
 

!
!
”Gør!som!jeg!siger!–!Vær!selvstændig!”!

!
Om!spændet!mellem!kontrol!og!selvledelse!

 

K a n d i d a t a f h a n d l i n g +

Jonas!Andersen!
Uddannelse:!cand.ling.merc!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vejleder:!Leif!Pjetursson,!Institut!for!Internationale!KulturG!og!Kommunikationsstudier!

Anslag:!172.091!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Antal!normalsider!á!2275!typeenheder:!75,6!

Januar+ 2013!

08 Fall+



Indhold 

1! Abstract ................................................................................................................... 3!
2! Introduktion ........................................................................................................... 5!

2.1! Opgavens case .............................................................................................................. 5!
2.1.1! Den professionsbaserede styreform .................................................................................... 6!
2.1.2! Ansvarsforholdet mellem mellemleder og medarbejder ..................................................... 7!
2.1.3! Spændingen mellem selvledelse og kontrol ........................................................................ 9!

2.2! Problemformulering ...................................................................................................... 9!
2.3! Opgavens fremgangsmåde .......................................................................................... 11!

3! Videnskabsteoretisk perspektiv .......................................................................... 13!
3.1! Ontologi og epistemologi ........................................................................................... 13!

3.1.1! Ontologi ............................................................................................................................ 14!
3.1.2! Epistemologi ..................................................................................................................... 14!

3.2! Et fænomenologisk perspektiv ................................................................................... 15!
3.3! Et konstruktivistisk perspektiv ................................................................................... 16!
3.4! Kvantitative og kvalitative data .................................................................................. 17!
3.5! Induktiv – deduktiv ..................................................................................................... 18!

4! Opgavens teoretiske basis.................................................................................... 19!
4.1! Michel Foucault .......................................................................................................... 19!

4.1.1! Individets viden som sig selv og sin relationelle position ................................................ 20!
4.1.2! Governmentality ............................................................................................................... 21!
4.1.3! Individets viden om normen .............................................................................................. 21!

4.2! Niklas Luhmann ......................................................................................................... 22!
4.2.1! Autopoiesis ........................................................................................................................ 23!
4.2.2! Kommunikation ................................................................................................................. 24!

4.3! W. Barnett Pearce ....................................................................................................... 25!
4.3.1! Sociale verdener ............................................................................................................... 27!
4.3.2! Kommunikationsperspektivet ............................................................................................ 27!

4.3.2.1! Handlingskoordination ............................................................................................. 28!
4.3.2.2! Betydningsdannelse ................................................................................................... 29!

4.3.3! Talehandlinger .................................................................................................................. 29!
4.3.4! Episoder ............................................................................................................................ 30!
4.3.5! Selv og bevidsthed ............................................................................................................ 31!
4.3.6! Relationer og ånd ............................................................................................................. 32!
4.3.7! Kontekstuel og implikativ kraft ......................................................................................... 32!

5! Empiridel 1: Dokumentanalyse .......................................................................... 34!
5.1! Præsentation af dokumenter og dokumentanalysen ................................................... 34!
5.2! Formål med analyse .................................................................................................... 36!
5.3! Indrestyring – governmentality i Finansministeriet .................................................... 36!

5.3.1! Kompetenceudviklingens indflydelse på subjektiveringsprocessen .................................. 38!
5.3.2! Pædagogikkens kode for medarbejderne .......................................................................... 40!



2 
 

5.3.3! Kompetence som selvteknologi ......................................................................................... 40!
5.4! Ydrestyring – disciplinering i Finansministeriet ........................................................ 41!

5.4.1! Disciplinering gennem feedback og kontrol ..................................................................... 42!
5.4.1.1! Aktør og diskursiv ..................................................................................................... 43!

5.5! Bio-magt – den hjælpende, intime organisation ......................................................... 44!
5.6! Opsummering ............................................................................................................. 47!

6! Empiridel 2: Kvalitative interviews ................................................................... 48!
6.1! Interviewviden – rolle, spørgsmål og relation ............................................................ 49!
6.2! Interviewguide ............................................................................................................ 50!
6.3! Efterbehandling af interviews ..................................................................................... 53!
6.4! Tematisering ............................................................................................................... 54!

6.4.1! Organisationens forventninger ......................................................................................... 54!
6.4.1.1! Sammenholdning af dokumentanalyse og interview ................................................. 58!

6.4.2! Feedback og kontrol ......................................................................................................... 58!
6.4.2.1! Sammenholdning af dokumentanalyse og interview ................................................. 61!

6.4.3! Den hjælpende organisation ............................................................................................. 62!
6.4.3.1! Sammenholdning af dokumentanalyse og interview ................................................. 63!

7! CMM-teoriske anbefalinger ................................................................................ 64!
7.1! Organisationens forventninger ................................................................................... 65!

7.1.1! Betydningsdannelse og rammesætning ............................................................................. 65!
7.1.2! Kontekstualisering ............................................................................................................ 66!
7.1.3! Handlingskoordinering ..................................................................................................... 67!
7.1.4! Mellemlederens talehandlinger ........................................................................................ 69!
7.1.5! Kommunikationsformer .................................................................................................... 70!

7.2! Feedback og kontrol ................................................................................................... 71!
7.2.1! Bevidsthedsformer emergerer i kommunikationsprocesser .............................................. 71!

7.3! Den hjælpende organisation ....................................................................................... 73!
8! Konklusion ............................................................................................................ 77!
9! Refleksioner .......................................................................................................... 81!
10! Afrunding ............................................................................................................. 82!
11! Litteratur .............................................................................................................. 83!
12! Bilag – transskriptioner af interviews ................................................................ 86!

12.1! Interview med A ......................................................................................................... 86!
12.2! Interview med B ......................................................................................................... 94!
12.3! Interview med C ....................................................................................................... 104!
12.4! Interview med D ....................................................................................................... 116!
12.5! Interview med M ...................................................................................................... 124!



3 
 

1 Abstract 

This thesis sets out to examine which communication methods a mid-level manager 

can use in order to optimise the terms for employees’ self-management in an office 

within the Danish Ministry of Finance.  

The thesis uses an office in the Center for Digitisation (CDI) under the Danish 

Ministry of Finance as case. In CDI there is tension between wanting self-managing 

employees and having an organisational culture of control and evaluation. This 

tension consists of two seemingly conflicting organisational principles, namely those 

of network and hierarchy.  

The mid-level manager plays an important part in balancing the two principles 

because he or she represents the organisation’s objectives to the employees and 

simultaneously has to make sure that the objectives are realised. Therefore, the 

relation between mid-level manager and employees is the focus of this thesis.  

Through power theory by Michel Foucault complemented by systems theory by 

Niklas Luhmann, two central publications by the Danish Ministry of Finance 

regarding the organisation’s view on relations between it and its employees are 

examined. The examination provides three themes:  

1. Employees are expected to manage themselves in accordance with frames and 
objectives 

2. Through constant feedback and control the organisation’s management 
sustains employees in developing knowledge about relations between them 
and the organisation  

3. The organisation seeks to create a relation between it and its employees by 
caring about the balance between work life and private life 

These three themes form the basis for qualitative interviews with a mid-level manager 

and four employees in CDI. The aim of the interviews is to examine how the relations 

described by the Ministry of Finance are observed and verbalised in the organisation. 

The interviews provide three thematic disparities between the organisations 

descriptions and the perceptions of those interviewed.  

1. The frames and objectives, in accordance with which the employees are 
expected to manage themselves, are unclear  

2. The feedback and control executed by the organisation’s management does not 
encourage self-management  



4 
 

3. The intimate relation the organisation seeks to create is not perceived by the 
employees 

By virtue of W. Barnett Pearce’s CMM-theory the thesis concludes by providing 

recommendations for how the mid-level manager can address the three thematic 

disparities by contributing to new forms of communication.  

The final argument of the thesis is that the mid-level manager can optimise the terms 

for the employees’ self-management by facilitating dialogue and forming relations in 

which the participants remain in a tension field between their own standpoint and a 

fundamental openness to others.  
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2 Introduktion 

Selvledelse er et vigtigt tema i nyere ledelses- og organisationsteori. Ole Fogh 

Kirkeby beskriver selvledelse som en konsekvens af det moderne samfund. Det 

moderne samfund er et videnssamfund, et samfund, der beror på individuel og 

kollektiv viden som handelsvare. Dette afspejler sig i moderne organisationer ved, at 

individets rammer i forhold til at lede sig selv udvides. (Kirkeby, Hede, Mejlhede, & 

Larsen, 2010, s. 29) En udvidelse af individets rammer er nødvendig for at sætte det i 

stand til at udvikle, anvende og omgå viden til gavn for organisationen, som derved 

nærmer sig det, Kirkeby kalder et elitært demokrati. (Kirkeby, Hede, Mejlhede, & 

Larsen, 2010, s. 29) Vidensamfundet opfordrer dermed til selvledelse.  

Ledelse i det moderne må derfor tænkes på en måde, så lederen kan lede 

medarbejdere, der kan lede sig selv inden for givne rammer og værdier. (Kirkeby, 

Hede, Mejlhede, & Larsen, 2010, s. 30 f.) Denne form for ledelse, hvor man styrer 

selv-styring, kaldes metastyring. (Jæger & Sørensen, 2003, s. 13) Metastyring kræver, 

at lederen skal 

”[…] kunne veksle mellem at være autoritet som leder, der går ind og 
manifesterer det faglige hierarki, der er i organisationen, og så andre gange 
lade projektmedarbejderne være fuldkommen selvkørende – krav der stammer 
fra to forskellige organiseringsprincipper, nemlig hierarki og netværk.” (Jæger 
& Sørensen, 2003, s. 175) 

Ledelse i moderne organisationer handler dermed om en balance mellem at give 

medarbejderne rum til at tænke kreativt og arbejde selvstændigt og samtidig 

kontrollere projekter og deres forløb. Lederen skal altså svinge mellem det at give 

plads til og det at udøve kontrol overfor medarbejderne. Denne balance, eller dette 

’sving’, udgør en interessant ledelsesmæssig udfordring og fører til undring. For 

hvordan kan man som leder forene to tilsyneladende modsatrettede 

organiseringsprincipper? Hvordan finder man balancen mellem det at kontrollere og 

det at lade medarbejderne lede sig selv? Hvordan kan en organisation lede og styre 

medarbejdere, som samtidig forventes at kunne lede og styre sig selv? 

2.1 Opgavens case 
Jeg har været ansat som studentermedarbejder i Center for Digital Infrastruktur (CDI) 

fra 2008 til 2012. CDI arbejder med sammenhængende infrastrukturløsninger på 
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sikkerheds-, betalings-, portal- og meddelelsesområdet. CDI er også ansvarlig for det 

fælles offentlige grunddataprogram samt arbejdet med grøn it og it-sikkerhed i den 

offentlige sektor. Endelig er CDI en del af Digitaliseringsstyrelsen (DIGST), som 

hører under Finansministeriet. 

Fordi CDI’s arbejde er vidensarbejde er det nærliggende at undersøge, om denne 

ledelsesmæssige udfordring, som er beskrevet ovenfor, gør sig gældende på 

arbejdspladsen, mere specifikt i ét bestemt kontor i CDI, og derpå undersøge om og 

hvordan man i så fald som leder af et kontor kan håndtere en sådan udfordring. 

Indledningsvis har jeg set på to af Finansministeriets skrivelser om organisationens 

ledelsespraksis og forholdet mellem organisationen og dens medarbejdere for at 

illustrere, at nævnte kontor kan bruges som opgavens case. 

2.1.1 Den professionsbaserede styreform 

I Finansministeriets løn- og personalepolitik er der fokus på centrale begreber som 

udvikling, ansvar og kompetence:  

”Kompetenceudvikling er en central del af Finansministeriets personalepolitik, 
fordi nøglen til høj kvalitet i opgavevaretagelsen ligger hos medarbejderne. 
Kompetenceudvikling skal både sikre, at den enkelte oplever en stadig 
udvikling i jobbet, og at der er et match mellem de ansattes kompetencer og 
Finansministeriets kort- og langsigtede behov.” (Finansministeriet, 2007, s. 2)  

Medarbejdernes kompetenceudvikling betragtes som ”en central del” af 

personalepolitikken. Det ligger i umiddelbar forlængelse af Finansministeriets 

anbefalinger til god offentlig ledelse, som blev publiceret i 2005, Public Governance. 

Kodeks for god offentlig topledelse i Danmark. (Finansministeriet, 2005) Her hedder 

det, at ”hierarkiet har traditionelt været og er stadig den fremherskende styringsform i 

den offentlige sektor.” (Finansministeriet, 2005, s. 31) Men den hierarkiske 

styringsform suppleres med yderligere tre styringsformer: Den markedsbaserede, den 

professionsbaserede og den netværksorienterede styringsform. I denne opgaves 

sammenhæng er det især den professionsbaserede, der har interesse. 

Den professionsbaserede styringsform har særlig betydning i den del af den offentlige 

sektor, som er præget af vidensintensive og fagprofessionelle miljøer. Disse miljøer er 

kendetegnet ved, at medarbejdergrupperne har en høj uddannelse, som er suppleret 

med specialiseret viden. Medarbejderne har  
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”[…] ofte videnmonopol på deres felt, selvbestemmelse i arbejdet og en stærk 
kollektiv faglig identitet og kultur. Styring i professionsbaserede enheder er 
typisk forankret i faglige værdier, selvstyring og intern faglig kontrol.” 
(Finansministeriet, 2005, s. 30 f.)1 

Det understreges dog, at medarbejdernes selvstyring og selvbestemmelse i arbejdet 

ikke må medføre, at ”de faglige miljøer lukker sig om sig selv i forhold til den 

politiske mål- og rammestyring”. (Finansministeriet, 2005, s. 45) 

Det gennemsyrer dette kodeks, at det overordnede mål er videreudvikling af service, 

kvalitet og effektivitet. Udvikling er i det hele taget et generelt kendetegn ved en 

moderne organisation: Organisationen fordrer forandring frem for stabilitet og 

stilstand. (Andersen, 2012, s. 51 f.) 

I ovenstående antydes, at både hierarki og netværk som organiseringsprincipper 

findes i Finansministeriet. Udfordringen i at forene de to principper viser sig i den 

direkte ledelse af medarbejderne.  

2.1.2 Ansvarsforholdet mellem mellemleder og medarbejder 

Kontorchefen, der er på mellemlederniveau, bærer en del af ansvaret for, at 

medarbejderen udvikler sig selv og sine kompetencer. Det hedder i Finansministeriets 

personalepolitik, at  

”[…] ledelse og medarbejdere har […] et ansvar for en fortsat udvikling af den 
enkelte medarbejder. Det ledelsesmæssige ansvar for den enkeltes udvikling 
ligger hovedsageligt hos kontorchefen, mens ledelsen har et overordnet 
strategisk ansvar for kompetenceudviklingen på tværs af organisationen. 
Medarbejderen har selv ansvar for at deltage aktivt i sin egen udvikling og 
give udtryk for ønsker og behov.” (Finansministeriet, 2007, s. 2) 

Finansministeriet sætter rammerne gennem udøvelse af det strategiske lederskab. 

Indenfor disse rammer er det så kontorchefens opgave at bistå medarbejderen i dennes 

udvikling med øget ansvar og dertil svarende opgaver. 

Hermed lægger personalepolitikken sig i umiddelbar forlængelse af Kodeks for god 

offentlig topledelse, hvor det hedder, at toplederen har en særlig opgave i at skabe en 

resultatorienteret ledelseskultur ”blandt organisationens ledere”. En sådan 

resultatorienteret ledelseskultur er en kultur, der på den ene side er præget af 

                                                
1 I Henry Mintzbergs oprindeligt fem konfigurationer opereres der med det professionelle bureaukrati, 
som netop er karakteriseret ved høj grad af specialisering, store krav til formelle kompetencer, mange 
grupper, der er specialiseret efter profession samt decentralisering, hvor der er lagt stor 
beslutningsmyndighed ud til de professionelle. (Jacobsen, 2005, s. 118 ff.) 
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nysgerrighed og konstant stræben efter at løse opgaverne endnu bedre, på den anden 

side en kultur, hvor ”det er naturligt, at den enkelte medarbejders indsats måles og 

evalueres”. (Finansministeriet, 2005, s. 57 f.) 

Dermed bliver den enkelte medarbejders kompetenceudvikling og resultater et helt 

afgørende fokus for den leder, der ledes af toplederen, nemlig mellemlederen. 

Dette afgørende fokus for mellemlederen er også beskrevet i personalepolitikken. Det 

handler om understøttelse: 

”Udgangspunktet for udvikling af medarbejdere i Finansministeriet er, at man 
fra første dag i ministeriet får et stort selvstændigt ansvar for en 
opgaveportefølje og løbende vil få nye opgaver og udfordringer. Cheferne i 
Finansministeriet understøtter den enkeltes videre udvikling ved at delegere 
både opgaver og beslutningskompetence, i takt med at medarbejderen 
oparbejder de nødvendige evner og erfaringer.” (Finansministeriet, 2007, s. 2) 

Når (eller hvis) medarbejderen evner at udvikle sig, understøttes denne med opgaver 

og beslutningskompetence svarende til udviklingen. Finansministeriet ønsker, at 

medarbejderen skal udvikle sig ved at påtage sig selvstændigt ansvar. Når 

mellemlederen giver medarbejderen større opgaver og beslutningskompetence, 

hjælpes medarbejderen til at udfolde sit potentiale. Dette fremgår tydeligt af DIGST 

strategiplan for 2012-2015: 

”DIGST skal udfordre og udvikle sine kompetente medarbejdere ved løbende 
at give dem større ansvar og stadig mere udfordrende opgaver. Målet er, at 
DIGST skal være en organisation, hvor medarbejderen gennem løbende 
udvikling kan udfolde sit potentiale – det være sig som fagligt fyrtårn eller 
som kommende leder.” (Digitaliseringsstyrelsen, 2012, s. 5)  

Her opsummeres ansvarsforholdet mellem mellemlederen og medarbejderen: 

Mellemlederen skal understøtte medarbejderens udvikling ved at øge medarbejderens 

udfordringer, arbejdsopgaver, ansvar og beslutningskompetence. Medarbejderen har 

ansvaret for at tage imod disse og efterkomme dem, så denne kan udfolde sit 

potentiale. 

Medarbejderens ansvar for at udvikle sig gennem de udfordringer, der bliver stillet, 

svarer til, hvad der ovenfor blev nævnt i Kodeks for god offentlig topledelse, ligesom 

det stemmer overens med Center for Ledelses definition af selvledelse:  

“[…] individets evne og vilje til at tage ansvar for planlægningen og 
gennemførelsen af eget arbejde inden for accepterede rammer mellem individ 
og virksomhed.” (Undervisningsministeriet, 2002, s. 91)  
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2.1.3 Spændingen mellem selvledelse og kontrol  

Der er således en spænding mellem på den ene side ønsket om selvledende 

medarbejdere, som tager ansvar, på den anden side en kultur, hvor den enkelte 

medarbejders indsats kontrolleres, måles og evalueres. (Finansministeriet, 2005, s. 58) 

Niels Åkerstrøm Andersen beskriver dette forhold således: 

“Når medarbejderen får besked på at tage selvstændige initiativer og lede sig 
selv, dannes en dobbeltbundet forventning, der lyder: “Gør, som jeg siger – 
vær selvstændig!”” (Andersen, 2012: 12) 

Medarbejderne forventes at lede sig selv under ledelse af mellemlederen og befinder 

sig dermed ifølge Åkerstrøm Andersen i en spænding mellem selvstændighed og 

initiativrigdom på den ene side og opfyldelse af ledelsens eller organisationens ofte 

uklare behov på den anden. Det er behov, skriver Andersen, som medarbejderen 

måske først opdager, når organisationen måler på medarbejderens selvstændige 

initiativer.  

På den ene side ønskes altså medarbejdere, der arbejder med nysgerrighed, stræben og 

åbenhed for at løse opgaverne på stadigt nye måder. Det kræver en særlig 

ledelsesform, som giver plads for udforskning og selvstændige beslutninger og 

ansvarstagen, der alt sammen er med til at gøre innovation og udvikling mulig. På den 

anden side er der krav om måling og evaluering af fastlagte overordnede mål. 

2.2 Problemformulering 

Mellemlederne spiller en afgørende rolle i denne sammenhæng, fordi det 

ledelsesmæssige ansvar for medarbejderens kompetenceudvikling netop ligger hos 

mellemlederen. Det er mellemledelsen, der kommunikerer udfordringerne til 

medarbejderne.  

Kommunikationen mellem mellemlederen og medarbejderen ses som en afgørende 

faktor for den enkeltes udvikling. Den løbende feedback, som bl.a. kan bestå i måling 

og evaluering af medarbejderens indsats, udgør grundlaget for mellemlederens 

kommunikative opgave overfor medarbejderen. (Finansministeriet, 2007, s. 2) 

Mellemlederen skal skabe et kommunikativt rum i organisationens udvikling: 

”Kommunikationsopgaven kan ikke løftes af dig alene eller ved at delegere 
opgaven til faglige kommunikationseksperter. Du har derfor en central opgave 
i at skabe en organisation, hvor ledere og medarbejdere på alle niveauer er 
trænet i og har mod til at kommunikere […]” (Finansministeriet, 2005, s. 54)  
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Kommunikation i organisationen spiller en afgørende rolle. Men for at 

kommunikationen kan bidrage til medarbejderens udvikling i en retning, der gavner 

organisationen, skal det kommunikative rum kontrolleres. Det skal kontrolleres for at 

sikre, at kvaliteten af kommunikationen stemmer overens med organisationens 

rammer og målsætninger.  

”Det forudsætter en klar kommunikationsstrategi, som skaber en fælles 
forståelse af, hvad der skal kommunikeres, hvem der skal kommunikeres med 
og hvornår og hvordan kommunikationen skal foregå. Og det forudsætter et 
vedvarende fokus på at udvikle de kommunikationsmæssige kompetencer 
blandt organisationens ledere og medarbejdere.” (Finansministeriet, 2005, s. 
54) 

Det er således i rummet for kommunikation, mellemlederen formodes strategisk at 

kunne kontrollere og styre forudsætningerne for medarbejdernes udvikling. Det er 

derfor i dette forhold, der burde kunne gribes ind, hvis rummet for medarbejdernes 

selvledelse skal påvirkes.  

Den ledelsesmæssige udfordring mellem at give plads til medarbejdernes selvledelse 

og samtidig at kontrollere introduceres således i både Finansministeriets skrivelser og 

i litteraturen. 

For at afgrænse undersøgelsens område har jeg valgt at fokusere på et kontor i CDI, 

som beskæftiger sig med vidensarbejde. Denne afgrænsning er foretaget for både at 

begrænse undersøgelsens omfang, men også for at anskue, hvordan det 

ledelsesmæssige dilemma udspiller sig, og hvilken indflydelse det har i det daglige 

arbejde.  

Problemet er altså, at organisationen ønsker, at medarbejderne udvikler sig ved at lede 

sig selv indenfor organisationens rammer, og samtidig vil føre kontrol med 

medarbejderens udvikling. Dette leder frem til problemformuleringen for 

indeværende opgave:  

Hvordan kan Digitaliseringsstyrelsens mellemledere gennem kommunikation 

optimere vilkårene for medarbejdernes selvledelse?  
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2.3 Opgavens fremgangsmåde 
Problemformuleringen udgør et såkaldt divergent problem, et problem, der ikke 

eksisterer en enkelt, bedste løsning på.2 Opgaven vil indeholde en teoridel og en 

empiridel, som samlet skal føre frem til en anbefalet løsning på 

problemformuleringen. Den samlede undersøgelse har til hensigt at tematisere 

forskellene mellem organisationens beskrivelser og de ansattes oplevelser for 

derigennem at nå frem til nye visioner for kommunikationen mellem medarbejdere og 

mellemledere. 

Opgaven indledes med en redegørelse for det videnskabsteoretiske perspektiv. 

Dernæst præsenteres opgavens teoretiske ramme, som består af tre dele. Første del 

omhandler Foucaults tanker om magt og styring. Foucault introducerer begreberne 

governmentality som magtteknologi og selvstyring under selvteknologier. Disse 

begreber anvendes til at betegne, hvordan medarbejderne søges normativt styret af 

organisationen. 

Efterfølgende benyttes systemteorien, repræsenteret ved Niklas Luhmann og tolket af 

Jørgen Danelund og Tue Sanderhage (Danelund & Sanderhage, 2009) og Niels 

Åkerstrøm Andersen (Andersen, 2012), til at belyse vilkårene for individets 

afkodning af kommunikation. 

Endelig benytter jeg mig af Pearces CMM-teori (Pearce, 2007) – Coordinated 

Management of Meaning – til at forme et strategisk grundlag for, hvordan 

mellemlederen kan påvirke rummet for kommunikation og ændre vilkårene for 

medarbejdernes selvledelse. 

Opgavens empiriske undersøgelse består af to dele: Dokumentanalyse samt 

kvalitative interview med fire medarbejdere og én mellemleder.  

Objekterne for dokumentanalysen vil være Finansministeriets udgivelser, Kodeks for 

god offentlig topledelse og Løn- og Personalepolitik. Målet med analysen, som sker 

med baggrund i Foucault og systemteorien, er at finde formuleringer for 

organisationens forhold til sine medarbejdere og de magtstrukturer, der gør sig 

gældende i organisationen. 

                                                
2 Peter Senge skelner mellem konvergente og divergente problemer. Konvergente problemer er der en 
løsning på. Det er der ikke på divergente. Senge nævner et par eksempler på divergente problemer: 
Hvordan udvikler vi bedst vore folk? Hvordan kan vi gøre vores kunder tilfredse? (Senge, 1999, s. 249 
f.) 



12 
 

De kvalitative interviews vil læne sig op ad S. Kvale og S. Brinkmanns introduktion 

til interviewforskning. (Kvale & Brinkmann, 2008) Målet er at få en beskrivelse af 

mellemlederes og medarbejderes oplevelse af organisationens forventninger og syn på 

forholdet mellem den og dens medarbejdere samt kommunikationen imellem dem. 

Endelig iagttages resultaterne af dokumentanalyse og interviews primært gennem 

Pearces CMM-teori. Denne iagttagelse fører frem til opgavens konkluderende afsnit. 
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3 Videnskabsteoretisk perspektiv 

Mik-Meyer og Justesen skriver, at man kan  

“[…] anvende begrebet perspektiv til at indfange de forskellige 
grundlæggende ontologiske og epistemologiske antagelser og de 
erkendelsesinteresser, studerende har, og som deres undersøgelser dermed kan 
tage afsæt i.” (Justesen & Mik-Meyer, 2010, s. 11) 

I det følgende vil jeg således redegøre for, hvilket perspektiv jeg vil anlægge på min 

undersøgelse. Hos Mik-Meyer og Justesen skelnes mellem tre grundlæggende 

perspektiver: realisme, fænomenologi og konstruktivisme.  

I det realistiske videnskabsteoretiske perspektiv antages, at virkeligheden eksisterer 

som en konstant, der er uafhængig af vores erkendelse af den. Tager man afsæt i dette 

perspektiv, vil opgaven fokusere på at beskrive undersøgelsesgenstanden så præcist, 

entydig og neutralt, som det er muligt. (Justesen & Mik-Meyer, 2010, s. 13) 

I det fænomenologiske perspektiv bevæger man sig væk fra opfattelsen af 

virkeligheden som en konstant. I stedet er interessen rettet mod subjektive handlinger 

og hvilken mening, aktører tillægger forskellige handlinger. (Justesen & Mik-Meyer, 

2010, s. 13) Hermed fokuseres på fortolkning, forståelse og typificering af subjektive 

meningsuniverser. 

Inden for konstruktivismen antages, at virkeligheden kontinuerligt konstrueres i 

sociale processer. Her er fokus således på at 

”[…] indfange den kompleksitet, som kendetegner tilblivelsen af det 
fænomen, der interesserer hende, og beskrive kompleksiteten og 
flertydigheden med så mange facetter som muligt.” (Justesen & Mik-Meyer, 
2010, s. 13) 

Jeg har valgt at bygge undersøgelsen op i et fænomenologisk og konstruktivistisk 

perspektiv. Dette valg vil jeg argumentere for i det følgende.  

3.1 Ontologi og epistemologi 
De to begreber ontologi og epistemologi er centrale for videnskabsteorien. Kort fortalt 

omhandler begrebet ontologi (læren om det værende), hvordan vi anskuer den del af 

verden, vi gør til vores genstandsfelt, mens epistemologien (erkendelsesteori) 
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omhandler den måde, hvorpå vi tilvejebringer viden om den del af verden, vi anskuer. 

(Justesen & Mik-Meyer, 2010, s. 14) 

3.1.1 Ontologi 

Ontologisk vil man i et realistisk perspektiv operere med en ”essentialistisk og 

objektivistisk ontologi.” (Justesen & Mik-Meyer, 2010, s. 14) Essentialisme (lat. 

essentia = væsen) indebærer, at alt har en essens – et universale – et oprindeligt ægte. 

(Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 1922) Man kan derved tale om en 

endegyldig sandhed eller virkelighed, hvis eksistens er uafhængig af sprog og 

erkendelse, og derfor en, man kan forholde sig objektivt til.  

Mod den realistiske ontologi ses både fænomenologien og konstruktivismen.  

Fænomenologien antager, at der findes flere forskellige virkeligheder eller 

”meningsprovinser”, som det hedder hos Schutz. (Schutz, 2005, s. 108) Også 

konstruktivismen stiller sig kritisk over for tanken om én virkelighed, men taler i 

stedet om flere virkeligheder. Virkelighederne konstrueres løbende og er afhængige af 

kontekst og sociale processer. Altså er virkeligheden flertydig og ustabil, uden essens 

eller sammenhængende meningsfuldhed. (Järvinen & Mik-Meyer, 2005, s. 13 f.) 

Denne undersøgelses genstand er individers oplevelser af – meningsprovinser om 

man vil – og italesættelse af begreberne kontrol og selvledelse. Dermed lægges op til 

en undersøgelse i både en fænomenologisk og en konstruktivistisk ontologi.  

