbejderen uddyber hertil: 

nu var det jo en kedelig situation, vi var i, og så har man svært ved at se 

det gode ved det, men altså generelt så har ledelsen været god til at 

informere om de vigtige ting, man skulle udfylde og gøre (Ibid.)  

Derimod er der andre medarbejdere, der ikke mener, at de er blevet ordentligt informeret: ”I 

vores afdeling blev der fyret en mand... Og vores mester, han anede ikke, at det ville komme. (...) 

Vi fik intet at vide om hvorfor” (bilag 3, interview F, spg 4) og ”Men jeg synes, at der manglede lidt 

- går det nu den vej eller den vej” (bilag 3, interview H, spg 7). En anden medarbejder uddyber, at 

”Man vidste jo ikke, hvad vej det gik. Man fik jo ikke nogen ordentlig information. Det synes jeg 

sgu ikke er i orden...” (bilag 3, interview G, spg 9). Endvidere uddyber medarbejderen, at de (Red: 

hende selv og hendes kolleger) gerne ville have haft noget mere vished, men i stedet var de 

overladt til at gisne om tingene: 

Jeg ville gerne have vidst, i hvert fald der med fordelingen. ... Der synes 

jeg godt, at de kunne være gået ind og informeret os. Det eneste det var, 

at vi gik ind på computeren og så kunne vi se, hvordan lageret var. ... Og 

så måtte vi prøve at gisne. ... Og der mangler man jo igen den der, hvor 

de går ind og siger - Sådan og sådan”. (bilag 3, interview G, spg 3)  
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Som vi også argumenterer for i afsnit 5.3.2, er hvert individ subjektivt, hvorfor der kan 

argumenteres for, at der efter høj sandsynlighed altid vil findes delte meninger om, hvorvidt der er 

givet information nok. Endvidere argumenterer vi i afsnit 6.4.2 for, at hvert individ er dannet ud 

fra alle de forskellige kulturer, som de er en del af, hvorfor medarbejderne kan have forskellige 

opfattelser af, hvilket informationsniveau, der er passende. Bonné giver imidlertid også udtryk for, 

at han er klar over, at nogle af medarbejderne ønskede mere information i forandringsprocessen:  

Der har været en øget dialog omkring - får vi informationer nok? - og 

som jeg siger, en gang imellem kan man som ledelse sidde og overveje - 

jamen vi har jo ikke noget at informere om, der er jo ikke noget 

forandret siden i fredags. Men hvor medarbejderne i højere grad higer 

for at høre et eller andet. (bilag 3, interview A, spg 6) 

Som Bonné beskriver, higede medarbejderne efter en eller anden form for information på trods af, 

at man som ledelse ikke havde noget at informere om. Bonné forklarer, at ”mange gange er man 

måske som ledelse slem til at glemme at gå ud og sige - der er ikke noget nyt -, for det er lige så 

vigtigt for nogle medarbejdere” (bilag 3, interview A, spg 6). Det kan derfor være en af årsagerne 

til, at ikke alle medarbejderne følte sig velinformerede. Hvis ledelsen netop havde bekræftet 

medarbejderne i, at der ikke var noget nyt at informere om, eftersom intet var ændret siden sidst, 

kunne det muligvis have afhjulpet medarbejdernes informationsbehov, på trods af at de ikke ville 

modtage nye informationer. Det essentielle bliver derved, at medarbejderne modtager 

information. At øge informationsniveauet og bekræfte tingenes tilstand over for medarbejderne 

er også et punkt, hvor Bonné mener, at der var et større behov, end hvad han havde forudset;:  

Set i bakspejlet har der været mere behov for min tilstedeværelse, end 

hvad jeg har været. Men vi har jo tænkt - Det kører som det skal, det 

kører som vi har lovet, så nu kan vi godt lægge lidt låg på -, men der har 

nok været behov for lidt mere bekræftelse hen ad vejen, end hvad vi 

havde forudset (bilag 3, interview A, spg 6).  

Hertil kan det måske tyde på, at Bonné missede et vigtigt trin i forandringsprocessen. Som vi 

argumenterede for i afsnit 7.4.1, mener vi ikke, at der findes en entydig opskrift på en forandring, 

men det er dog vigtigt, at ledelsen bruger de trin, som er nødvendige for netop deres virksomhed. 
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Med afsæt i informationsniveauet kunne det tyde på, at det måske havde været fordelagtigt at 

benytte sig af det, som Kotter kalder trin 6; udvikling og realisering af kortsigtede gevinster 

(Hildebrandt & Brandi 2005: 41-42). Ved at udvikle nogle kortsigtede gevinster og ved at realisere 

dem kunne man have haft muligheden for at vise medarbejderne, at man var nået et stykke ad 

vejen. Det ville muligvis have været medvirkende til at bekræfte medarbejderne i, at tingene kørte 

efter planen, at man nåede de mål, som var planlagt med forandringen. Således kunne 

bekymringer, frustrationer og trangen til flere informationer måske kunne have været mindsket. 

Bonné uddyber, hvor behovet måske var hos medarbejderne: ”... de har haft behov for, at vi var 

gået mere ud efterfølgende og bekræftet at tingene var i orden i stedet for bare at skrive det i et 

månedsblad” (bilag 3, interview A, spg 6). Et øget informationsniveau fra ledelsens side, måske via 

mere decentrale kanaler, kunne måske have afhjulpet den utilfredshed, som nogle af 

medarbejderne udviste omkring informationsniveauet. 

9.5.1.2 Inddragelse i forandringsprocessen 

At nogle af medarbejderne ikke følte sig velinformerede kan muligvis hænge sammen med, at de 

ikke følte, at de i tilstrækkelig grad blev inddraget i forandringsprocessen. 77,1 % af 

medarbejderne i Ardagh Glass Holmegaard føler, at de blev inddraget i forandringsprocessen i 

meget lille eller lille grad, mens kun 20,8 % føler, at de i nogen eller i høj grad blev inddraget (bilag 

2, spørgsmål 7). Det lader således til at have været en bred holdning blandt medarbejderne, 

hvilket uddybes af en medarbejder, der fortæller, hvad, han mener, de manglede: ”Mere 

inddragelse i, hvad vi ansatte skal lave og sådan noget. (...) Altså bliver man ikke inddraget i, 

hvordan tingene skal ændres. (...) Det kan godt være, at det har fungeret for 30 år siden, men 

sådan gør man ikke mere” (bilag 3, interview F, spg 6). Ligeledes efterlyser endnu en medarbejder 

noget mere inddragelse i forandringsprocessen: ”Også der efter fordelingen, ikke? Altså da 

fordelingen var ved at være slut. Hvad skulle vi så? Bliver vi fyret eller hvad? Der stod intet” (bilag 

3, interview G, spg 2). Endvidere uddyber medarbejderen, at ”man går der i de her 13 uger på 

fordeling. ... Hver gang man kom på arbejde - har i hørt noget? - men der var ikke noget” (bilag 3, 

interview G, spg 11). At medarbejderne ikke blev inddraget i, hvad der foregik, kan være en 

medvirkende årsag til, at de kan føle sig usikre, uforstående og utrygge. Vedrørende deres 

fremtidige arbejdssituation kom disse følelser ligeledes til udtryk. Hertil udtaler en medarbejder, 

at ”de (red. ledelsen) ikke rigtigt ville ud med, hvad der skulle ske. Og det skaber endnu mere 
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utryghed og usikkerhed” (bilag 3, interview F, spg 8), mens en anden medarbejder udtaler: ”Vi alle 

sammen var jo lidt oppe og køre, ikke? Vidste ikke, hvad der skulle ske”(bilag 3, interview G, spg 

11).  

Måske kunne de bekymringer og den utilfredshed, som medarbejderne udviste, være mindsket, 

hvis man fra ledelsens side havde valgt at inddrage medarbejderne mere i, hvad der skulle foregå i 

virksomheden. Havde man lagt mere vægt på kommunikationen med medarbejderen om 

virksomhedens tilstand og skabt dialog omkring det, kunne medarbejderne måske have haft 

nemmere ved at forholde sig til den, i forvejen, vanskelige situation, som de befandt sig i.  

9.5.1.3 Rygtespredning under forandringsprocessen 

Som det fremgår af spørgeskemaet, hørte 60,4 % af de udspurgte medarbejdere om forandringen 

første gang via deres kolleger, mens kun 29,2 % hørte det fra ledelsen (bilag 2, spørgsmål 1). Ved 

dette spørgsmål udtaler de interviewede medarbejdere bl.a.: ”Ja, jeg kan ikke lige huske det. Ikke 

andet end, at det startede som rygter” (bilag 3, interview E, spg 1) og ”Det var via kolleger. Det 

begyndte at viske, viske, viske... sådan i krogene” (bilag 3, interview G, spg 1). En anden 

medarbejder uddyber, at ”altså rygterne har altid løbet stærkt hernede i mosen, som vi siger” 

bilag 3, interview D, spg 1).  

Ligeledes udtrykker Bonné, at medarbejderne var klare over, at der skulle ske noget; ”… fordi 

vores medarbejdere [kunne] jo også godt se, at lagrene vokser - og hvor skal vi nu stille varerne 

henne -. Så der var jo sådan en følelse i fabrikken af, at der måtte skulle gøres noget. ” (bilag 3, 

interview A, spg 5).  

Efter 1. stormøde tog rygterne en ny drejning. Fra at gisne om, hvad der skulle ske i virksomheden, 

blev der nu gisnet om, hvem der skulle fyres, og hvad der efterfølgende skulle ske med fabrikken. 

Hertil uddyber en medarbejder, hvordan, hun mener, at nogle af rygterne er opstået: 

Men da tror jeg nok, at han (red. TR) kom til at lufte mere, end han 

egentlig burde gøre. ... Fordi han sagde det kun til nogen og så var det 

igen, at viske, viske, viske... og så kører rouletten, og så bliver det jo 

meget værre end det egentlig er. Han skulle have holdt sin mund! (bilag 

3, interview G, spg 2) 
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 En medarbejder uddyber, hvordan man, grundet rygterne, gik rundt i uvished: ”Folk gik jo der - Er 

det mig? Er det mig? -” (bilag 3, interview B, spg 3).  

Derfor udtrykker medarbejderen ligeledes, at ”... da har jeg den holdning, at jeg synes, at man skal 

melde ud dag 1 med de mennesker, som det handler om” (bilag 3, interview B, spg 3). Hertil kan 

man dog diskutere, at en sådan udmelding havde været svær at foretage på en og samme dag, da 

det både kræver planlægning, overvejelser og forhandlinger. Dertil er der arbejdsretlige regler for, 

hvordan virksomheder må gribe sådan en situation an. Derudover var det særligt svært i Ardagh 

Glass Holmegaards tilfælde, idet de arbejder på skiftehold i 24-timers drift, hvorfor det ikke var 

muligt at samle alle samtidig. Udmeldingen skete derfor på stormøde på 80-100 mennesker ad 

gangen (Int 1, spg 2). Arbejdsformen med skiftehold på Ardagh Glass Holmegaard kan derfor have 

været medvirkende til, at rygtespredningen efter 1. stormøde ikke kunne undgås. 

Omstændigheder i Ardagh Glass Holmegaard taget i betragtning lader det til, at det ville være 

svært at undgå rygtespredningen efter 1. stormøde.  

Rygter kan igangsætte mange forskellige reaktioner på arbejdspladsen. Positive rygter i form af 

eksempelvis succeshistorier kan være med til at skabe sammenhold og en fælles identitet for 

medarbejderne. Negative rygter kan derimod have en helt anden effekt. For virksomheden kan 

negative rygter medføre, at folk arbejder endnu hårdere i frygt for at miste deres arbejde: ” så folk 

fik travlt med at passe deres arbejde” (bilag 3, interview B, spg 1). Negative rygter kan ligeledes 

være med til at skabe en dårlig stemning på arbejdspladsen, som er præget af utryghed og 

nervøsitet, som det også var tilfældet i Ardagh Glass Holmegaard. En medarbejder uddyber hertil 

hvordan hun oplevede rygterne: ”Jamen, det var da væmmeligt. Man gik der med usikkerhed.” 