3.1.2 Epistemologi 

For at tilvejebringe viden i et realistisk perspektiv må man fokusere på at minimere 

subjektive og kontekstuelle elementer mest muligt. Man fokuserer på at beskrive 

essensen – virkeligheden. Dette vidensideal kan dermed betragtes som objektivt, fordi 

genstanden for ens undersøgelse opfattes som entydig og stabil. Det betyder, at man i 

den realistiske epistemologiske tilgang ser subjektivitet og kontekst som vilkår, der 

skal elimineres i forskningen. Den modsatte opfattelse gør sig gældende i 

fænomenologisk og konstruktivistisk epistemologi, hvor subjektivitet og kontekst er 

væsentlige vilkår, der bidrager til undersøgelsen. (Justesen & Mik-Meyer, 2010, s. 15) 

Subjektivitet og kontekst er væsentlige faktorer i indeværende undersøgelse, hvorfor 

den realistiske epistemologi fravælges.  



15 
 

Den fænomenologiske og konstruktivistiske ontologi og epistemologi udelukker ikke 

hinanden. Jeg vil derfor vælge at benytte et perspektiv, hvor begge perspektiver gør 

sig gældende.  

3.2 Et fænomenologisk perspektiv 

Fænomenologien blev udviklet af Edmund Husserl i begyndelsen af det 20. 

århundrede og tager afsæt i en særlig retning inden for filosofien. (Justesen & Mik-

Meyer, 2010, s. 21) Alfred Schutz beskriver opgøret med realismens objektivitet 

således:  

”Strengt taget findes der ikke sådan noget som rene og skære kendsgerninger. 
Alle kendsgerninger er til at begynde med kendsgerninger, der er blevet 
udvalgt af vores bevidsthed […]. De er således altid fortolkede 
kendsgerninger.” (Schutz, 2005, s. 24)  

Det er således et kendetegn for fænomenologien, at subjektivitet og fortolkning har en 

afgørende rolle – både på det ontologiske og epistemologiske plan, og dermed er 

adgangen til virkeligheden gennem vores erkendelse eller fortolkning af den. 

(Justesen & Mik-Meyer, 2010, s. 22) 

Fænomenologien ser således, at der må være et subjekt, der erfarer fænomenerne, og 

at det er erfaringen, der er interessant. Samme genstand kan fremtræde på mange 

forskellige måder, og dermed er begrebet virkelighed flertydigt. (Justesen & Mik-

Meyer, 2010, s. 22 f.) 

I fænomenologien er begrebet livsverden centralt. Begrebet refererer til den konkrete 

verden, vi befinder os i, som er forankret kropsligt i tid og rum. Indenfor denne 

tidslige og rumlige horisont har fænomenerne en særlig mening for den, der oplever 

og erfarer verden. Subjektets erfaringer er ikke et radikalt individuelt anliggende, men 

tager derimod afsæt i en fælles verden, vi befinder os i. En verden, der udgør en 

social, kulturel og historisk kontekst, som danner en særlig meningshorisont for den 

enkelte. (Justesen & Mik-Meyer, 2010, s. 23) Derfor er subjektet og dennes erfaring 

afgørende i et fænomenologisk perspektiv. Det er netop den, der udgør 

analysegenstanden. 

Fænomenologien handler iflg. Kvale om at forstå sociale fænomener ud fra aktørernes 

egne perspektiver og beskrive verden, som den opleves af interviewpersonerne. Den 

vigtige virkelighed er den, mennesker opfatter. (Kvale, 1997, s. 44) Sagt på en anden 
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måde tilsidesættes hos Kvale den objektive ”sandhed” og kausalitet til fordel for 

intersubjektivitet. (Justesen & Mik-Meyer, 2010, s. 23 f.) 

3.3 Et konstruktivistisk perspektiv 

Konstruktivismen bygger på den antagelse, at ”vores erkendelse af verden i en eller 

anden forstand er konstruktioner af virkeligheden.” (Justesen & Mik-Meyer, 2010, s. 

27)  

Der er inden for konstruktivismen uenighed om, hvem eller hvad der konstruerer 

virkeligheden. Collin præsenterer tre mulige svar på netop dette. (Collin, 2003, s. 23 

f.) Det ene mulige svar er, at virkeligheden konstrueres af hverdagens sociale aktører. 

Det andet er, at forskere selv er med til at konstruere den virkelighed, de forsøger at 

studere ved hjælp af forskellige metoder. Det tredje er af lidt mere abstrakt karakter, 

hvor virkeligheden ikke i så høj grad skabes via menneskets rolle som aktør og 

subjekt i konstruktionsprocesserne, men derimod i diskurser eller epistemer, hvilket 

blandt andre ses hos Foucault.  

”For Foucault giver det derfor ikke mening at sige, at virkeligheden er 
subjektivt skabt, fordi både subjekter og objekter er skabt af diskursen.” 
(Justesen & Mik-Meyer, 2010, s. 28) 

Konstruktivismen hævder, at fænomener er kontingente. Dette forklares med, at de er 

historisk eller socialt betingede konstruktioner, som dermed altid kunne have set 

anderledes ud. (Collin, 2003, s. 11) Virkeligheden er i konstruktivismen afhængig af 

vores forståelse af den. Den konstrueres kollektivt gennem sprog, diskurs eller 

objektiverede institutionelle strukturer, der er betydningsbærende og udgør den 

kontekst, individer refererer til. (Berger, 2008/1966) Derfor vil man i 

konstruktivistiske analyser generelt fokusere på, hvordan virkeligheden skabes. 

(Justesen & Mik-Meyer, 2010, s. 28 f.) 

I konstruktivismen ses alt som konstruktioner. Derfor er dens analysegenstand 

flydende, ustabil, flertydig og foranderlig. Af den grund opererer konstruktivismen 

ikke med fænomenologiens ideal om indlevelse og empati. Konstruktivismen betoner 

i mindre grad subjektivitet og fokuserer i højere grad på det, der i forskellige 

teoretiske traditioner fx kaldes for den institutionelle kontekst eller diskurs. (Justesen 

& Mik-Meyer, 2010, s. 30 f.)  
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En del af fokus for min empiriske indsamling og gennemgang er netop individers 

erkendelse og fortolkning, herunder min egen. Der igennem argumenteres for at 

anvende det fænomenologiske perspektiv. En anden del af fokus er på italesættelsen 

og konstruktionen, altså det kommunikative aspekt. Dette hører til det 

konstruktivistiske perspektiv. 

3.4 Kvantitative og kvalitative data 

Det perspektiv eller de perspektiver, man vælger at anlægge på undersøgelsen, har 

betydning for den type data, der kan anses for værende mest anvendelig. Man skelner 

mellem to typer data: kvantitative og kvalitative.  

Den kvantitative datatype består af data, der i en eller anden forstand frembringer 

talmateriale, der muliggør en analyse baseret på kvantificeringer. Man anvender 

typisk denne type data for at give en 

”[…] statistisk forankret beskrivelse, et øjebliksbillede af, hvordan bestemte 
samfundsforhold ser ud netop nu, eller at give en forklaring på, hvordan 
bestemte forhold hænger sammen.” (Justesen & Mik-Meyer, 2010, s. 15 f.) 

Herved kan man opnå beskrivelse af et generelt mønster inden for et bestemt område. 

Netop det, at man med kvantitative data kan generalisere, er det interessante og 

væsentlige ved denne type data.  

Hvor kvantitative metoder indebærer en retning mod noget generelt – en tilgang, der 

bunder i det realistiske videnskabsteoretiske perspektiv – anvender kvalitative 

undersøgelser metoder, der er velegnede til at beskrive fænomener i deres kontekst 

med henblik på forståelse af fænomenet. (Justesen & Mik-Meyer, 2010, s. 17) Denzin 

og Lincoln definerer det kvalitative på følgende måde: 

”Ordet kvalitativ indebærer, at vægten lægges på entiteters kvaliteter og på 
processer og betydning, der ikke kan undersøges eksperimentelt eller målets 
(for så vidt de overhovedet kan måles) i forhold til kvantitet, mængde, 
intensitet eller hyppighed.” (Denzin & Lincoln, 2002, s. 8) 

Konteksten er vigtig i forbindelse med kvalitative undersøgelser. Jo mere, man vælger 

at tillægge konteksten vægt, desto mere bevæger man sig i retning af konstruktivisme.  

Undersøgelsen har ikke til formål at generalisere eller at måle. Derimod sigter den 

efter at forstå fænomener, konstruktioner og betydning, som ikke er målbare. Derfor 

anvender jeg kvalitative og ikke kvantitative data. 
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3.5 Induktiv – deduktiv 
Til at undersøge problemformuleringen kræves en metode. Man skelner her typisk 

mellem to grundlæggende principper: det induktive og det deduktive. (Rasmussen, 

Østergaard, & Andersen, 2010, s. 49 f.) 

Det induktive princip indebærer, at man begynder sin undersøgelse i den konkrete 

situation. (Rasmussen, Østergaard, & Andersen, 2010, s. 50) Målet er at udlede én 

generel sammenhæng, ét mønster eller én systematik fra en række eksempler eller 

fænomener. Det induktive princips svaghed er, at man drager sin konklusion på basis 

af den empiri, man har til rådighed. Konkluderer man på basis af det induktive 

princip, er ens konklusion blot en sandsynlighed. 

I den deduktive metode tages udgangspunkt i præmisser og deraf drages en logisk 

konklusion. (Rasmussen, Østergaard, & Andersen, 2010, s. 50) Det gælder for 

deduktion, at hvis præmisserne er sande, er konklusionen også sand. Svagheden er 

derfor, at man ved det deduktive princip stoler ubetinget på præmisserne. Hvis en af 

præmisserne er falsk, er konklusionen det også. 

Denne undersøgelse baserer sig på en fænomenologisk og konstruktivistisk tilgang. 

De handleanvisninger, der udgør konklusionen i opgaven, baserer sig på den række 

eksempler, oplevelser og fænomener, der stilles til rådighed af organisationen og dens 

ansatte. Derfor argumenteres for, at opgaven følger det induktive princip. Omvendt 

indebærer deduktion som metode, at man anvender generel teori på et særtilfælde. I 

dette tilfælde anvendes det teoretiske materiale på de særtilfælde, empirien stiller til 

rådighed. 

Dermed benytter jeg mig ikke konsekvent af blot et af principperne. Empirien 

analyseres induktivt for at finde frem til konkrete problemstillinger. Disse konkrete 

problemstillinger afprøves efterfølgende gennem den almene teori og derved gennem 

det deduktive princip: 

”Som regel vil selve undersøgelsesprocessen i praksis dog være en blanding af 
de to yderpunkter – hypotetisk-deduktive og analytisk-induktive 
undersøgelsesmetoder.” (Lynggaard, 2012, s. 144) 
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4 Opgavens teoretiske basis 

Den teoretiske basis for opgaven består af tre dele. Med teori af Michel Foucault 

analyseres Finansministeriets dokumenter med henblik på de magtstrukturer, der er i 

organisationen. Dette suppleres af systemteori ved Niklas Luhmann. Systemteorien 

benyttes også som supplement til W. Barnett Pearces CMM-teori, som slutteligt 

anvendes i besvarelsen af problemformuleringen. 

4.1 Michel Foucault  
Som introduktion til Foucaults tanker om magt tages udgangspunkt i et hans 

hovedværker, Overvågning og straf. (Foucault, 2002) Heri præsenterer Foucault 

panoptikonet som metafor for det moderne overvågnings- og velfærdssamfund.  

Panoptikonet var en fængselskonstruktion, der lanceredes af Jeremy Bentham i 1791. 

Det var skabt på en sådan måde, at det ”tillod overvågeren at iagttage de overvågede – 

uden at denne kunne iagttage overvågeren.” (Merkelsen, 2007, s. 222) Tanken var, at 

det ikke var den eksplicitte magtanvendelse, der fungerede som disciplin, men 

derimod fangernes bevidsthed om muligheden for at være overvåget, der ville 

regulere adfærden. Man gjorde altså fangerne til sine egne fangevogtere gennem deres 

bevidsthed:  

”De indsatte bliver fanget i en magtsituation, de selv er bærere af. I denne 
henseende er det på en gang for meget og for lidt, at fangen uden ophør 
overvåges af en vagt: for lidt, thi det væsentlige er, at han ved, at han rent 
faktisk bliver det, og for meget, fordi det ikke er nødvendigt, at han rent 
faktisk bliver det.” (Foucault, 2002, s. 218) 

Princippet for panoptikonets disciplinering er, at man ikke er i stand til at 

gennemskue, at man konstant overvåger andre, selv bliver overvåget og derved 

opretholder og reproducerer normative forestillinger. (Merkelsen, 2007, s. 223) 

Panoptikonet blev hos Foucault metafor for det moderne overvågningssamfunds 

produktive magt. Det centrale for Foucault er, at magten ikke er en essens, der kan 

lokaliseres, men derimod aktualiseres den i forskellige kontekster. Det er ikke 

institutionerne, der skaber magten, de benytter sig blot af den: 

”Den panoptiske model er, uden at den udviskes eller mister nogle af sine 
egenskaber, bestemt til at sprede sig i hele samfundslegemet. Dens 
bestemmelse er at blive en generel funktion. […] Hvis den ordner magten, 
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hvis den vil gøre den mere økonomisk og mere effektiv, så er det ikke for 
magtens skyld […]: det drejer sig om at gøre de sociale kræfter stærkere – øge 
produktionen, udvikle økonomien, uddanne folk, højne niveauet for den 
offentlige moral, skabe vækst og producere mere.” (Foucault, 2002, s. 224 f.) 

Foucaults magtbegreb relaterer sig således til viden, viden om muligheden for at blive 

overvåget, individets viden om sig selv og sin relationelle position og individets viden 

om, hvad der er normalt. 

4.1.1 Individets viden som sig selv og sin relationelle position 

Magt er noget, der udøves, og ikke noget, der besiddes. Magten findes i netværk af 

relationer, fx mellem lærer og elever, forældre og børn, dommere og kriminelle. 

(Foucault, 1994, s. 99 f.) Viden omkring et subjekt produceres i diskurser og skaber 

en forståelse af magtforholdet i relationen. Som eksempel kan man se på forholdet 

mellem forældre og børn. Medlemmernes position i en sådan relation er ganske 

tydelig: forældrene ved, at de er forældre i forhold til barnet og omvendt. Det betyder, 

at magtaspektet ligger i selvbevidstheden, i individets viden om sig selv eller sin egen 

position i relationen. 

Magt udgøres af magtmekanismer, en gensidig afhængighed mellem objektiverings- 

og subjektiveringsprocesser. Individet gøres til objekt gennem kontrol og 

afhængighed, samtidig med at det bliver subjektiveret og bundet til sig selv gennem 

selvbevidsthed og kendskab til sig selv. (Heede, 2002, s. 23) Magten er dermed 

forbundet til skabelsen af subjektet kaldet subjektiveringsprocessen. (Foucault, 2000, 

s. 212)  

I subjektiveringsprocessen fastholdes individet i en dannelsesproces, som er orienteret 

mod individets etik. (Heede, 2002, s. 33) Subjektiveringsprocessen virker gennem 

vidensdiskurser – viden om, hvilke handlinger, der er etisk korrekte. Disse 

vidensdiskurser udgør sandheden for individets etiske handlemuligheder. Individet vil 

altid handle ud fra det, der i samfundet betragtes som moralsk rigtigt. (Heede, 2002, s. 

97 f.) Den moraliserende selvdisciplinering betyder, at individet uden tvang eller 

sanktionsmidler yder selvkontrol, selvstyring og selvledelse og dermed underkaster 

sig magtens strukturer. (Foucault, 1991, s. 100) 

Det er denne selvdisciplinerings- og selvledelsesproces, der udgør Foucaults 

governmentalitybegreb: at lede andre gennem selvledelse og således at lede andre 
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gennem deres forhold til dem selv (selvdannelse, selvstyring, selvkontrol). (Foucault, 

1991, s. 91 f.) 

4.1.2 Governmentality 

Governmentality angår indrestyring, altså en styring, hvor man styrer individets 

selvstyring på afstand. (Danelund & Sanderhage, 2009, s. 19) Det er en 

magtteknologi, der beskæftiger sig med menneskers egenskaber og handlemuligheder. 

Ved den governmentale ledelsesform søges ikke direkte kontrol, men derimod at 

forme individets moral og etik, altså en påvirkning af menneskets selvopfattelse og 

vilje. Sigtet med magtteknologien er, at individet styrer sig selv efter et ideal.  

Praktisk kan det forklares ved, at individet i den givne relation tilbydes sprog og 

teknikker til selvforståelse og selvbeherskelse. Derved konvergerer individets 

handlinger i en bestemt retning, fordi det synes etisk korrekt. En vigtig pointe ved 

governmentality som ledelsesform er, at den er afhængig af menneskers selvledelse 

og styring gennem frihed. (Rose, 1999, s. 20 f.) 

At governmentality betegnes som teknologi skyldes fokus på regulering af individets 

frivillige handling. Foucaults begreb om teknologi gengives af Nikolas Rose som 

”afgrænsede komplekser af viden og teknik, der er strategisk rettet mod at frembringe 

bestemte mål.” (Rose, 1999, s. 51)  

Forudsætningen for governmentality er individets subjektiveringsproces. 

Styringsformen opstår i spændingsfeltet mellem den subjektivering, andre pålægger 

individet, og dets eget subjektivitet, hvor Foucault skelner mellem på den ene side  

“[…] technologies of power, which determine the conduct of individuals and 
submit them to certain ends or domination, an objectivizing of the subject.” 
(Foucault, 1988, s. 18) 

og på den anden side 

“[…] technologies of the self, which permit individuals to effect by their own 
means or with the help of others a certain number of operations on their own 
bodies and souls, thoughts, conduct, and way of being, so as to transform 
themselves in order to attain a certain state of happiness, purity, wisdom, 
perfection or immortality”. (Foucault, 1988, s. 18) 

4.1.3 Individets viden om normen 

Magtens relationelle betingelse betyder, at den ikke kan besiddes, men fungerer som 

støtte, basis og mulighedsbetingelse for de overordnede styrkeforhold, der gør sig 
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gældende gennem samfundet. (Foucault, 1994, s. 100 f.) Der er en normativ kraft i 

individets viden om den relation, individet befinder sig i. En markering af relationen 

kan ses i Foucaults begreb bio-magt, hvor disciplinering findes som et tilbud til 

individet om hjælp. Bio-magten er efterkommer af pastoralmagten. (Merkelsen, 2007, 

s. 215) Pastoralmagten var oprindelig knyttet til kirkelige institutioner, hvor syndere 

havde behov for frelse. 

”Pastoralmagtens evne til at skabe syndere med behov for frelse videreføres i 
bio-magtens evne til at skabe moderne subjekter med behov for al tænkelig 
behandling: medicin, terapi, socialhjælpe og andre former for behandling.” 
(Merkelsen, 2007, s. 215f)  

Bio-magten overtager princippet og skaber gennem andre institutioner behov hos 

individet for behandling og hjælp: medicin, terapi, socialhjælp osv. I hjælpen og 

behandlingen af individet markerer den givne institution individets behov for 

normalisering og dermed bliver magten disciplinerende. Denne form for magt er ikke 

undertrykkende, men derimod repræsenteret gennem institutionernes markering af 

individets behov for hjælp. Individet færdes således inden for nogle normer eller 

rammer, som er opstillet af institutionen eller organisationen (Foucault, 1994, s. 100 

f.) 

4.2 Niklas Luhmann 
Hos Luhmann er alt systemer eller omverden. Dette skal ikke forstås som en 

ontologisk betragtning, men blot som det, at vi kan iagttage systemer og iagttagelser 

kan iagttages.  

”Niklas Luhmann definerer iagttagelse som en indikation inden for rammen af 
en forskel. Alle iagttagelser opererer ved hjælp af en forskel. Når en 
iagttagelse hæfter sig ved noget i verden, drages en forskel mellem dette 
”noget” og alt andet. Det, iagttageren får øje på, bliver kun markeret og synligt 
i iagttagelsen i forhold til det, som der sondres fra. Det betyder, at det er 
forskellen, der angiver, hvordan der iagttages.” (Andersen, 2012, s. 27 ) 

Iagttagelsen er således også et system for Luhmann: 

”[…] systembegrebet kan anvendes på hvad som helst, som opererer med en 
skelnen mellem sig selv og omverden.” (Kneer & Nassehi, 1997, s. 9) 

Luhmanns projekt er at skabe en teori af universalistisk karakter, ikke en kosmologi 

eller verdensteori, men en teori, der gør det muligt at beskrive alle sociale kontakter, 

sociologiens samlede genstandsområde. (Kneer & Nassehi, 1997, s. 12) 
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Luhmann er konstruktivist i den forstand, at det for ham er et omdrejningspunkt, at 

kommunikation gennem egne selektionsydelser skaber den verden, den 

kommunikerer om. (Kneer & Nassehi, 1997, s. 19) Som følge deraf må også 

sociologisk teori lære at se, at den ikke afbilder en realitet, men selv frembringer det, 

den får øje på i sine omgivelser. 

4.2.1 Autopoiesis 

De systemer, Luhmann i sin teori opererer med, er autopoietiske. Autopoiesis er 

kendetegnet ved lukkethed, rekursivitet, selvreferentialitet og autonomi. Systemer 

opfattes som organisationsformer, der opretholder sig selv i forhold til deres miljø. 

Autopoiesisbegrebet, som er sammensat af de græske ord autos (= selv) og poiein (= 

at skabe) med betydningen selvskabende, er udviklet af de chilenske biologer H. 

Maturana og Francisco Varela og anvendt af Luhmann på trods af, at disse netop har 

udtalt sig imod at overføre autopoiesisbegrebet til sociale sammenhænge. 

Maturanas og Varelas definition er som følger:  

“En autopoietiske maskine er en maskine, der (defineret som en enhed) er 
organiseret som et netværk af processer til produktion (transformation og 
destruktion) af bestanddele. De af netværket producerede bestanddele 1) 
nygenererer og virkeliggør på grundlag af deres interaktioner og 
transformationer dette netværk selv ved hjælp af de processer (relationer), som 
de skabte, og 2) bestanddelene konstituerer dette netværk (maskinen) som en 
konkret enhed i rummet, hvori de eksisterer, idet de bestemmer det 
topologiske område for deres virkeliggørelse som netværk.” (Kneer & 
Nassehi, 1997, s. 52 f.) 

Fordi de er lukkede, opererer autopoietiske systemer selvreferentielt. De forholder sig 

så at sige til sig selv og reproducerer det, de iagttager rekursivt: 

“Man betegner en reproduktionsproces som rekursiv, når den hele tiden 
anvender produkterne og resultaterne af sine operationer som grundlag for 
videre operationer.” (Kneer & Nassehi, 1997, s. 55) 

Men de er samtidig åbne i den forstand, at de selvregulerende optager energi og 

materiale fra det pågældende systems omverden. Dvs. at åbenheden og lukketheden 

står i betingelsesforhold til hinanden. 

“Levende, neurale, psykiske og sociale systemer er autopoietiske systemer, 
dvs. de frembringer sig selv som autonome enheder ved hjælp af en rekursiv 
reproduktion af deres elementer. Det betyder ikke, at der ikke forekommer 
relationer til omverdenen, men disse relationer ligger på et andet 
realitetsniveau end selve autopoiesis’en.” (Kneer & Nassehi, 1997, s. 63)  
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Systemerne har en kode, hvorigennem systemet udvælger og fortolker, hvad der er 

vigtigt i forhold til systemet. Eksempelvis er koden for det politiske system magt/ikke 

magt, det økonomiske systems kode er profit/ikke profit og mediernes kode er 

information/ ikke information. Denne kode repræsenterer det givne systems eksterne 

reference eller miljø, i forhold til hvilken systemet vedligeholder sig og relaterer sig. 

(Merkelsen, 2007, s. 175) 

4.2.2 Kommunikation 

Luhmann ser kommunikation som en systemoperation i tre lige vigtige dele: 

Information, meddelelse og forståelse. Igen drejer det sig om selektion. Først vælges 

den information, der skal videregives. Herefter vælges, hvordan informationen 

videregives. Endelig vælges mellem forståelse/ikke forståelse af det meddelte. 

(Luhmann, 2000, s. 180 f.) 

Individet genskaber en virkelighed ud fra, hvad det ser og hører. Baseret på denne 

selvskabte virkelighed kan individet tilkendegive sin virkelighed til omverdenen. 

Tilkendegivelsen sker gennem kommunikation, som også er et system, der bliver 

afkodet og tolket af andre systemer. Ifølge Luhmann er kommunikation 

forudsætningen for, at virkelighed kan skabes socialt. “Den elementære proces, som 

konstituerer det sociale som en særlig realitet, er en kommunikationsproces.” 

(Luhmann, 2000, s. 180) 

Kommunikation er således central i Luhmanns systemteori. Sociale systemer er 

systemer, der består af kommunikation og intet andet.  

“Sociale systemer er kommunikationssystemer; de reproducerer sig selv på 
den måde, at de fortløbende knytter kommunikationer an til 
kommunikationer.” (Kneer & Nassehi, 1997, s. 69)  

Kommunikation forstås som kompleksitetsreduktion, hvor systemet foretager en 

selektionsproces. Det udvælger begrænsede mængder af al den information, der er til 

rådighed i dets omverden, og behandler det ud fra kriteriet mening. Sociale systemer, 

psykiske systemer og personlige systemer fungerer alle ved at behandle mening. 

Luhmann befrier så at sige meningskonceptet fra det individuelle subjekt og foreslår i 

stedet, at mening er en manifestering af det sociale og psykologiske systems måde at 

håndtere kompleksitet. 

Kommunikationer udgør for Luhmann de sociale systemers elementære enheder.  
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“Kommunikationer, og ikke handlinger, er de mindste enheder i det sociale, 
fordi der i kommunikationen deltager mindst to mennesker og dermed mindst 
to psykiske systemer. Når man taler om handlinger, indebærer det derimod i 
reglen kun én enkelt person. Handlingsbegrebet er derfor skævt i forhold til 
det sociale niveau.” (Kneer & Nassehi, 1997, s. 94) 

Det vil sige, at to mennesker ikke kan kommunikere direkte med hinanden, men 

derimod kommunikerer de via kommunikation. Altså hvis A formidler en besked til 

B, modtager B ikke den besked, A sender, men til gengæld den besked, Bs system 

fortolker, når B modtager den gennem det kommunikative system. Sagt på 

’luhmannsk’: “Mennesket kan ikke kommunikere; kun kommunikation kan kom-

munikere.” (Kneer & Nassehi, 1997, s. 66)  

“Det er slet og ret umuligt for os at se ind i vores kommunikationspartneres 
hoveder; vi vil aldrig få at vide, hvad de tænker – heller ikke ved hjælp af 
kommunikation […] Det kan godt nok blive kommunikeret, at vi udveksler 
vores tanker under kommunikationen, og vi kan gøre det forståeligt for 
hinanden, hvad vores forestillinger går ud på, men selv dét er kun en 
kommunikativ påstand - og ikke en udveksling af tanker.” (Kneer & Nassehi, 
1997, s. 77) 

Perception kan i forlængelse af teorien om autopoietiske systemer (heller) ikke forstås 

som en dækkende genspejling af den ydre verden. Perception betyder snarere den 

systeminterne konstruktion af en systemekstern verden. Mennesker forekommer altså 

kun i de sociale systemers omverden.  

4.3 W. Barnett Pearce  
Systemteorien er en væsentlig inspirationskilde for W. Barnett Pearce. Han skriver i 

bogen Skabelsen af Sociale Verdener om teorien Coordinated Management of 

Meaning (CMM). I forordet introducerer Allan Holmgren CMM-teorien: 

”Det specielle ved teoriens navn er, at den understreger, at vi ikke skal gøre os 
håb om at forstå, men højst om at skabe tilstrækkelig mening, til at vi kan 
koordinere i praksis – ”how to go on?” – som Barnett Pearce ynder at citere 
den østrigsk-engelske filosof Ludwig Wittgenstein, der er en af 
hovedteoretikerne for socialkonstruktionismen.” (Pearce, 2007, s. 9) 

CMM-teorien er praktisk orienteret, (Pearce, 2004, s. 90) fordi den beskæftiger sig 

med hvad vi gør, når vi kommunikerer. Den praktiske orientering kommer til udtryk 

ved den måde, Pearce søger at reducere kompleksiteten i kommunikation. Han 

beskriver kommunikation som en proces bestående af koordination og 

betydningsdannelse. Med CMM teorien analyseres  
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”[…] the enormous complexity between the micro-social processes and the 
cultural totality and aspects in which the micro-social daily life events and 
processes takes place. It is concerned with how we can coordinate and 
establish meaning (and identity) with each other […].” (Pearce, 2004, s. 92) 

Formålet med CCM er at fremhjælpe udviklingen af bedre verdener. Det sker ved, at 

CMM tilbyder redskaber og begreber til analyse af kommunikationsprocessen, som vi 

forstår og handler forstandigt i den sociale verden og dermed forbedrer den. (Pearce, 

2007, s. 200) 

Nedenfor illustreres CMM-teorien. Den forstås således, at kommunikationsprocessens 

to dele, koordination og betydningsdannelse, forenes i de sociale verdeners mindste 

enheder, talehandlinger. Talehandlingerne kombineres og former større enheder: 

episoder, selver og relationer. Disse enheder udgør tilsammen sociale verdener, og er i 

sig selv komplekse og selvorganiserede helheder. Således emergerer 

kommunikationsformer fra episoder, ånd fra relationer og bevidsthed fra selver. 

(Pearce, 2007, s. 99) 

 

 

 Sociale verdeners emergens fra kommunikationsprocessen (Pearce, 2007, s. 100) 
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Jeg vil i det følgende beskrive CMM-teorien ved at starte med ovenstående figurs 

øverste del, de sociale verdener. Derpå beskriver jeg teorien fra figurens nederste del, 

kommunikationsperspektivet, dernæst handlingskoordination og betydningsdannelse, 

talehandlinger, episoder, selver og til sidst relationer. 

4.3.1 Sociale verdener 

”Hensigten med CMM som social teori er at fremhjælpe udviklingen af bedre 
verdener ved at bidrage med redskaber og begreber til analyse af (dvs. 
opløsning af, fremlæggelse af delelementer) kommunikationsprocessen. 
Hensigten er at hjælpe os til at forstå og handle forstandigt i den sociale 
verden.” (Pearce, 2007, s. 200) 

Pearce forklarer, at kommunikation består af handlinger. De handlinger, individet 

udfører, udføres på baggrund af individets virkelighedsopfattelse. 

Virkelighedsopfattelsen udvikles i en uafsluttet proces, hvori vi ud fra vores 

perspektiver danner mening og betydning i de situationer, vi involveres i. Udviklingen 

af individets virkelighedsopfattelse er altså bundet til individuel erfaring og tager 

dermed afsæt i individets egen verden. Denne verden bliver social, når individets 

handlinger koordineres med andres – når vi kommunikerer.  

”Selv om der ikke findes præcis to ens personer, relationer eller situationer, så 
er det den samme proces – kommunikation – der former dem alle.” (Pearce, 
2007, s. 70) 

Individets virkelighedsopfattelse påvirkes blandt andet gennem sociale verdener, som 

er komplette og strukturerede inden for deres egne horisonter. (Pearce, 2007, s. 49) 

De har en normativ kraft, fordi de påtvinger individet vilkår og interaktionsmønstre. 

”Paradigmer refererer […] til sociale grupper, som i grove træk forstår verden 
på samme måde og har samstemmende forventninger om, hvordan de – og 
andre – skal handle i den.” (Pearce, 2007, s. 62) 

Paradigmer bekræfter individet i sin virkelighedsopfattelse og indikerer forskelle 

mellem paradigmet og omverden. Hvis individet bliver bedre til at forstå andres 

virkelighedsopfattelse ved at justere sine horisonter og engagere sig i andres sociale 

verdener, kan koordinationen af handlinger forbedres. (Pearce, 2007, s. 52)  

4.3.2 Kommunikationsperspektivet 

Pearce foreslår, at man betragter kommunikation som en dobbeltsidet proces, nemlig 

som betydningsdannelse og koordinering med andre. Pearce kalder dette 
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kommunikationsperspektivet: ”Kommunikationsperspektivet er et tiltag, som får os til 

at se på kommunikationen frem for gennem den.” (Pearce, 2007, s. 19) 

Ved kommunikationsperspektivet ser man på, hvad der sker, når man kommunikerer. 

Tanken er, at man ved at anvende dette perspektiv kan få øje på de øjeblikke i en 

interaktion, hvor interaktionens forløb kunne have været ændret. Disse øjeblikke 

kalder han forgreningspunkter. (Pearce, 2007, s. 17) CMM sætter dermed fokus på 

koordinationer i replikskift og skærper evnen til lokalisering af forgreningspunkter. 

(Pearce, 2007, s. 88) Han forklarer:  

”Ud over kommunikationsperspektivets (måske fornyende) originalitet er den 
primære grund til at anlægge det, at det tjener praktiske formål. Er vi mere 
opmærksomme på replikskiftene i kommunikationsprocessen, kan vi styrke 
vores evne til at lokalisere de forgreningspunkter, hvor vi, hvis vi handler 
klogt, kan ændre samtalens forløb og dermed skabe et andet ”efterliv”. Hvis vi 
er meget kloge, og en smule heldige kan vi forbedre vores sociale verdener.” 
(Pearce, 2007, s. 18) 

Det mest produktive forgreningspunkt drejer sig om at ændre relationsmønstrene. 

Derfor handler det om at ”handle klogt i dette forgreningspunkt”. (Pearce, 2007, s. 

183) Relationer styrer og leder nemlig vores måde at kommunikere på. De fungerer 

som kontekst for vores handlinger. (Pearce, 2007, s. 183) Hvis man bliver bedre til at 

interagere og handle i forgreningspunkterne, ændres interaktionens udfald til det 

bedre. Social virkelighed ses dermed som interaktioners efterliv. Interaktion bidrager 

til erfaringsbasis for fremtidige interaktioner. Han forklarer, at ”ser vi tilbage i tiden 

kan vi se, at det, der blevet sagt eller gjort i visse øjeblikke, foregreb de virkeligheder, 

vi nu lever i.” (Pearce, 2007, s. 18)  

4.3.2.1 Handlingskoordination 

Hos Pearce hænger koordination og betydningsdannelse sammen. Der kan ikke være 

en betydning uden handling og omvendt. (Pearce, 2007, s. 93) For Pearce relaterer 

handlinger til socialkonstruktionsparadigmet, hvor individer skaber noget sammen 

gennem interaktion. Når individer handler, sker handlingerne i mønstre. Individet 

handlingskoordinerer. 

”Jeg foreslår, at vi i stedet for at søge en korrespondance mellem mentale 
tilstande og handlinger, stiller spørgsmål og søger svar i selve handlingernes 
strøm.” (Pearce, 2007, s. 88) 
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Herved eksemplificeres opdelingen mellem betydningsdannelse og koordination – 

den proces kommunikation består af. Handlingernes strøm er den proces, som styrer 

koordinationen. Ved at koordinere sine handlinger med andres skabes en social 

verden, som er baggrund for individets handling. Individet udvikler gennem sin 

erfaring sin virkelighedsopfattelse og danner dermed betydning.  

4.3.2.2 Betydningsdannelse 

Betydnings- eller meningsdannelse er fundamentalt for individet. Paradigmer former 

de normative rammer for individet. Pearce beskriver individets forhold til 

betydningsdannelse således:  

”Vi ’kastes’ […] ind i en verden af relationer og ting, der allerede har fået 
navne og er blevet fortolket. Herunder også os selv. Vi fødes ind i familier, vi 
ikke selv har valgt, med et køn, vi ikke selv har valgt, og ind i et kulturelt, 
økonomisk og racemæssigt miljø, som vil forme vores liv, men hvis skabelse 
vi ikke selv har haft nogen andel i.” (Pearce, 2007, s. 94f) 

Individet danner altså ikke selv sin betydning eller mening. Den dannes af de 

omgivelser, individet placeres i: de sociale verdener. Individets rolle i 

betydningsdannelsen er at forsøge at forstå de sociale verdener. I CMM-teorien gøres 

dette ved  

”[…] at søge efter meningernes kompleksitet i konkrete situationer ved brug af 
redskaber og modeller, som bidrager til at fremdrage de ufortalte historier, de 
ukendte sammenhænge mellem tingene og de mangfoldige meningsniveauer, 
der er indlejrede i […] tilsyneladende hverdagsagtige forhold […].” (Pearce, 
2007, s. 95) 

4.3.3 Talehandlinger  

Talehandlinger er de mindste enheder i vores sociale verdener. De er udsagn, hvis 

effekt træder i kraft, når de tolkes af modtageren. (Pearce, 2007, s. 101) Pearce mener, 

at man kan handle klogt i forgreningspunkter gennem opmærksomhed på 

talehandlinger, ved at bevæge andre, sætte dem i stand til eller lokke til at udøve visse 

talehandlinger.  

”Hvis nogen stopper dig midt i en samtale og spørger, ’Hvad mente du med 
det?’, så burde du svare, ’Det ved jeg ikke endnu, for vi har ikke afsluttet 
vores samtale.” (Pearce, 2007, s. 107) 

Dermed indikeres både det konstruktivistiske og systemteoretiske i CMM-teorien: 

Med talehandlinger gør man noget, som først bliver realiseret og observerbart i 

modtagerens fortolkning og reproduktion. I kommunikationen sættes talehandlinger 
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sammen og omformes, således at en talehandling principielt intet er uden andre 

talehandlinger. 

”Så selv om vi ikke kan begrænse vores opmærksomhed til tre på hinanden 
følgende replikker, så gælder det princip stadig, at spørgsmålet om, hvilken 
talehandling, der blev udøvet, afhænger af dens relationer til forudgående og 
efterfølgende handlinger.” (Pearce, 2007, s. 112 f.) 

4.3.4 Episoder 

Pearce beskriver episoder som de næstmindste enheder i vores sociale verdener. 

(Pearce, 2007, s. 123) Episoder består af en række af talehandlinger. 

Episodedannelsen sker gennem kommunikationsprocessens to dele: 

betydningsdannelse, altså hvordan vi opfatter den episode, der udspiller sig, og 

handlingskoordineringen, hvordan vi fremkalder ønskede episoder eller forhindrer 

uønskede episoder. (Pearce, 2007, s. 124 f.) 

Kommunikationsformer er klyngedannelse af episoder.  

”Med reference til nogle af de begreber, der blev indført i kapitel 3 foreslår 
jeg, at vi ikke slet og ret opfatter disse klynger som aggregater (dvs. 
ophobninger eller bundter), men derimod som emergente entiteter. Disse 
entiteter kan f.eks. være det, vi kunne kalde national, etnisk eller 
organisatorisk ”kultur”, ”samfund”, ”fællesskab”, ”diskursive strukturer”, 
”sociale systemer” eller ”institutioner”. I overensstemmelse med min hensigt 
om at finde ud af, hvad vi kan vinde ved at anlægge 
kommunikationsperspektivet, kalder jeg dem ”kommunikationsformer”.” 
(Pearce, 2007, s. 124) 

Klyngedannelsen sker ved, at episoder tiltrækker episoder, der deler de centrale 

karakteristika og frastøder episoder, der adskiller sig eller vil ændre dem. (Pearce, 

2007, s. 146) 

Pearce fremhæver, at der i definitionen af, hvad en given episode betyder, hersker 

polysemi – ”mangebetydninger”: 

”Det forholder sig ikke sådan, at én definition er rigtig, og alle andre forkerte, 
derimod har alting mangfoldige betydninger, som afhænger af, hvilken 
synsvinkel, man anlægger.” (Pearce, 2007, s. 126) 

Individets viden og perspektiv påvirker opfattelsen af, hvilken episode, der udspiller 

sig. Her introducerer Pearce fire begreber til forståelse af den episodiske 

meningsdannelse: Rammesætning, punktuation, plotdannelse og kontekstualisering. 

(Pearce, 2007, s. 126) Da det kun er rammesætning og kontekstualisering, der har 

relevans for denne opgaves analyse, ser jeg her bort fra punktuation og plotdannelse. 
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Rammesætning er en kompleksitetsreducerende proces, idet individet sætter episoden 

ind i en fortolkningsramme. Den ramme, episodes sættes ind i, giver mening til 

episoden som en erfaringsmæssig baggrund for den måde, hvorpå individet fortolker.  

”Det ser ud til, at vi næppe kan kaste vores blik på noget uden at aktivere en 
grundramme, som gør det muligt at gætte på, hvad der er gået forud, og som 
giver forventninger om, hvad der sandsynligvis vil komme bagefter.” (Pearce, 
2007, s. 127) 

Rammesætningen indebærer samtidig, at man fokuserer på noget og dermed fjerner 

fokus fra noget andet.  

Kontekstualisering kan bestemmes som metakommunikation, idet episoden sættes ind 

i en kontekst, som beskriver, hvilken type episode, der udspiller sig.  

”Betydningen med den enkelte talehandling er delvist bestemt af den 
relationer til de talehandlinger, der kommer før og efter […] Men den enkelte 
talehandling er også delvist bestemt af den episode, man oplever, den indgår 
i.” (Pearce, 2007, s. 131) 

Fordi episoder ofte består af historier i historier eller parallelle historieforløb, foreslår 

Pearce, at man benytter en hierarkimodel til at indordne episoden under en kontekst. 

Konteksten giver signaler, der er budskaber om episoden og som ikke ses i episoden. 

(Pearce, 2007, s. 130)  

4.3.5 Selv og bevidsthed 

I CMM-teorien skabes selvet rekursivt i kommunikationsprocesser. Selvet gennem en 

konstant udvikling, i hvilken det skaber sig selv og de sociale verdener, det indgår i. 

Dermed påvirker og påvirkes selvet af måden at kommunikere på. (Pearce, 2007, s. 

156)  

”I lighed med ”episoder” kan selvet betragtes som en måde, hvorpå vi gør 
særlige aspekter af vores sociale verdener til mærkbare entiteter, og hvorpå 
selvet præger og begrænser den måde, vi kommunikerer på.” (Pearce, 2007, s. 
170) 

Til selvet hører en bevidsthed. Bevidstheden betegnes som evnen til at sætte sig selv i 

perspektiv: se ud over ens egne anskuelser, fastholde modstridende tanker og adskille 

forståelse af andre synspunkter i en anerkendelse af, at der også er ”noget hindsides 

grænserne for ens egen opfattelses- og erkendelsesevne.” (Pearce, 2007, s. 164)  
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4.3.6 Relationer og ånd 

Relationer er udtryk for sociale interaktionsmønstre, der øver indflydelse på selvets 

kommunikation og handlinger. Vores livskvalitet er en funktion af vores relationer. 

(Pearce, 2007, s. 179) 

”I lighed med selvet emergerer også relationer i sociale interaktionsmønstre. 
Men til forskel fra selvet er relationerne ikke bundet til et specifikt biologisk 
væsen, muliggjort og begrænset af dette væsens formåenheder. Men i lighed 
med selvet har relationer emergente karakteristika, som rummer kræfter, der 
ikke findes hos de enkelte komponenter, der er sammensat af.” (Pearce, 2007, 
s. 180) 

Pearce adskiller det at være relateret med det at indgå i en relation. Han påpeger, at 

hvis vi indgår i relationer, er det fordi, vi har skabt relationerne. (Pearce, 2007, s. 182) 

Det, at udspille episoder sammen, er ikke tilstrækkeligt til at skabe en relation. I det 

individuelle perspektiv bliver relationen først dannet, når den bliver betydende for 

adfærden, eller der sættes navn på relationen. I en iagttagers perspektiv udvikler 

relationen selv en ånd, hvor den handler og bruger dem, der indgår i den. (Pearce, 

2007, s. 182)  

Relationer har emergente karakteristika, som rummer kræfter, der ikke findes hos de 

enkelte komponenter, som relationerne er sammensat af. Disse kræfter kalder Pearce 

for ånd. (Pearce, 2007, s. 180) Pearce fremhæver dialog som den 

kommunikationsform, der bedst fremmer disse kræfter. (Pearce, 2007, s. 195) Dialog 

er her forstået som ”en særlig kommunikationskvalitet, hvor der dannes en relation, 

hvor den enkelte deltager forbliver i et spændingsfelt mellem sit eget ståsted og en 

grundlæggende åbenhed over for andre”. (Pearce, 2007, s. 195) Dialogiske samtaler 

udvider perspektiverne, fordi det her drejer sig om at lytte, stille spørgsmål, forstå, 

forklare og finde veje til at komme fremad sammen. (Pearce, 2007, s. 196) 

4.3.7 Kontekstuel og implikativ kraft 

Hornstrup et al. forklarer CMM-teoriens syn på kommunikation som en sammenhæng 

mellem kontekstuel og implikativ kraft. Den kontekstuelle kraft kan forstås som en 

overordnet kraft, hvor kulturniveauet, for eksempel organisation og samfund, har 

indflydelse på vores personlige historie. Den personlige historie har betydning for 

vores relationer og måden, vi positionerer os på i forhold til andre, og igen hvordan 

episoden udspilles, og dermed, hvordan en given tale eller handling forstås. Modsat 

vil det, vi siger og gør, også påvirke eller være medskabende af episoden. Det vil 
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påvirke positioner og relationer, livsmanuskript og kulturniveauer, det, der i CMM-

modellen betegnes som den implikative kraft. (Hornstrup, Loehr-Petersen, Jensen, 

Johansen, & Madsen, 2011, s. 54) 

 

CMM-model 

I det foregående har jeg beskrevet det teoretiske grundlag for indeværende opgave. 

Teorien vil blive anvendt således, at Foucaults magtteori og Luhmanns systemteori 

danner forståelseshorisont for den følgende dokumentanalyse. Senere, i analysen af de 

kvalitative interviews, danner Pearces CMM-teori forståelseshorisont suppleret af 

Luhmanns systemteori.  
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5 Empiridel 1: Dokumentanalyse 

Objekterne for dokumentanalysen vil være Finansministeriets udgivelser, Kodeks for 

god offentlig topledelse og Løn- og Personalepolitik. Dokumentanalysen anvendes til 

at afdække praksisser inden for organisationen, etablering af magtrelationer og 

teknikker til magtudøvelse. (Lynggaard, 2012, s. 137) Den har fokus på 

organisationens beskrivelse af forholdet mellem den og dens medarbejdere.  

Objekterne for dokumentanalysen er sekundære dokumenter, der er tilgængelige ”for 

alle, som måtte ønske det på et tidspunkt i umiddelbar nærhed af den begivenhed eller 

situation, dokumentet refererer til.” (Lynggaard, 2012, s. 139)   

Dokumenterne Kodeks for god offentlig topledelse og Finansministeriets Løn- og 

Personalepolitik er fra henholdsvis 2005 og 2007. Det er de beskrivelser, der er mest 

repræsentative for Finansministeriets syn på sig selv.  

De dokumenter, jeg analyserer, har Finansministeriet som afsender. Dokumenternes 

funktion er fra organisationens side at præsentere sig selv som autoritet for 

offentligheden og sine ansatte ved, at Finansministeriet gennem dokumenterne 

illustrerer, hvordan den ser sig selv og sit forhold til dem, der er ansat i den. 

5.1 Præsentation af dokumenter og dokumentanalysen 

Dokumentanalysen operationaliserer et på forhånd specificeret teoriapparat. 

(Lynggaard, 2012, s. 144) Dette sker ved, at jeg anvender Foucaults og Luhmanns 

tanker om henholdsvis magt og systemteori. Denne operationalisering angår spændet 

mellem kontrol og selvledelse i organisationen og angiver derigennem tre variabler:  

• Indrestyring – Kompetenceudvikling 
• Ydrestyring – Feedback og kontrol 
• Biomagt – Den hjælpende organisation  

Selve undersøgelsesprocessen forløber således, at jeg på baggrund af udvalgte 

dokumenter vil uddrage indikatorer på organisationens syn på forholdet mellem den 

og sine medarbejdere.  

Lynggaard foreslår, at dokumenter vurderes i forhold til de fire begreber autenticitet, 

troværdighed, repræsentativitet og mening. (Lynggaard, 2012, s. 147) 
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Autenticiteten har at gøre med, hvorvidt oprindelsen og afsenderen af et dokument 

kan identificeres entydigt. (Lynggaard, 2012, s. 147) Idet dokumenterne er hentet på 

organisationens hjemmeside, udgivet og markeret med organisationens symbol, bør 

der ikke herske megen tvivl på dette punkt.  

Troværdighed handler om, hvorvidt der er usikkerheder eller skævheder (bias) 

forbundet med et dokument. (Lynggaard, 2012, s. 148) Antageligt er Kodeks for god 

offentlig topledelse og Finansministeriets løn- og personalepolitik udgivet som udtryk 

for, hvordan organisationen gerne vil tage sig ud i offentligheden. Såfremt 

dokumenterne udelukkende angik organisationens indre strukturer og forhold, kunne 

man stille spørgsmål ved, hvorfor de er offentligt tilgængelige. Derfor kan der 

muligvis være positive skævheder, som har til formål at fremstille organisationen 

bedre, end den er. Af flere årsager vil jeg ikke foretage den vurdering: 

• udgivelserne kan forstås som organisationens målsætninger fremfor en 
beskrivelse af den 

• dokumenterne er offentligt tilgængelige og dermed etisk forsvarlige at 
analysere 

• undersøgelsen har ikke til formål at diagnosticere organisationens tilstand 

Opsummerende for dokumenternes troværdighed er, at undersøgelsen interesserer sig 

for hvad organisationen siger, den gør, og hvordan det så opleves. Hvad den reelt 

gør,3 afhænger af de mennesker, der er ansat i den, og dermed drages fokus på 

organisationens fortælling om sig selv kontra de ansattes oplevelser af denne 

fortælling.  

Når det handler om repræsentativitet, stilles spørgsmål ved dokumentmaterialets 

fulkommenhed – i hvilket omfang et dokument repræsenterer et typisk fænomen eller 

måske en uregelmæssighed eller et brud med en diskurs. (Lynggaard, 2012, s. 148) 

Jeg har afgrænset mig til de to dokumenter, fordi de illustrerer de forhold, 

undersøgelsen har til formål at undersøge. Valget er derfor truffet på baggrund af, at 

de to dokumenter i skrivende stund er de mest nutidige, konstante og relevante 

beskrivelser af organistionen, samt offentligt tilgængelige.  

Det, at dokumenterne er offentligt tilgængelige, er også et argument, der er relevant 

for det sidste begreb, nemlig mening. Fremgår meningen tydeligt i dokumenterne? Er 
                                                
3 ”At sige, at en ”organisation gør” er selvfølgelig misvisende. En organisation gør ingenting. Det er 
mennesker, som handler, når de påtager sig organisationens hensyn og hermed fremmer både deres 
egne og organisationens interesser. De accepterer at stille egne motiver i bero, påtage sig deres maske 
og rolle og gøre som de skal.” (Thyssen, 2003, s. 82) 
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sproget klart formuleret? (Lynggaard, 2012, s. 148 f.) Fordi dokumenterne er 

offentligt tilgængelige, anvendes der ikke tekniske termer og uklare formuleringer. De 

er skrevet til offentligheden i et klart, tydeligt og forståeligt sprog.  

5.2 Formål med analyse 

Formålet med dokumentanalysen er gennem Foucaults teori om magtstrukturer og 

subjektets dannelsesproces suppleret med systemteoretiske perspektiver på 

kommunikation at se, hvordan organisationens beskrivelse af sig selv og sit forhold til 

dens ledere og medarbejdere øver indflydelse på ansattes måde at danne sig selv og 

kommunikere på indenfor organisationens rammer.  

Foucaults to typer magtteknologi governmentality og disciplinering rummer begge en 

normativ kontrol. Forholdet mellem governmentality og disciplinering korresponderer 

med forholdet mellem selvledelse, indrestyring, og kontrol, ydrestyring. 

”Ledelsesmæssige beslutninger konstitueres altid af to centrale paradoksale 
styringsforhold: Mellem fremmedstyring (ydrestyring) og selvstyring 
(indrestyring), og mellem identiteten som styrende og identiteten som styret. 
Det betyder at fremmedstyring og selvstyring gensidigt forudsætter hinanden i 
et styringsforhold. Det samme gælder forholdet mellem den styrendes og den 
styredes identiteter. Det er også et paradoks i den forstand at de to identiteter 
skaber/skabes gensidigt af hinanden, ikke som et både-og, men som hinandens 
samtidige forudsætninger. Forholdet skabes altså relationelt til forskel fra to 
ikke-forbundne, men samtidigt eksisterende identiteter.” (Danelund & 
Sanderhage, 2009, s. 38) 

Den første del af dokumentanalysen beskæftiger sig med, hvordan indrestyring 

praktiseres i Finansministeriet. Efterfølgende illustreres ydrestyring i form af 

disciplinering. Slutteligt ses på, hvordan organisationen kobler de to styringsformer i 

forholdet mellem organisationen og den hele medarbejder.  

5.3 Indrestyring – governmentality i Finansministeriet 

I opgavens indledning introduceredes Finansministeriets syn på vigtigheden af at 

udvikle sine medarbejdere bl.a. gennem dette centrale citat: 

”Kompetenceudvikling er en central del af Finansministeriets personalepolitik, 
fordi nøglen til høj kvalitet i opgavevaretagelsen ligger hos medarbejderne. 
Kompetenceudvikling skal både sikre, at den enkelte oplever en stadig 
udvikling i jobbet, og at der er et match mellem de ansattes kompetencer og 
Finansministeriets kort- og langsigtede behov.” (Finansministeriet, 2007, s. 2) 
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Her præsenteres tre aspekter af organisationens syn på relationen mellem den og dens 

medarbejdere:  

1. Vigtighed af kompetenceudvikling for organisationen 
2. Medarbejderens oplevelse af kompetenceudviklingen 
3. Match mellem medarbejderens kompetencer og Finansministeriets kort- og 

langsigtede behov 

I det første aspekt ønsker organisationen at udvikle medarbejderen, fordi 

medarbejderen er den ressource, der varetager opgaveløsningen i organisationen. 

Medarbejderudvikling gavner organisationen. Dette aspekt er grundlæggende og 

gældende for enhver organisation. Den har ansat medarbejdere for at tjene 

organisationen. 

I det andet aspekt fokuseres på medarbejderudvikling for medarbejderens skyld. 

Kompetenceudviklingen af medarbejderen skal sikre, at medarbejderen oplever en 

stadig udvikling i jobbet. Kompetenceudviklingen i organisationen er til, for at 

medarbejderen oplever udvikling. På den måde får medarbejderudvikling et 

eksistentielt eller fænomenologisk tilsnit, fordi den sigter på medarbejderens 

oplevelse af udvikling.  

I det tredje aspekt kombineres medarbejderens kompetenceudvikling med 

organisationens behov. De kompetencer, medarbejderen har, og dem, medarbejderen 

har behov for at udvikle, skal matche organisationens behov. Niels Åkerstrøm 

Andersen formulerer paradokset således:  

”Vi som organisation tager ansvaret for at ansætte personer med kompetence 
til kompetenceudvikling og sikre forudsætningerne for, at fortsat 
kompetenceudvikling kan finde sted i organisationen, sådan at den enkelte 
selv kan tage ansvaret for sin egen inklusion i organisationen ved konstant at 
udvikle sig, sådan at vedkommende hele tiden er dér i sin 
kompetenceudvikling, hvor organisationen også er på vej hen.” (Andersen, 
2012, s. 92 f.) 

Paradokset består i, at medarbejderen af organisationen klassificeres som et objekt, 

der skal tjene organisationen og udvikle sig i forhold til de kompetencer, 

organisationen finder nødvendige for opfylde dens behov. Samtidig skabes 

medarbejderen som subjekt, der skal opleve udviklingen. Hos Foucault er skabelsen af 

subjektet og udøvelse af magt sammenhængende:  

”It is a form of power which makes individuals subjects. There are two 
meanings of the word subject: subject to someone else by control and 
dependence, and tied to his own identity by a conscience or self-knowledge. 
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Both meanings suggest a form of power which subjugates and makes subject 
to.” (Foucault, 2000, s. 212)  

Foucault benytter her ordet subjekt i to betydninger. I den første betydning er 

subjektet underlagt kontrol og afhængighed, som er forbundet med magt. Subjektet 

gøres så at sige til objekt for magten. I den anden betydning ses de mere subtile 

mekanismer, der gør sig gældende i en magtrelation.  

Når organisationen beskriver vigtigheden af medarbejderens kompetenceudvikling, 

sker der altså både en objektivisering og subjektivering af medarbejderen. I sådan en 

proces dannes medarbejderen gennem det, Foucault kalder subjektiveringsproces. 

(Deleuze, 2006, s. 211) 

I det følgende fokuseres nærmere på, hvordan organisationens syn på medarbejderens 

kompetenceudvikling øver indflydelse på subjektiveringsprocessen. 

5.3.1 Kompetenceudviklingens indflydelse på subjektiveringsprocessen  

”For som individ at blive anerkendt som subjekt må man beredvilligt stille sig 
til rådighed for dette klassifikationsarbejde, så man kan få fastsat sin identiet 
efter de gældende kriterier. Reglerne er klare: Man kan kun opnå eksistens 
som subjekt ved at lade sig klassificere som objekt.” (Merkelsen, 2007, s. 208 
f.) 

Medarbejderen klassificeres af organisationen som objektet medarbejder, og det er 

først i medarbejderens viden om, hvad en medarbejder er, at identiteten medarbejder 

dannes, hvorved medarbejderen bliver et subjekt. 

Subjektiveringsprocessen indeholder en dobbeltfunktion. Subjektet formes og 

reguleres gennem de krav og forventninger, der er til det som objekt (ydrestyring), 

men samtidig reproducerer subjektet aktivt sin identitet gennem operationer som 

tanker og adfærd (indrestyring).  

Organisationen opstiller forventninger til medarbejderens kompetencer. Disse 

forventninger er styret af en kompetenceprofil, der samtidig kan ses som en del af 

objektiviseringen: Medarbejderen kategoriseres (eller objektiveres) i en 

kompetenceprofil. 
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”For at fokusere kompetenceudviklingen i organisationen og for den enkelte 
har Finansministeriet udarbejdet en overordnet kompetenceprofil, der dækker 
alle medarbejdere. Profilen indeholder en række kompetencer, som 
medarbejderne forventes at have og at udvikle afhængig af den pågældende 
medarbejders opgaver og funktioner i Finansministeriet.” (Finansministeriet, 
2007, s. 2f)  

 

Finansministeriet skriver, at det forventes af medarbejderen, at vedkommende har 

nogle bestemte kompetencer. Men kompetencerne skal udvikles. Dermed forstår 

organisationen ikke kompetencer som noget fuldstændigt. De forstås ikke som en 

kvalitet, medarbejderen besidder. For at se på medarbejderen som kompetent, skal 

denne være i stand til at udvikle sine kompetencer. På den måde er 

kompetencebegrebet tømt for konkret indhold: 

”At være kompetent bliver at kompetenceudvikle sig selv. At lære at lære 
afkobles fra det at lære noget bestemt. Den vigtigste færdighed for 
medarbejderen bliver at kunne se sig selv som ufærdig.” (Andersen, 2012, s. 
85) 

Den ufærdige medarbejder holdes i en fortsat subjektiveringsproces under 

organisationens rammer, hvilket tydeliggøres ved, at selv ”[…] mere erfarne vil 

 Finansministeriets kompetenceprofil 



40 
 

fortsat udvikle deres kompetencer gennem stigende krav til selvstændighed, større 

ansvar og nye opgaver.” (Finansministeriet, 2007, s. 2) 

Kompetenceudvikling i organisationen handler altså ikke om at lære noget, men om at 

blive i stand til at lære at lære noget. Det har indflydelse på subjektiveringsprocessen, 

at medarbejderen forventes at være under konstant kompetenceudvikling i forhold til 

de kompetencer, organisationen forventer, medarbejderen udvikler. Denne indflydelse 

tydeliggøres i det følgende gennem et systemteoretisk perspektiv.  