(bilag 3, interview G, spg 1). Således virker det som om, at rygterne i Ardagh Glass Holmegaard 

måske har fået lov til at løbe lidt for længe.  

Hvis ledelsen var gået i dialog med medarbejderne på et tidligere stadie kunne der argumenteres 

for, at de muligvis kunne have nedtonet de spekulationer, der blev igangsat rundt omkring på 

fabrikken. Således kunne de måske være kommet rygterne bedre i forkøbet. 

Hvis mellemlederen var blevet tildelt en anden rolle, kunne de måske ligeledes have været 

behjælpelige i forsøget på at minimererygtespredningen. Som vi argumenterer for i både afsnit 

7.5.1 og i 9.4.4, kan brugen af mellemlederen være med til at sikre, at der skabes en tættere dialog 
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mellem ledelse og medarbejdere. Det kunne eventuelt have været medvirkende til at afhjælpe 

informationsbehovet, samtidig med at de rygter, som florerede måske kunne være blevet af- eller 

bekræftet af mellemlederen på et tidligere stadie.  

9.6 Kulturens påvirkning på kommunikationen hos Ardagh Glass 

Holmegaard 

I vores teoretiske kapitel om kultur argumenterer vi for, at det ikke er muligt som 

udefrakommende at forstå eller være i stand til at analysere en given kultur i eksempelvis en 

organisation, da man skal leve og være en del af kulturen for at forstå den. Dette er således en 

vigtig pointe at medbringe til dette afsnit, idet det betyder, at vi som udefrakommende ikke er i 

stand til at analysere og forstå kulturen i Ardagh Glass Holmegaard. Dog vil vi søge at drage nogle 

antagelser om, hvordan kulturen i Ardagh Glass Holmegaard har influeret på den interne 

kommunikation i forandringsprocessen. Vi vil således søge at redegøre for, hvorvidt ledelsen har 

håndteret forandringskommunikationen i en sådan grad, at der er overensstemmelse mellem 

kulturen i Ardagh Glass Holmegaard og ledelsens fremgangsmåde i forandringsprocessen. 

Ligeledes vil vi redegøre for, hvordan ledelsen, via sproget, har kommunikeret om forandringen og 

dertil søge at redegøre for, om ledelsen har benyttet sig af et sprog, som er tilpasset 

medarbejdernes kultur. 

9.6.1 Det kulturelle fortolkningsmønster af kommunikationen i Ardagh Glass 

Holmegaard 

Som vi argumenterer for i afsnit 6.4.2, vil alle individer besidde en unik kultur. Det gør sig ligeledes 

gældende for hver enkelt medarbejder i Ardagh Glass Holmegaard. Medarbejderne deler en kultur 

i alle de grupper, som de er en del af både i og uden for virksomheden. I afsnit 6.4.3 argumenterer 

vi for, at den mest hensigtsmæssige måde at håndtere og kommunikere en forandring på kan 

findes i organisationens kultur. Der skal være overensstemmelse mellem ledelsens kommunikative 

fremgangsmåde og kulturen i organisationen. Hvis dette ikke er tilfældet, kan det resultere i, at 

medarbejderne vil stå uforstående og spørgende overfor ledelsens kommunikation, idet den ikke 

stemmer overens med kulturen. En overvejende del af medarbejderne mener, at 1. stormøde i høj 

grad (68,8 %) var en tilfredsstillende måde at udmelde forandringen på (bilag 2, Spørgeskema 3). 

Denne holdning kommer således også til udtryk i flere interviews. På spørgsmålet, om man føler, 

at man fik informationen på en god måde til stormødet, svarer en medarbejder således: ”Ja (…) 
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der var ikke noget at komme efter” (Bilag 3, interview B, spg 1). Ligeledes svarer en anden 

medarbejder: ”Ja det var det, fordi vi fik det hele af vide. Altså om, hvordan det skulle foregå.” 

(bilag 3, interview C, spg 1). Det kan derfor tyde på, at ledelsen i første omgang har kommunikeret 

forandringen ud på en måde, som er i overensstemmelse med kulturen hos Ardagh Glass 

Holmegaard. Der lader til, at medarbejderne mener, at denne udmelding var passende, og det 

lader derfor ikke til, at der var nogen, der stod uforstående tilbage og ikke forstod selve meningen 

med forandringen. Ellers kunne man, som det udtrykkes af en medarbejder ”lige have spurgt, hvis 

man var i tvivl” (bilag 3, interview D, spg 1).  

Som vi også beskriver i afsnit 9.4.2.3, benyttede ledelsen sig primært af top-down kommunikation. 

Som det fremgår af ovenstående, synes den kommunikationsform på 1. stormøde at være i 

kohærens med kulturen, dels fordi medarbejderne fandt måden passende, dels fordi det lykkedes 

for ledelsen at få medarbejderne til at forstå budskabet. I flere interviews udtrykkes det, at: 

”Selvfølgelig er det da trist, at der skal fyres nogen, men altså... det har jo været en nødvendighed 

simpelthen for at overleve” (bilag 3, interview E, spg 9). En anden medarbejder udtaler således: 

”Min umiddelbare fornemmelse af det var, at alle tog det her med oprejst pande og siger, at - nu 

skal vi det her, så vi har en arbejdsplads, når det her er ovre - ” (bilag 3, interview H, spg 6), mens 

endnu en medarbejder udtaler, at ”Ja. Der er jo krise. En tung virksomhed. Der er jo så mange ting, 

der spiller ind.”(bilag 3, interview D, spg 5), hvilket også understøttes af endnu en medarbejder: 

”Altså det ved vi jo. Vi er jo i krise, ikke?” (bilag 3, interview 7, spg 5). På baggrund af ovenstående 

interviews lader det derfor til, at medarbejderne forstod ledelsens budskab, og at de var 

indforstået med, hvorfor forandringen blev sat i gang.  

Som det blev beskrevet i afsnit 9.4.2.2, blev der den 22. januar 2009 kaldt til endnu et stormøde, 

hvor oplysninger om fyringer og arbejdsfordeling kom frem. I spørgeskemaundersøgelsen svarer 

kun 18 %, at stormødet i høj eller meget høj grad var en passende måde at kommunikere om 

fyringer og arbejdsfordeling på (bilag 2, spørgeskema 4). Denne utilfredshed kommer ligeledes til 

udtryk i flere interviews, idet en medarbejder udtrykker, at ”det var en masse folk. Vi gik samlede 

og så råbte de op, at den og den var blevet fyret og sådan. Det var ikke sjovt” (bilag, interview G, 

spg 1), mens en anden medarbejder ligeledes udtrykker, at ”der knækkede filmen. At dér bar man 

sig forkert ad, fordi man stod i et stort rum og råbte de her mennesker op. Og det synes jeg ikke, 
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man kan være bekendt.”(bilag 3, interview H, spg 4), og medarbejderen udtrykker ligeledes at: 

”Hele fyringsrunden er under al kritik. Det mener jeg stadigvæk. Det skulle have været helt, helt 

anderledes” (bilag 3, interview H, spg 12). Medarbejdernes reaktioner synes her at komme til 

udtryk gennem vrede og frustration over ledelsens måde at håndtere situationen på. Det lader 

derfor ikke til, at udmeldingen på 2. stormøde blev foretaget i henhold til den eksisterende kultur i 

Ardagh Glass Holmegaard. Medarbejderne synes uforstående overfor ledelsens fremgangsmåde. 

En medarbejder udtaler, at ”Jeg synes det var ulækkert, både for dem der blev fyret og dem der 

ikke blev fyret. Det altså… Det er ikke sjovt” (bilag 3, interview G, spg 1). Der eksisterer 

tilsyneladende enighed om, at ledelsen burde have båret sig meget anderledes ad med henblik på 

udmeldingen om fyringerne og arbejdsfordelingen.  Som det også bliver beskrevet i afsnit 9.4.2.2, 

udtrykker et par af de interviewede medarbejdere, at de gerne havde set, at fyringerne var blevet 

foretaget i et mere diskret forum. Bl.a. udtaler en medarbejder: ”Jeg havde jo nok foretrukket, at 

man havde trukket folk lidt mere diskret til side og sagt - Det er dig, vi skal snakke med - i stedet 

for, at du står i en forsamling, og dit navn bliver råbt op” (bilag 3, interview H, spg 4). 

Medarbejdernes utilfredshed med ledelsens måde at udmelde fyringer og 

arbejdsfordelingsholdene på lader til at bunde ud i det faktum, at ledelsen udmelding skete på et 

stormøde. Denne form for kommunikation var, som nævnt ovenfor, tilsyneladende i 

overensstemmelse med kulturen ved 1. stormøde, da det blot var forandringen, der skulle meldes 

ud. Men når det gælder udmeldingen om, hvem der skulle fyres og på arbejdsfordeling, tyder det 

ikke på, at massekommunikation i dette henseende var en kommunikationsform, som stemmer 

overens med kulturen i Ardagh Glass Holmegaard. 

 Som vi argumenterede for i afsnit 6.4.3, kan uoverensstemmelsen mellem kulturen i 

organisationen og ledelsen fremgangsmåde efterlade medarbejderne forvirrede og uforstående 

overfor, hvad der er blevet kommunikeret, hvorfor de i en forandringssituation således kan have 

svært ved at forstå, hvad der præcist skal foregå. I et af interviewene udtrykker en medarbejder 

sin frustration over ledelsen og deres udmeldinger gennem hele forandringsprocessen:  

… der var en masse ballade med det der, fordi ikke den nærmeste... man 

sagde noget, og så vores tillidsmand sagde, at han var fuld af løgn, og så 

kørte den lidt frem og tilbage og i det store rum. Der står de og 
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diskuterer, at den ene er fuld af løgn, og det hjælper jo ikke på 

situationen, at man ikke rigtig stoler på det, de siger. (bilag 3, interview 

F, spg 8) 

Dette uddybes af endnu en medarbejder, da vi spørger hende, om de (red. hende selv og hendes 

kollegaer) var fælles om at mangle ledelsen: ”Ja, især, hvad sker der efter. For den der 

usikkerhed… man gå der 13 uger på fordeling. Hvad sker der nu? Hver gang man kom på arbejde - 

har I hørt noget? - Men der var ikke noget…” (bilag 3, interview G, spg 11). Således kan der 

argumenteres for, at der i Ardagh Glass Holmegaard har eksisteret en uoverensstemmelse mellem 

den måde, hvorpå forandringsbudskabet er blevet kommunikeret og organisationens kultur.  

9.6.2 Tilpasning af sproget i Ardagh Glass 

I afsnit 6.5 argumenterer vi for, at sproget er en fasttømret del af virksomhedens kultur. Det 

medfører, at det i en forandringssituation kan være afgørende, at ledelsen i deres kommunikation 

tager sproget i betragtning, hvis medarbejderne skal kunne fortolke og skabe mening omkring 

ledelsens kommunikation. Det er derfor vigtigt, at ledelsen tilpasser sproget i en sådan grad, at 

hver enkelt medarbejder forstår ledelsens budskab. Som vi argumenterer for i afsnit 5.3.2 om 

autopoiesis, kan det være vanskeligt at sikre sig, at ens budskab bliver forstået af modtageren 

efter hensigten, idet alle individer er subjektive og selvskabende. Hvis budskabets indhold ikke 

stemmer overens med medarbejdernes forståelse af budskabet, kan det således resultere i 

misforståelser og forskellige fortolkninger. På den baggrund er det således vigtigt, at ledelsen 

benytter sig af et sprog, som medarbejderne forstår. Som nævnt ovenfor er ledelsen ikke 

nødvendigvis en del af den kultur, som eksisterer i den enkelte afdeling i en virksomhed, hvorfor 

de ikke nødvendigvis kender til det sprog, som benyttes i netop den afdeling. Derfor er det ikke 

sikkert, at ledelsen er i stand til at kommunikere på et sprog, som er forståeligt over for den 

enkelte medarbejder.  