5.3.2 Pædagogikkens kode for medarbejderne 

I et systemteoretisk perspektiv inviteres medarbejderen gennem organisationens 

forventning om kompetenceudvikling til at se sig selv gennem pædagogikkens kode, 

bedre/dårligere. Gennem denne kode 

”[…] reproducerer medarbejderen sin ufærdighed og gør sig til projekt for 
selvudvikling med henblik på at forøge sin organisations- og 
arbejdspladsrelevans. Kommunikationsrelevans betyder her, at man 
vedligeholder sig selv som strategisk kompetencepotentiale for 
organisationen.” (Andersen, 2012, s. 85) 

Medarbejderen har kompetencer, men kompetencerne er ikke færdigudviklede, og 

bliver det aldrig. Hvis ikke medarbejderen udvikler sig og oplever udvikling, mister 

denne sin relevans for organisationen, fordi kravene til udvikling hænger sammen 

med opgavevaretagelse og ansvar. 

”Det vil sige, at der i visse tilfælde kan være mere fokus på nogle kompetencer 
end andre, da kravene til medarbejderne vil ændres med nye opgaver og 
ansvar. Der er naturligvis også progression i kravene til medarbejdernes 
kompetencer i takt med stigende erfaring. (Finansministeriet, 2007, s. 3) 

Når man som medarbejder på den måde må forholde sig til sig selv som 

bedre/dårligere til at lære at lære, kræver det samtidig, at man altid hæfter sig ved det 

ufærdige ved sig selv. (Andersen, 2012, s. 90) Denne operation er en del af 

subjektiveringsprocessen, fordi den er afhængig af viden om organisationen og 

arbejdsmæssige relationer, men også af etableringen af strukturelle betingelser 

eksempelvis i de strategier, der udformes. 

5.3.3 Kompetence som selvteknologi 

Altså, for at opsummere, er medarbejderens kompetencer snævert forbundet til 

medarbejderens forhold til sig selv. Man skal som medarbejder kunne forholde sig til 



41 
 

sig selv som kompetence og udviklingspotentiale: ”Det kræves altså, at 

medarbejderen fordobler sig selv i sig selv, hvor den ene del iagttager og den anden 

del observeres som kompetence.” (Andersen, 2012, s. 85)  

Derved sker styringen gennem det, Foucault kalder selvteknologi. Individet styres til 

at selvstyre på en bestemt måde, der anses for at være hensigtsmæssig i forhold til en 

given målsætning. (Larsen, 2002, s. 154) 

”I selvteknologierne italesættes den styringsmæssige drivkraft som viljen til 
og behovet for at gøre sit eget selv til genstand for et selvudviklingsprojekt 
rettet mod værdifuld vækst og mægtiggørelse (empowerment) af selvets 
essentielle muligheder. I iscenesættelsen af forpligtelsen på selvforholdet og 
selvstyringen italesættes individer og kollektiver som subjekter for styringen 
og objektgørelsen af sig (sit) selv.” (Danelund & Sanderhage, 2009, s. 54) 

Organisationens forventning til og krav om kompetenceudvikling hos dens 

medarbejdere kan betragtes som styring af selvstyring, altså en selvteknologi, som 

hører til magtteknologien governmentality: Genstanden for styringen er menneskers 

egenskaber og handlemuligheder. Det er ikke direkte kontrol, men en ydre formning 

af moralen og etikken, som påvirker menneskets selvopfattelse og vilje.  

Medarbejderen gennemgår en konstant subjektiveringsproces i forsøget på at forholde 

sig til sig selv som kompetence gennem organisationens forventninger og krav til, 

hvad det vil sige at være kompetenceudviklende medarbejder. Organisationen styrer 

subjektiveringsprocessen – en proces som forudsætter individets aktive selvdannelse. 

”Den altdominerende personaleledelsesproblematik bliver, hvordan man 
skaber den medarbejder, der skaber sig selv i organisationens billede.” 
(Andersen, 2012, s. 67) 

Organisationen styrer medarbejderne ved at lade medarbejderne danne sig selv og 

lede sig selv i organisationens billede. Her ses governmentality som ledelsesform, en 

magtudøvelse, der kræver medarbejderens selvledelse. Hvis ikke medarbejderen 

aktivt danner sig selv, udøves magten ikke.  

5.4 Ydrestyring – disciplinering i Finansministeriet 
I modsætning til den governmentale ledelsesform, som har det frie subjekt som sin 

forudsætning, drejer det sig i disciplineringen – kontrollen og evalueringen – om en 

italesat adfærdsstyring. Her indføres og tales om idealer for, hvordan 

opgaveløsningen bør varetages af medarbejderne samt for deres adfærd.  
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Disciplinering angår den ydre magt, der gør medarbejdere til objekter for 

overvågning. I denne analyse bestemmes den ydre magt i Finansministeriet som 

løbende feedback og kontrol af resultater.  

5.4.1 Disciplinering gennem feedback og kontrol 

Finansministeriet tilføjer til forståelsen af medarbejderens kompetenceudvikling, at 

”løbende feedback fra cheferne på opgaver og resultater er også et centralt element i 

den enkeltes udvikling i Finansministeriet.” (Finansministeriet, 2007, s. 2) 

Ydrestyringen ses her ved, at medarbejderens kompetenceudvikling vurderes af 

cheferne. Det interessante er, at chefens feedback er et centralt element i den enkeltes 

udvikling. Citatet beskriver et komplekst ledelsesmæssigt tema, nemlig en forskel i 

organiseringsprincip: Den governmentale ledelsesform, der har sin rod i 

netværksorganiseringsprincippet, hvor medarbejderens aktive selvdannelse er central, 

kombineres i den løbende feedback med hierarkiets organiseringsprincip, hvor 

lederen vurderer medarbejderes udvikling – eller selvdannelse. I Foucaults teoretiske 

apparat kan temaet ses som et skift fra indrestyring til ydrestyring. Finansministeriet 

er bevidst om udfordringen: 

”Den hierarkiske styringsform forudsætter en kæde af beslutningsniveauer 
med udgangspunkt i et autoritativt centrum, og styring sker via regler, normer 
og delegeret autoritet. Hierarkiet har traditionelt været og er stadig den 
fremherskende styringsform i den offentlige sektor. […] Imidlertid viser 
udviklingen, at det i stigende grad bliver vanskeligt at forstå og forklare den 
offentlige sektor/organisation som en velafgrænset og entydig størrelse, der 
kan styres fra ét hierarkisk centrum.” (Finansministeriet, 2005, s. 31) 

Begge organiseringsprincipper handler om at forme adfærden for medarbejderne – at 

organisere.  

Organisationen ansætter dem, der passer til kompetenceprofilen som beskrevet 

tidligere. Netop det, at medarbejderen passer til kompetenceprofilen, er vigtigt for at 

kunne kategorisere medarbejderne som genstand for ledelse i vidensintensive miljøer: 

”Tilmed rummer de offentlige organisationer ofte flere forskellige 
fagprofessionelle miljøer, som er karakteriseret ved at have en stærk fælles 
kultur med fagligheden som ledestjerne. Fagprofessionelle miljøer er 
kendetegnet ved, at medarbejdergrupperne har en høj uddannelse suppleret 
med specialiseret tillært viden. De har således ofte videnmonopol på deres felt, 
selvbestemmelse i arbejdet og en stærk kollektiv faglig identitet og kultur. 
Styring i professionsbaserede enheder er typisk forankret i faglige værdier, 
selvstyring og intern faglig kontrol.” (Finansministeriet, 2005, s. 35) 
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For at lederen gennem løbende feedback kan disciplinere individets 

kompetenceudvikling, er den stærke kollektive faglige identitet nødvendig. Det er 

nemlig denne identitet, der er et normativt ideal, og som dermed fungerer som 

disciplinering. Lederens feedback består i vurderingen af, om medarbejderens 

kompetenceudvikling lever op til idealet.  

Finansministeriet understreger, at det er vigtigt, at lederne på de forskellige niveauer 

kommunikerer omkring organisationens ideal.  

”Det forudsætter en klar kommunikationsstrategi, som skaber en fælles 
forståelse af, hvad der skal kommunikeres, hvem der skal kommunikeres med 
og hvornår og hvordan kommunikationen skal foregå.” (Finansministeriet, 
2005, s. 54) 

I Foucaults teori handler dette om magt-viden, hvor ”[institutionernes] magtudøvelse 

er snævert knyttet til den viden, de producerer om subjektet.” (Merkelsen, 2007, s. 

208) De ansattes viden om idealet for den organisation, de arbejder i, skaber et 

fællesskab, en fælles identitet og en kultur, hvor medarbejderne er bevidste om, at de 

bliver overvåget.  

”Det fordrer, at der skabes en kultur, hvor det er naturligt, at den enkelte 
medarbejders indsats måles og evalueres, og hvor der er ledelsesmæssigt mod 
og handlerum til at være konsekvent i sin personaleledelse.” 
(Finansministeriet, 2005, s. 62) 

Når medarbejderne udsættes for løbende feedback fra cheferne på opgaver og 

resultater, kommunikation om idealet om det faglige kollektiv samt befinder sig i en 

kultur, hvor det er naturligt at blive målt og evalueret, sker ledelse og magt på to 

måder: I en aktørbetydning (løbende feedback) og som et diskursivt anliggende 

(italesættelse af idealet om det faglige kollektiv).  

5.4.1.1 Aktør og diskursiv 

I aktørbetydningen ligger, at ledelse og magt kommer til udtryk i styringsforholdet 

mellem et personliggjort subjektbegreb og et personliggjort objektbegreb.  

”Det er lederen, der som beslutningstagende subjekt træffer beslutninger, der 
på magtfuld vis gør de beslutningsramte til genstand (objekter) for 
beslutningen.” (Danelund & Sanderhage, 2009, s. 49) 

Ser man ledelse og magt som et diskursivt anliggende, ”retter styring sig ikke mod 

aktører men mod betydningen af det forhold mellem fremmedstyring og selvstyring, 

som styringen adresserer.” (Danelund & Sanderhage, 2009, s. 49) Diskursen stiller 
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positioner til rådighed for individet. Til disse positioner hører forventninger om, 

hvordan man kan handle, hvad man kan sige og ikke sige – man kan kalde det 

forventninger til subjektets etik.  

Her skal ikke foretages en diskursanalyse, men det skal blot påpeges, at 

organisationens diskurs markeres: ”[…] fagligheden som ledestjerne […] stærk 

kollektiv faglig identitet og kultur […] Styring i professionsbaserede enheder er 

typisk forankret i faglige værdier, selvstyring og intern faglig kontrol.” 

(Finansministeriet, 2005, s. 35) Den diskursive magt er relateret til governmentality 

og indrestyring, hvor individet indtager position i diskursen på baggrund af moralen 

og etikken. 

”Den diskursive magt er ikke noget, nogen aktør har, den ligger i 
kommunikationen om ledelsesmæssige og organisatoriske forholdemåder som 
forventninger om tilslutning til bestemte meningskoder.” (Danelund & 
Sanderhage, 2009, s. 50) 

Med italesættelsen af organisationens idealer og den løbende feedback bliver 

medarbejderne bevidste omkring muligheden for overvågning. Netop ved at gøre 

medarbejderne bevidste om mulig ekstern kontrol, adskiller disciplineringen sig fra 

governmentality, hvor man ikke er bevidst omkring, at kontrollen kommer fra andet 

sted end en selv. 

Dette fremgår også af analysens indledende citat, hvor det blev fremhævet, at 

fremmedstyring (ydrestyring og aktør betydning) og selvstyring (indrestyring og 

diskursivt anliggende) gensidigt forudsætter hinanden i et styringsforhold. Gennem 

disciplineringen styres diskursen, og dermed har magten et samlet felt, nemlig 

relationen. I det følgende afsnit vil jeg se på, hvordan relationen mellem 

organisationen og medarbejderen gøres til genstand for magt og ledelse. 

5.5 Bio-magt – den hjælpende, intime organisation 

Hidtil har analysen drejet sig om de rammer og den indvirkning, organisationen har 

på medarbejdernes identitetsdannelse. I det følgende fokuseres på, hvordan 

indrestyring kobles med ydrestyring i et intimt forhold mellem organisationen og dens 

omsorg for den hele medarbejder. 

I 1998 hed det hos Finansministeriet, at 
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”De medarbejdere, som kan kombinere arbejdslivet med livet uden for 
arbejdspladsen på en tilfredsstillende måde, er ofte de mest tilfredse, 
engagerede og produktive medarbejdere. […] Derfor skal forholdet mellem 
medarbejderes arbejdsliv og øvrige livsforhold inddrages i 
medarbejdersamtalen og personalepolitikken.” (Finansministeriet, 1998, s. 32) 

Citatet er taget fra et efterhånden ældre skrift, men den samme organisationsinteresse 

for medarbejdernes privatliv står også beskrevet i den seneste version af 

Finansministeriets løn- og personalepolitik:  

”Samtidig lægger Finansministeriet vægt på, at medarbejderens livssituation 
og skift i denne – som f.eks. at blive forælder, ved længerevarende sygdom 
eller ved flytning til fjernereliggende bopæl – tages i betragtning, så der opnås 
den bedst mulige balance mellem arbejde og privatliv for den enkelte. 
Ansvaret for dette påhviler både chefer og medarbejdere.” (Finansministeriet, 
2007, s. 4f)  

Finansministeriet beskriver her et fælles ansvar mellem ledelse og medarbejdere, der 

involverer privatlivet. I indeværende analyse indgår ikke en diskussion af grænsen 

mellem arbejde og privatliv. Her handler det i stedet om, hvilken magtform, der bliver 

bragt i spil, når organisationen kerer sig om personen ikke blot som arbejder, men 

også uden for arbejdslivet og gør balance mellem medarbejderens arbejds- og 

privatliv til et ansvar for organisationens ledelse.  

”Det er ledelsens og kontorchefernes ansvar, at opgaver prioriteres i forhold til 
ressourcer, så der skabes mulighed for balance mellem arbejde og privatliv for 
medarbejderne. […] Ud over den daglige opmærksomhed på en fornuftig 
balance mellem arbejde og privatliv vil emnet altid blive drøftes under MUS.” 
(Finansministeriet, 2007, s. 5) 

Når magt angår relationer, og relationen mellem organisation og medarbejder 

omfatter medarbejderens privatliv, gøres magten intim. Organisationen overvåger 

individet og tilbyder hjælp, således at medarbejderen kan forene privatliv og 

arbejdsliv til fordel for organisationen, såkaldt biomagt. 

Den intime relation mellem organisation og medarbejdere intensiveres i løn- og 

personalepolitikkens beskrivelser af samarbejde og trivsel på arbejdspladsen. 

Organisationens strategi er at gøre følelser til ledelsesgenstand. Kevin Thomson 

udtrykker det således:  

”Følelser er forbundet med alt, hvad en organisation gør og producerer; dens 
produkter, service, brand og identiet. Og det er i hjertet og i ånden af alle i 
virksomheden, at virksomhedens personlighed skabes. Emotionel kapital 
involverer medarbejdernes […] følelser om virksomheden som et hele.” 
(Thomson, 1998, s. 22) 
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Det er interessant, at organisationen her får personlighed. Dette er udtryk for en 

samfundsnorm, en diskurs om man vil, hvor arbejdet bliver en del af individets 

identitet.  

”I dagens samfund er medarbejdere ikke længere villige til at være en del af et 
rigidt og ufølsomt bureaukrati. Folk vil arbejde i organisationer, de kan lide, 
og som holder af dem. Det er essensen af virksomhedspersonlighed.” 
(Thomson, 1998, s. 25)  

Organisationen stiller sig til rådighed som hjælp og støtte for medarbejderen. Hjælpen 

og støtten angår ikke kun arbejdsrelaterede udfordringer. Medarbejderen bliver taget 

hånd om i sin identitetsdannelse.  

”Medarbejderne kan desuden til enhver tid tale med sin kontorchef eller den 
relevante afdelingschef, hvis der opstår ting, der ønskes drøftet.” 
(Finansministeriet, 2007, s. 4) 

Organisationen ser ikke kun på medarbejderen som en professionel og arbejdsrelateret 

ressource. Den ser på det hele menneske, altså den samlede identitetsdannelse hos 

individet. Andersen skriver herom, at forventningerne til medarbejderne dermed ikke 

længere går på at stille organisationen tilfreds ved at leve op til standarder og regler, 

men derimod på, at ”medarbejderne arbejder ud fra et ønske om forbundethed og en 

omsorg for at udvikle relationer.” (Andersen, 2012, s. 197)  

Det fælles ansvar mellem lederen og medarbejderen (Finansministeriet, 2007, s. 4 f.) 

– at skabe balance mellem arbejdsliv og privatliv – gør, at man ikke som i et hierarki 

kan holde personlig identitet udenfor, men i stedet må skabe normer, der ”stræber 

efter at bevare den integrerede selvidentitet hos organisationens medlemmer.” 

(Mumby & Putnam, 1992, s. 476) Organisationen hjælper medarbejderen i dennes 

identitetsdannelse, og derved italesættes hele den enkeltes selvidentitet som absolut 

organisationsrelevant.  

Til gengæld for organisationens interesse for medarbejderens privatliv, forventer 

organisationen, at medarbejderen inddrager sin nærmeste chef, når denne indser, at 

den har brug for hjælp. Den intime relation forventes opretholdt.  

”Medarbejderen har ansvar for at gøre opmærksom på, hvis der opstår et 
særligt behov for at se på balancen, eller hvis man oplever stress på arbejdet. I 
disse situationer har man ret til en samtale med sin nærmeste chef eller 
personalechefen. Der vil i alle tilfælde altid blive fundet en løsning, der tager 
udgangspunkt i den enkelte medarbejders situation.” (Finansministeriet, 2007, 
s. 5) 
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Opfylder medarbejderen den forventning, vil organisationen med udgangspunkt i 

medarbejderens behov hjælpe, så man i fællesskab kan finde en løsning.  

5.6 Opsummering 
Forventningerne til medarbejderen er ret kringlede: Medarbejderen har ansvar for at 

se sig selv som en ufærdig ressource i organisationens optik, gennem løbende 

evaluering identificere sine ufærdigheder, og med inddragelse af sit privatliv sammen 

med sin leder finde ud af, hvordan medarbejderen kan blive hjulpet, så medarbejderen 

kan danne sin identitet i forhold til sin viden om, hvad der forventes, så det hjælper 

organisationen til at nå dens mål og medarbejderen til at udvikle sig.  

Organisationen udøver dermed moderne magt: 

”Moderne magt består i, at den magtoverlegne kan læsse kompleksitet over på 
de magtunderlegne, som må bære og håndtere denne kompleksitet i en fortsat 
fortolkning af den magtoverlegnes intentioner. Magt udøves, når den 
magtunderlegne overvejer, hvad den magtoverlegne vil, og styrer sig selv i 
forhold til denne fortolkning. […] Den magtunderlegne får kun sjældent at 
vide, hvad der konkret forventes.” (Andersen, 2012, s. 172) 

Organisationen danner rammen for medarbejderens selvledede subjektiveringsproces. 

Organisationen skriver, at der er klare forventninger til de ansatte, og at der er klare 

rammer indenfor hvilke, medarbejderen kan arbejde.  
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6 Empiridel 2: Kvalitative interviews 

Den anden del af min empiriindsamling består af fem kvalitative interviews. Disse 

interviews er foretaget med en mellemleder samt fire ansatte i CDI. Interviewene er 

semistrukturerede livsverdensinterview som defineres ved, at de har til formål at 

indhente beskrivelser af den interviewedes livsverden med henblik på at fortolke 

betydningen af de beskrevne fænomener. (Kvale & Brinkmann, 2008, s. 19) 

”Mens fænomenologer typisk er interesseret i at illustrere, hvordan mennesker 
oplever fænomener i deres livsverden, behandler hermeneutiske forskere 
fortolkningen af mening, og diskursanalytikere fokuserer på, hvordan sprog og 
diskursive praksisser konstruerer de sociale verdener, mennesker lever i.” 
(Kvale & Brinkmann, 2008, s. 30) 

Brinkman & Tanggaard forklarer, at man i den fænomenologiske, 

oplevelsesorienterede tilgang til interviews vil søge præcise beskrivelser af, hvordan 

bestemte fænomener opleves fra et førstepersons-perspektiv. Man ser interviewet som 

et medium, hvorigennem mennesket kan udtrykke erfaring fra episoder. 

I den konstruktivistiske og diskursanalytiske tilgang vil man derimod søge beskrivelse 

af, hvordan fænomener italesættes af mennesker. (Brinkmann & Tanggaard, 2010, s. 

31) Her anskuer man interviewet som en social episode i sig selv, hvor erfaringen 

konstrueres socialt i interaktionen. 

”Hvis man ønsker at lave narratologiske analyser, er det selvfølgelig godt at få 
produceret nogle historier i interviewsituationen, hvis man vil lave 
fænomenologiske analyser, bør man få konkrete livsverdensnære beskrivelser, 
og hvis man vil undersøge de begrebslige strukturer, som mennesker anvender 
til at forstå verden, kan det være fordelagtigt at spørge til 
interviewpersonernes begrebsforståelser.” (Brinkmann & Tanggaard, 2010, s. 
46) 

Mine interviewspørgsmål tager således udgangspunkt i både fænomenologien og 

konstruktivismen. Ved det fænomenologiske ønsker jeg at indhente episodisk 

oplevelse og erfaring og dermed ”beskrivelser af interviewpersonernes livsverden 

med henblik på at fortolke betydningen af de beskrevne fænomener.” (Kvale & 

Brinkmann, 2008, s. 45) Ved det konstruktivistiske søger jeg en refleksion over det 

oplevede gennem de interviewedes italesættelse. Italesættelsen er betydningsbærende 

og udgør den kontekst, de interviewede referer til, altså hvordan sproget skaber 

virkeligheden. (Justesen & Mik-Meyer, 2010) 
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Med disse interview søges at få indblik i, hvordan de interviewede oplever forholdet 

mellem dem og organisationen, samt hvordan kommunikationen i organisationen 

understøtter mulighederne for medarbejdernes selvledelse og for individuel udvikling.  

6.1 Interviewviden – rolle, spørgsmål og relation 

Interaktionen mellem interviewer og interviewperson er afgørende for den viden, man 

opnår gennem et interview. Viden produceres socialt i et samspil mellem interviewer 

og den interviewede. (Kvale & Brinkmann, 2008, s. 100) Det er et vilkår i 

interviewet, at intervieweren og dennes spørgsmål medkonstruerer bestemte svar.  

Interviewerens rolle er afgørende. Hvis intervieweren indtager en lyttende rolle, kan 

man skaffe sig viden om menneskers erfaringer, formuleret med interviewpersonens 

egne ord. Hvis man indtager en mere aktiv og assertiv rolle, kan man tilvejebringe 

viden om, hvordan mennesker argumenterer og forklarer sig. (Brinkmann & 

Tanggaard, 2010, s. 31) Jeg forsøgte i interviewene at fremstå interesseret, 

opmærksom og lyttende og at undgå at forholde mig vurderende til den interviewedes 

erfaringer. (Kvale, 1997, s. 132) 

Spørgsmålene i interviewene er åbne og undersøgende i forhold til opgavens emne. 

Jeg forsøger at stille forskellige typer af interviewspørgsmål for at få interviewet til at 

virke som en meningsafklarende proces. (Kvale, 1997, s. 136) Derved ønsker jeg, at 

den interviewede får mulighed for med egne ord at beskrive fænomenet – 

undersøgelsens tema – som denne erfarer det.  

I den interaktion, som interviewet er, er relationen mellem interviewer og den 

interviewede struktureret af konversationen som social praksis – den udgør 

konteksten for, hvad der siges i interviewet. Derfor er det væsentligt at redegøre for 

relationen: 

”Derfor er den kontekst, som denne praksis udgør, afgørende for det, der siges 
i situationen, og hvis den menneskelige virkelighed langt hen ad vejen er en 
konversationel realitet, nyder interviewforskning et vist privilegium med 
hensyn til at have adgang til og tage hensyn til forskellighederne i forhold til 
denne dimension af den menneskelige virkelighed.” (Brinkmann & 
Tanggaard, 2010, s. 31) 

Relationen mellem de interviewede og mig er naturligvis påvirket af, at vi tidligere 

har arbejdet sammen. Dette har både fordele og ulemper. Fordelene er, at jeg i kraft af 

min ansættelse har en indsigt i undersøgelsens tema i den pågældende organisation. 
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Temaet er noget, de interviewede og jeg tidligere har talt om, og noget, jeg har været 

opmærksom på i opgavens indledende periode, mens jeg stadig var ansat i 

organisationen. Den direkte ledelse af medarbejdere, som denne opgave beskæftiger 

sig med, er ofte en intern proces, som kan være vanskelig at danne sig en forståelse af 

som udefrakommende. Samtidig har ansættelsen bevirket, at jeg har en forforståelse. 

Denne forforståelse påvirker mine observationer, analyser og giver mig i 

interviewsituationen rollen som den tidligere ansatte. Netop derfor er åbenhed, 

opmærksomhed og evnen til at lytte under interviewene væsentlig for empiriens 

gyldighed. 

Min rolle som interviewer giver også nogle etiske overvejelser. (Kvale & Brinkmann, 

2008, s. 299) De interviewede er informerede om, i hvilken sammenhæng 

interviewene skal bruges, og de blev tilbudt at læse transskriptionerne igennem. Det 

har de ikke ønsket. I opgaven er interviewpersonerne efter aftale anonymiserede og 

har fået tildelt bogstaverne A, B, C og D, mens mellemlederen har fået bogstavet M. 

Bogstaverne refererer til de respektive interview i opgavens bilag. 

6.2 Interviewguide 
Jeg udfører semistrukturerede interview på basis af en interviewguide.  

”En interviewguide kan være mere eller mindre styrende for selve interviewet 
og mere eller mindre detaljeret og teoristyret afhængigt af den forforståelse, 
man har af, hvad interviewet skal omhandle og hvilken mere præcis 
metodologisk ramme, man vil lade interviewet foregå inden for.” (Brinkmann 
& Tanggaard, 2010, s. 38) 

I forberedelsen af mine interview har jeg udarbejdet interviewguider, der består af to 

dele. Den ene del er undersøgelsens tematiske forskningsspørgsmål, og den anden er 

interviewspørgsmål. Forskningsspørgsmålene er formuleret i et teoretisk sprog, mens 

interviewspøgsmålene er udtrykt i dagligsprog. (Kvale & Brinkmann, 2008, s. 152) 

Forskningsspørgsmålene er tematiske og formuleret i et teoretisk sprog. (Kvale & 

Brinkmann, 2008, s. 152) Det er de spørgsmål, der ønskes svar på i interviewene. De 

er imidlertid ikke egnede som interviewspørgsmål, fordi de ikke tager hensyn til 

dynamikken i interviewsituationen, bl.a. fordi dette ville kræve en teoretisk afklaring 

mellem de interviewede og intervieweren. 

Forskningsspørgsmålene lyder sådan: 
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1. Hvordan understøtter kommunikationen i organisationen mulighederne for 
medarbejdernes selvledelse? 

2. Hvordan medvirker kommunikationen i organisationen til at skabe balance 
mellem hierarki og selvledelse? 

3. Hvordan medvirker kommunikationen i organisationen til at skabe balance 
mellem selvledelse og kontrol? 

Hvis jeg anvendte forskningsspørgsmålene som interviewspørgsmål, ville de virke 

styrende for de interviewede personers sprogbrug og modarbejde spontanitet og 

derigennem påvirke interviewets dynamik. Spontane beskrivelser er at foretrække 

frem for spekulative forklaringer (Kvale & Brinkmann, 2008, s. 153), fordi 

undersøgelsens tema kan forekomme sensitiv for interviewpersonerne: Det handler 

om deres daglige arbejde og kommunikationsprocesser i forhold til deres nærmeste 

ledelse og ledelsens i forhold til dennes medarbejdere.  

Derfor udfoldes forskningsspørgsmålene gennem interviewspørgsmål, der har den 

funktion at bidrage tematisk til produktion af viden og dynamisk til fremme af et godt 

interviewsamspil. (Kvale & Brinkmann, 2008, s. 151) Funktionen opnås ved at 

formulere hovedspørgsmålene i deskriptiv form. Til hvert forskningsspørgsmål 

benyttes således tre uddybende interviewspørgsmål, der tager hensyn til de tematiske 

og dynamiske dimensioner.  

Der er således progression fra problemformulering til forskningsspørgsmål til 

interviewspørgsmål. Dette er illustreret i interviewguiden.  

Jeg har lavet to interviewguides: en til interview med medarbejderne og en til 

interview med mellemlederen. Årsagen til dette er, at medarbejderne og 

mellemlederen har forskellige ledelsesmæssige og kommunikative roller i 

organisationen. Problemformulering og forskningsspørgsmål er de samme, mens få af 

interviewspørgsmålene er forskellige. Dette har jeg gjort for at sikre, at det er samme 

fænomen og genstand for italesættelse, der gør sig gældende.  
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for medarbejdernes 
selvledelse? 

Hvordan medvirker 
kommunikationen i 
organisationen til at skabe 
balance mellem hierarki og 
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kommunikationen i 
organisationen til at skabe 
balance mellem selvledelse og 
kontrol? 
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Hvad forbinder du med 
selvledelse?  

Hvordan oplever du dine 
muligheder for selvledelse i dit 
daglige arbejde?  

Hvordan påvirker 
kommunikationen mellem dig 
og din nærmeste leder din 
(mulighed for) selvledelse? 
Kan du give et eksempel?  

Fortæl om, hvad der (i 
forholdet mellem dig og din 
nærmeste leder) har opmuntret 
dig til selvledelse?  

Hvordan oplever du, at 
organisationens hierarki øver 
indflydelse på din selvledelse?  

Hvordan oplever du, der tales 
om medarbejdernes ansvar i 
organisationen?  

Hvornår oplever du, at der 
bliver ført kontrol med dit 
arbejde? Kan du fortælle en 
situation, hvor det er sket? 

Hvad gør virksomhedens 
kontrol med dit arbejde ved 
dig? 

Hvordan oplever du, at 
kontrollen håndteres af 
organisationens mellemledere i 
forhold til de ansatte? 

 

Interviewguide til interview med medarbejdere 

 

Pr
ob

le
m

-
fo

rm
ul

er
in

g 

Hvordan kan Digitaliseringsstyrelsens mellemledere gennem kommunikation optimere vilkårene for 
medarbejdernes selvledelse? 

Fo
rs

kn
in

gs
- 

sp
ør

gs
m

ål
 

Hvordan understøtter 
kommunikationen i 
organisationen mulighederne 
for medarbejdernes 
selvledelse? 