Medarbejderne kan endvidere tillægge samme budskab og handling forskellig betydning, idet man 

har forskellige forståelsesrammer. På den baggrund må ledelsen være opmærksom på, at deres 

budskab kan være tvetydigt, hvorfor det hertil kunne være fordelagtigt at tage mellemlederen 

med i spil. Som vi argumenterer for i afsnit 7.5.1 om linjekommunikation, er det ofte den 

nærmeste leder, som kender medarbejderne bedst og ved hvilke behov, som de måtte have i 
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processen. Mellemlederen er netop den person, som kan være i stand til at oversætte ledelsens 

budskab til et sprog, som er forståeligt for medarbejderen, idet mellemlederen i højere grad vil 

kende til den individuelle kultur, som eksisterer hos individet og i afdelingen.  

Til forskel fra ovenstående og som det understreges i afsnit 9.6.1, lader det dog til, at 

medarbejderne har forstået ledelsens budskab efter hensigten. Sprogligt set har Bonné gjort sig 

forståelig overfor medarbejderne. Han uddyber, at der bag ledelsens kommunikationsvalg lå et 

ønske om at ”få dem motiverede til at forstå, at det er vigtigt, at vi gør det nu, og at de på den 

baggrund arbejder motiveret videre. Så få den (red. kommunikationen) i den rå og usødede måde 

af os” (bilag 3, interview A, spg 1). Som nævnt i afsnit 9.4.3, har Bonné forsøgt at skabe den 

såkaldte burning platform. Hans ordvalg i forandringsprocessen understøtter idéen om en burning 

platform, idet han på 1. stormøde brugte udtryk som ”worst case scenario”. Dermed ønskede han, 

at udmelde vigtigheden af forandringen: ”forstå nu, at det her er vigtigt. Og worst case, det er det 

her. Det er, hvad der sker, hvis vi ikke gør noget” (bilag 3, interview A, spg 3). En medarbejder 

udtaler: ”Jamen på stormødet har han jo også forklaret, hvorfor han var nødt til det. Altså det var 

jo en nødvendighed at fyre x antal mand, og det var en nødvendighed at gå på fordeling” (bilag 3, 

interview E, spg 9). En anden medarbejder udtrykker, at det var ”en kedelig situation, vi var i, og så 

har man svært ved at se det gode ved det, men altså generelt så har ledelsen været god til at 

informere om de vigtige ting, man skulle udfylde og gøre” (bilag 3, interview 3, spg 3).  Det lader 

derfor til, at det, rent sprogligt, ved at stille et meget konkret billede op af situationen, er lykkedes 

for ledelsen at få medarbejderne til at forstå budskabet. 

9.7 Løsningsforslag 

Efter ovenstående gennemgang af kommunikationen i forandringsprocessen hos Ardagh Glass 

Holmegaard finder vi, at der er nogle punkter, hvor vi mener, at ledelsens brug af intern 

kommunikation har fungeret godt. Først og fremmest ser det ud til, at deres kommunikation ved 

1. stormøde fungerede efter hensigten. Ud fra spørgeskemaundersøgelsen og de interviewede 

fremgår det, at måden, hvorpå første udmelding fandt sted, via top-down kommunikation, synes 

at være tilfredsstillende. Ligeledes fremstår det som om, at Bonné, via sin meget direkte 

kommunikation ved 1. stormøde, kommunikerede i overensstemmelse med kulturen i Ardagh 

Glass Holmegaard.  
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Der er dog også måder, hvorpå vi mener, at den interne kommunikation kunne have været 

benyttet anderledes. Med udgangspunkt i vores empiriske resultater samt vores teoretiske del af 

opgaven vil vi således søge at udrede nogle alternative løsninger til, hvordan ledelsen i Ardagh 

Glass Holmegaard kunne have benyttet intern kommunikation i forandringsprocessen.  

I afsnit 7.3.1.2 argumenterer vi for, at man som leder i en forandring skal formå både at udstikke 

nogle klare retningslinjer (top-down kommunikation) til sine medarbejdere, men også være i stand 

til at inddrage medarbejderne i forandringen. Som vi argumenterer for, gøres dette bl.a. ved, at 

der skabes rum for dialog mellem ledelse og medarbejder. På den måde er medarbejderen i højere 

grad med til at påvirke processen, hvorfor der er større chance for, at der skabes en fælles 

forståelse for forandringen. I Ardagh Glass Holmegaard har det primært været direktøren, Henrik 

Bonné, som har været ansvarlig for kommunikation til medarbejderne. I visse situationer har 

valget på Bonné som eneste kommunikationsansvarlige ikke været den mest hensigtsmæssige 

måde at koordinere kommunikationen på. I Ardagh Glass Holmegaard ville det have været 

hensigtsmæssigt, hvis bottom-up kommunikationen var blevet benyttet i forandringsprocessen. 

Det gør sig især gældende ved 2. stormøde samt i den efterfølgende proces. Først og fremmest 

har udmeldingerne om fyringerne og den kommende placering under arbejdsfordeling været for 

offentlig. Udmeldingen skulle være fortaget i et mere diskret forum. Efter 2. stormøde burde man 

være gået i tættere dialog med både de fyrede og de resterende medarbejdere frem for, at der 

kun var mulighed for at stille spørgsmål til ledelsen i et åbent forum. På denne måde kunne 

ledelsen have skabt rum for, at den enkelte medarbejder kunne stille uddybende og mere 

personlige spørgsmål. Det kunne have medført, at medarbejderne havde formået at skabe større 

forståelse omkring forandringen, hvilket kunne have bevirket, at eventuelle bekymringer omkring 

egen situation måske kunne have været mindsket. 

I sammenhæng med ovenstående mener vi heller ikke, at man i Ardagh Glass Holmegaard har 

benyttet kommunikationskanalerne optimalt. I afsnit 3.4.2 redegør vi for, at den mest effektive 

interne kommunikation kan opnås ved at kombinere de centrale (massekommunikation) og lokale 

(face to face) kommunikationskanaler. I Ardagh Glass Holmegaard har man dog primært kun 

benyttet sig af de centrale kanaler i form af massekommunikation ved stormøder og intranet. I en 

større forandringsproces er disse to kommunikationskanaler ikke fyldestgørende at benytte sig af. 
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Hertil havde det været mere hensigtsmæssigt at kombinere de centrale kanaler med de lokale 

kanaler, hvilket med fordel kunne være gjort i form af face to face dialog. Der havde dermed været 

større chance for, at medarbejderne ville have følt sig inddragede i forandringsprocessen. 

Medarbejderne ville hertil have fået muligheden for at få svar på spørgsmål, som de måtte have 

haft, hvorfor informationsniveauet ligeledes kunne være styrket.  

Som vi har gisnet om i alle tre punkter i empirien, har mellemledernes rolle i forandringsprocessen 

været for pacificeret. Mellemlederne kunne med fordel have været tildelt en langt større rolle i 

forandringsprocessen:  

- Afskedigelserne ved 2. stormøde burde være foretaget i et mere diskret forum. Hertil 

kunne mellemlederen med fordel have været bisidder ved fyringerne i hver enkelt afdeling. 

Det havde muligvis været en mere behagelig situation for den afskedigede medarbejder, 

dels fordi det ville være blevet gjort under mere diskrete forhold, dels fordi afskedigelsen 

ville være fortaget af en person, som de var bekendt med. 

- Mellemledernes informationsniveau skulle i højere grad have afspejlet ledelsens 

informationsniveau. Hvis mellemlederne havde været bedre informerede om 

forandringssituationen, ville de dermed have været bedre rustet til at besvare nogle af de 

personlige spørgsmål, som den enkelte medarbejder måtte have til processen. Det kunne 

måske have medført, at medarbejderne havde udvist tilfredsstillelse overfor 

informationsniveauet. 

- Med bedre indsigt i forandringssituationen kunne mellemlederne ligeledes have stået for 

informationen i de respektive afdelinger. Som vi argumenterede for i afsnit 7.5 om 

linjekommunikation, er det oftest i medarbejdernes nærmiljø, at 

forandringskommunikationen er mest effektiv. Efter hvert stormøde kunne mellemlederne 

have foretaget en opfølgning på møderne i afdelingen og således have informeret 

medarbejderne mere nøjagtigt om, hvad udmeldingen ville betyde for netop deres 

afdeling. På denne måde kunne der blive skabt dialog omkring medarbejdernes konkrete 

situation, hvorfor en del af medarbejdernes utryghed omkring egen situation måske ville 

være mindsket. 
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Alt i alt har Bonné påtaget sig en for stor del af det kommunikative ansvar. Det kunne have været 

fordelagtigt, hvis Bonné havde uddelt noget af kommunikationsansvaret ned gennem linjen.  

Slutteligt mener vi, at informationsniveauet i Ardagh Glass Holmegaard er et relevant punkt at 

medbringe til diskussionen. Som vi redegør for i afsnit 5.3.1, kan medarbejdernes eventuelle 

modstand mod en forandring være begrundet med forskellige former for bekymringer, heriblandt 

informationsbekymringer. Som det understreges i empirien, er det ikke alle medarbejdere, som 

har følt sig tilstrækkeligt informerede om forandringen. Som det blev forklaret af Bonné, var det 

bl.a. begrundet med, at der sommetider simpelthen ikke var noget at informere om (bilag 3, 

interview A, spg 6). Ledelsen burde alligevel have foretaget regelmæssig kommunikation til 

medarbejderne. De skulle kontinuerligt have udmeldt, hvordan det stod til i virksomheden. På 

trods af at der måske ikke var noget nyt at berette, kunne kontinuerlig information have været 

medvirkende til, at medarbejderne i højere grad havde følt sig velinformeret om processen. Ved 

kontinuerlig information kunne det endvidere tænkes, at de rygter, som florerede i virksomheden, 

kunne blive af- eller bekræftet. 

9.8 Konklusion på empiri 

Formålet med denne opgave er at undersøge, hvordan intern kommunikation kan anvendes i en 

forandringsproces. Med henblik på at anskue vores teori ud fra et praktisk eksempel valgte vi, at 

redegøre for den forandring, som har fundet sted i Ardagh Glass Holmegaard.  

9.8.1 Konklusionen på empiri 

Forandringen i Ardagh Glass Holmegaard har været i form af omstruktureringer i produktionen og 

afskedigelse af medarbejdere. Ligeledes har der været en periode på tre måneder, hvor en del af 

virksomhedens medarbejdere måtte sendes på arbejdsfordeling, hvorfor vi kan konkludere, at 

denne forandring kan betegnes som en 2. ordens forandring.  

I Ardagh Glass Holmegaard er alle de overordnede forandringsbudskaber udmeldt via stormøder 

samt anden form for massekommunikation, herunder intranettet. Man har således benyttet sig af 

en kommunikationsform, som i høj grad har båret præg af top-down kommunikation. Ligeledes er 

alle udmeldinger om forandringen primært foretaget af direktøren for Ardagh Glass Holmegaard, 

Henrik Bonné. Med udgangspunkt i stormøder som primær kommunikationsplatform var målet at 
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skabe åben og meget direkte kommunikation med fokus på situationens alvor. Med dette har 

Bonné forsøgt at skabe den såkaldte burning platform. Ligeledes har Bonné lagt vægt på, at der 

ikke skulle fejes noget ind under gulvtæppet. Åbenhed og ærlighed har været vejen frem. Hertil 

kan vi konkludere, at der således nærmere har været lagt vægt på udmeldingen af information 

snarere end på skabelsen af dialog i forandringsprocessen. 

Idet Bonné har været formidler af alle forandringens budskaber, har mellemlederens rolle været 

minimal. Bonné har været primus motor for al kommunikation med den begrundelse, at han som 

eneste mand har været i stand til at besvare de spørgsmål, som medarbejderne måtte have om 

forandringen. Spørgsmål omkring forandringen har således måtte foregå i åbent forum og direkte 

til Bonné.  

Med afsæt i vores empiriske undersøgelser kan vi konkludere, at der har været mange blandende 

holdninger til måden, hvorpå forandringsbudskaberne er blevet kommunikeret. Herunder om 

hvorvidt kommunikationen har fundet sted via de rette kanaler. Et overvældende antal af 

medarbejderne mente tilsyneladende, at 1. stormøde var en tilfredsstillende måde at udmelde 

forandringen på. I dette henseende synes den top-down baserede kommunikationsform at have 

fungeret efter hensigten. Således synes kommunikationsformen at stemme overens med 

virksomhedens kultur, idet medarbejderne udviste forståelse over for handlingen og det 

dertilhørende budskab. 

Dog var reaktionerne på 2. stormøde af en helt anden karakter. Ud fra vores undersøgelser kan vi 

konkludere, at måden, hvorpå afskedigelser samt udmeldingerne om placeringen i 

arbejdsfordeling fandt sted på, tilsyneladende ikke var tilfredsstillende. Hertil kan vi konkludere, at 

udmeldingerne tilsyneladende blev foretaget i det forkerte forum og af den forkerte mand. Den 

direkte massekommunikation har fungeret optimalt i nogle henseender, hvorimod man i andre 

henseender kunne diskutere, hvorvidt kommunikationen med fordel kunne være blevet benyttet 

anderledes – i et andet forum og via en mere dialogbaseret tilgang. 

Forandringskommunikationen har skabt mange forskellige reaktioner hos medarbejderne. Vi 

kunne hertil konkludere, at for nogle af virksomhedens medarbejdere har forandringen skabt en 

del frustrationer, usikkerhed og utryghed omkring deres fremtidige arbejdssituation. Vores 

empiriske undersøgelser tydede på, at reaktionerne er en konsekvens af mangel på information, 
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mangel på inddragelse og et massivt frembrud af rygter. Vi kan konkludere, at reaktionerne ikke 

synes at være afhjulpet af den interne kommunikationsform, som ledelsen har benyttet sig af i 

processen. Rygterne synes ikke at være stoppet af ledelsen. Efter forandringsprocessen er 

afsluttet, mener nogle af medarbejderne stadig, at de ikke fik informationer nok, og at de 

manglede inddragelse i processen.  

I forbindelse med vores empiriske undersøgelser af forandringssituationen i Ardagh Glass 

Holmegaard kan vi konkludere, at man i nogle henseender, med fordel, kunne have benyttet den 

interne kommunikation anderledes. I Ardagh Glass Holmegaard har massekommunikation i form 

af top-down kommunikation spillet for stor en rolle. Denne kommunikationskanal er ikke 

fyldestgørende i en forandringssituation. Virksomheden kunne med fordel have benyttet sig af 

flere decentrale kommunikationskanaler, hvortil man i højere grad kunne have inddraget 

medarbejderen i forandringsprocessen. Resultatet deraf kunne være, at medarbejderen kunne få 

svar på spørgsmål, som var relevante for dem i processen, hvilket kunne have skabt bedre indsigt i 

forandringen og konsekvenserne for den enkelte medarbejder. Reaktioner såsom bekymringer, 

usikkerhed og frustrationer kunne måske have været mindsket, hvis der var skabt bedre dialog, og 

hvis medarbejderen havde haft større indsigt i forandringen og dens konsekvenser.    

Et primært løsningsforslag omhandler mellemlederen i forandringsprocessen, som med fordel 

kunne være tildelt en mere aktiv rolle i processen. Hvis mellemlederen havde haft bedre indsigt i 

forandringsprocessen, ville denne have været bedre i stand til at informere virksomhedens 

medarbejdere om forandringssituationen. Mellemlederne kunne være hensigtsmæssige at 

benytte sig af med henblik på, at medarbejderne skulle have svar på spørgsmål, som var relevante 

for dem i processen.  Hvis mellemlederne i højere grad havde fået indsigt i forandringssituationen, 

ville de være bedre rustet til at varetage opgaven om, at besvare medarbejdernes spørgsmål. 

Dette kunne ligeledes være med til at mindske medarbejdernes utilfredshed omkring 

informationsniveauet. Således kan vi konkludere, at Bonné med fordel kunne have kommunikeret 

mere ned gennem linjen  

Slutteligt kunne vi konkludere, at kontinuerlig information til medarbejderne kunne have bevirket, 

at medarbejderne i højere grad ville have følt sig velinformerede om processen. På trods af at man 

i Ardagh Glass Holmegaard ikke havde nye informationer at videregive, kunne regelmæssig 
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kommunikation have medvirket til, at medarbejderne havde følt sig velinformerede, hvorfor 

utryghed omkring fremtidens arbejdssituation samt løbende rygter kunne have været mindsket. 
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10. Samlet konklusion 

Formålet med specialet har været at undersøge, hvordan intern kommunikation kan anvendes i en 

forandringsproces. Som vi beskrev i indledningen, besad vi en nysgerrighed over effekten af intern 

kommunikation i en forandringsproces. Med henblik på at kunne besvare denne 

problemformulering har vi således dels taget udgangspunkt i nogle overordnede teoretiske 

temaer, dels inddraget et casestudie med henblik på at undersøge, hvordan en virksomhed har 

anvendt intern kommunikation i en forandringsproces. 

Med afsæt i vores teori såvel som vores empiri fandt vi adskillige måder, hvorpå intern 

kommunikation kan anvendes i en forandringsproces.  

Med fokus på individet i forandringen kunne vi konkludere, at en forandring ofte kan igangsætte 

mange forskellige tanker og bekymringer hos medarbejderen, som kan bunde ud i en form for 

modstand. Intern kommunikation kan være et middel, hvorpå modstanden kan afhjælpes. 

Igennem information kan der skabes større fortrolighed med det ukendte i forandringen, idet 

ledelsen går i dialog med medarbejderen og taler med medarbejderen om, hvad forandringen vil 

betyde for den enkelte. Således imødekommes den usikkerhed og de bekymringer, som 

medarbejderen måtte føle. Det kan derfor vise sig, at modstanden blot var en reaktion forårsaget 

af mangel på information om forandringen og dens konsekvenser. Med udgangspunkt i begrebet 

autopoiesis fandt vi dog frem til, at medarbejderens reaktioner ikke nødvendigvis er forbundet 

med en decideret modstand, men derimod kan bunde ud i, at ledelsen og medarbejderen blot 

fortolker et budskab forskelligt. Gennem dialogen kan begge parter udtrykke deres fortolkning, 

hvorefter de kan søge at skabe en fælles forståelse af budskabet. Den eventuelle modstand, som 

kan være forårsaget af forskellige fortolkninger, kan på denne måde mindskes.  

 Vores empiriske undersøgelser i Ardagh Glass Holmegaard viste, at nogle af medarbejderne 

ikke følte sig velinformerede eller inddragede i processen, hvilket efterlod dem utrygge og 

usikre. For at afhjælpe de følelser kunne man med fordel have skabt bedre rum for dialog i 

processen, hvor disse følelser kunne komme til udtryk, og hvorved reaktioner kunne 

mindskes. 
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Ved at betragte kultur som et fortolkningsmønster kunne vi ligeledes konkludere, at kulturen 

influerer på medarbejdernes fortolkning af forandringskommunikationen. Det er således vigtigt, at 

der er overensstemmelse mellem kulturen og kommunikationen. Er det ikke tilfældet, kan man 

risikere, at medarbejderne vil stå uforstående over for ledelsens kommunikation. Det gør sig 

ligeledes gældende, hvis ledelsen ikke benytter et sprog, som medarbejderne er bekendt med.  

 I Ardagh Glass Holmegaard kunne vi konkludere, at der ved 1. stormøde blev 

kommunikeret i overensstemmelse med kulturen. Medarbejderne opfattede budskabet 

efter hensigten og udviste tilfredshed overfor måden, hvorpå det blev kommunikeret. 

Ligeledes kunne vi konkludere, at sproget synes at være tilpasset medarbejderne. Der blev 

kommunikeret på den rå og usødede måde (bilag 3, interview A: spørgsmål 2), som synes 

at have været en måde, der har gjort, at medarbejderne har forstået budskabet. Derimod 

lader det dog ikke til, at budskaberne ved 2. stormøde blev kommunikeret i 

overensstemmelse med kulturen. Medarbejderne udviste utilfredshed med måden, hvorpå 

forandringsbudskaberne blev kommunikeret, hvorfor denne fremgangsmåde ikke synes at 

stemme overens med medarbejdernes kultur. 

Når man som ledelse skal kommunikere et forandringsbudskab, kan man benytte sig af forskellige 

kommunikationsformer. Med udgangspunkt i top-down og bottom-up kommunikation kunne vi 

konkludere, at det i en forandringsproces ofte vil være mest hensigtsmæssigt at tage brug af 

begge former. Derudover kan linjekommunikation kan være en god kanal at benytte sig af. Her kan 

budskabet med fordel ”oversættes” til hver enkelt medarbejder og afdeling, så det netop tilpasses 

deres kultur og sprog.  

 I Ardagh Glass Holmegaard har man primært benyttet sig af top-down kommunikation. På 

1. stormøde syntes denne kommunikationsform at være fyldestgørende. Ligeledes mener 

nogle medarbejdere, at top-down kommunikationen via intranettet var hensigtsmæssig. 

Ved mere ømtålelige emner har medarbejderne dog haft brug for en kommunikationsform, 

der bygger på nærhed og dialog. En mere dialogbaseret kommunikationsform er nødvendig 

gennem forandringsprocessen. På den måde kan medarbejderne løbende få svar på mere 

personlige spørgsmål, som muligvis kan afhjælpe den utryghed og frustration, som 

medarbejderen føler i processen. Derudover kunne man med fordel have benyttet 
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linjekommunikation som en kanal i forandringsprocessen. Som den nærmeste leder kunne 

mellemlederen i høj grad være i stand til at oversætte ledelsens budskab til 

medarbejderne. Ligeledes har mellemlederen den styrke at være bekendt med 

medarbejderne, hvorfor mellemlederen måske er bedre rustet til at besvare personlige 

spørgsmål, som er relevante for medarbejderne i processen.   

Således kan vi konkludere, at der er mange måder, hvorpå intern kommunikation kan anvendes i 

en forandringsproces. Der findes således måder, hvorpå medarbejderens frustrationer og 

modstand mod forandringen kan afhjælpes, mens der ligeledes findes måder, hvorpå 

forandringsbudskabet kan kommunikeres, så det skaber mening for hele organisationen. 
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11. Perspektivering 

Organisatoriske forandringer såvel som anvendelsen af intern kommunikation kan rejse mange 

forskelligartede og interessante problemstillinger. Igennem udarbejdelsen af denne opgave har vi 

således fundet andre emner og områder, som, vi mener, kunne have været interessante at arbejde 

med.  

Det kunne være spændende at benytte sig af to casestudier. Hertil kunne det være interessant at 

foretage en komparativ analyse af de to virksomheder og således undersøge, hvordan 

virksomhederne på hver deres måde har anvendt intern kommunikation i forandringsprocessen, 

og med hvilken effekt.  

Via vores casestudie har mellemlederen spillet en central rolle i opgaven. Ved at inddrage endnu 

et casestudie kunne det være interessent at tage udgangspunkt i en case, som har inddraget 

mellemlederen i langt højere grad i deres forandringsproces. Hertil kunne det være interessant at 

belyse, hvordan inddragelsen af mellemlederen i forandringsprocessen kunne have spillet en rolle 

med henblik på de problemstillinger, som er blevet belyst i vores casestudie.  