Hvordan medvirker 
kommunikationen i 
organisationen til at skabe 
balance mellem hierarki og 
selvledelse? 

Hvordan medvirker 
kommunikationen i 
organisationen til at skabe 
balance mellem selvledelse og 
kontrol? 

In
te

rv
ie

w
sp

øg
sm

ål
 

Hvad forbinder du med 
selvledelse?  
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muligheder for selvledelse på 
arbejdspladsen?  

Hvordan påvirker 
kommunikationen mellem dig 
og dine medarbejdere 
muligheden for selvledelse på 
arbejdspladsen? Kan du give et 
eksempel?  

Hvordan oplever du 
organisationens forventninger til 
medarbejdernes selvledelse? 

Hvordan oplever du, at 
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kontrol ved dit arbejde ved 
dig? 

Hvordan oplever du, at 
kontrollen håndteres af 
organisationens medarbejdere 
i forhold til ledelsen? 
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6.3 Efterbehandling af interviews 
Når interviewene er foretaget konstrueres den mundtlige samtale til en skreven tekst. 

Det sker i en såkaldt transskriptionsproces. Jeg vil gøre transskriptionen prosaisk, så 

teksterne er læsbare og citérbare. Det medfører, at betoninger og følelsesudtryk som 

latter og suk ikke indgår i transskriptionerne. Jeg vælger at medtage de pauser, hvor 

respondenterne foretager replikskift, altså ændrer den udtalte sætnings retning. Dette 

markeres  (…) i transskriptionen.  

Efter transskriptionsprocessen og som indledning til analysen af interviewene vil jeg 

foretage en meningskondensering.  

”Meningskondensering indebærer, at de meninger, interviewpersonerne 
udtrykker, gives en kortere formulering. Lange udsagn sammenfattes til 
kortere udsagn, hvor hovedbetydningen af det, der er sagt, omformuleres i få 
ord.” (Kvale & Brinkmann, 2008, s. 227) 

Formålet med kondenseringen er at gøre interviewtransskriptionerne håndterbare i 

forhold til analyse. Kvale & Brinkmann beskriver det som en proces, hvor man 

præsenterer de naturlige ”meningsenheder”, som de udtrykkes af 

interviewpersonerne, derefter omformulerer forskeren det tema, der dominerer en 

natulig meningsenhed, så enkelt som muligt, så udsagnene tematiseres ud fra 

interviewpersonens synspunkt, sådan som forskeren forstår det. Derpå stilles 

spørgsmål til meningsenhederne ud fra undersøgelsens specifikke formål og slutteligt 

knyttes de væsentlige temaer sammen i et deskriptivt udsagn, som gøres til genstand 

for mere omfattende fortolkning og teoretisk analyse. (Kvale & Brinkmann, 2008, s. 

228) 

Meningskondenseringen er væsentlig for opgaven, da det er i den, de interviewedes 

oplevelser af det forhold, organisationen beskriver, præsenteres.  

Den tematiske opdeling, som blev præsenteret i dokumentanalysen, gør sig også 

gældende for meningskondenseringen, hvor resultaterne af dokumentanalyse 

sammenholdes med de interviewedes oplevelser. Derved illustreres forskellene 

mellem organisationens selvbeskrivelse og medarbejdernes og mellemlederens 

oplevelser. Disse forskelle udgør grundlaget for den efterfølgende analyse. 
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6.4 Tematisering 
I det følgende vil jeg følge Kvale & Brinkmanns anbefalinger til kondensering af 

interviews. Formålet er at tematisere de interviewedes oplevelser i forhold til de tre 

hovedpointer i dokumentanalysen: I hvilken udstrækning stemmer medarbejdernes 

oplevelser af forholdet mellem dem og organisationen overens med det forhold, 

organisationen beskriver. Hovedpointerne i den foregående dokumentanalyse stilles 

her op i tre temaer:  

1. Organisationens forventninger om, at medarbejderen leder sig selv i forhold til 
rammer og målsætninger  

2. Feedback og kontrol  
3. Den hjælpende organisation, der kerer sig om balancen mellem arbejds- og 

privatliv 

Efter kondensering af hvert tema, summeres op i forhold til foregående 

dokumentanalyse. Her tydeliggøres forholdet mellem det, organisationen skriver, og 

det, medarbejdere og mellemleder oplever, ligesom det kort beskrives, hvor 

mellemlederen kan kommunikere strategisk for at behandle problemstillingerne. 

Dermed lægger opsummeringerne op til en senere fortolkning og teoretisk analyse 

(Kvale & Brinkmann, 2008, s. 228), hvor CMM-teorien bringes i spil. 

6.4.1 Organisationens forventninger 

Organisationens forventning til medarbejderne er, at de skal lede sig selv og udvikle 

kompetencer i forhold til rammer givet af organisationen. Indenfor rammerne, som 

typisk er økonomiske og resultatorienterede, oplever medarbejderne rum til 

selvledelse. Man har frihed og mandat til at løse en given problemstilling. 

”Jeg forbinder det med, at man får nogle rammer, man kan agere indenfor. Det 
kan være et mål og et budget f.eks. Og så er der en tillid til, at de 
medarbejdere, man har givet et mål eller et givent budget, de nok finder ud af 
det. Og en forventning af, at de kommer til lederen og siger til, hvis de har 
brug for hjælp. Det er den simpleste form for selvledelse.” (A 00:52-8)  

”Jeg forbinder det med, at man som medarbejder har mulighed og mandat til 
at gå til de daglige opgaver, man har fået udstukket, inden for en mere eller 
mindre prædefineret ramme. Selvledelse for mig er helt konkret at 
problemdefinere de fuzzy opgaver og vage ønsker om leveringer, der nogen 
gange kommer fra ledelsen. Jeg hørte en, der sagde - en tidligere 
departementschef - at Finansministeriet per excellence er notorisk dygtige til 
at levere præcise, meget formelle, standardiserede produkter på baggrund af 
nogle ekstremt uklare bestillinger.” (B 00:50-2) 
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 En medarbejder beskriver det som metodefrihed, at 

“[…] så længe man når resultatet uden at forbryde sig mod de regler, der er 
stillet op, så har man selvledt sig og gjort, hvad man skulle.” (C 00:49-9) 

At have klare rammer opleves som en forudsætning for medarbejdernes selvledelse. 

Hvis ikke mellemlederen har klare rammer at kommunikere til medarbejderne, eller 

hvis kommunikationen af disse ikke lykkes, bliver den ledelsesmæssige opgave at 

irettesætte medarbejderne, så de i deres arbejde ikke bevæger sig udenfor rammerne: 

”Hvis rammen var tydelig for alle, og alle havde forstået, hvor vi skulle hen, 
kunne man øve selvledelse indenfor det område. Problemet er, hvis rammen 
ikke er helt klar, og jeg ikke er helt klar i præsentationen af rammen, og der 
samtidig er lidt for mange medarbejdere til, at jeg kan følge op på almindelig 
vis, så kommer de uden for rammen i deres selvledelse. Så skal de puttes ind 
igen, for det går ikke, at man begynder at lave projekter, der ligger udenfor, 
hvad vi må og skal. Så de vil opleve det, som om selvledelsen bliver 
begrænset. Men i princippet er det rammen, der ikke er tydelig nok.” (M 
38:01-0) 

Hvis rammerne er uklare, skabes usikkerhed blandt medarbejderne.  

”Der er helt klart nogen, der har det ligesom mig. Og der er helt klart nogen, 
som tænker, det er umuligt at tage ansvar for noget her. For man får ikke at 
vide, hvad der er vigtigt, hvad der er målet, og hvad der er rammerne. Nogen, 
som oplever, at når de efterlyser svar, så får de det ikke. Så kan man blive 
utryg og utilpas ved dem, som synes, at hverdagen flyder, at det er for svært at 
finde ud af, hvad der forventes af dem.” (D 34:22-2)  

Dermed ses en udfordring for mellemlederen i at kommunikere om rammerne, når 

ledelsen ikke giver klare udmeldinger. Mellemlederen fortæller: 

”Dér oplever jeg ikke, at ledelsesniveauet over mig går ind og forklarer og 
sætter ord på de her ting og fortæller, hvad de forventer. […] Derfor kan det 
være svært af og til at gennemskue, hvad de præcise rammer er. Det gælder 
hele vejen ned. Jeg kan have svært ved at vide, præcis hvad direktionen 
forventer og derfor svært ved at videregive det til mine medarbejdere.” (M 
17:56-3, 19:47-3)”  

Der, hvor rammerne og forventningerne fra ledelsen over mellemlederen ikke er 

tydelige, får man som medarbejder stor frihed til selvledelse. Mellemlederen 

forklarer, at medarbejderne forventes at tage ansvar for at lede sig selv. Det, at man er 

i stand til at påtage sig sådan et ansvar, er en forudsætning for at være en god 

medarbejder på kontoret.  

”Men det vil jo være et sted, hvor man langt hen ad vejen forventes at tage 
rigtig meget ansvar og styre og definere og arbejde ud af. Hvis du er sådan en 
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type, som har det bedste med at få at vide, hvad du skal lave hver dag, og at 
der kommer en ind og ser dig over skuldrene, hvor langt du er kommet osv., så 
mener jeg, man vil egne sig utroligt dårligt til at være i dette kontor.” (M 
02:22-5) 

Der opleves også sammenhæng mellem forventningen om selvledelse på den ene side 

og organisationens struktur og hierarki på den anden. Sammenhængen består rent 

formelt i, at hver leder har ca. 20 medarbejdere under sig. Dermed er der en strukturel 

forventning om selvledelse, fordi lederen ikke ville være i stand til at føre opsyn med 

alle medarbejdere. Cheferne beskæftiger sig med at kvalitetskontrollere og ikke 

proceskontrollere.  

”Jeg synes, det, at der er én chef til omkring tyve medarbejdere, er et vilkår, 
der betyder, der må høj grad af selvledelse til – idet vores arbejde ikke er 
standardiseret. Der er også nogle organisatoriske vilkår, der signalerer, at der 
må selvledelse til, for at det giver mening.” (D 10:15-3)  

Det vil sige, at resultaterne af processerne godkendes, før de kan sendes videre op 

gennem organisationens hierarki. På trods af, at arbejdet ikke er standardiseret, skal 

resultaterne være det.  

Der er en fælles oplevelse blandt de interviewede af, at hierarkiet yder indflydelse på 

medarbejdernes selvledelse. En respondent oplever, at hvis det arbejde, man udfører, 

ikke udmønter sig i sager, der kan føres ind i hierarkiet, mister arbejdet sin relevans i 

forhold til organisationen.  

”Jeg oplever, at hvis ikke man bidrager til hierarkiet - forstået på den måde, at 
hvis ikke dit arbejde direkte afføder sager, som kan føres ind i hierarkiet og 
allerbedst ud af vores hierarki og ind i regeringens hierarki osv. – så ryger man 
ud på sidelinjen” (A 20:44-6)  

Som medarbejder er man selvledende, hvis man tager initiativ til at være det. Der, 

hvor man ikke er selvledende, er i forbindelse med opgaver, der er tæt forbundne med 

formalia såsom kontrakter.  

”Jeg er i høj grad selvledende, fordi jeg selv tager initiativ. Det er egentlig 
kun, når jeg har kontrakter eller ting, der skal godkendes pga. formalia, at jeg 
hiver min chef ind over.” (A 04:50-9)  

Det kommunikeres til medarbejderne, at de har fleksible arbejdstider, metodefrihed til 

at løse opgaverne og forventes at kunne løse dem selvstændigt. Men når opgaven er 

en sagsbehandling, der skal videre op gennem systemet, er der en fastlagt skabelon, 
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der bliver kontrolleret i fire led, inden den er gennem systemet. I den sammenhæng er 

der ikke mulighed for selvledelse. (B 04:14-9) 

På nogle områder oplever medarbejderne altså frihed til at lede sig selv, mens de på 

andre områder oplever at skulle arbejde stringent regelstyret. En af respondenterne ser 

denne opdeling tydeligt i opdelingen af policy-arbejde eller projektledelse: 

”Rammerne gives delvist i det arbejde, jeg er ansat til. I det policy-område, jeg 
arbejder med, er rammerne meget fastlagte. Så er der andre områder, som er 
mere projektledelse og ikke så detailstyrede, hvor friheden er stor og hvor 
selvledelsen ligeledes er stor. Det taler vi om – altså hvor meget, jeg skal lave 
policy og hvor meget, jeg skal lave projektledelse.” (B 05:24-6)  

Følgende udtalelse forklarer grænsen mellem selvledelsen og de betingelser, 

hierarkiet sætter: 

“Der er klart krav om, at man arbejder selvstændigt, og at man leder sig selv 
uden at skulle spørge hele tiden. På den anden side er der også et krav til, at 
man arbejder selvstændigt på en måde, som ledelsen forudsætter, er måden at 
gøre det på. Det bliver fortalt gennem erfaring med rettelser. Når man sender 
noget til ledelsen, som svarer, at det er forkert, så lærer man efterhånden, hvad 
det er, ledelsen vil have - hvad der forventes. Det er ikke selvledelse, det er at 
lære at gøre, hvad der forventes.” (B 09:48-6) 

Mellemlederen oplever ligeledes, at der er en strukturel forventning om, at 

medarbejderne er selvledende. Mellemlederen har for mange medarbejdere under sig 

og for få ressourcer til at give løbende feedback til og føre kontrol med medarbejdere, 

der ikke leder sig selv.  

”Jeg - som jeg nævnte før - er typen, som har lettest ved medarbejdere, som 
har initiativ, engagement og entusiasme og som kan lide denne arbejdsform. 
Hvis du er sådan en, som helst skal have meget klare rammer, og som helst vil 
have opfølgning og have mig til at kigge ting igennem, så har jeg for mange 
medarbejdere til, at det kan lade sig gøre.” (M 09:41-8) 

Den måde, hvorpå det hierarkiske system i organisationen kommer til udtryk, 

oplevede mellemlederen i diskussioner i chefkredsen. Her er det en generel holdning, 

at det kun er kontorcheferne, der må sende sager til direktionen. (M 16:22-6) 

Mellemlederen oplever, at der fra ledelsens og organisationens side er forventninger, 

som medarbejderne skal leve op til. Hvis medarbejderen evner at leve op til de 

forventninger, gives der rum til selvledelse. 

”Her i huset vil det langt hen ad vejen være sådan, hvis du kan vise, du kan 
lave en positiv businesscase, og du kan lave en markedsanalyse, som viser, det 
har potentiale, så kan du gå videre. Så åbent er det på nogle områder. Så længe 
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det giver mening. Og når vi har så relativt få faste, kørende driftsopgaver, er 
der rum for en del nytænkning og selvledelse.” (M 08:51-8) 

6.4.1.1 Sammenholdning af dokumentanalyse og interview 

Organisationen skriver, at den har en forventning om, at medarbejderne tager ansvar 

for at lede sig selv i forhold til rammer og målsætninger. Medarbejderne har ansvar 

for at se sig selv som ufærdige med kompetenceudviklingspotentiale og udvikle sig, 

så det er relevant for organisationen. Denne forventning opleves af både medarbejdere 

og mellemleder. Hvis man som medarbejder ikke er i stand til at lede sig selv og tage 

ansvar indenfor de utydelige rammer, egner man sig dårligt til at være ansat i det 

pågældende kontor.  

Mellemlederen ser det derfor som sin opgave at formidle tydelige rammer til 

medarbejderne, men oplever til gengæld, at ledelsesniveauet over mellemlederen ikke 

giver tydelige rammer, som mellemlederen kan videreformidle. 

Medarbejderne forventes derfor så at sige at lede sig selv og udvikle kompetencer i 

forhold til rammer og forventninger, som de ikke har mulighed for at få tydeliggjort af 

deres nærmeste leder. Utydeligheden giver på den ene side rum for og skaber 

forventning om selvledelse, men samtidig opstår et behov for mere kontrol, så 

medarbejderne ikke bevæger sig udenfor de uudtalte og uklare rammer. Uklarheden 

giver frustration hos både medarbejdere og mellemleder.  

Hvor kan mellemlederen gribe ind i sådan en situation? De rammer, der tales om i 

interviewene, er økonomiske og resultatorienterede vilkår, som ikke står umiddelbart 

til at ændre.  

Det er dog en mulighed for mellemlederen at kommunikere om rammerne på en 

anden måde, så de uklare rammer ikke længere udgør konteksten for selvledelsen og 

kommunikation herom. Mere konkret kan mellemlederen: 

1. forsøge at ændre iagttagelsen af rammerne 
2. skabe nye kommunikationsformer ved at italesætte medarbejdernes selvledelse 

6.4.2 Feedback og kontrol 

Kontrollen af medarbejdernes arbejde foregår på forskellige måder. De to hyppigst 

fremhævede er en formel kontrol, som består i mindre korrektioner og kommentarer, 

og en dialogisk kontrol, som består i samtale.  
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En af de interviewede arbejder med et område, hvor den formelle kontrol er en 

naturlig ting i hverdagen. Medarbejderen producerer sager i et stramt format, som 

godkendes eller rettes af lederen, før de føres videre op i hierarkiet. (B 19:54-8) Her 

opleves kontrollen både som god og dårlig. Kontrollen opfattes som modsat af 

anerkendende ledelse:  

”Det er nærmest stik modsat anerkendende ledelse, fordi her har man noget, 
man tænker: “Det er ok, det her – det er godt tænkt. Det sender jeg opad,” og 
så er der en person, der er hierarkisk højere placeret end en selv, der vurderer, 
om det er godt eller dårligt. Det er min chef. Der diagnosticerer hun sagen, og 
siger: “Er operationen veludført?” Hvis ikke, går hun ind og laver 
“bettermarking”, som vi kalder det. Det gør direktøren også. Jeg ville lyve, 
hvis jeg sagde, det var superfedt at få røde streger i sagerne, og at det var 
motiverende. […] Det er motiverende, når der er diskussion i det: “Spændende 
måde at gøre det på, kunne vi ikke også (…)?” Hvor det er et lidt mere 
spørgende retursvar.” (B 25:12-1) 

Produktet produceres, leveres og vurderes af lederen og sendes så enten videre opefter 

eller tilbage med rettelser. Det opleves imidlertid som mere motiverende, når sagerne 

diskuteres.  

En anden respondent erfarer, at den formelle kontrol sommetider er latterlig og 

irrelevant, og nævner et eksempel: 

“Jeg synes, at der er en masse kontrol, der kommer til at fremstå som latterlig, 
fordi det ikke virker. Eksempelvis med godkendelse og kontrol af fakturaer og 
regninger. Jeg har været ude for, at regninger på 16.000 kr., hvor der 
principielt ikke var behov for dokumentation, strøg lige igennem, mens 
regninger på 64 kr., hvor der var bilag og mødedeltagere på, skulle jeg bruge 
fem e-mails frem og tilbage på at få godkendt. […] Det er selvfølgelig ikke 
kontrol af mit primære arbejde, men det får mig til at få en lidt latterlig 
opfattelse af huset som entitet, fordi man iværksætter. Kontrol er ok, hvis det 
er konsistent og konsekvent. Kontrollen skal give mening. I mit daglige 
arbejde prøver jeg at navigere sådan, at kontrollen af mig er minimal.” (A 
31:28-9) 

Man kan selv bede om at blive kontrolleret ved at få ledelsens godkendelse af de ting, 

man foretager sig. For sager, der ikke skal føres ind i hierarkiet, oplever respondenten, 

at det er dennes ansvar at vurdere, om kontrollen er nødvendig, og hvornår der skal 

kontrolleres:  

”Skal jeg spilde min chefs og min tid med at spørge om lov til at tale på en 
konference? Eller skal jeg bare tilmelde mig og sende mit forslag og så spørge 
om lov? Det er den sidste vej, jeg har valgt at bruge. Jeg gør forarbejdet først, 
og så har jeg hele baggrunden på plads for at spørge chefen.” (A 34:26-7) 
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Mellemlederen fortæller, at den formelle kontrol er en naturlig del af opgaveløsningen 

og derfor ikke nødvendigvis er negativ. Den formelle kontrol ses også som rosende 

kommentarer, når medarbejderens arbejde lever op til de forventninger, der er til dem.  

Feedback og kontrol sker løbende fra mellemlederens side.  

”Det sker til daglig. Vi følger op på de ting, der bliver lavet. Altså ikke til 
dagligt, men løbende.” (M 35:47-6) 

”Jeg prøver at rose og kvittere positivt for dem, som bare kan det, så de også 
får at vide - det kan man være rigtigt dårlig til, fordi det går stærkt - men at 
huske at sige: “Hold da op! Det var lige i skabet!” eller skrive en kommentar, 
at det var “spot-on”. Men dem, som ikke har det, vil de opleve, at jeg oftere 
går ind og snakker med dem, tager møder med dem. I et mere fleksibelt 
arbejdsmarked er det muligt, de ville have stukket af, fordi de ikke orker, at de 
bliver korrigeret hele tiden og derfor får for lidt ros. Men jeg prøver også at 
stimulere, når de så rammer det - så siger jeg: “Lige netop her kører det!” 
Sådan at man også får fornemmelsen af, hvornår det så virker.” (M 13:14-3) 

Medarbejderne forventes at søge kontrol hos mellemlederen. Det opleves som en del 

af selvledelsen, at man som medarbejder søger at få bekræftet sit arbejde.  

”Det er ok, at folk tager et møde med nogle mennesker og får input osv. Men 
inden man begynder at lægge ressourcer ud over en dags arbejde, bør man 
vende det med mig. Det er en del af selvledelsen.” (M 49:29-6) 

Den feedback, mellemlederen giver, og den kontrol, der føres, afhænger både af 

medarbejderens evne til at leve op til forventningerne og resultatet af medarbejderens 

arbejde.  

”Man kan sige, det også er forskelligt fra person til person. Der er nogle 
personer, der er rigtig dygtige til det her. Når de leverer noget, gør de det 
rigtig godt og har fuld fornemmelse af, hvad der forventes af dem. Så er der 
nogle, der ikke gør det. Nogle, hvor man er nødt til at gå ind og tage flere 
snakke og korrigere mere. Når man tre gange har prøvet at få et afsnit i skabet, 
og det bliver ved med at ramme ved siden, hænder det, at jeg selv sidder og 
skriver det. Så det regulerer sig selv lidt i praksis, uden at der bliver sat 
specielt mange ord på det. Jeg tager selvfølgelig en snak med folk, når de 
bliver ved med at levere skævt. Men så er det ikke “selvledelsesord”, jeg 
bruger. Selvom det nok er det, det er.” (M 12:01-4) 

Når det, der leveres, ikke lever op til forventningerne, består feedbacken i en samtale. 

I sidste instans fratages medarbejderne ansvaret, og mellemlederen tager over. Men 

inden, det kommer dertil, giver mellemlederen indikationer eller signaler til 

medarbejderen, som dermed får et billede af, om man leverer indenfor rammerne.  
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”Jeg er jo ikke sådan en, der skælder ud på folk. Men man kan nok godt 
fornemme, at det nok ikke lige var det rigtige, man fik leveret. Men så prøver 
man konstruktivt at forklare, hvad man vil have i stedet for. Og hvis man så 
næste gang, man leverer sagen, skal have den samme tur, begynder det at blive 
lidt trættende. Og så begynder jeg at lyde lidt mere anstrengt, når jeg ikke får 
det, jeg synes, det skal være.” (M 14:23-5) 

Der ses et modsætningsforhold i opfattelsen af den måde, medarbejdernes arbejde 

kontrolleres. Mellemlederen oplever det positivt, når denne udfører formel kontrol i 

form af korrektur og kommentarer. Der lægges derimod op til samtale, hvis der skal 

større rettelser til.  

”Derfor tænker jeg, at hvis man kan det, prøver jeg at indikere retningen og 
sige, når noget er på vej for langt ud. Eller hvordan vi bedre kan sælge det i 
denne her kontekst, rette det lidt til - med små korrektioner. Vi kan tage nogle 
snakke, hvis der skal større korrektioner til.” (M 09:41-8) 

Modsat oplever medarbejderne, at den dialogiske kontrol i form af samtale er den, der 

er positiv og fremmende.  

6.4.2.1 Sammenholdning af dokumentanalyse og interview 

Organisationen skriver, at løbende feedback og kontrol er et centralt element i den 

enkeltes udvikling. De opgaver, der er relevante for organisationen, hænger sammen 

med hierarkiet. Når organisationsstrukturen gør, at mellemlederen ikke kan 

kontrollere hver enkelt medarbejders opgaveløsning, må medarbejderne løse sine 

opgaver efter stramme formalia. Dermed hæmmes metodefriheden og selvledelsen. 

De opgaver, der føres ind i hierarkiet, kontrolleres formelt. Denne form for kontrol 

består i kommentarer og små korrektioner, og opleves af mellemlederen som 

fremmende og positivt.  

For mellemlederen er dialogisk kontrol nødvendiggjort af, at medarbejderen ikke af 

sig selv udfører sit arbejde i overensstemmelse med forventningerne. Medarbejderne 

er af en anden opfattelse og oplever, at den dialogiske kontrol, hvor man har samtaler 

med lederen, er fremmende og positiv for arbejdets udførelse og udviklingen. 

En mulighed er at anskue kontrollen som en konstruktion. Ved at forholde sig til den 

som konstruktion kan mellemlederen kommunikere med medarbejderne gennem 

dialog, og dermed sætte kontrollen i perspektiv. Mellemlederen kan således 

1. gennem dialog bidrage til at fremme bevidsthedsformer 
2. slutte fred med kontrollen i stedet for at se den som værende en konflikt 
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6.4.3 Den hjælpende organisation 

Medarbejdernes oplevelse stemmer på nogle punkter overens med Finansministeriets 

beskrivelse af en hjælpende organisation, hvor ledelsen interesserer sig for at hjælpe 

medarbejderen til at skabe balance mellem arbejds- og privatliv. Det opleves, at 

medarbejderen har ansvaret for at italesætte balancen, men ikke, at det hænger 

sammen med uvillighed fra ledelsens side. Medarbejderne ser det som deres opgave at 

kontakte lederen, hvis noget ønskes italesat eller drøftet. 

En medarbejder oplever, at der ikke er nogen hindring for at kontakte sin leder 

uformelt og tage en samtal, men oftest sker dette kun, hvis henvendelsen er 

arbejdsrelateret, og der er noget konkret at tale om.  

”Jeg kunne godt tænke mig at blive opsøgt lidt engang imellem. Men jeg tror 
mere, jeg synes, det er vigtigt, jeg bliver bedre til at bede om en kort samtale 
af og til. Så ville det være, når der var noget fra min side at snakke om - det 
gælder naturligvis også omvendt. […] der ikke er noget problem for mig i lige 
at stikke hovedet ind til hende eller direktionen og snakke lidt. Det gør jeg 
også med ting, der er konkrete.” (C 26:32-0) 

En anden medarbejder påtager sig direkte ansvaret for ikke at tale nok med sin leder. 

Denne taler mere med souschefen. Det hænger sammen med, mener denne, at 

forholdet mellem lederen og medarbejderen ikke lægger op til at tale løst og være 

anerkendende. Medarbejderen har opfordret lederen til at praktisere daglig dialog med 

medarbejderne, men erkender altså samtidig, at det i lige så høj grad er 

medarbejderens ansvar at iværksætte dialogen. 

”Jeg taler for lidt med min daglige leder. Det gør jeg. Men det handler om stil. 
Jeg taler mere med souschefen. Vi er lidt tilbage til den der med lederens 
egenskaber og personlighed. Hvis ikke, det ligger til én at snakke løst og være 
anerkendende, kommer det ikke til at virke. Jeg har opfordret min leder til 
dagligt at gå rundt og sige hej til medarbejderne. Bare sørge for at vise sig og 
have daglig dialog. Jeg ved, der er nogen, der synes, det er meget frustrerende, 
at det ikke sker. Så jo, man kan klare det med kommunikation.” (A 49:07-1) 

Det er individuelt, hvor meget hver enkelt medarbejder har dialog med 

mellemlederen. Dette hænger sammen med de ressourcer, mellemlederen har til 

rådighed.  

”Nu er selvledelse ikke et ord, jeg bruger meget. Men altså vil der være nogen, 
som synes, vi har en rigtig tæt dialog, og som forfølger det rigtigt godt. Og så 
vil der være nogen, som ikke gør det. Dem, som er dårlige til at komme til 
mig, og hvor jeg er dårlig til at komme til dem. Men når jeg har så mange 
medarbejdere og så mange faglige sager også, har jeg ikke mulighed for at 
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tage en daglig runde og gå rundt og lige… Det bliver for sjældent. Det ville 
jeg gerne have mere tid til, og det er helt klart et af mine ønsker - at have mere 
tid til at kunne tage en runde engang imellem.” (M 28:09-1) 

6.4.3.1 Sammenholdning af dokumentanalyse og interview 

Organisationen skriver, at det er et ledelsesmæssigt ansvar, at der skabes mulighed for 

balance mellem arbejde og privatliv for medarbejderne. Organisationen beskriver, at 

der er daglig opmærksomhed på balancen, og at det er et fælles ansvar mellem chefer 

og medarbejdere, at der skabes balance. 

Medarbejderne oplever, at det faktisk er muligt at italesætte uformelle, ikke 

arbejdsrelaterede emner overfor deres leder. Men de benytter sig ikke af muligheden. 

Det er en fælles oplevelse for medarbejderne, at der ikke kommunikeres tilstrækkeligt 

uformelt mellem dem og deres leder, og de påtager sig selv ansvaret for dette.  

Mellemlederen ser også, at ansvaret for at italesætte uformelle emner ligger hos 

medarbejderne. Det er en forventning, der ikke opfyldes. Det anerkendes samtidig, at 

mængden af dialog med de enkelte medarbejdere er forskellig og for nogen ikke 

tilstrækkeligt. For at imødekomme det ledelsesmæssige ansvar – at give mulighed for 

balance i medarbejderens arbejds- og privatliv – har mellemlederen mulighed for at 

1. bidrage til skabelsen af relationer mellem denne og medarbejderne 
2. indgå i relationerne  
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7 CMM-teoriske anbefalinger 

Talehandlinger er som nævnt ifølge Pearce den mest tilgængelige del af 

kommunikationsprocessen, hvorved det er muligt at påvirke og/eller bryde den 

kontekstuelle kraft. Pearce kalder den kontekstuelle kraft den logiske kraft, og 

beskriver brydningen med den således:  

”Det er […] mere fremmende at ændre den logiske kraft, som får dem til at 
tro, at de må gøre det, de gør. Altså, hvis vi opfatter os som deltagere i de 
forskellige sociale spil, som vores samfund består af, så ville det være bedre at 
ændre spillet, så vi kommer til at spille efter andre regler, frem for at 
overbevise andre om, at de ikke skal spille med, eller at de skal spille på en 
sådan måde, at de taber.” (Pearce, 2007, s. 150) 

Tesen for denne analyse er, at mellemlederen ved at udføre andre talehandlinger end 

de nuværende, kan ændre den implikative kraft og bidrage til skabelsen af nye 

kommunikationsformer. Derigennem påvirkes den kontekstuelle kraft for 

medarbejderne, og vilkårene for selvledelse i organisationen optimeres – der skabes 

bedre sociale verdener i organisationen.  

Skemaet nedenfor opstiller sammenhængen mellem de tre temaer – organisationens 

forventning, feedback og kontrol og den hjælpende organisation – og CMM-teoriens 

begreber. Sammenhængen skal ikke forstås som absolut. De tre temaer har alle 

indflydelse på den implikative og kontekstuelle kraft, der gør sig gældende for 

samtlige kommunikationer i organisationen. Det vil med andre ord sige, at ændringer 

i hvert tema har indflydelse på den sociale verden, organisationens medlemmer indgår 

i. Eksempelvis er feedback og kontrol relateret til episoder, organisationens 

forventninger relateret til selver og bevidsthedsformer osv.  

Tema CMM-teori 

Organisationens forventning Episoder 

Feedback og kontrol Selver og bevidsthedsformer 

Den hjælpende organisation Relationer og ånd 
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Opdelingen og sammenhængen skyldes, at de interviewede beskrev organisationens 

forventning og rammer som udgangspunkt for selvledelsen. Hvis man holder fast i 

talehandlinger som vores sociale verdeners mindste bestanddel, vil man ved at ændre 

talehandlingerne kunne ændre udgangspunktet for medarbejdernes selvledelse. 

I det følgende vil jeg beskrive, hvordan kommunikationsperspektivet anlægges, og 

hvordan medarbejderne danner betydning og koordinerer handlinger i de episoder, der 

udspiller sig i organisationen. Derpå gives anbefalinger til, hvordan mellemlederen 

med dialogiske talehandlinger, hvor den enkelte deltager forbliver i et spændingsfelt 

mellem sit eget ståsted og en grundlæggende åbenhed over for andre, kan handle 

anderledes i de tre temaers forgreningspunkter.  

7.1 Organisationens forventninger 
I fastholdelsen af kommunikationsperspektivet opstår der to aspekter i skabelsen af 

episoder. På den ene side er betydningsdannelsen, altså hvordan vi opfatter, hvilke 

episoder der udspiller sig. På den anden side findes handlingskoordineringen, altså 

hvordan vi kan fremkalde ønskværdige episoder. (Pearce, 2007, s. 125)  

Anskuer man forventningen om medarbejdernes selvledelse som episode eller 

kommunikationsform, er det interessant at se, hvordan mellemlederen kan påvirke 

den måde, hvorpå medarbejderne danner betydning og koordinerer handlinger i den.  

7.1.1 Betydningsdannelse og rammesætning 

Pearce pointerer – jf. Luhmanns iagttagelse af kommunikation som systemoperation – 

at alting har mangfoldige betydninger, og at den betydning, man tillægger en given 

episode, afhænger af den synsvinkel, man anlægger. (Pearce, 2007, s. 126) 

Rammesætningen giver betydning til episoden.  

”Den gør det muligt for brugeren at lokalisere, opfatte, identificere og 
rubricere et tilsyneladende uendeligt antal konkrete foreteelser, som den 
afgrænser. […] Det ser ud til, at vi næppe kan kaste vores blik på noget uden 
at aktivere en grundramme, som gør det muligt at gætte på, hvad der er gået 
forud, og som giver forventninger om, hvad der sandsynligvis vil komme 
bagefter.” (Pearce, 2007, s. 127) 

Både medarbejderne og mellemlederen beskriver i interviewene, at rammerne er 

vigtige for medarbejderens selvledelse. Men hverken forventningen eller måden at 

lede sig selv på er imidlertid italesat. Det forudsættes, at medarbejderen har kendskab 
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til forventningerne, (M 33:05-2; 11:16-1) men der tales ikke med medarbejderne om 

organisationens forventninger. 

Selvledelsen er på samme måde noget, der forudsættes, men som heller ikke er 

italesat. (D 02:24-3, 03:01-8; C 01:57-2; B 02:19-9, 03:10-1) 

Forventningen om selvledelse og måden, hvorpå man leder sig selv, er to områder, 

der jf. Pearces teori er oplagte at italesætte for derved at sætte en fortolkningsramme 

for kommunikationen. Det handler om at indsætte en episode i en sammenhæng, i en 

fortolkningsramme, som tilbyder det grundlag, der giver episoden betydning. Dette er 

en afgørende del af betydningsdannelsen. I rammesætningen sker en selektion, 

hvorved kommunikationens kompleksitet reduceres – igen sammenligneligt med 

Luhmanns kommunikationsteori, hvor både meddelelse, meddelelsesform og 

forståelse er afhængig af selektionskriterier. Pearce pointerer dette ved hjælp af 

Goffman:  

”Goffman siger, at [rammerne] ”giver” os – i den forstand, at de ”udskærer” – 
vores sociale verdener. […] Den eneste måde, vi kan skabe mening på, er ved 
at fokusere på noget og ikke på andet, ved at trække noget i forgrunden på 
bekostning af andet, og ved at betragte visse sekventielle mønstre frem for 
andre.” (Pearce, 2007, s. 127) 

Vi kan ikke opfatte alt, der foregår i en kommunikationsproces. Derfor sætter vi en 

ramme, der gør os i stand til at fokusere på visse sekventielle mønstre frem for andre. 

Pearce præsenterer tre begreber, som kan medvirke til påvirkning af rammen: 

punktuation, plotdannelse og kontekstualisering.  

I denne sammenhæng er episoden ikke et narrativ, hvorfor jeg i det følgende udelader 

punktuation og plotdannelse og blot fokuserer på kontekstualisering. 

7.1.2 Kontekstualisering 

Kontekstualisering kan forklares som metakommunikation. Kontekstualiseringen 

bringer budskab om, hvilken episode der udspiller sig. Det er en rammesætning af 

kommunikationen,4 en beskrivelse af, hvilken type kommunikation, man deltager i – 

leg, spil, debat, osv. 

Kontekstualiseringen gør det muligt at iagttage ”historier i historien”. (Pearce, 2007, 

s. 130) Pearce formaliserer kontekstualisering i en såkaldt hierarkimodel. Med en 

                                                
4 Dette svarer til diskursforståelsen hos Foucault, hvor viden om et subjekt produceres i diskurser. 
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sådan hierarkimodel opstiller jeg nedenfor, hvordan kontekstualiseringen kunne være 

anderledes:  

 

 

De episoder, der ifølge undersøgelsen udspiller sig i organisationen, indgår i en 

kontekst af strukturel forventning om medarbejdernes selvledelse. (D 10:15-3; M 

09:41-8) Det ligger implicit i den måde, man arbejder på i organisationen, at man er 

ansvarlig for processerne. Der tales af og til om selvstændighed, men som sådan er 

selvledelse en uudtalt forventning til medarbejderne og deres måde at arbejde på.  

Idet uklar forventning danner kontekst for kommunikation, har det effekt på 

betydningsdannelsen, som er et anliggende for det autopoietiske, psykiske system. 

(Kneer & Nassehi, 1997, s. 77) Mellemlederen kan, ved at påvirke eller ændre 

medarbejdernes kontekst for forståelse af episoden, frembringe en anden opfattelse af, 

hvilke talehandlinger, der er ønskelige, og hvilke, der ikke er. Ved at italesætte 

forventningen og selvledelsen gennem dialog, virkeliggøres episoden på en anden 

måde. Denne virkeliggørelse beskrives i det følgende. 

7.1.3 Handlingskoordinering 

Episoder virkeliggøres gennem den anden side af kommunikationsperspektivet, 

nemlig handlingskoordineringen. (Pearce, 2007, s. 137) Her fokuseres på, hvordan 

man gennem koordinering af handlinger udvikler en episode til at være nyttig.  

Når mellemlederen aktivt italesættelser forventningen og selvledelsen, kan 

italesættelsen betragtes som strategisk kommunikation. Virkeliggørelsen sker dermed 

som en planlagt episode, hvilket har betydning for handlingskoordineringen. At 

episoden er planlagt betyder nemlig, at kendskabet til den episode medfører, at de 

involverede parter forventes at udføre bestemte typer af handlinger. 

Hierarkimodel over episoden som den er nu, og hvad den kunne ændres til 
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”I disse samtaler kommer episodearbejdet tydeligt til udtryk. Begge yder en 
indsats for at sikre, at de, uanset hvad den anden siger, samvirker for at skabe 
en episode med den ønskede ”civilisatoriske” karakter. Undertiden medfører 
det, at de behandler temmelig skarpe kommentarer som en spøg frem for at 
lade sig fornærme af den.” (Pearce, 2007, s. 140)  

I fortsættelsen af ovenstående citat beskrives den del af den planlagte episode, der 

giver trækket opad. Trækket opad ”[…] består af nye ideer, institutioner og 

praksisser, som løfter og styrker mennesker og samfund.” (Pearce, 2007, s. 23) Det er 

trækket opad, der er målsætningen ved indførelsen af dialog:  

”[…] ofte indebærer det, at man indrømmer begrænsningerne ved ens egne 
standpunkter; og næsten altid fører det frem til en overenskomst (det 
forjættede ”fælles terræn”), som rummer det bedste af de standpunkter, de 
begge oprindeligt havde spillet ud med.” (Pearce, 2007, s. 140) 

Det, der kunne ske, hvis mellemlederen indførte dialog om forventningerne og 

selvledelse inden for de angivne rammer, er, at de forventede handlinger i episoden 

blev eksempelvis undren eller eftertanke omkring den måde, man som medarbejder 

håndterer forventningen om selvledelse, og den måde, hvorpå man leder sig selv. 

Argumentet for at gøre episoden til dialog er altså, at forventningerne til 

talehandlinger i en planlagt episode kan blive for kontrollerede eller lukkede, hvis der 

ikke er mulighed for at afvige. I en dialog derimod er der mulighed for at dæmpe 

kontrollen af talehandlinger og dermed give plads til afvigelser.  

”Udnytter man hensigtsmæssigt afvigelsen mellem det, der var hensigten og 
det, der blev gjort, så kan det blive en åbning mod skabelsen af bedre sociale 
verdener.” (Pearce, 2007, s. 103) 

Mellemlederen skal i det nuværende vurdere, om medarbejderen er i stand til at 

arbejde selvledende inden for rammer, mellemlederen ikke kan formidle eller få 

formidlet. Mellemlederen skal vurdere, om medarbejderen leder sig selv rigtigt eller 

forkert. Mellemlederens vurdering udgør et forgreningspunkt, hvor mellemlederen 

altid kan handle anderledes, jf. begrebet om kontingens. 

”Er vi mere opmærksomme på replikskiftene i kommunikationsprocessen, kan 
vi styrke vores evne til at lokalisere de forgreningspunkter, hvor vi, hvis vi 
handler klogt, kan ændre samtalens forløb og dermed skabe et andet ”efterliv”. 
Hvis vi er meget kloge, og en smule heldige, kan vi forbedre vores sociale 
verdener.” (Pearce, 2007, s. 18) 

Ved at påbegynde dialog i stedet for blot at foretage en vurdering, handler 

mellemlederen anderledes i forgreningspunktet. Der opstår en forskel, fordi 
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vurderingen sættes i perspektiv. Derfor skal vi i det følgende se nærmere på, hvordan 

mellemlederen i praksis kan gribe denne kommunikation an ved opmærksomhed på 

forgreningspunkterne. 

7.1.4 Mellemlederens talehandlinger 

Pearce peger på, at man bør opfatte talehandlingers betydninger som en strøm gennem 

sekvenser af koordinerede handlinger. Han strukturer denne strøm eller proces i det, 

han kalder den konversationelle triplet. (Pearce, 2007, s. 111) 

1. [Hun] siger:_____ 

2. [Han] siger:_____ 

3. [Hun] siger:_____  

Mellemlederen bør være facilitator, som den der sætter medarbejderne i stand til at 

indgå i dialog. Dette sker konkret ved, at mellemlederen bidrager med talehandlingens 

første og tredje replik i den konversationelle triplet.  

Den første replik kan f.eks. være et spørgsmål, som bunder i ægte nysgerrighed frem 

for f.eks. at finde brist og mangler i andres ræsonnementer. I stedet for at tale om, 

hvad medarbejderen bør gøre for at leve op til forventningerne, kan mellemlederen 

spørge ind til, hvordan medarbejderen oplever de forventninger, der er til denne.  

Den tredje replik kan så være: 

• En opsummerende parafrase (som lader den, der har talt, vide, at hun er blevet 

hørt og forstået) 

• Et afklarende spørgsmål eller en opfordring til taleren om en uddybning (også 

her lader man taleren vide, at hun er blevet hørt og forstået, og at lytteren er 

oprigtig nysgerrig) 

• En anerkendende reformulering (som både bekræfter taleren og omformulerer 

det sagte på en sådan måde, at det virker indbydende frem for offensivt over 

for andre tilstedeværende, som ikke er enige i talerens synspunkter)  

(Pearce, 2007, s. 121) 

Samme diskursive tilgang kan anvendes ved italesættelsen af medarbejderens 

selvledelse med det indledende spørgsmål: Hvordan oplever medarbejderen det at 

skulle lede sig selv? 
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I en sådan dialog lægger mellemlederen op til refleksion af forholdet mellem 

organisation og medarbejder. I medarbejderens handlingskoordinering virkeliggøres 

episoden som en refleksiv dialog. 

Pointen er, at mellemlederen kan handle anderledes i forgreningspunktet. I stedet for 

at søge at finde frem til fejl og mangler og markere de rammer, medarbejderen skal 

arbejde indenfor, kan forholdet mellem organisationen og medarbejderen sættes i 

perspektiv. 

Hvis mellemlederen handler anderledes i forgreningspunktet, gives altså mulighed for 

skabelsen af nye kommunikationsformer.  

7.1.5 Kommunikationsformer 

For at anlægge kommunikationsperspektivet på episoder foreslår Pearce, at episoder 

ses som emergente entiteter i form af kommunikationsformer. (Pearce, 2007, s. 124) 

Episoder bliver dermed et enhedsskabende princip, der bevarer grænser og 

reproducerer sig selv. Episoder modstår forandringer ved at tiltrække lignende 

episoder og frastøde dem, der er anderledes eller truer med at ændre dem. (Pearce, 

2007, s. 146) I systemteorien hedder det, at kommunikation er sociale systemer, der 

reproducerer sig selv på den måde, at de fortløbende knytter kommunikationer an til 

kommunikationer. (Kneer & Nassehi, 1997, s. 69) 

Kommunikationsformerne er altså autopoietiske systemer, som iagttages og tolkes og 

på baggrund deraf reproduceres i en gensidig tilkendegivelse. De emergente 

kommunikationsformer består i iagttagelsen af systemets ydre grænser og er således 

overladt til perceptionen hos det psykiske system. 

I den nuværende kommunikation mellem mellemleder og medarbejdere reproduceres 

kommunikationer om de uklare rammer. Dette hindrer trækket opad, fordi resultatet af 

kommunikationerne er en konstatering af, at der er uklare rammer. Nye 

kommunikationsformer ændrer den selvforstærkende proces. Igen kan der 

sammenlignes med Luhmanns definition af iagttagelse som en indikation indenfor 

rammen af en forskel. Luhmann pointerer netop, at alle iagttagelser opererer ved 

hjælp af en forskel – man kan ikke iagttage noget, der ikke er anderledes. Det er 

således forskellen, der angiver, hvordan der iagttages. (Andersen, 2012, s. 27) 



71 
 

Forenklet vil det sige, at der må skabes nye episoder frem for at ændre de værende. 

Der skal altså nye kommunikationsformer til, hvilket Pearce også giver udtryk for: 

”[…] der er meget stor sandsynlighed for, at man i en familie eller i en 
organisation, hvor man har fundet en bestemt dialogepisode, også finder en 
anden, som ligner den. Det ene ræsonnement synes at lede til det næste; og de, 
der giver ordrer, modtager dem også.” (Pearce, 2007, s. 146) 

Sådanne nye kommunikationsformer skabes ved italesættelse af forventningen og 

selvledelsen i dialog.  

7.2 Feedback og kontrol 

Første skridt til at ændre kommunikationsmønstret i organisationen er mellemlederens 

indføring af dialog. Næste skridt er at anlægge et nyt perspektiv på de nye 

kommunikationsformer, hvorigennem den feedback og kontrol, der gives udtryk for i 

interviewene, gøres til genstand for iagttagelse.  

7.2.1 Bevidsthedsformer emergerer i kommunikationsprocesser 

Pearce skriver, at der er en gensidig relation mellem kommunikationsmønstre og 

”selver”. Selvet skabes i kommunikationsprocesser og bliver en del af disse, når det er 

skabt.  

”Jeg er overbevist om, at der er en gensidig relation mellem 
kommunikationsmønstre og ”selver”. Vi bliver i en vis udstrækning det selv, 
vi er, på grund af de kommunikationsformer, vi indgår i, og de 
kommunikationsformer, vi til dels er ansvarlige for at frembringe, formes af 
det selv, vi er blevet. (Pearce, 2007, s. 168) 

I lighed med episoder kan selvet betragtes som en måde, hvorpå vi gør særlige 

aspekter af vores sociale verdener til mærkbare entiteter, og hvorpå selvet præger og 

begrænser den måde, vi kommunikerer på. (Pearce, 2007, s. 170) Det vil sige, at vores 

”selv” ændres ved udvikling af bedre kommunikationsformer, hvilket igen fører til 

emergens af en højere form for bevidsthed. (Pearce, 2007, s. 173)  

Pearce bemærker, at deltagere i dialogisk kommunikation griber tingene an ud fra 

forskellige former for bevidsthed. Bevidsthedsformer handler så at sige om evnen til 

at sætte sine egne og andres anskuelser, modstridende tanker og synspunkter i 

perspektiv. Fra et sådant perspektiv bliver man i stand til ”at anerkende, at der også er 
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noget hinsides grænserne for ens egen opfattelses- og erkendelsesevne.” (Pearce, 

2007, s. 164)5 

Dette kan sammenlignes med systemteoriens iagttagelse af anden orden. Når en 

iagttagelse iagttager, kan den ikke samtidig iagttage sig selv – der skal en ny 

iagttagelse til, for at iagttage iagttagelsen. Den første iagttagelse er sin egen blinde 

plet. (Luhmann, 1993) Iagttagelser af anden orden er at iagttage iagttagelser. Man kan 

kalde det ”at træde et skridt tilbage” eller ”at sætte tingene i perspektiv”.  

”Det er en insisteren på at blive ved iagttagelserne og ikke straks flytte blikket 
væk fra dem hen imod deres kontekst af årsag eller betydning. Iagttagelser 
skal ikke fortolkes. Deres mening skal ikke udfoldes. Iagttagelser skal heller 
ikke forklares. De skal blot beskrives og diagnosticeres.” (Andersen, 2012, s. 
30) 

Det er netop i dette perspektiv eller i denne iagttagelse, bevidsthedsformer emergerer. 

Bevidsthedsformer kan altså anses som en epistemologisk evne. Pearce benytter 

Robert Kegan til definition af epistemologi som en teknisk term. Epistemologi er den 

dynamiske 

”[…] proces gennem hvilken vi skaber virkelighed, den proces gennem 
hvilken vi kreerer viden.” Denne proces involverer den måde, hvorpå vi 
forstår relationen mellem os selv (”subjektet” eller det ”jeg”, som skaber 
virkelighed) og objekterne (begivenheder og fænomener i vores sociale 
verdener, som vi erkender gennem epistemologier, herunder også det ”mig”, 
som ”jeg” ved, jeg er). Vores epistemologier omfatter ”selve formen på det 
vindue eller de briller, hvorigennem vi betragter verden. En given subjekt-
objekt-relation etablerer vinduets form.” (Pearce, 2007, s. 164) 

Føres den bevægelse, citatet beskriver, over på kontrollen og medarbejdernes 

oplevelse deraf, er det centrale tema ikke længere kontrollens indhold eller udførelsen 

af den. Det handler i stedet om, hvordan opfattelsen af den bliver til. Kontrollen bliver 

en konstruktion, man kan forholde sig til. Kontrollen er en kommunikation, en 

systemintern konstruktion af en systemekstern verden, en perception af det sociale 

system. Ved at iagttage den i anden orden, neutraliseres dens kode negativ eller 

positiv, fordi den blot er en iagttagelse.  

Dialogen mellem mellemleder og medarbejder kan give mulighed for at iagttage, 

hvordan kontrollen som episode iagttages. I det nuværende er der en forskel i 

                                                
5 Det svarer til det dannelsesideal, som Luhmann-inspirerede Lars Qvortrup slår til lyd for, når han 
definerer dannelse i det hyperkomplekse samfund som evnen til at iagttage refleksivt og ”sætte sig i 
den andens sted, diskutere bestemte kodificeringers gyldighed i forhold til andre mulige kodificeringer, 
iagttage sig selv udefra – f.eks. selvironisk – indgå i metadiskussioner, osv.” (Qvortrup, 1998, s. 301 f.) 
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oplevelsen af, hvad kontrollen gør ved medarbejdernes selvledelse. (B 25:12-1; M 

09:41-8) Forskellen består i opfattelsen af, om det er den formelle eller den dialogiske 

kontrol, der er mest fremmende for selvledelsen. Den forskel er interessant at iagttage 

og italesætte, hvilket forudsætter, at mellemlederen og medarbejderen er klar over, at 

der er en forskel.  

Kontrollen kan ses som en kontekstuel kraft, en naturlig del af arbejdet, der 

konvergerer talehandlinger og opgaveløsninger i en bestemt retning. (M 35:47-6) Det 

er i denne løbende kontrol, at der er et forgreningspunkt. For at frembringe bedre 

kommunikationsformer fokuseres der på at ændre den implikative kraft, som former 

det, man kan gøre i en episodes enkelte øjeblikke. Ved at diskutere interesser, 

formålet med kontrollen og standpunkter kan der skabes kommunikationsformer, som 

åbner op for anden iagttagelse af kontrollen, en iagttagelse af kontrollen som en 

konstruktion. Kommunikationsformer tiltrækker andre kommunikationsformer, og på 

den måde kan man nærme sig ”kosmopolitisk kommunikation”. (Pearce, 2007, s. 153) 

”Kosmopolitten betragter uoverensstemmelser som en lejlighed til at lære om 
forskellige måder at konstruere virkelighed på og fortolker dem som 
ressourcer, så længe de ikke fuldstændig blokerer for koordination. 
Uoverensstemmelser om, hvad der skal gøres, betragtes som dilemmaer, hvor 
to opfattelser af, hvad der er rigtigt, støder sammen. I sådanne tilfælde 
undersøger de baggrunden for de forskellige opfattelser og forsøger at øge 
deres viden for at se, hvilken ”rigtighed” der er mest passende, eller om der 
kunne være en tredje måde at løse konflikten på.” (Pearce, 2007, s. 149) 

Dermed bliver det muligt at forholde sig til kontrollen i et nyt perspektiv. Man kan 

slutte fred med den: 

”Fredsslutning kræver, at man kan indse, at begge parter kan have gode 
grunde for deres standpunkter, og at ingen af parterne sidder inde med den 
endelige sandhed. Fredsskabere er mere interesseret i at skabe muligheder og 
sikre, at den bedste mulighed vælges, frem for at man drages ind i konflikter 
og så ser, hvem der vinder. De forsøger at skabe processer (som dialog eller 
forhandling), hvor alle parter kan deltage fuldt ud.” (Pearce, 2007, s. 167)  

Fredsskabelse er baseret på en principiel modstand mod ensidige processer, (Pearce, 

2007, s. 168) og som sådan bliver kontrollen et fælles projekt.  

7.3 Den hjælpende organisation  

Medarbejderne oplever, at det er muligt at italesætte uformelle, ikke arbejdsrelaterede 

emner overfor deres leder. Men de gør det ikke. Mellemlederen ser, at ansvaret for at 
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italesætte uformelle emner ligger hos medarbejderne. Det er en forventning, der ikke 

opfyldes. Det anerkendes samtidig, at mængden af dialog med de enkelte 

medarbejdere er forskellig og for nogen ikke tilstrækkelig.  

Årsagen til, at der ikke tales om balancen mellem arbejds- og privatliv, skal 

formodentlig findes i relationen. Relationer er i CMM perspektiv vigtige for 

problemstillingen, fordi vores livskvalitet mest umiddelbart er en funktion af vores 

relationer. 

Ligesom selvet, emergerer relationer i sociale interaktionsmønstre. Relationer har 

karakteristika, som rummer kræfter, der ikke findes hos de enkelte komponenter, de er 

sammensat af. De karakteristika kalder Pearce ånd. (Pearce, 2007, s. 180) Pearce 

skelner mellem det at være relateret og det at indgå i en relation.  

”Men indgår vi også i relationer? Hvis det er tilfældet, så er det fordi, vi har 
skabt disse relationer. Til forskel fra salt- og peberbøsser kan vi benævne 
vores relation som venskab eller fremmedhed. (Denne navngivning er måske i 
endnu højere grad det, der adskiller ”en relation” fra det ”at være relaterede”). 
Vi kan udvikle vores relationer på en sådan måde, at vores handlinger sammen 
flyder gnidningsløst eller kolliderer voldsomt.” (Pearce, 2007, s. 182) 

I udviklingen af relationer foretager Pearce endnu en skelnen:  

”Set i det individuelle perspektiv begynder vi at regne med de andre, idet vi 
afpasser vores adfærd med deres, sætter navn på relationen, gør forskellige 
ting af hensyn til eller på grund af relationen, osv. Set i en iagttagers 
perspektiv udvikler relationen en egen ånd. Relationen selv ”handler” på 
måder, hvor den bruger dem, der indgår i den, til egne formål, den former 
deres selv og er selvkontrollerende og selvopretholdende.” (Pearce, 2007, s. 
182) 

Relationen har dermed samme karakteristika som et autopoiesisk system: Den er 

kendetegnet ved lukkethed, rekursivitet, selvreferentialitet og autonomi. Dermed 

vedligeholder relationen som system sig selv ved at knytte sig an til de 

kommunikationer, der er om den. 

Konkret betyder det, at hvis det er ledelsens ansvar at gøre det muligt for 

medarbejderen at skabe balance mellem arbejds- og privatliv, kræves en leder-

medarbejder relation, der vedligeholdes. Hvis der ikke kommunikeres i og om denne 

relation, udvikler relationen ikke ånd. 

Hvis organisationens rammer og kontrollen af medarbejderne anses som vigtige 

elementer i medarbejderens hverdag, vil mellemlederen ved at indgå i dialog med 
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medarbejderne derom kunne bidrage til vedligeholdelse og udvikling af de indbyrdes 

relationer. Det vil med andre ord sige, at for at give medarbejderne mulighed for at 

skabe balance mellem arbejds- og privatliv, må dialogen mellem mellemleder og 

medarbejder holdes i fokus. 

Episoder mellem mellemleder og medarbejdere udspiller sig i det nuværende, når 

hierarkiet eller organisationsstrukturen lægger op til det. Altså eksisterer relationen 

mellem mellemleder og medarbejder i kraft af organisationens hierarki. Det betyder 

for relationen, at dens kontekst er de episoder, der udspiller sig mellem mellemleder 

og medarbejder. Når episoder er kontekst, tegner disse relationen. 

Pearce beskriver vigtigheden i at fokusere på at skabe positive episoder i udviklingen 

af en relation: hvis der udspiller sig en række positive episoder, får man den 

opfattelse, ”at den anden er et godt menneske at have en relation til; går det ikke godt, 

afbryder de måske relationen og indleder relationer til andre.” (Pearce, 2007, s. 186) 

Er der tilstrækkeligt positive episoder, sker der et skift i kontekstualiseringsmønstret, 

en sløjfe, hvor relationen bliver den øverste kontekst:  

 

Ændring i kontekstualiseringsmønstret 

Hvis det ikke går så godt et par gange, kan man slå det hen som en uheldig episode. 

Relationen fortsætter og overlever et dårligt samvær på en måde, som ikke ville have 

forekommet, hvis episode havde været den øverste kontekst. (Pearce, 2007, s. 186 f.) 

Gennem dialog, hvor deltagerne viser åbenhed og interesse for den anden, skabes 

over tid denne sløjfe i kontekstualiseringsmønstret, hvor relationen bliver kontekst og 

styrende for deltagernes handlinger.  

”Når de først er dannet, styrer og leder relationer vores måde at kommunikere 
på. De fungerer bl.a. som de kontekster, hvori og på grundlag af hvilke vi 
handler.” (Pearce, 2007, s. 183) 

Pointen bliver dermed, at hvis mellemlederen indfører dialog i forhold til 

organisationens forventninger, samt dialog om kontrollen, opstår muligheden for at 

udvikle relationers ånd og derigennem skabe bedre sociale verdener:  
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”Anlægger vi kommunikationsperspektivet, tror jeg, at det i højere grad vil 
være den kommunikationsform, hvor vi håndterer vores forskelligheder, end 
de standpunkter, vi indtager, eller spørgsmålet om, hvem der vinder, som vil 
forme udviklingen af vores sociale verdener. Jeg tror, at dette gælder såvel 
med hensyn til udviklingen af relationel ånd i ægteskaber og organisationer 
som for udviklingen af selvets bevidsthed.” (Pearce, 2007, s. 196) 
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8 Konklusion 

I denne undersøgelse har jeg søgt en løsning på problemformuleringen:  

Hvordan kan Digitaliseringsstyrelsens mellemledere gennem kommunikation 

optimere vilkårene for medarbejdernes selvledelse?  