I forbindelse med casestudiet kunne det ligeledes have været interessant at inddrage hele Ardagh 

Glass koncernen for herved at undersøge, hvordan de andre datterselskaber i Ardagh Glass har 

håndteret forandringsprocessen. I den forbindelse ville det være interessant at undersøge, 

hvordan virksomhederne har anvendt intern kommunikation i processen, og hvordan denne er 

blevet tolket af medarbejdere. Det kunne blandt andet være interessant at undersøge med 

henblik på den forskel, som eksisterer på baggrund af forskellige nationaliteter og forskellige 

kulturelle normer.  

I forhold til Kotters 8-trins model kunne det være spændende at anskue en forandringsproces, 

hvor Kotters 8-trins model var blevet fulgt til punkt og prikke. Herigennem kunne man søge at 

komme nærmere en afklaring på, om Kotters model, som han selv beskriver, producerer 

”succesful change of any magnitude in organizations” (Kotter 1996:20) holder stik.  
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Bilag 2 – Spørgeskemaer 
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Bilag 3 – Interviews 

Interview A 

Spørgsmål 1: Kan du give os en kort begrundelse for baggrunden for forandringen? 

Jamen baggrunden er jo, kan man sige, generelt finanskrisen, en opbremsning af markedet, hvor vi 

jo i 2008 oplevede et marked, hvor vi ikke kunne levere nok, producerede på alt, hvad vi havde af 

kapacitet og måtte stadig købe varer hjem for at kunne leverer til kunderne. Og i efteråret, eller 

november, december måned 2008, kan vi godt mærke, at det bremser op, men af forskellige 

forretningsmæssige hensyn, så vælger man at køre ubegrænset videre. Og så når vi ind i januar 

måned, og så kommer beskeden om, at nu skal der reduceres kapacitet i koncernen generelt og 

der er min approach til det her er at sige, at hvis vi gør noget selv og gør det først, så er vi ikke 

dem, der bliver pålagt, hvad vi skal gøre, men så får vi noget handlefrihed. Så vi kalder egentlig, 

med den baggrund, medarbejderne sammen. Så baggrunden er, at vores lager vokser for hurtigt, 

vi producerer mere end vi sælger og på et eller andet tidspunkt når det jo et limit, så kan der ikke 

være mere. Den anden side er, at der ikke er noget cash-flow i virksomheden. Der bliver 

produceret meget mere, end vi sælger, og så har vi jo mange flere udgifter til produktionen, end vi 

har indtægter på salget, og når cash-flowet ikke fungerer i en virksomhed, så er der jo ingen penge 

til at betale løn for eller investere for, og på et eller andet sigt så bliver man jo forgældet, og så er 

det jo pludselig en helt anden virkelighed, end den man lever i. Så tilpasse, så man har et cash-flow 

i virksomheden, er jo alfa omega, så man har en virksomhed, hvor man kan fortsætte udviklingen 

og investeringer. Så det er baggrunden. 

- Hvad er der så sket? 

Jamen der sker jo det, at netop på baggrund af at vi... at jeg beslutter mig for, at vi skal gøre noget 

hurtigt og før de andre, kalder medarbejderne sammen. Først på et SU og siger, at vi har den her 

situation. Vi fortalte, at målet kræver, at vi skal have reduceret kapacitet og lagerstørrelse med 

udgang i 2009. Men som jeg sagde før; filosofien om, at den, der kommer først i gang, får lov at 

have en handlefrihed, og dem, der kommer sidst, får at vide, hvad de skal gøre. Og det var egentlig 

det, vi gik ind til vores samarbejdsudvalg og indledte med at sige, altså at jeg og vores 

økonomimand var ret overbeviste om, at vi skulle gøre noget nu! Og der er så forskellige 
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muligheder. Og man kan sige, at der er nogle bagtanker om, hvad man godt kunne tænke sig, men 

man kan jo ikke gå ind til SU og sige - nu skal I høre, hvad vi skal gøre -, fordi så går den her proces i 

stå, og processen skal jo være en forhandling. Så vi samler SU sammen, og vi bliver enige om, at vi 

skal gøre noget, SU bakker op om, at vi skal gøre noget nu.  Ud og samle alle medarbejderne 

sammen og forklare dem, hvad situationen er og hurtigt redegøre for worst case scenario og 

ligesom sige - hvor slemt kan det blive, hvis vi ikke gøre noget. Hvad er det, det skal ende ud med, 

det her -. Og så kan man sige, at på den måde får man også medarbejderne til at forstå 

virkeligheden og alvoren, men til gengæld også, kan man sige, det positive af det, at der bliver 

forhandlet bedre frem. Så det var lidt skruet sammen som dels med chokeffekten, men også så 

folk virkelig forstod alvoren i det her, så arbejdet kunne komme i gang igen, og så vi kunne lægge 

op til en meget hurtig afvikling. 

Spørgsmål 2: Hvordan kommunikerede I om forandringen til medarbejderne? 

Jamen den første kanal det er samarbejdsudvalget. Og der blev selvfølgelig skrevet et referat, og 

når det referat er færdigt, så vælger vi at kalde alle medarbejderne sammen til orientering. Og jeg 

orienterede de forskellige hold i vores store fællesområde hernede direkte ud fra en 

præsentation, vi havde lavet sammen med til dels sammen med SU, hvor vi var blevet enige om, at 

det her dækkede indholdet, og så kørte jeg den igennem, og så havde vi forberedt sådan nogle 

Q&A´s, altså, ”hvad tror vi, bliver de mest gængse spørgsmål, og hvad er svaret på det” og 

derudover fri spørgetid. Så sådan meget direkte kommunikation med en sådan 80-100 mennesker 

ad gangen.  

- Hvilke tanker lå der bag dette kommunikationsvalg? 

For det første er det vigtigt, at vores medarbejdere, for ikke at få fabrikken til at gå i stå, men at de 

er... ja det er selvfølgelig svært at sige. At de er motiverede for forandringen, men de skal forstå 

alvoren. Og i stedet for, at den kommer i flere led, så når virksomhedens direktør kommer ned og 

siger, at nu er det altså alvor, og vi skal det her, men også for at de forstod, hvorfor vi gør det nu. 

For hvis man står med sit job i fare, så kan man nogle gange godt have en tendens til at sige - lad 

os skubbe det og se, hvor lang tid der går, så går det måske ud over nogle andre! - Men at få dem 

motiveret til at forstå, at det er vigtigt, vi gør det nu, og de på den baggrund arbejder motiveret 

videre. Så få den i den direkte rå og usødede måde af os, så de på den måde også kunne spørge 
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om de spørgsmål, de måtte have om det. Mange af vores ledere og chefer, hvis de skulle have 

stået for kommunikationen, ville være kommet til kort over spørgsmålene, der kom fra 

medarbejderne. Og der er jeg den eneste, der kan svare! Så derfor var dette vores valg. 

- Hvilke kommunikationskanaler/værktøjer har i benyttet Jer mest af i processen? 

Altså man kan sige mødeplatformen af referater er jo en del af processen, når man foretager disse 

større afskedigelser, fordi der ligger i arbejdsmarkedsreglerne en klar beskrevet proces, hvordan  

referater skal sendes frem. Så der er én del af processen. Og som jo også er kommunikativt, da der 

jo kommer referater til medarbejderne, som hele tiden skal underskrives af dem, som er i 

arbejdsgruppen. Så det er en ting af det skriftlige medie. Så er der jo selvfølgelig intranettet, hvor 

vi løbende har fulgt op på, hvad der sker og også lidt fortalt om de medarbejdere, som ikke var her 

længere, hvad de var i gang med ift. coaching osv., altså den mere menneskelige del af processen. 

Og så kan man sige, at hver gang der har været truffet en beslutning eller lagt op til en 

forhandling, så er det foregået via direkte kommunikation ved et fælles stormøde. 

Spørgsmål 3: Hvad har I lagt vægt på i Jeres kommunikation til medarbejderne? Jeg kan godt 

uddybe det? Den kan være i form af, at I har lagt vægt på dialog, altså at man er fysisk til stede i 

kommuniaktionen. Det kan være, man har lagt vægt på, at medarbejderne skulle have meget 

information (dvs. et højt informationsniveau) mv.. 

Jeg tror nr. 1 åbenhed og ærlighed, fordi man kan sige, når krisen ikke har ramt så meget i 

Danmark som... Det havde den jo ikke i januar. Der var jo snak om det, men der var ikke rigtig 

nogen, som var begyndt at reagere på det. Havde vi ventet fem måneder, havde det været meget 

nemmere, så havde der været mange før os. Så det at de forstod, at det er altså alvor, det er ikke 

bare noget, vi ligesom putter ind under et eller andet, men at der er åbenhed og ærlighed omkring 

det, så de forstår, at der altså ikke er noget at skjule for vores vedkommende. Det, tror jeg, er nr. 1 

i de overvejelser, vi tog omkring, at vi går ud og gør det her direkte. 

- Dvs. at skabe den her ”burning platform” og være åben og ærlig omkring den? 

Ja, den gik vi ud og skabte ved første møde. Altså - forstå nu, at det her er vigtigt. Og worst case, 

det er det her. Det er, hvad der sker, hvis vi ikke gør noget -. 
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Spørgsmål 5: Hvordan føler du, at medarbejderne har reageret på kommunikationen i form af de 

udmeldinger, de har modtaget? 

Altså tilbagemeldingerne på de første fællesmøder var meget positive. Over et negativt budskab 

selvfølgelig. Men de var positive over, at vi gik ud og sagde noget med det samme, fordi vores 

medarbejdere kunne jo også godt se, at lagrene vokser, - og hvor skal vi nu stille varerne henne -. 

Så der var jo sådan en følelse i fabrikken af, at der måtte skulle gøres noget. Så det at vi gjorde 

noget lige så snart, vi fik lov til at gøre noget og trådte i kraft, det var de efterfølgende positive 

over. De var positive over, at vi spillede med åbne kort, og at der blev sat tal på, dels i styks, tons 

og produktionsenheder og mennesker fra start af, og at det ikke var sådan, at ”måske sker der 

noget”, altså vi tegnede linjerne rimelig hårdt op. 

Spørgsmål 6: Føler du, at medarbejderne har udvist modstand mod forandringen? Og når vi siger 

modstand, så kan det være modstand, som udløses grundet bekymringer for, hvad der skal ske, 

samarbejdsbekymringer, konsekvensbekymringer mv.?  

Neeej, det, der kan virke som en modstand, er mere fortvivlelsen over - Er det nok, det vi gør? 

Hjælper det noget? - Og det har været svært, set i bakspejlet, at overbevise dem om, at det, vi gør, 

er nok for at redde virksomheden.  Og det kan vi selvfølgelig heller ikke stå og sige, når vi gør det. 

Vi kan sige, at ”det, vi gør nu, det sikrer os, at vi lever op til de forventninger, der er for os her og 

nu”, om hvorvidt det er nok, er der jo ingen, der ved, før krisen er færdig. Og den usikkerhed i, at 

nu gør vi en masse ting. Vi fyrer kollegaen ved siden af, - jeg skal arbejde lidt hårdere, jeg skal gå 

ned i løn i en periode, men er det nok? Nytter det? - Det har måske skabt lidt modstand mod at 

være fuldstændig open-minded, fordi man har ikke bare tænkt - nu er det overstået, nu kører vi 

bare derudaf 100 procent -. Det har hele tiden været i baggrunden, at virksomheder omkring os 

bliver ved med at fyre og bliver ved med at lukke ned. Tanken er - er det nok det, vi har gjort? -.  

- Hvordan er denne bekymring så kommet til udtryk? 

Der har været en øget dialog omkring - får vi informationer nok? - Og som jeg siger, en gang 

imellem kan man som ledelse sidde og overveje - jamen vi har jo ikke noget at informere om, der 

er jo ikke noget forandret siden i fredags -. Men hvor medarbejderne i højere grad higer for at 

høre et eller andet. Og mange gange er man måske som ledelse slem til at glemme at gå ud og sige 
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- der er ikke noget nyt -, for det er lige så vigtigt for nogle medarbejdere. Vi har jo også 

månedsbreve, hvor vi følger udviklingen og fortæller, hvordan det går. Men i højere grad måske 

nok, set i bakspejlet, har der været mere behov for min tilstedeværelse, end hvad jeg har været. 

Men vi har jo tænkt; - det kører, som det skal. Det kører, som vi har lovet, så nu kan vi godt lægge 

lidt låg på -. Men der har nok været behov for lidt mere bekræftelse hen ad vejen, end hvad vi 

havde forudset. Og det er kommet til udtryk gennem spørgsmål og kommentarer rundt omkring 

på fabrikken. Vi har ikke kunnet give mere information. Men de har haft behov for, at vi var gået 

mere ud efterfølgende og bekræftet, at tingende var i orden i stedet for bare at skrive det i et 

månedsblad.  

Spørgsmål 8: Har I tilpasset kommunikationen til hvert individ/afdeling? 

Ja, det kan man sige, fordi vi har jo en række afdelinger, hvor der sidder en chef, og efter de fælles 

stormøder kan man jo så sige, at så har det været afdelingernes arbejde at tale om og sige - 

Hvordan kan vi organisere os, hvis vi skal spare nogle mennesker? Hvem vil vi gerne undvære? - Og 

så komme med et oplæg til samarbejdsudvalget og sige - Det er det, vi foreslår i afdelingen -. Og så 

har samarbejdsudvalget eller TR og jeg siddet og gået de lister igennem og sige - Er det noget, vi er 

opmærksomme på, hvor vi skal... HOV, det er ikke en god løsning - eller skal vi følge afdelingens 

ønske. Så det har egentlig været decentralt, den løsningsmodel, som de kom frem med, og så har 

den så været konfirmeret centralt. Men jeg har ikke blandet mig i, hvordan afdelingerne skulle se 

ud overhovedet. 

Spørgsmål 9: Har du benytte dig af organisationens mellemledere i processen men henblik på 

kommunikationen mellem ledelse og medarbejdere? 

Absolut. Jeg har ikke blandet mig i afdelingernes arbejde. Vi har kanaliseret som samarbejdsudvalg 

og har truffet beslutningerne. Sådan her skal det gøres. Det her er rammerne. Det har vi givet 

dem, og så er de kommet tilbage og fået det som en diskussionsmulighed. 

- Har du skabt nogle rammer for, hvad de har måtte gå ud og sige og ikke har måttet sige? 

Nej, altså det, vi har holdt os til, er, at omkring virksomhedsforholdene. Grunden til dette er her, 

økonomiske tal. Der har alle ansatte... hele den præsentation, som vi brugte på første stormøde, 

den har ligget offentlig tilgængelig. Så der er ikke nogen, der begynder at sige noget andet, der 
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giver forvirring. Så man har hele tiden gået tilbage og sagt, at hvis man skal bruge noget materiale 

(f.eks. som mellemleder), så er det det materiale, vi har lavet en gang, man skal bruge, for det 

kender alle. Så der er ikke lavet supplerende materiale. Og i starten blev rammerne også givet for 

afdelingerne, så medarbejderne også hørte dem. Så det er ikke sådan, at lederne er kommet og 

sagt noget andet, end hvad medarbejderne havde forventet. For det blev gjort på det første 

stormøde. 

- Har mellemlederne haft en viden, som medarbejderne ikke har haft?  

Nej. Alle stod i samme båd. I samme øjeblik, som man orienterer samarbejdsudvalget, så samler 

jeg jo chefgruppen umiddelbart efter, og det er for, at chefgruppen ikke skal stå og være uvidende, 

mens medarbejderne måske allerede ved noget fra tillidsmandsgruppen. Aftalen var egentlig, at vi 

efter SU mødet holdt tæt, TR orienterede deres lokale repræsentanter, vi orienterede 

chefgruppen, og så blev der indkaldt til stormøde umiddelbart efter. Så alle stod på samme 

vidensbaggrund. Cheferne og talsmændende var en lille smule mere forberedte end andre.  

Spørgsmål 11: Hvordan har du som leder forsøgt at sikre, at medarbejderne har en god 

forståelse for den forandring, som har fundet sted? 

Altså det, vi har gjort, er at følge op på tingene, og sige hver gang, at der ligesom har været et 

kapitel, som var slut, og det har været primært gennem intranettet og kommunikere med dem alle 

sammen og fortælle - Det her det var knap så godt , det her det var rigtig godt og sådan og sådan, 

godt kæmpet, god arbejdskraft, der er grobund for at vi skal videre -. Så det har mere været den 

der motiverende bekræftelse af, at det klarer vi, selvom det har været svært. Det har mere været 

på den måde, at jeg har prøvet at sikre, at de har fået opfølgning på resultaterne 

Spørgsmål 12: Har du som leder, via den interne kommunikation, foretaget opfølgninger 

omkring forandringsprocessen? 

Ja, umiddelbart efter, men ikke i det lange løb. Udover det rent resultatmæssige af de 

forandringer, vi har set, så gennemfører vi et par månedlige chefmøder, som alle er tilgængelige, 

via referater, til medarbejderne. Så der er en mulighed der. Og så skriver vi i vores månedsbrev, og 

vi har så skrevet specielle informationssedler, hvor vi eksempelvis skriver - Nu er 

arbejdsfordelingen sluttet, hvad så nu…- osv. Altså lidt tættere opfølgning på, hvad er det for en 
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proces, vi går igennem, og hvad sker der i den nærmeste fremtid. Og det gjorde vi i 2-3 måneder 

efter, men set i bakspejlet har vi måske for hurtigt sagt - Det er glemt og overstået, vi er på plads, 

nu arbejder vi fremad -. Så lidt frækt at sige, men efter I var her sidst, har vi besluttet at holde et 

stort julemøde, som er noget, der har været gjort for mange år siden, og det vil vi tage op igen og 

bruge det som en information og afslutning på året og håbet for næste år. Sådan et frit møde for 

alle. 

- Føler du, at der i opfølgningsprocessen og i forandringsprocessen bliver lagt vægt på 

virksomheden og de rammer, man arbejder under som individ eller også bliver lagt vægt 

på individets forståelse af, hvad der foregår. Altså individets forståelse af de ting, der 

bliver meldt ud? 

Et eller andet sted så var grundtanken bare at gøre det lidt som et uddannelsesforløb, hvor 40 % af 

indsatsen skal lægges i forberedelsesfasen, og det var information, inddragelse af medarbejdere, 

møder. Altså lade dem forstå, hvad der sker. Så ligger 20 % i selve undervisningen og selve der, 

hvor det går løs, får dem fyret, får dem væk, og så ligger der 40 % efterfølgende for at få det til at 

hænge fast. Jeg tror, vi har misset lidt til sidst. De sidste 15 % har vi nok skåret af i tanken om, - 

Puha nye udfordringer, nyt arbejde -. Men jeg synes, at forberedelsesfasen var god for at få dem 

inddraget og for at få dem til at forstå. Der, synes jeg, vi var meget præcise, vi var meget hurtige 

og medarbejderne, der har prøvet det før, eller noget lignende, tilbagemeldte positivt. At det var 

rart, at der var direkte tale, og at vi i løbet af en uge havde fået folk opsagt, og at de var væk. Så 

det var ikke noget, man gik og havde hængende over hovedet i flere måneder, men at vi meget 

hurtigt evnede at blive færdige og enige. 
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Interview B 

Vi starter med spørgsmål 1: Hvorfra hørte du første gang om forandringstiltaget? 

Det hørte jeg fra ledelsen.  

- Hvordan oplevede du det?  

Vi havde jo lidt på fornemmelsen, at der ville ske noget. Man kan godt sige en lille overraskelse i 

forhold til, hvor mange det handlede om. 

- Var den her form for information, du fik her... Var det tilfredsstillende taget situationen i 

betragtning?  

Ja, ja. Jamen det var det. Der var ikke noget at komme efter. 

- Hvordan oplevede du reaktionerne var på forandringen? 

Der var jo mere eller mindre chok alle vegne. Folk gik jo der - Er det mig, er det mig? - Man var jo 

nervøs, så folk fik jo travlt med at passe deres arbejde. Og da har jeg den holdning, at jeg synes, at 

man skal melde ud dag 1 med de mennesker, det handler om.  

Spørgsmål 6: Er det din opfattelse, at medabejderne kunne bruge deres nærmeste leder i 

forandringsprocessen?  

Ja. Ja, jeg vil ikke sige... Det er sådan lidt op og ned afhængigt af, hvem der er leder hvor og 

hvordan ikke, også?  

- Kan du uddybe det lidt? 

Mht fyringerne?  

- Ja, med hensyn til den her proces, der skulle foregå. Der kommer noget arbejdsfordeling. 

Alle de ting, der har været omkring den nye arbejdsrolle måske. Altså har I nogle 

spørgsmål og komme til den nærmeste leder.  

Jamen det er sådan lidt svært, for der er mange af lederne... de vidste sådan set ikke, hvad der 

foregik. Da vidste de sgu ikke ret meget. Det var jo ikke den store hjælp, de fik der.  
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- Så det er mellemlederne, der måske har manglet nogle informationer for at kunne være 

der for deres meddarbejdere?  

Lige nøjagtigt. 
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Interview C 

Spørgsmål 1: Hvorfra hørte du første gang om forandringstiltaget 

Det gjorde jeg på et fællesmøde, der blev holdt ude i det store lokale herude. 

- Var dette et tilfredsstilende møde, taget situationen i betragtning? 

Jamen det var det, fordi vi fik det hele af vide, hvordan at det skulle foregå. 

Spørgsmål 3: Føler du dig velinformeret om forandringsprocessen? 

Ja 

- Hvad har været god information? 

Det er jo svært at sige, fordi at… Nu var det jo en kedelig situation, vi var i, og så har man svært 

ved at se det gode ved det, men altså generelt så har ledelsen været god til at informere om de 

vigtige ting, man skulle udfylde og gøre. 
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Interview D  

Spørgsmål 1: Hvorfra hørte du første gang om forandringstiltaget? 

Første gang jeg hørte om det... Det var nok rygter, vil jeg tro 

- Fra andre kollegaer? 

Ja, altså rygterne har altid løbet stærkt hernede i mosen, som vi siger. Men lige nu kan jeg altså 

ikke huske, hvordan rygterne var, og hvor meget og hvordan, men vi vidste i hvert fald, at der 

skulle ske noget, men hvor omfattende det var... Det var man meget usikker om. 

- Var det ellers tilfredsstilende information du fik, taget situationen i betragtning? 

Ja altså. Vi fik jo af vide, at der skulle fyres, og det blev jo så fortalt på den måde, at når man 

nedlage en linje, så var det noget med 52 eller 53 ansatte, at der så skulle skæres ned med. Men 

det endelige antal, det, mener jeg, blev noget med 47, der blev fyret. Men altså hvis de siger, at de 

bliver nødt til at lukke en linje så, når man regner hele værket sammen så, en linje det er x antal 

folk såh.. 

- Men du følte, at du blev godt informeret? Du stod ikke tilbage og tænkte - Hvad er det, 

der sker? - 

Altså. Nej, jeg synes egentlig, at jeg havde fået god information, og vi kunne jo også stille 

spørgsmål bagefter. Så var der noget, man ikke lige havde hørt eller forstået, så kunne man lige 

have spurgt, hvis man var i tvivl. 

Spørgsmål 2: Hvorfra modtog du efterfølgende mest kommunikation om forandringen? 