Til undersøgelsen valgte jeg at bruge et kontor under CDI som case. I CDI, som hører 

under Finansministeriet, er der en spænding mellem på den ene side ønsket om 

selvledende medarbejdere og på en anden side en kultur, hvor medarbejdernes indsats 

kontrolleres, måles og evalueres. Denne spænding understøttes af to tilsyneladende 

modstridende organiseringsprincipper, der anvendes i CDI, nemlig netværk og 

hierarki.  

Mellemlederen har en væsentlig rolle i at skabe balancen mellem de to principper, 

fordi mellemlederen repræsenterer virksomhedens målsætninger overfor 

medarbejderen og samtidig skal sikre, at disse målsætninger realiseres. Derfor valgte 

jeg at fokusere på relationen mellem mellemlederen og medarbejderne.  

Med anvendelse af Foucaults teori om magt suppleret af systemteori undersøgte jeg to 

centrale skrivelser fra Finansministeriets, som handler om, hvordan organisation ser 

forholdet mellem den og sine medarbejdere. I den undersøgelse viste sig tre temaer.  

• Medarbejderne forventes at lede sig selv i forhold til organisationens 
forventninger og mål 

• Gennem løbende feedback og kontrol skal organisationens ledelse holde 
medarbejderne fast i et forhold, hvor der hos individet løbende dannes en 
viden om forholdet mellem medarbejder og organisation  

• Organisationen søger at skabe en relation mellem den og sine medarbejdere, 
hvor organisationen kerer sig om balancen i medarbejderens arbejds- og 
privatliv  

Disse tre temaer dannede baggrund for kvalitative interview med en mellemleder og 

fire medarbejdere i CDI. Formålet med interviewene var at undersøge, hvordan de 

forhold, der gør sig gældende i Finansministeriets skrivelser, opleves og italesættes i 

organisationen. Fokus i interviewene var på kommunikation, idet undersøgelsens tese 

gik på, at problemstillingen kunne iagttages og behandles kommunikativt. 

Interviewene illustrerede i tre temaer misforhold mellem, hvad organisationen skriver, 

og hvordan det opleves:  
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• Organisationens forventninger. De rammer, medarbejderne forventes at lede 
sig selv under er uklare  

• Feedback og kontrol. Den måde, hvorpå feedback og kontrol udføres, fremmer 
ikke selvledelse 

• Den hjælpende organisation. Den nære relation, organisation skriver, den vil 
fremme, opleves ikke af de ansatte  

Ved hjælp af Pearces CMM-teori, hvis grundlæggende formål er at udvikle bedre 

verdener via kommunikation, suppleret af systemteori fandt jeg frem til følgende 

anbefalinger til mulige løsninger på, hvordan mellemlederen kan håndtere de tre 

udfordringer. 

Der skal nye kommunikationsformer til. I den nuværende kommunikation mellem 

mellemleder og medarbejdere reproduceres kommunikation om uklare rammer. Dette 

hindrer det, Pearce kalder for trækket opad. Samtidig danner kommunikation 

relationer, som vores livskvalitet er en funktion af. Som oftest indledes en relation 

gennem en episode, men via nye kommunikationsformer – dialogisk kommunikation 

– skal der etableres den sløjfe, som bytter om og gør relationen til episodens kontekst. 

Dialogen, som danner den afgørende relation, hvor den enkelte deltager forbliver i et 

spændingsfelt mellem sit eget ståsted og en grundlæggende åbenhed over for andre, er 

den kommunikationsform, der skal medvirke til at ændre relationsmønstrene i 

organisationen. Det mest produktive forgreningspunkt, siger Pearce, drejer sig akkurat 

om at ændre relationsmønstrene. Og i sidste instans er det relationerne, der styrer og 

leder vores måde at kommunikere på, ligesom de fungerer som kontekst for vores 

handlinger.  

Der skal altså fokus på relationerne, skabes relationer, som understøtter bedre former 

for kommunikation, relationer, hvor den enkelte deltager forbliver i et spændingsfelt 

mellem sit eget ståsted og en grundlæggende åbenhed over for andre. Dialogen som 

kommunikationsform skal gøre det muligt at dæmpe kontrollen af talehandlinger, 

udvide perspektiverne og give plads til afvigelser og nytænkning. 

Mellemlederen må indføre en sådan dialog om forventningerne og om selvledelse. 

Derved kan der skabes refleksion – undren eller eftertanke – omkring den måde, man 

som medarbejder håndterer forventningen om selvledelse, og den måde, hvorpå man 

leder sig selv. Ved at italesætte forventningen og selvledelsen gennem dialog, 

virkeliggøres episoden på en anden måde, idet episoden indsættes i en 

fortolkningsramme, der giver episoden betydning. Mellemlederen kan således, ved at 
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påvirke eller ændre medarbejdernes kontekst for forståelse af episoden, frembringe en 

anden opfattelse af, hvilke talehandlinger, der er ønskelige, og hvilke, der ikke er.  

Også når det gælder kontrol og feedback er det afgørende, at mellemlederen handler 

anderledes i forgreningspunktet og erstatter den traditionelle kontrol og vurdering 

med dialog. Dermed sættes kontrollen i perspektiv. I stedet for at søge at finde frem til 

fejl og mangler, sættes forholdet mellem organisationen og medarbejderen i 

perspektiv. 

Dialogen mellem mellemleder og medarbejder giver mulighed for at iagttage de 

præmisser, der ligger til grund for iagttagelsen af kontrollen. Ved at diskutere 

interesser, formålet med kontrollen og standpunkter, indføres en 

kommunikationsform, som åbner op for anden iagttagelse af kontrollen. Dermed 

bliver det muligt at slutte fred med kontrollen, som samtidig bliver et fælles projekt.  

Mellemlederen bør altså være facilitator, som den der sætter medarbejderne i stand til 

at indgå i dialog. Konkret må mellemlederen bidrage med talehandlingens første og 

tredje replik i den konversationelle triplet, hvor anerkendelse så at sige bliver 

grundlaget for forståelse, opsummering, parafrasering og refleksion af relationen 

mellem organisation og medarbejder. Netop relationer er i CMM perspektiv vigtige. 

Derfor skal der være bevidst fokus på udvikling af relationerne. Hvis der ikke 

kommunikeres i og om relationen, udvikler relationen ikke det, Pearce benævner ånd. 

Konkret betyder det også, at der kræves en stadig vedligeholdt leder-medarbejder 

relation, der gør det muligt for medarbejderen at skabe balance mellem arbejds- og 

privatliv. Ved at indgå i dialog med medarbejderne om rammer og kontrol vil 

mellemlederen også kunne bidrage til vedligeholdelse og udvikling af de indbyrdes 

relationer, som danner rammen for, at medarbejderen kan skabe balance mellem eget 

arbejds- og privatliv. 

Det handler altså om dialog: dialog om organisationens forventninger, dialog om 

rammer, dialog om kontrollen. Derigennem opstår muligheden for at udvikle 

relationers ånd og skabelsen af bedre sociale verdener. 

Hvis selvledelse defineres som  

“[…] individets evne og vilje til at tage ansvar for planlægningen og 
gennemførelsen af eget arbejde inden for accepterede rammer mellem individ 
og virksomhed.” (Undervisningsministeriet, 2002, s. 91)  



80 
 

findes nøglen til optimale vilkår for selvledelse i en accept af rammerne. 

De interviewede oplever, at vilkårene for selvledelse udgøres af organisationen og 

dens rammer, så for at optimere vilkårene for selvledelse, må medarbejdernes forhold 

til organisationen optimeres. Denne undersøgelse argumenterer for, at mellemlederen 

kan optimere vilkårene ved at kommunikere anderledes, ved at være facilitator af 

dialog. 
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9 Refleksioner 

Det er naturligt at stille sig selv spørgsmålet: Hvad kunne være gjort anderledes? I det 

følgende vil jeg beskrive nogle få overvejelser omkring opgavens udformning. 

Undersøgelsens empiriske base kunne naturligvis have været bredere. I forberedelsen 

af min undersøgelse stødte jeg ved flere lejligheder på tekster omkring MUS/PULS-

samtaler.6 Havde jeg inddraget MUS-/PULS-samtalerne, ville undersøgelsen have 

haft større gyldighed, da det typisk er i disse samtaler, mellemleder og medarbejder 

italesætter mange af de forhold, der gør sig gældende for denne undersøgelse. At disse 

samtaler ikke er en del af undersøgelsen, er et etisk fravalg, som skyldes, at materialet 

ikke er offentligt tilgængeligt. En konsekvens heraf blev også, at jeg har set bort fra 

de udtalelser i interviewene, som omhandler disse samtaler. 

Det ville ydermere have bidraget til undersøgelsens validitet, hvis jeg havde suppleret 

med kvantitative data i form af eksempelsvis spørgeskemaer sendt til en større gruppe 

af respondenter. Sådanne skemaer kunne have givet et mere generelt billede af 

forholdene, og dermed kvalificeret og perspektiveret de kvalitative interview. 

I de kvalitative interviews kunne jeg med fordel have været mere teoretisk orienteret. 

I sin bog Kommunikation og skabelsen af sociale verdener anvender W. Barnett 

Pearce CMM-teorien analytisk i forhold til narrativer. Det var et oprindeligt formål at 

indhente narrativer, som eksemplificerer problemstillingerne, fx gennem 

observationsstudier. Den metode fravalgte jeg til fordel for kvalitative interview. 

                                                
6 Disse er årlige leder/medarbejdersamtaler: MUS er forkortelse for Medarbejder UdviklingsSamtaler 
og PULS for Performance-, Udviklings- og LønSamtaler. 
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10 Afrunding 

Undersøgelsen er et eksempel på, hvor enkelt og dog kompliceret det er at optimere 

vilkårene for selvledelse gennem kommunikation. Hvis selvledelse er en konsekvens 

af det moderne samfund, bør selvledelse være italesat i de sammenhænge, det 

forventes. Niels Åkerstrøm Andersen skriver:  

”Vi får vendinger som ”verden bliver mere og mere kompleks”, ”forandringer 
er kommet for at blive” og ”verden er turbulent”. Hvordan kan en organisation 
stille sig i forhold til en omverden, der beskrives med sådanne ord? De sidste 
25 års svar hedder ”omstilling”, ”fleksibilitet” og sidst men ikke mindst 
”innovation”. Organisationen skal ikke længere omstille sig til noget bestemt. 
Den skal omstille sig til det ukendte. Man kunne kalde det omstilling til 
omstilling. […] Forandring foregår ikke længere på baggrund af en stabilitet, 
for det eneste, der identificeres som stabilt, er konstant forandring og 
turbulens.” (Andersen, 2012, s. 61) 

I indeværende undersøgelse synes det tydeligt, at organisationen er klar over 

problematikken. Man skal have kompetence til at være kompetent og lede sig selv i 

forhold til noget, der er under konstant forandring mod noget uklart. Der kan derfor 

ikke sættes konkrete ord og handlinger på, hvordan man skal udvikle sig, og hvordan 

man skal lede sig selv, fordi der ikke er noget stabilt at udvikle sig og lede sig hen 

imod. Den eneste mulighed er kontinuerlig dialog eller fokus på de processer, der 

giver mulighed for kontinuerlig dialog. 
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12 Bilag – transskriptioner af interviews 

12.1 Interview med A 

#00:01-4# Det jeg vil undersøge, er det spænd, der er mellem selvledelse og kontrol 

i CDI. Derfor har jeg interviewet dig, en medarbejder og en mellemleder, for at høre, 

hvordan i taler om selvledelse og kontrol, og hvordan du oplever det. Når vi er 

færdige, får du lov til at kigge transskriptionen igennem og analysen, inden den 

publiceres.  
#00:49-9# Det første, jeg vil spørge dig om, er, hvad du forbinder med selvledelse 
#00:52-8# Jeg forbinder det med, at man får nogle rammer, man kan agere indenfor. 

Det kan være et mål og et budget f.eks. Og så er der en tillid til, at de medarbejdere, 

man har givet et mål eller et givent budget, de nok finder ud af det. Og en forventning 

af, at de kommer til lederen og siger til, hvis de har brug for hjælp. Det er den 

simpleste form for selvledelse.  
#01:26-3# Så det er selvledelse under ansvar? 
#01:31-2# ja, helt klart. Jeg kan ikke lægge skjul på, jeg har en baggrund i 

spejderbevægelsen - så frihed under ansvar ligger dybt i mig.  
#01:39-0# Er det noget, du oplever som et tema på arbejdspladsen? 
#01:42-1# Jeg var ikke klar over, vi havde selvledelse som princip, før du nævnte, 

du ville skrive om det. Men jeg har efterfølgende oplevet min chef sige noget i stil 

med: “Det er fint. Jo mere selvstændig, jo bedre.” Men jeg synes, det er mere italesat 

end idriftsat. Jeg synes, at min chef stadig skal godkende de kontrakter, der bliver 

indgået. Så det er ikke sådan, at man siger: “Morten har styr på, hvad der skal ske 

indenfor hans fagområde, han har nogle penge. Klø på!” Jeg ligger under for at skulle 

det samme som alle andre. Det, der hører med til historien er, at jeg arbejder med et 

område, der er en særbevilling på finansloven. Det vil sige, der er nogle penge, der er 

reserveret. Det er ikke skatteyderne, der bruger penge på nogle licenser. Pengene er 

øremærket til innovationen inden for It- og teleområdet. Så de kan ikke bruges til 

hofteoperationer eller noget andet. Det synes jeg er væsentligt. Det er sondring, man 

ofte gør sig om offentlige midler: Kunne de penge have været brugt anderledes? 

Pengene skal bruges til at skabe innovation inden for IT. Og så sidder jeg med open 

source-projekt. Nogen gange er der noget formalia - en chef skal skrive under på en 
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kontrakt - det er lidt tilfældigt. Jeg har oplevet at, når jeg kommer med en kontrakt går 

den nogle gange igennem direkte, og andre gange skal den nærlæses - hvor den 

kontrolleres ret grundigt. Så det er lidt svært. Jeg kan vitterligt ikke finde ud af, om 

det er min personaleleder (…) Jeg vælger at tro, at hun gerne ville give os friere tøjler. 

Jeg tror, hun ligger under for, at vi har et stramt styret setup. 
#04:46-3# Så hvordan oplever du dine muligheder for selvledelse? 
#04:50-9# Jeg er i høj grad selvledende, fordi jeg selv tager initiativ. Det er egentlig 

kun, når jeg har kontrakter eller ting, der skal godkendes pga. formalia, at jeg hiver 

min chef ind over. Det er fordi, jeg synes, at hele proceduren (…) Jeg gider ikke det 

politiske spil. Nogle af mine kolleger elsker det politiske spil - det er det vigtigste, de 

laver. Jeg synes, det dræber processerne. Hele “0-fejlskulturen”, som vi har. Som jeg 

ser det, hvis det stræber efter “0-fejlskulturen”, har du allerede begået din første fejl. 

Selvledelse står i modsætning til kontrol. Hvis det overordnede paradigme er 0-fejl, så 

medfører det pr automatik en højere grad af kontrol, og hvis der er en højere grad af 

kontrol, bliver det i sagens natur sværere at agere selvledende. Så derfor er det 

paradoksalt, at det er organisationen har selvledelse samtidig med “0-fejlskultur” - og 

den er udtalt, den snakker vi om. “Vi laver ikke fejl!”. På vej op til kantinen, er der et 

opslag, hvor der står: “Færre ord, flere tal, mindre fejl.” Departementschefen siger: 

“vi skal ikke lave fejl.” Der er kontorchefer, hvis funktion er at rette kommaer i 

sagsfremstilling. Hvis der var selvledelse i organisationen, sagde man: “Jeg skal bruge 

denne sag til direktionen. Jeg ved du kan skrive den. Skriv den, og sæt mig CC på 

den.” Så havde man selvledelse, som jeg ser det. Så havde man medarbejdere, der 

havde ansvaret for et fagområde. Hvis så den givne projektleder sagde, jeg har brug 

for sparring, så sparrer man. Men oftest er det orienteringssag - man får rettet 

kommaer eller gået efter i sømmene. Og det er det. 
#07:57-4# Du ser en forbindelse mellem selvledelse og udvikling af medarbejdere? 
#08:05-6# Nogen medarbejdere, ja. For mig, ja. Ledelsesstil afhænger af, hvad for 

en type mennesker, man leder. Andre foretrækker at få at vide: “Du skal skrive disse 

ti sager, og arrangere denne workshop.” Det er der nogle medarbejdere, der er glade 

for. Der er nogle, der helst vil have at vide, hvad de skal lave.  
#08:52-3# Hvordan påvirker kommunikationen mellem dig og din nærmeste leder 

dine muligheder for selvledelse? Er det noget i snakker om? Bliver du opfordret til 

selvledelse? 
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#09:18-4# Ja, det gør jeg egentlig i nogle tilfælde. Men min udfordring er, at det 

område, jeg arbejder med, er lidt perifert i forhold til resten. Der er ikke så mange ting 

til direktionen, som mange af mine andre kolleger laver. Så hos mig er der en mere 

kontinuerlig dialog mellem mig og min chef.  
#10:07-8# Hvordan foregår den? 
#10:10-9# Den er sporadisk. Jeg sender hende en e-mail, som der ikke bliver svaret 

på. Sommetider finder jeg så ud af, at den er blevet læst, når jeg rykker for et svar. 

Men de ti sekunder, det tager at læse en mail og svare: “Det er fint. Du kører bare på.” 

Det bliver ikke gjort.  
#10:42-5# Hvordan oplever du det? Er det godt eller skidt? 
#10:48-5# Det er skidt. Jeg indrømmer til hver en tid, jeg kunne kommunikere mere 

både til og med min chef. Men når jeg så endelig gør det, er det skidt, at der ikke 

bliver reageret. Jeg har samarbejdet med andre chefer, hvor man altid får et svar. 

Ledelse er jo ikke noget man kan lære. Enten er man det, eller også er man ikke. Hvis 

man ikke er anerkendende, er man det ikke.  
#11:43-8# Når du så træffer dine egne beslutninger, er det så noget, der bliver 

anerkendt? 
#11:47-6# Nej, det synes jeg ikke. Men jeg synes heller ikke, jeg søger det. Meget 

af min arbejdstid går med driftsopgaver. Sidst jeg talte med min chef, havde jeg fået 

mulighed for at lave et oplæg på en konference, og sprede budskabet om nogle 

projekter og tiltage. Jeg forventede, at svaret ville være positivt. Men svaret var: “Vi 

skal i øvrigt også lige have snakket om at skære dit arbejdsområde til. Du skal til at 

lave mindre af det, du plejer at lave.” Det synes jeg er grotesk. Medarbejder siger: “Se 

mig, jeg har gjort noget godt.” Og chef svarer: “Det skal du gøre mindre af.” 
#13:28-8# Kan du fortælle om, hvad der i forholdet mellem dig og din nærmeste 

leder har opmuntret dig til selvledelse? Har du et eksempel på, hvor i har snakket 

sammen? 
#14:09-7# Der har været noget negativt, at jeg ikke får noget ud af sådanne 

samtaler. Hvor jeg føler, jeg lige så godt kan bevæge mig under radaren med de ting, 

jeg synes giver værdi. Dog forleden dag sad vi snakkede om, hvordan jeg skulle 

tilbringe resten af året. Det system, vi er i, kræver, jeg laver nogle businesscases for 

nogle af de projekter, jeg er i gang med. Eksempelvis en hjemmeside, der fordrer 

videndeling - det er absurd at lave en businesscase for det. I den forbindelse fik jeg 
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motivering - jo mere selvstændig, jo bedre. Jeg kunne sætte nogle småopgaver i gang 

uden at skulle lave kontrakter osv. Det fik jeg tilsagn om, at jeg kunne. De aftaler vi 

indgik i den forbindelse, skulle jeg have godkendt, at jeg havde opfyldt og så var der 

ikke mere i det. Det var fint nok. Det var for mig et eksempel på, at jeg egentlig godt 

tror, chefen vil have, vi er mere selvledende. Det er fint nok at have nogle små 

indledende aftaler, som skal opfyldes, for at medarbejderen kan bevise overfor 

chefen, at man godt kan. Når det så er bevist, er den form for aftaler i nødvendig 

længere. Jeg tror, den der “0-fejlskultur”. Hvis man er mere selvledende, og der er 

mindre kontrol, bliver der selvfølgelig lavet flere fejl. Men så er spørgsmålet, om fejl 

er et problem. Jeg sidder med en kollega og laver evaluering af et projekt. Han siger 

til mig, at nu har han kigget på evalueringen fra de involverede virksomheder - og de 

evalueringer er ikke positive. De er meget kritiske. Jeg siger: “Super! Så kan vi gøre 

det bedre.” Så har vi et læringspotentiale. Det er kedeligt, hvis al kritikken siger, alt er 

godt. Det virkede som om, at han lagde op til, vi skulle finde en måde at italesætte det 

positivt på, når nu der var negativ kritik. Det er et eksempel på den herskende “0-

fejlskultur” - vi skal have det til at se godt ud ud ad til.  
#18:45-1# Det hæmmer altså udviklingen (0-fejlskulturen)? Jeg mener, det er vel 

noget, du støder på hos dine samarbejdspartnere? 
#18:59-1# Der er flere steder, hvor man er på vej væk fra det. Jeg ved ikke, om man 

kunne lave en grov antagelse og sige, at folk, der er GOV 2.0 vil væk fra den, og folk, 

der er GOV 1.0 vil gerne blive i den. Det er det der skisma med, om man ser den 

offentlige statsenhed som en ufejlbarlig monsterklods, som når man udsteder et 

sekret, så er det de vise ord. Eller om det er en mere adræt enhed, der er på Twitter og 

kan ændre retning. Jeg mener, sidstnævnte er bedst.  
#19:57-7# Det leder hen til næste spørgsmål, som handler om organisationens 

hierarki - at man arbejder mod 0-fejlskulturen og det der med GOV 2.0, 

netværksorganisation osv. Finansministeriet skriver, at hierarki er den gængse 

styringsform i det offentlige. Oplever du, at organisationens hierarki øver indflydelse 

på din selvledelse? Hvordan oplever du organisationens forventninger til dig som 

ansat? 
#20:44-6# Jeg oplever, at hvis ikke man bidrager til hierarkiet - forstået på den 

måde, at hvis ikke dit arbejde direkte afføder sager, som kan føres ind i hierarkiet og 

allerbedst ud af vores hierarki og ind i regeringens hierarki osv. - så ryger man ud på 
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sidelinjen. Så kræver det en stærk personlighed og et stærkt team, hvis man ikke 

arbejder direkte i linje med digitaliseringsstrategien. Mit projekt er ikke i 

digitaliseringsstrategien. Jeg kommer jo fra IT- og Telestyrelsen, hvor vi kiggede på 

open source, fordi det giver nogle flere muligheder - innovation, konkurrence, 

uafhængighed - prisen var ét af seks principper. Nu er jeg i en organisation, hvor det 

største formål er at spare penge. Hvis vi laver noget smart teknisk, er det fint, men vi 

skal spare nogle penge. Og dem, der er tilhængere af den dagsorden, mener, at hvis vi 

kan spare penge ved at købe licenser hos én leverandør og få mængderabat, så er det 

godt. Hvor jeg mener, at så er man i lommen på den leverandør. Så er der ingen 

konkurrence.  
#23:22-1# Jeg kan også spørge på en anden måde: Tænker du, at hierarkiet er med 

til at hæmme organisationens fleksibilitet og dynamik?  
#23:35-0# Ja 
#23:35-0# Godt så.  
#23:38-2# Jeg hørte en boganmeldelse på TV2 News, der hedder ledergruppens 

anatomi. Den handlede om, hvor man ændrede organisationsstrukturen og fjernede 

kontochefen og så havde man en direktion. Og så havde folk ansvar for det, de lavede. 

Problemet er jo, hvis ikke man har hierarkiet. Vi er i en organisation, hvor det er en 

del af vores mission eller vision at uddanne fremtidens topledere. Det er en bærende 

del for finansministeriet. Hvis det er det, er man nødt til at have et hierarki, så man 

internt kan forfremme. Jeg prøver at påvirke vores tillidsrepræsentanter til at lave 

flere hierarkier. Det skal forstås på den måde, at vi har brug for faglige hierarkier. Jeg 

har eksempelvis en IT-faglig baggrund. Vi har projektledere på forskellige projekter, 

hvor projektlederne er dygtige til at koordinere og indkalde til møder, og dygtige 

organisatorisk, men ikke har forstand på IT. Derfor ville det være smart at have en 

faglig ansvarlig og en procesansvarlig i de forskellige projekter.  
#27:00-8# Hvordan oplever du, der tales om medarbejdernes ansvar i 

organisationen? Har du eksempelvis ansvar for egen udvikling? Er det sådan, at man 

som medarbejder kan realisere sit potentiale, ved at udføre sine opgaver - som i bliver 

større og sværere i takt med medarbejderens udvikling? Og hvem har ansvaret for at 

stille de opgaver? 
#27:53-6# Vi kan godt få noget efteruddannelse. Men det er meget kontrolleret. 

Man kan ansøge, men kender ikke til rammerne for ansøgningen. Jeg sendte to 
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ansøgninger af sted - en dyr og en billig, som krævede selvstudier fra min side. Jeg fik 

godkendt den første. Der har været en vurdering af, hvad jeg har brug for at udvikle. 

For mig ændrer mine opgaver sig ikke, så jeg kan realisere mit potentiale. Det er til 

dels min egen skyld, fordi jeg holder fast i mit projekt. Jeg er i huset for at lave open 

source. Men det er mit indtryk, at man prøver at imødekomme den enkeltes ønsker i 

forhold til de opgaver, man stiller.  
#30:56-0# Hvad gør organisationens kontrol ved dit arbejde?  
#31:07-5# Hvad den gør?  
#31:15-3# Synes du, kontrollen er hindrende eller hjælpende? 
#31:28-9# Jeg bryder mig ikke om kontrol. Jeg synes, det er en hæmsko for det, 

man laver. Jeg synes, at der er en masse kontrol, der kommer til at fremstå som 

latterlig, fordi det ikke virker. Eksempelvis med godkendelse og kontrol af fakturaer 

og regninger. Jeg har været ude for, at regninger på 16.000, hvor der principielt ikke 

var behov for dokumentation, strøg lige igennem, mens regninger på 64 kr., hvor der 

var bilag og mødedeltagere på, skulle jeg bruge fem e-mails frem og tilbage på at få 

godkendt. Det er selvfølgelig ikke kontrol af mit primære arbejde, men det får mig til 

at få en lidt latterlig opfattelse af huset som entitet, fordi man iværksætter  (…) - 

kontrol er ok, hvis det er konsistent og konsekvent. Kontrollen skal give mening. I mit 

daglige arbejde prøver jeg at navigere sådan, at kontrollen af mig er minimal. Det er 

kun i forbindelse med sager osv., som ikke kan undgå kontrol. Jeg kan godt se, at 

dem, der synes, det er sjovt, at lave de ting, der skal kontrolleres, er mere inde i 

organisationens hierarki.  
#34:20-0# Du snakkede om, at du godt kan lide at “navigere under radaren”. Kan du 

give et eksempel på det? 
#34:26-7# Ja. I sidste uge blev jeg kontaktet af en fra DR, som skulle lave en 

workshop om, hvordan de brugte open source i deres organisation. Hun havde fundet 

mig gennem en af vores hjemmesider, og kontaktede mig. Vi mailede frem og tilbage, 

og jeg fortalte om et projekt, vi er ved at færdiggøre, men ikke har offentliggjort 

endnu. Så jeg sagde, at jeg ville sende en kopi, men at projektet endnu ikke var 

offentliggjort. Hun synes, det så spændende ud, og bad mig give et oplæg om 

projektet. Og det gjorde jeg så uden at orientere chefen, fordi jeg mente, sådan noget 

er en del at mit job. Det er et værktøj, vi har brugt mange penge og ressourcer på, så 

det er vigtigt for mig, at det kommer ud. Hvis jeg havde tvivlet, havde jeg ikke ageret 
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på samme måde. Den korrekte måde at have gjort det på, ville være at spørge min 

chef, om jeg måtte bruge en formiddag på at deltage i workshoppen og holde mit 

oplæg, fortælle om værktøjet til de her beslutningstager i DR. Men jeg mener ikke, 

det giver værdi, at gøre det sådan. Jeg er ansat til at hjælpe offentlige myndigheder. 