Det er jo nok fra arbejdslederen, tror jeg, at jeg hørte lidt. Nu er jeg formand, så jeg hører måske 

lidt før andre nogle gange, ikke? Men ellers så kom det jo også på intranettet, ikke? 

Tillidsmændene var rundt og skulle informere. Men der gik jo noget tid, før man fandt ud af, hvor 

mange, og hvornår. Og nu vores afdeling... den var skåret hårdt i december måned i forvejen. Og 

så gik man lidt i krogene og håbede på, at vi ikke skulle fyre flere i efterbehandlingen, fordi at der 

var vi jo allerede skåret ned fra 36 til, jeg tror, det var 16. Jo fra 36 til 16 var vi skåret ned i 

december, så vi håbede... Altså det andet var noget, vi var varslet om længe før, da vi havde 
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mistet noget fra Carlsberg. Så der var vi allerede skåret meget ind til benet, følte vi selv, og skulle 

så til at arbejde i stedet for 3-holdsskift, så skulle der gå tre hold til to hold med otte på hvert 

hold. Men så da den der fyring kom igen, så smuttede der to til på hvert hold, og det var ligesom 

et chok for mig, synes jeg, når vi var skåret så meget allerede i december, ikke? Men der var det 

jo lige vores afdeling som de eneste, der var ramt af en nedskæring i december, men så tog de jo 

så to mere på hvert hold, så der er nu kun 6 i dag på hvert hold. 

- Hvilken informationskanal har hjulpet dig bedst til at forstå forandringssituationen? 

Det har nok været intranettet. Der kan man altid læse det to eller tre gange, hvis du ikke lige 

forstod det første gang. Så det har været godt. I stedet for at man hører rygter og sådan. Altså, jeg 

tager altid rygterne med sådan et gran salt, du ved, og venter på, at jeg får noget mere konkret. 

Spørgsmål 5: Føler du, at du har en god forståelse for den forandring, som har fundet sted i 

Ardagh Glass? 

Ja. Det er jo krise. En tung virksomhed. Der er jo så mange ting, der spiller ind. Men om det så er 

slut, det går man jo også og spekulerer meget på indimellem. 

Spørgsmål 12: Hvordan vil du kort vurdere ledelsens håndtering af forandringssituationen? 

Altså, jeg synes, at informationerne og det, vi fik, var gode og sådan noget, men det kan godt 

være, at rygterne fik lov at løbe lidt for længe, inden man fik holdt det stormøde der, hvor vi fik 

det at vide.  

- Hvordan var rygterne så efterfølgende? 

Jamen, det var sådan noget - Hvor mange og hvor og hvem er det, der skal på kursus - og altså alt 

det der. Men altså, der ville vi jo blive informeret, når de selv vidste mere. Jeg tror også, at det 

hele skete meget hurtigt. Så de skulle også lige selv hen og samle op og selv finde ud af det hele. 

Også med love og regler og sådan noget; ”Hvordan gør man, og hvordan varsler man” og sådan. 

Der er mange ting. 
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Interview E 

Spørgsmål 1: Hvorfra hørte du første gang om forandingstiltaget?  

I forbindelse med forandringen?  

- Ja, simpelthen. Hvis du kan huske det.  

Ja, jeg kan ikke lige huske det. Ikke andet end at det startede som rygter. Nede ved os på vores 

værksted har vi jo fællestillidsmand. Der har vi en lokal afdeling af metal, og da er jeg med i 

bestyrelsen bl.a., og da hørte man også lidt, uoffecielt.  

Spørgsmål 4: Synes du, at ledlesen informerede dig omkring din konkrete situation? Hvad der 

skulle ske med dig?  

Altså når man fik at vide, at man ikke var fyret, så kørte min arbejdssituation videre, som den hele 

tiden har gjort. Og der er ikke noget, som jeg... Altså hvis der har været noget, så har jeg spurgt. 

Det er ikke sådan, så man siger, at man har fået et eller andet vævende svar, vel? Så man spørger 

om nogle ting, som man ved, at de godt ved, men ikke må udtale sig om, ikke? Og det er det 

samme, som når man spørger sin TR. De ved nogle ting. De får nogle ting at vide, som de skal tie 

stille med, ikke? Det kan man selvfølgelig ikke lokke ud af dem, vel? 

Spørgsmål 9: Føler du, at ledelsen var klar og forståelig i deres kommunikation omkring 

forandringen? Altså hvorfor det her har været nødvendigt.  

Jamen på stormødet har han jo også forklaret, hvorfor han var nødt til det. Altså det var jo en 

nødvendighed at fyre x antal mand, og det var en nødvendighed at gå på fordeling, og hvis ikke 

man gjorde det, ville konsekvenserne... Altså man kunne ikke... Sådan et firma som det her, og der 

findes mange glasværker i Polen og andre lande, som kører med en helt anden lønudgift, end vi 

gør. Vores største problem er jo lønudgift og energiudgift. Altså der kan vi ikke konkurrere. Vi kan 

kun konkurrere på effektivitet og kvalitet. Det andet kan man ikke... Hvis polske medarbejdere får 

15 kr i timen, og vi andre får 160, ja så kan man godt se... med 300 mand og energiudgift osv, så 

kan man jo godt regne sådan nogle ting ud, ikke? Selvfølgelig er det da trist, at der skal fyres 

nogen, men altså... Det har jo været en nødvendighed simpelthen for at overleve. 
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Interview F  

Spørgsmål 1: Hvorfra hørte du første gang om forandringstiltaget?  

Det umiddelbare, jeg kan huske, er fra det stormøde, vi havde.  

- Hvordan oplevede du det stormøde?  

Jamen, de kom jo med nogle forklaringer om, at tingene gik op og ned og nogle fyringer og 

tilpasninger.  

- Synes du, at du fik informationen på en god måde der eller?  

Ja, det var fint nok. Men altså hernede der er meget sladder og rygter, før der egentlig kommer 

noget. Men det synes jeg ikke, der var her. Det var sådan rimelig hurtigt ude først, inden rygterne 

kom for godt igang.  

- Det gik stærkt? 

Ja. 

Spørgsmål 2: Hvorfra modtog du efterfølgende mest kommunikation om forandringen? Det kan 

være i form af TR, mellemleder, den øverste ledelse, intranettet eller hvad, man nu bruger. Vi 

snakker her om hele forandringsprocesen.  

Det har nok været en blanding af internettet og den øverste ledelse. Mellemlederne var ligesom 

holdt lidt udenfor. De vidste ikke, hvad der foregik, for de var øjensynligt ikke med i spillet om, 

hvem der skulle fyres.  

- Så de har ikke sådan taget en aktiv del i det?  

Altså, det virker ikke sådan.  

- Mener du, at kommunikationen har været tilfredsstillende? På intranet, stormøder.  

Ja. 
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Spørgsmål 4: Føler du, at ledelsen informerede dig omkring din konkrete situation i 

forandringsprocessen?  

Nej.  

- Var det noget, du kunne have manglet? 

 Jamen, det er jo igen det der med, at hvis de ikke vil ud med, hvem der skal fyres, og hvor mange 

det drejer sig om, så får vi heller ikke noget at vide om, hvad der sker. Så det er jo sådan noget... 

De melder jo ikke ud og siger - jamen der skal fyres 2 eller 60 medarbejdere -.  

- Eller hvorfor bliver du ikke fyret? Lidt information omkring det, og hvad er din rolle efter 

de første fyringer? Der er sket en masse ændringer i virksomheden.  

Jamen, når du siger det der med informationen om, hvorfor man ikke selv bliver fyret.. I vores 

afdeling da blev der fyret en mand og vores mester og han anede han ikke, at det ville komme. Og 

ham den fyrede af de timelønnede, jamen det er også noget, der er lutter spil. Vi fik intet at vide 

om hvorfor.  

Spørgsmål 6: Føler du, at du er blevet inddraget i forandringsprocessen? Med det så mener jeg; - 

Hvad er det, der skal ske her? Samarbejder vi om de ændringer, der skal foretages?- 

 Nej.  

- Er det noget, du har manglet?  

Ja. Mere inddragelse i, hvad vi ansatte skal lave og sådan noget. Det kommer sådan mere... Det 

forventes bare, at tingene bliver lavet. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal forklare det... Altså man 

bliver ikke inddraget i, hvordan tingene skal ændres.  

- Og det kunne man godt have brugt noget mere af?  

Ja, altså man bliver ikke inddraget. Det kan godt være, at det har fungeret for 30 år siden, men 

sådan gør man ikke mere.  

- Noget mere samarbejde på den ene eller anden måde.  - Hvad er det, der skal ske? 

Hvorfor står vi her i dag? - Det har der ikke været så meget af?  
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Nej... og så prøve at finde en løsning og komme ud af det på en ordentlig måde. Ellers skaber det 

bare en masse uro. 

Spørgsmål 8: Føler du, at ledelsen var i stand og villige til at besvare evt. spørgsmål, I måtte 

have? Den øvrige ledelse måske?  

Nej, fordi der.. Der var en masse ballade med det der, fordi ikke den nærmeste... man sagde 

noget, og så vores tillidsmand sagde, at han var fuld af løgn, og sådan kørte den lidt frem og 

tilbage og i det store rum. Der står de og diskuterer, at den ene er fuld af løgn, og det hjælper jo 

ikke på situationen, at man ikke rigtig stoler på det, de siger. Og så ligepludselig dukker den 

øverste ledelse op og vil tilbyde os et glas et eller andet, eller hvad fanden han har gang i. Det er 

ligesom om, han holder en salgstale. Det er ikke holdbart... Samtidig med, at de ikke rigtig ville ud 

med, hvad der skulle ske. Og det skaber endnu mere utryghed og usikkerhed.  
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Interview G 

Spørgsmål 1: Hvorfra hørte du første gang om forandringstiltaget? Det kan både være via 

mediet, via kolleger.  

Det var via kolleger. Det begyndte at viske, viske, viske... sådan i krogene... Og så var det så, at vi 

fik det, ja, på intranettet.  

- Hvordan var det i forhold til de rygter, der har været her? Hvordan oplevede du det?  

Jamen, det var da væmmeligt. Man gik der med usikkerhed. Man vidste ikke, hvordan og 

hvorledes. Så kom vi til det der stormøde. Bagefter var vi også sådan lidt - Hvad sker der nu? Hvad 

skal vi? - Og så kommer så fyringerne. Det var en masse folk. Vi gik samlede, og så råbte de op, at 

den og den var blevet fyret og sådan. Det var ikke sjovt.  

- Mener du, at det var en tilfredsstillende måde at gøre det på?  

Nej.  

- Hvad kunne have været bedre der?  

Ja, lidt mere altså... at de måske havde fået et brev eller et eller andet. Dem, der blev fyret.  

- Personlige samtaler, måske, i stedet for massekommunikation?  

Ja, det, tror jeg, havde været bedre. Ja, jeg synes, det var ulækkert både for dem, der blev fyret og 

dem, der ikke blev fyret. Det altså... Det er ikke sjovt.  

- Så du ville have foreslået noget mere personligt? Et brev?  

Ja, det der, det har jeg aldrig været med til før. Altså nu har jeg været i andre virksomheder også, 

hvor der har været fyringer og sådan noget, men da har de så modtaget breve og sådan. Det er jo 

svært. Det er jo ikke nemt for... Det er aldrig en rar situation?  

- Nej, det er det ikke. Men der er forskellige måder at gøre det på. 

Spørgsmål 2: Hvorfra modtog du efterfølgende mest kommunikation om forandringen? Det er 

igen via TR, mellemleder, topledelsen, intranettet?  
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Jamen, det var jo TR. Men da tror jeg nok, at han kom til at lufte mere, end han egentlig burde 

gøre.  

- Mener du, at det var tilfredsstillende?  

Fordi han sagde det kun til nogen og så var det igen, at viske, viske, viske... og så kører rouletten, 

og så bliver det jo meget værre, end det egentlig er. Han skulle have holdt sin mund!  

- Var det efterfølgende, at det også var TR, som I hørte mest fra?  

Ja, altså.. hvad mener du?  

- Ja, altså mest information om, hvad der ellers skulle ske?  

Jamen, det var faktisk fra ledelsen af. Og det er egentlig lidt dårligt, for man skulle mene, at TR 

også skulle være der. Mere end han egentlig var... i stedet for at gå med sladder. Noget af det 

skulle han sgu have holdt sin kæft med i stedet for at... Han kunne have meldt ind til stort møde. 

Det blev der ikke gjort. Så det er jo både for og imod. Ledelsen altså... Det var jo ubehageligt. Og så 

der efter fordelingen ikke. Altså da fordelingen var ved at være slut. - Hvad skulle vi så? Bliver vi 

fyret eller hvad? - Der stod intet. Vi anede ikke en skid! Om hvad der skete, ikke?   

- Har der været noget modstand? Når vi siger modstand mod forandringer, så snakker vi 

samarbejdsbekymringer, konsekvensbekymringer. - Hvad det er, der skal ske...-  

Det er jo klart, at man er jo fuldstændig ude af den. Man går jo der, altså - hvad sker der? - Det er 

jo ens liv, ikke? Altså nu har jeg været her i 16 år. Hvad fanden skal jeg så? Altså nu er man jo 

kommet op i alderen, ikke? Så sådan noget spekulerer man meget på.  

- Hvilken informationskanal, det er igen ledelse, intranet og sådan noget, føler du, har 

hjulpet dig bedst til at forstå forandringssituationen?  

Ja...det er intranettet. Ja, det er der, altså, hvor vi får informatonerne, ikke?  

- Synes du at det er tilfredsstillende?  

Nej, jeg kan bedre lide noget mere personligt, ikke? Hvor man står, og de lige fortæller, hvad der 

egentlig skal ske, men det er også igen, at nu er jeg lidt ældre. Der er jo mange unge mennesker. 
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De er meget mere til computere og sådan noget. De ser jo anderledes på det. Det gør jeg jo ikke, 

fordi det er jeg ikke lige så skide god til i forhold til de unge mennesker. De har jo haft det 

til...siden...  

Spørgsmål 3: Føler du dig velinformeret om forandringsprocessen?  

Nej, det gør jeg jo egentlig ikke... Altså sådan... Nej, det gør jeg ikke.  

- Hvad ville du gerne have vidst?  

Jeg ville gerne have vidst, i hvert fald der med fordelingen.. altså det var sgu et pres. Man gik der 

og vidste sgu ikke, hvad der skulle ske. Der synes jeg godt, at de kunne være gået ind og 

informeret os. Det eneste det var, at vi gik ind på computeren, og så kunne vi se, hvordan lageret, 

det var. Vi havde jo, at det skulle falde så og så mange procenter, ikke også? Men det var det 

eneste, vi gik ind og kiggede på. Og så måtte vi prøve at gisne... ”Er det godt eller skidt eller hvad. 

Havd sker der?” Og så efter, da vi startede igen...  Så lageret, det faldt jo og faldt jo og faldt, og 

man tænkte; ”Hvad sker der her?” Og der mangler man jo igen den der, hvor de går ind og siger - 

Sådan og sådan -.  

Spørgsmål 5: Føler du, at du har en god forståelse for den forandring, som har fundet sted? 

Jamen, det har jeg. Altså det ved vi jo. Vi er jo i krise, ikke? Så det ved vi jo. 

Spørgsmål 7: Føler du, at du kunne bruge din nærmeste leder i forandringen?  

Ja! Min nærmeste.. Det er min mester og hende kan jeg bruge!  

- Hvordan har du brugt hende?  

Jamen, det.. altså hun er jo en, som jeg kan snakke med om alt.  Hun er jo den, man går til. De 

andre kender vi jo dårligt nok. Jo, Henrik kender vi jo. Ham har vi jo haft som mester, ikke. Ham 

kender vi jo også, og ham har vi jo også et nemt forhold til, ikke? Men der sker jo mange 

forandringer, ikke. Også m.h.t kvalitet og alt. Men da har man mesteren, man går til. Det er hende.  

- Føler du, at du har kunne gå til hende med yderligere spørgsmål? Har hun været i stand 

til at besvare dem?  
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Nej, det har hun jo ikke. For hun har jo heller ikke fået information. Sådan er det. Altså det tror jeg 

da ikke.  

- Så hvis hun havde fået nogle retningslinjer fra den øverste ledelse?  

Ja, og... Det er jo lidt svært, hvis hun ikke har fået det... Altså lederne ser vi jo ikke. Altså de er jo... 

Altså vi ser dem på intranettet. Der er et navn og et billede der. Henrik Bonné, tror jeg han hedder. 

Ham så man lige der, den dag, hvor der var massefyringer, og så var det det.  

Spørgsmål 9: Føler du, at ledelsen var klar og forståelig i deres kommunikation omkring 

forandringen? Både mht fyringerne, fordelingen og anden runde?  

Nej, det synes jeg ikke. Det synes jeg ikke.  

- Hvad synes du, der har manglet der?  

Ja, det ved jeg ikke... Jeg synes, det var meget ubehageligt. Man vidste jo ikke, hvad vej det gik. 

Man fik jo ikke nogen ordentlig information. Det synes jeg sgu ikke er i orden. 

Spørgsmål 11: Synes du, at ledelsen udviste interesse og forståelse for din opfattelse af 

forandringsbudskabet? Altså din forståelse af det, der skulle ske. Har de været opmærksomme 

på, om du har forstået det korrekt?  

Nej, det er jo ikke sikkert, jeg har.  

- Er der blevet fulgt op på, - hvordan forstår du det her? -  

Nej.  

- Kunne du have brugt det?  

Ja, det kunne jeg.  

- Drøftede du det med andre end ledlesen?  

Ja, os kolleger imellem har snakket meget, og det har egentlig været det. Og det ryster os jo også 

lidt sammen. Vi alle sammen var jo lidt oppe og køre, ikke. Vidste ikke, hvad der skulle ske.  

- Var I fælles om at mangle ledelsen?  
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Ja, især - Hvad sker der efter? - For den her usikkerhed... Man går der i de her 13 uger på fordeling. 

- Hvad sker der nu? - Hver gang man kom på arbejde - Har I hørt noget? - Men der var ikke noget... 

Nej, det var sgu meget... Det var ubehageligt. 
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Interview H 

Spørgsmål 4. Hvordan kommunikerede du om forandringsprocessen til medarbejderne? 

Jamen på selve holdet snakkede vi jo en del om, hvad der skulle ske her. Det var sådan, at vi i 

fordelingsperioden – vi er fem driftsmestre – og var inde på de her 11 hold, som... Vi blev faktisk 

blandet i en samsurium. Så du havde ikke den tætte kontakt til dit hold i den periode, hvor vi var i 

fordeling, så det var sådan lidt med, at når man endelig så dem, så skulle man selvfølgelig have en 

snak om, hvordan det gik og... 

- Hvad med efterfølgende - inden og ved anden fyringsrunde? 

Nu ved jeg ikke lige, hvad du tænker på, når du siger første og anden? 

- Ved anden snakker jeg om den sidste fyringsrunde i juni måned. 

Jamen, det er jo altid svært at skulle ud og fyre. Det er jo altid sjovere at ansætte. Og jeg har gjort 

det efter bedste overbevisning, og der er mange ting, man skal ind og lære, når man... Og det er 

aldrig sjovt. Men man prøver jo at finde den bedste og mest behagelige måde at gøre det på. 

Altså, jeg var ikke med til så meget ved de fyringer. Med jeg var med til fordelingen og jeg synes, at 

der, dér knækkede filmen. At dér bar man sig forkert ad, fordi man stod i et stort rum og råbte de 

her mennesker op. Og det synes jeg ikke, man kan være bekendt. Og der synes jeg så, at filmen 

knækkede. Det kunne have været gjort meget, meget mere behageligt. Det er ikke sjovt at stå i en 

forsamling på halvanden hundrede mennesker, og så bliver du selv råbt op, at det er dig, der skal 

ind og fyres om fem minutter. Så jeg prøver selv på at være den blide i… Men det er... Det er jo 

aldrig sjovt. 

- Hvad havde du foretrukket, at man i stedet havde gjort? 

Jeg havde jo nok fortrukket, at man havde trukket folk lidt mere diskret til side og sagt - det er dig, 

vi skal snakke med -, i stedet for at du står i en forsamling, og dit navn bliver råbt op - Hvem skal i 

gruppe 1, og hvem skal i gruppe 2 -. Det, synes jeg, var en kedelig oplevelse i den sammenhæng. 

Spørgsmål 6: Hvordan mener du, at medarbejderne reagerede på forandringstiltaget? 
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Min umiddelbare sådan fornemmelse af det var, at alle tog det her med oprejst pande og siger, at 

- nu skal vi det her, så vi har en arbejdsplads, når det her, det er ovre - . Så jeg tror, at der var en 

helt anden kampgejst i den periode, hvor vi kørte med arbejdsfordeling i forhold til før, og man 

kan også mærke, at folk ligesom holder ved og siger - Nu skal vi altså det her- . Og det er jo også 

vigtigt, at motivationen er der. Ellers er det svært at få noget til at fungere. Men der er jo ingen 

tvivl om, at det har sat nogle tanker i gang, både hos ledelsen og medarbejderne. 

Spørgsmål 7: Føler du, at medarbejderne udviste modstand mod forandringen? Med modstand 

snakker vi forskellige former for bekymringer, som resulterer i, at medarbejderne udviser 

modstand? 

Jeg tror, at det, der var det værste for alle fem hold her, det var det der med, at man skulle 

blandes. Man skulle pludselig have forskellige mestre. Ellers... Selvfølgelig er der altid nogen, der 

falder ud og skal brokke sig. Sådan er det uanset, hvad du laver - om du så laver pinocchiokugler. 

Men jeg tror sådan set, at usikkerheden var - Hvordan gør de -, og vi var jo sådan, at hold 11, det 

var en blanding af alle 5 hold. Og jeg tror egentlig, at det var det hold man egentlig var mest 

bekymrede for. For de skulle jo arbejde sammen med nogen, som de ikke var vant til at arbejde 

sammen med. Men det viste sig rent faktisk at blive et kanon hold. Så det var jo en positiv del af 

lagkagen.  

- Mener du, at den øverste ledelse har været synlig i det her? 

På nogle områder, ja. Men måske har der manglet noget information om hvor står vi, hvordan går 

det?. Altså det eneste, der sådan kom information om, det var jo omkring lageret... Om vi nu 

holdte. Men jeg synes, at der manglede lidt - går det nu den vej eller den vej - . Og måske kunne 

man så på højere plan sige, at det havde måske også været godt, hvis man var gået ud med en 

eller anden form for gulerod. Altså motivation til medarbejderne. Og det gælder, uanset om du er 

mellemleder, eller hvad du er her. Og ligesom får meldt ud - Hvad er det, det her handler om, og 

hvad er guleroden? - 

Spørgsmål 12: Hvordan vil du kort vurdere den overordnede ledelses håndtering af 

forandringssituationen? 
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Jamen informationen... Den, der har kommet ud, har da været okay. Jeg synes bare at, som jeg 

sagde før, at man har… Hele fyringsrunden er under al kritik – det mener jeg stadigvæk. Det skulle 

have været helt, helt anderledes. 

Spørgsmål 13: Har der været nogen form for opfølgning på forandringsprocessen?  

Ikke sådan. Det har jeg egentlig ikke spekuleret så meget over. Vi var jo lyn hurtigt tilbage i de 

vante omgivelser såh... Og så når holdet igen er samlet, så er det fuld skrue derudaf. 

 