Og DR kan anses som en offentlig myndighed. Så jeg synes, jeg har passet mit 

arbejde ved at skabe relationer og fortælle om vores produkter. Tidligere, i IT- og 

Telestyrelsen, snakkede vi meget om, at vi skulle ud til konferencer og sådan og 

fortælle om vores projekter, produkter og skabe relationer. Nu er jeg mindre 

opsøgende i forhold til alt sådan noget, fordi det kræver for meget administrativt og 

bureaukratisk. Skal jeg spilde min chefs og min tid med at spørge om lov til at tale på 

en konference? Eller skal jeg bare tilmelde mig og sende mit forslag og så spørge om 

lov? Det er den sidste vej, jeg har valgt at bruge. Jeg gør forarbejdet først og så har 

jeg hele baggrunden på plads for at spørge chefen.  
#40:22-5# Så man kan sige, at bureaukratiet og kontrollen gør, at du ikke kommer 

så meget ud af huset med dine projekter, som du egentlig godt kunne tænke dig? Hvis 

du havde haft muligheden for selv at foretage vurderingen af, hvad der er godt for 

organisationen… 
#40:44-3# Helt klart. Tidligere tog vi også på konferencer som deltagere for at få 

inspiration, skabe relationer osv. Det gør vi ikke mere. Det er omkostningstungt og 

det er… For nogens vedkommende havde det også taget over i den gamle 

organisation. Der var nogen, der pressede citronen. Sommetider blev der også sendt 

for mange af sted og sådan noget. Nu kommer der nærmest ikke nogen ud. Det 

stemmer meget godt overens med, at vi ikke længere er et fagligt hus, men et 

projektlederhus, der skal lave businesscases og spare penge.  
#42:29-1# Hvordan oplever du, at ledelsen kommunikerer kontrollen til jer? Lægger 

de op til samtale om det eller er det blot orientering?  
#42:53-4# Min egen chef kan godt finde på at sige, når hun synes, at noget er hul i 

hovedet. Hun kommer fra IT- og Telestyrelsen ligesom jeg. Så vi ser nogle forskelle 

begge to. Men overvejende er der en organisme, som lægger vægt på de her 

procedurer. Det kan godt blive italesat som at det ikke er nemt, men det er sådan, vi 

skal gøre.  
#43:40-2# Hvordan oplever du, andre i huset forholder sig til spændet mellem 

kontrol og selvledelse?  
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#43:58-1# Jeg tror, det er meget forskelligt. Der er nogen, de vil ikke arbejde et sted 

med frie rammer og selvledelse. Der er også nogen ligesom mig. Dem, der gerne vil 

selvledelse, vil typisk bare lave noget. Kontrol er en hæmsko for selvledelse, men 

omvendt foregår selvledelse indenfor nogle rammer. Ellers er det anarki. Så 

kontrollen kunne i virkeligheden bare bestå i at se, om medarbejderne arbejder 

indenfor rammerne. Hvis medarbejderne skrider ud over, skal man enten ændre 

rammerne, fordi det giver mening, eller også skal vi lige give ham et praj og sige: 

“tilbage på stregen, makker!” Skismaet består i, hvor ofte og hvordan skal vi 

kontrollere, at medarbejderen agerer indenfor rammerne. Det er naivt at tro, vi kan 

arbejde fuldstændigt uden kontrol. Kontrollen vil jo bare manifestere sig på 

forskellige måder. Det kan være sagen går til direktionen, og nogen læser den på 

vejen og ser en dum fejl. Når direktionen ser fejlen, vil de dog samtidig vide, vi har 

sparet timevis på administration. Det er stadigvæk en kontrol. Den er bare flyttet hen 

på et sted, hvor det giver værdi. Værdiskabende kontrol. Hvis man skal søge efter 

kontrollen løst, er det svært. Men at se på, på hvilket tidspunkt i processen skal 

kontrollen finde sted, og hvordan skal den finde sted - skal det være en hæmsko eller 

hjælpende? Jeg mener, det er ganske få gange, de kontroller, der nu bliver foretaget, 

faktisk ændrer i projektets indhold - og de er endnu færre gange, de ting, der så bliver 

ændret, faktisk er fadæser. Hvor meget tid har man så brugt? Hvis man lavede en 

businesscase for en effektiv sagsgang, ville det virkelig give mening.  
#48:10-1# Hvem skal så udføre kontrollen?  
#48:20-0# Jamen det er chefen sammen med direktionen. Han skal ikke sidde og 

vente på at træffe beslutningen. Når sagen bliver afleveret til direktionen, kan 

mellemlederen sige: “Der er altså sket en fejl - det skulle være et + og ikke et - på side 

2.” Det handler om at ændre kontrollen fra at være selvledelsens onde fætter til at 

være den gode hjælpende fætter.  
#49:01-9# Tror du man kan gøre det kommunikativt eller skal der en 

organisationsændring til? 
#49:07-1# Man kan godt gøre det kommunikativt. Bl.a. ved at ændre adfærden hos 

sådan nogen som mig. Jeg taler for lidt med min daglige leder. Det gør jeg. Men det 

handler om stil. Jeg taler mere med suschefen. Vi er lidt tilbage til den der med 

lederens egenskaber og personlighed. Hvis ikke, det ligger til en at snakke løst og 

være anerkendende, kommer det ikke til at virke. Jeg har opfordret min leder til 
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dagligt at gå rundt og sige hej til medarbejderne. Bare sørge for at vise sig og have 

daglig dialog. Jeg ved, der er nogen, der synes, det er meget frustrerende, at det ikke 

sker. Så jo, man kan klare det med kommunikation. Men man er også nødt til at 

spørge, hvad det er, en leder skal? Skal en leder være coachende mere end den 

dygtige, der kan lave gode sager? Det er den vej, det går - altså at den, der laver gode 

sager, kommer frem i hierarkiet. Det er dem, der bliver afprøvet som suschef og siden 

kan søge om kontorchefstillinger osv. Vi havde en chef i IT- og Telestyrelsen, som 

havde “people-skills”. Men han havde mange andre fejl, som mennesker altid har. Det 

faldt ham naturligt. Han så alle sine medarbejdere hver dag og snakkede. Det er mit 

indtryk, at han lagde mere op til selvledelse ved at holde løbende kontakt med 

medarbejderne, deres arbejde og deres ønsker. Det er nok en personlig stil.  
#52:44-5# Lad os bruge det sidste minut på at snakke om, hvordan interviewet er 

gået.  
#52:45-9# Jeg synes, det var hyggeligt. Jeg elsker at få lov til at snakke. 
#52:51-5# Var der noget, jeg skulle have gjort anerledes? 
#52:51-8# Måske skulle du have været mere klar på din styring. Jeg snakker bare, 

hvis jeg får lov til det. Jeg var i tvivl om, om jeg kom for langt væk fra emnet. Men i 

og med at du ikke afbrød, forventer jeg, det var ok, det, jeg sagde.  
#53:19-7# Det synes jeg. Jeg var ude efter narrativer og oplevelser. Og det fik jeg.   

12.2 Interview med B 
#00:00-0# Det første spørgsmål er, hvad forbinder du med selvledelse?  

#00:50-2# Jeg forbinder det med, at man som medarbejder har mulighed og mandat 

til at gå til de daglige opgaver, man har fået udstukket, inden for en mere eller mindre 

predefineret ramme. Selvledelse for mig er helt konkret at problemdefinere de fuzzy 

opgaver og vage ønsker om leveringer, der nogen gange kommer fra ledelsen. Jeg 

hørte en, der sagde - en tidligere departementschef - at Finansministeriet per 

excellence er notorisk dygtige til at levere præcise, meget formelle, standardiserede 

produkter på baggrund af nogle ekstremt uklare bestillinger. Og så sad jeg og tænkte, 

at - jeg ved ikke, om jeg er i den liga - men det er det, jeg stræber efter: at på 

baggrund af nogle ret uklare rammer at prøve at se, om jeg kan ramme inden for 

skiven med de produkter, jeg leverer.  

#02:14-0# Oplever du det som et tema på arbejdspladsen? Snakker i om det? 
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#02:19-9# Nej, det gør vi ikke. Der er en ret uudtalt ledelsesmæssig holdning til, at 

man skal kunne tænke selvstændigt og gå til opgaverne selvstændigt. Det er også 

kodificeret i, hvad skal en specialkonsulent eller en chefkonsulent og en fuldmægtig 

kunne. Som fuldmægtig skal jeg ikke kunne det, sådan rent kodificeret, men der er en 

klar uudtalt forventning om, at selvfølgelig kan man levere selvstændige produkter 

uden alt for meget hjælp og vejledning.  

#03:07-2# Hvordan oplever du dine muligheder for selvledelse her i organisationen?  

#03:10-1# Jeg oplever det som et klart, men ret uudtalt krav fra ledelsen, at man kan 

lede sig selv. Fra medarbejdernes side er det naturligvis modsat, at der er en evig 

opfattelse af, at de bestillinger, vi får, er for uklare. Sådan er det bare. Men der er en 

klar forventning om, at vi selvleder og at vi løser opgaverne på egen hånd. Men på 

nogen områder skal vi passe ind i et meget skolemesteragtigt system.  

#04:11-3# Hvordan oplever du, at de systemer bliver kommunikerer til jer som 

medarbejdere?  

#04:14-9# De bliver kommunikeret til os, som at vi har fleksible arbejdstider, 

fleksible metodefriheder til at løse opgaverne, og forventes at kunne løse det 

selvstændigt - og så igen, når man rammer ned i nogle af de her ting eksempelvis et 

§20-spørgsmål til ministeren, så er metodefriheden til at overse. Så er det indenfor en 

helt fastlagt skabelon, der er tjekket i i hvert fald fire led, inden det kommer til 

ministerens skrivebord. Og der er givet rettelser i skolestil i hele forløbet. Det skyldes, 

at man på nogle områder eskalerer ansvaret for opgaveløsningen. Sådan er systemet. 

Der er selvledelsen fraværende.  

#05:18-9# Er det noget, du snakker med din nærmeste leder om - altså rammerne for 

dine opgaver og opgaveløsningen?  

#05:24-6# Næh. Rammerne gives delvist i det arbejde, jeg er ansat til. I det policy-

område, jeg arbejder med, er rammerne meget fastlagte. Så er der andre områder, som 

er mere projektledelse og ikke så detailstyrede, hvor friheden er stor og hvor 

selvledelsen ligeledes er stor. Det taler vi om - altså hvor meget, jeg skal lave policy 

og hvor meget, jeg skal lave projektledelse.  

#06:33-2# Kan du komme i tanke om en situation, hvor kommunikationen mellem 

dig og din nærmeste leder har påvirket din selvledelse?  
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#07:00-9# Nej, jeg tror, jeg kender min plads. Jeg er sådan en type, som er 

autoritetstro og så forholder jeg mig forsigtigt til tingene - især policy. 

Kommunikativt i forhold til mig, ikke rigtigt. Men der har klart været nogle ting i 

kontormødesammenhænge, hvor min chef har været meget explicit om, at vi kan lave 

de her opgaver, og at vi løfter i flok og at der til dels er forventninger om, at vi 

afleverer et fuldt produkt, der ikke skal tjekkes.  

#08:04-6# har du et eksempel på det? 

#08:08-6# Et eksempel er denne digitaliseringsstrategi, vi har. Her har vi et initiativ 

omkring automatisk postering - det er et kodeord for vores NemHandel-system. Og 

når man er på digitaliseringsstrategien, skal man aflevere til en styregruppe, og videre 

op i systemet. Det vil sige, man skal pakke de produkter, man afleverer på en 

forholdsvis bureaukratisk måde - hvad det handler om, hvad potentialet er - helt 

klassisk embedsmandsarbejde. Der er jeg blevet hentet ind for at afhjælpe 

projektlederen for dette projekt. Det kræver nogle kompetencer, jeg åbenbart har, i 

forhold til det her. Efterfølgende har min chef klart udtalt, at det er fedt, at jeg har 

disse kompetencer, men det må ikke blive en “pølsefabrik”, hvor jeg sidder og laver 

det og får den rolle, at jeg laver de andres produkter færdige, men at vi snarere alle 

sammen skal kunne rumme at lave hele kæden - fra udvikling til aflevering af 

sagsfremlæggelsen. Det har været pænt ekspliciteret.  

#09:41-2# Hvad sker der, hvis man træder udenfor rammen - hvis man selvleder sig 

ud af den?  

#09:48-6# Hvis man leder sig selv på en måde, som giver mening for den enkelte, 

men ikke giver mening for chefen, så har jeg har oplevet et eksempel på, at det har 

givet anledning til afskedigelse - dog efter fælles overenskomst - nej, der var faktisk 

to. Jeg vil våge at påstå, det skyldes forskellig opfattelse af, hvad arbejdet skulle bestå 

i og forskellig opfattelse af graden af selvledelse. I øvrigt så oplever jeg, der er en 

kritisk tilgang til det fra ledelsens side. Det, der er, er, at ledelsen er kritisk overfor, 

når medarbejderne ikke afleverer selvstændigt arbejde - det er ikke det samme som 

selvledt arbejde. I mit hoved er det blandet sammen. Der er klart krav om, at man 

arbejder selvstændigt, og man leder sig selv uden at skulle spørge hele tiden. På den 

anden side er der også et krav til, at man arbejder selvstændigt på en måde, som 

ledelsen forudsætter er måden at gøre det på.  
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#11:48-2# Er det noget, ledelsen løbende fortæller jer?  

#11:52-0# Det bliver fortalt gennem erfaring med rettelser. Når man sender noget til 

ledelsen, som svarer, at det er forkert, så lærer man efterhånden, hvad det er, ledelsen 

vil have - hvad der forventes. Det er ikke selvledelse, det er at lære at gøre, hvad der 

forventes.  

#12:23-0# Finansministeriet skriver, at det er hierarkisk styret. Er det noget du 

oplever? 

#12:35-6# Ja 

#12:35-6# Hvordan har det indflydelse på din selvledelse? 

#12:42-5# Det har enormt stor indflydelse på mit arbejde, fordi jeg i min stilling går 

størstedelen af arbejdstiden med, at jeg får en bestilling, og at jeg svarer på den 

bestilling. Det er lidt ligesom i skoletiden: Der kommer en opgave fra læreren, som 

man besvarer. Der udgår en e-mail fra min chef, jeg tager opgaven på mig, besvarer 

den og sender den retur inden for de rammer, som mailen specificerer. Selvledelsen 

omkring det? Der er selvledelsen et gran metodefrihed snarere end reel selvledelse. 

Jeg kan få lov til at tilrettelægge min arbejdstid, men ofte er der jo en frist.  

#13:53-9# Er den måde at arbejde på, noget organisationen forventer af dig, eller 

har du selv har fremsat ønske om?  

#14:00-2# Det er helt klart noget, organisationen forventer. Det er enormt tydeligt - 

omend uudtalt, at det er sådan. Jeg har aldrig set et jobopslag til nogen af de stillinger, 

jeg har bestredet, hvor der står, at du skal arbejde i et hierarkisk miljø, hvor du skal 

svare på bestillinger udstedt af ledelsen eller andre ministerier og ofte samarbejde 

med andre og få det tjekket i fire led. Aldrig. Der står, du skal være fleksibel og 

selvstændig. Men langt hen ad vejen er det et system, der tiltaler eksempelvis jurister. 

Du får et ret veldefineret spørgsmål, når du svarer på det, får du nærmest en karakter 

retur i, hvor mange røde streger kontorchefen eller direktionen har lavet.  

#15:16-6# Hvordan ser du dine muligheder for udvikling som medarbejder i forhold 

til denne relativt stramme opgaveløsningsproces? 

#15:33-6# Man udvikler man sig sideværds, vil jeg sige. Man kan typisk gå fra at 

have beskæftiget sig med et område til et andet. Man afleverer på samme form, men 
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det er på andre sagsområder. Så kan man en lille smule stræbe efter at stige i graderne 

opad til - blive leder.  

#16:04-8# Hvordan gør man bedst det?  

#16:09-6# Blive leder?  

#16:17-6# Altså, der står i Digitaliseringsstrategien, at jo mere, man som 

medarbejder viser sig i stand til at løse sine opgaver, jo mere stiger kompleksiteten i 

og ansvaret i forbindelse med de opgaver, man bliver stillet.  

#16:50-2# Jeg synes, det holder vand. Jeg er rimelig stræbsom. Jeg tager opgaver, så 

meget, jeg kan. Jeg har udviklet mig i tråd med det, du siger der. Der er en udvikling 

på den måde. Det er job, hvor samtlige ting, jeg kan.  

#17:51-6# Hvordan oplever du, der tales om medarbejdernes ansvar i organisationen 

#18:01-7# Den er italesat rimeligt kraftigt ved festlige lejligheder. Der bliver vores 

mission og visioner fremlagt, hvor Finansministeriet er dem, der uddanner fremtidens 

topledere, og vi er et analytisk kraftcenter. Det bliver sagt som en salmebøn - et 

mantra. Det er meget ekspliciteret. Vi er i Finansministeriet, vi er dem, der leverer 

den bedste ydelse osv. Forventningen er, at vi gør det. Det, man ikke hører så tit, er, 

hvordan man håndtere, når vi så ikke lever op til det - når medarbejderne 

underperformer eller underleverer. Så er min oplevelse ikke, at “du er lige præcis det 

modsatte af, hvad vi forventer og hvad vil have”. Så er min erfaring, at så tilflyder 

opgaverne bare ikke én. Så går de til en anden. Jeg er måske lidt en “rare species”, for 

nu sidder du og taler om noget, jeg ikke aner noget om. For jeg oplever det ikke selv - 

jeg får rigeligt opgaver, og bliver generelt rost i mit arbejde. Så jeg er nok ikke den 

rette at spørge om, hvad der sker, hvis man ikke leverer varen. Men det er sådan, jeg 

vil tro, det er.  

#19:48-1# Hvornår oplever du, at der bliver ført kontrol med dit arbejde?  

#19:52-7# Dagligt.  

#19:52-3# Hvordan?  

#19:54-8# Kontrol kan man sige (…) Næsten alt, jeg laver, foreligger jeg et cover 

på to sider indeholdt en tabel med en fuldstændigt velstruktureret beskrivelse af 

problemet i produktet, hvad er historikken, hvad er løsningen og hvad er den videre 

proces. Det format afleverer jeg alt i - når jeg forklarer nye initiativer osv. Jeg siger til 



99 
 

min chef: “Der er jo denne her (…) Skal jeg ikke lave en sag på det?”, “Jo, tak.”, så 

laver jeg en sag, sender den til min chef, som kontrollerer den, vurderer den, siger: 

“Der mangler lidt (…) bummelum”, sender den til mig, så sender jeg den til 

direktøren, som vurderer den, sender den til mig (…) og der bliver jeg så kontrolleret 

af to instanser, som giver “thumbs up” eller “thumbs down”. Det er det. Jeg kan ikke 

gå ud og sige: “I dag laver jeg det (…)” eller “i dag går jeg på konference.” Sådan 

oplever jeg det i hvert fald ikke. Det er klart mandat i, hvad vi gør. Der en helt klar 

uudtalt holdning til, at man holder sig til papiret.  

#21:20-7# Hvordan oplever du, man håndterer kontrollen? Er det noget i snakker 

om?  

#21:37-8# Der er en klar udstikning af rammer hver søndag, når direktøren sender 

en mail om ugen, der kommer og ugen, der gik. Der skriver han til os - det er 

pligtlæsning - her er der en god måde, at gøre tingene på, her kan vi blive klogere osv. 

Det er rimeligt rammesættende for, hvad vi gør - omend meget løst. Det giver en 

afskærmning af, hvad vi ikke skal røre ved, hvilke sager, vi ikke skal gå ind i. Så er 

der i øvrigt på det konkrete område dokumenter som Digitaliseringsstrategien, som 

beskriver, hvordan vi skal se på ting og hvilke metoder, vi skal bruge osv. Så det er 

ret klart, synes jeg. I denne ramme, vi er i nu, er det langt klarere, end det var i 

Videnskabsministeriet, at bottomline: Der er ingen penge i statskassen. Vi skal lave 

vores ting efter 2020-planen - det er den helt overordnede ramme. Vi skal spare 5 

mia. kroner og gerne det dobbelte. Det, vi laver hver dag herinde, skal gøre, at det 

bliver billigere at drive den offentlige sektor i Danmark. Det er meget klart.  

#23:10-4# Det er de overordnede rammer? 

#23:15-6# Det gælder for alt vores arbejde. Du kan også se det på projektmodellen, 

som vi skal køre projekter efter, så skal man simpelthen lave en businesscase, der 

rammer tre udfald: Vi gør det for at effektivisere, vi gør det for grundet lovgivning, 

eller for at kvalitetsløfte. Det er sådan det er. Det vigtigste er, at man effektiviserer. 

Det næst vigtigste er, at man kan effektivisere. Det tredjevigtigste er, at man kan 

effektivisere. Derudover er det noget, vi er nødt til at lave, fordi lovgivningen kræver 

det. Og sidst kan vi gøre tingene, fordi det er håbløst at gøre noget med dårlig kvalitet. 

Det er enormt sjældent, at kvalitet kan kvantificeres, så derfor ryger dette punkt ned 

som det aller allersidste. Jeg tror simpelthen ikke, vi laver nogen projekter, kun fordi 
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de kan give et kvalitetsløft. Jeg har simpelthen ikke oplevet, vi har lavet noget, kun 

fordi det er smartere.  

#24:50-0# Hvis vi vender tilbage til den måde, du udfører dit arbejde på - processen. 

Den kontrol, der er med dig, hvordan oplever du, den har indvirkning på dit arbejde?  

#25:12-1# Den er både god og dårlig. Det er nærmest stikmodsat anerkendende 

ledelse, fordi her har man noget, man tænker: “Det er ok, det her - det er godt tænkt. 

Det sender jeg opad”, og så er der en person, der er hierarkisk højere placeret end en 

selv, der vurderer, om det er godt eller dårligt. Det er min chef. Der diagnosticerer 

hun sagen, og siger: “er operationen veludført?” Hvis ikke, går hun ind og laver 

“bettermarking”, som vi kalder det. Det gør direktøren også. Jeg ville lyve, hvis jeg 

sagde, det var superfedt at få røde streger i sagerne og at det var motiverende. Det er 

det ikke. Det er motiverende, når der er diskussion i det: “Spændende måde at gøre 

det på, kunne vi ikke også (…)?” Hvor det er et lidt mere spørgende retursvar. Det er 

ret motiverende og fedt at spille bolde på den måde. Men systemet er indrettet sådan, 

at det klapper man af på forhånd. Når sagerne afleveres skal de være formfuldendte, 

og der er helst ikke noget pingpong med direktøren, som er ude i det blå. Så på den 

måde er det en ekstremt gammeldags måde og en fuldstændigt klar magt. Jeg kan ikke 

være uenig med kontorchefen og sende en sag videre, hun ikke er enig i. Så bliver 

samarbejdet vanskeligt. Det gør man bare ikke. Sådan er det. Det er demotiverende at 

få en sag tilbage med rettelser, der ikke ændrer ved substansen. Det er irriterende. Og 

der er tit en tendens til, at man som chef retter for at vise, man har læst tingene. Så 

sætter man lige et komma eller retter et enkelt ord - det tager bare tid i stedet for at 

motivere. Det kan også bidrage til, at man får stabiliseret nogle af de 

uoverensstemmelser, man har, og som jeg har med min chef. Eksempelvis at hun 

konsekvent laver den samme rettelse, selvom jeg fagligt har argumenteret for, at det 

skal skrives på den bestemte måde og hun så er uenig. Der er ikke andet at gøre, end 

bare at lægge sig fladt ned.  

#28:38-5# Og der ligger du så under for hierarkiet? 

#28:41-3# Absolut. Der er jeg lavest.  

#28:50-4# Fornemmer du, at det generelt er sådan?  

#28:56-3# Ja, helt klart. Jeg er en af de få, der laver de her sager på daglig basis. Der 

er mange andre, der varetager driftsopgaver osv. Der er nogen, der aldrig har skrevet 
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et cover. Men altså jeg har tidligere hørt det udtalt, at vi i de her systemer har en 

firedags censurkæde. Det, de sender ud, bliver censureret fire gange op igennem 

systemet. Det er sådan det er. Men altså det er også en mystisk verden, hvis man 

kommer fra den frie liberale verden, hvor man kan skrive, åbent om, at man har lavet 

et eller andet. Her er det meget mere låst. Det kan jeg godt forstå, nogen synes, er 

meget stift og rigidt.  

#30:05-8# Er det noget i snakker om?  

#30:08-4# Ja. Mere eller mindre er det sådan, at dem, der er virkelig trætte af 

bureaukratiet typisk bliver projektledere, hvor de slipper for meget af bureaukratiet. 

Men der er alligevel tidspunkter, hvor de så skal forklare, hvad de har lavet og hvad 

de har brugt pengene på. Der hjælper jeg dem tit med at skrive sager, fordi de får dem 

retur. De kommer til mig helt frustrerede.  

#31:06-3# Man er altså opdelt i to grupper? Der er dem, der synes, bureaukratiet er 

fint, og dem synes, det ikke er? Dem, der synes, det er fint, udfører opgaver efter 

systematikken, og de andre kan få lov til at køre deres arbejde indtil der skal gøres 

regnskab? Hvordan håndterer man det som leder?  

#31:48-1# Det er min opfattelse som medarbejder, at det er sådan, det er. Det er 

derfor, der tit bliver sagt fra ledelsens side, at vi skal have flere generalister ind - det 

vil sige folk, der kan skrive sager. Det er også dem, der bliver hyret. Der er også klar 

frustration fra de tekniske folk, der ikke forstår, hvorfor vi skal arbejde med regneark 

og sådan noget. Jeg er uddannet bureaukrat, så jeg er vant til den offentlige 

administration og måden at gøre tingene på. Jeg er sådan set happy camper. Hvordan 

håndterer ledelsen det? Det gør de ved at ansætte folk, der kan det her. Og tvinge de 

teknisk orienterede over til at kunne skrive sager, og formulere det, de laver efter den 

proces, jeg beskrev tidligere. Det er påkrævet. Det er udtalt, vi skal væk fra det 

system, hvor nogle lavede noget fagligt og teoretisk arbejde, og så kom der en 

kommunikationsperson, der kommunikerede, hvad de lavede - en policy-person, der 

både lavede den standardiserede kommunikation inden for systemet samt 

kommunikationen ud til den brede offentlighed - et samlebånd. Den 

samlebåndsopdeling vil ledelsen af med. Man vil gerne have, at man som 

medarbejder kommer rundt om det hele - at man har teknisk indsigt, men man skal 

også kunne de andre ting, altså kommunikere det standardiseret og enkelt til den 
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brede offentlighed. Så hvad sker der for dem, der ikke kan det? Jeg er nok den 

forkerte at spørge. Man kan jo ikke tvinge folk, der ikke kan det. Man har ansatte, der 

er blevet ansat på en anden præmis end den, de nu arbejder efter.  

#34:49-2# Er det noget, der er blevet snakket højt om?  

#34:53-6# Ja, det synes jeg. Det er i hvert fald blevet sagt fra chefens side, at det er 

den type profiler, vi skal bruge. Det er simpelthen sager og letfordøjelige beskrivelser. 

Standardiserede beskrivelser af problemstillinger, vi løser - der en måde, vi gør 

tingene på med businesscases osv. Hvis man ikke kan det, så tror jeg, det er blevet 

fortalt til dem, som ikke kan det. Jeg har hørt, det er blevet fortalt en medarbejder, at 

denne burde overveje, om man er det rette sted.  

#35:51-6# Hvordan oplever du kontrollen håndteres af mellemlederen overfor de 

ansatte?  

#36:02-6# Det sker dagligt. Men jeg kan ikke udtale mig om, hvordan det foregår 

for andre. Det er min opfattelse, at det sker mindre tit for dem. Det der med at have 

daglig emailkontakt, fordi man afleverer et kodificeret produkt, som chefen tjekker 

igennem, er der nok nogen, der ikke har. Hvordan de bliver kontrolleret, det ved jeg 

ikke rigtigt.  

#36:48-3# Jeg synes efterhånden, vi er rundt omkring det, jeg gerne ville. Har du 

noget at tilføje? 

#36:59-8# Ja, måske en lille anekdote. Da jeg læste på universitetet, havde jeg 

studiejobs på aviser og andre organisationer - mindre bureaukratiske. Der var en ph.d. 

ude at undervise om organisationsteori, der fortalte, hvordan det virkede i 

Erhvervsministeriet - hvordan sager kørte. Der kom en borgerhenvendelse ind i 

toppen, og så blev den kørt ned gennem systemet, gennem kontorchefen, ned til 

medarbejderen og så tilbage igen. Og jeg tænkte: “Det er løgn! Det er sindssygt 

ineffektivt og gammeldags.” Og så ramte virkeligheden, da jeg blev ansat i 

Udenrigsministeriet og siden IT- og Telestyrelsen og her. Udenrigsministeriet var 

rimeligt tungt og gammeldags, men IT- og Telestyrelsen tog prisen for det der. Og her 

er det bare formalia, der er ret stramme og klare. I øvrigt er procedurerne langt mere 

laissez faire her end andre steder. Det er helt klart.  

#38:50-1# Men målsætningen er vel også klarere?  
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#38:57-0# Helt klart. Jeg tror, det er det, der sker, når man har en temmelig arrogant 

institution, som har et enormt klart mål. Det er ikke nogen, der er i tvivl om 

Finansministeriets ideologi. Vi er til for at gøre det samme bedre og billigere. 

Innovation er der rigelig andre, der gør. Vi skal innovere ved at gøre det, andre gør, 

bare billigere. Det er sindssygt nemt at arbejde i det her system. Derfor behøver vi 

heller ikke eksplicitere på den måde. Men helt formelt, hvordan processerne er her i 

huset, der kan man af og til sagsbehandle pr. sms. Det var aldrig gået i IT- og 

Telestyrelsen. Jeg tror, det led under at være en etat tilbage fra Post- og Telegraftiden. 

Der har været folk med pulte og fjerpenne. Det var noget af det mest centrale stykke 

infrastruktur, vi har haft i Danmark telegrafvæsenet og postuddeling, som så senere 

blev til internettet og teleregulering.  

#40:13-7# Men rammerne er også mere udtalte her? Det kan vel både være godt og 

skidt?  

#40:34-3# Ja, jeg er ikke overrasket over at det er sådan. Det har sine fordele, men 

det er bestemt ikke innovativt. Man kan også diskutere, hvor effektivt, det egentlig er. 

Hvor effektiv maskinen er. Det, der falder ved denne her 0-fejlskultur, som vi ønsker 

at have ved denne censur eller kontrol, der er her, er, at der aldrig kommer noget ud, 

som ikke skulle have været ude. Der er god hånd i hanke med, hvad der foregår. Så på 

den måde kan jeg godt forstå, det er sådan, når ministeren skal står og fortælle om 

produkterne - han er ansvarlig for ikke at være usand. Han kan ikke fortælle noget, 

der ikke er korrekt og belæg for. I store virksomheder, som også kan være tunge, tror 

jeg ikke, det er så undersøgt, som det er her. Det er interessant. For man må håbe, der 

er 0-fejlskultur på eksempelvis et sygehus eller i medicinalbranchen. Men de er meget 

mere agile internt, end vi er her. Selv i de mest hardcore, hvor man virkelig har tests i 

alle led, for at der ikke kan gå noget galt, er der stadig nogen, der er langt mere 

dynamiske og innovative. Man har ikke ret meget innovation i den her måde at drive 

virksomhed på, synes jeg.  

#42:39-2# Kunne du tænke dig, der var det?  

#42:41-1# Jeg som person synes det ville være fedt. Fordi sådan er jeg. Og jeg tror, 

der ville komme en fejlmargin, som er bedre end den, vi har i dag. Jeg tror ikke, det 

ville være overraskende flere fejl, vi ville lave. Jeg tror, man ville blive overrasket 

over, hvor få, det ville give. Især i forhold til, hvor effektiv organisationen kunne 
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blive. Jeg tror ikke, man tør. I en statslig organisation er businesscasen for at drive 

organisationen jo at vi ikke laver fejl. Produkt nr. 1: ingen fejl, produkt nr. 2: 

serviceydelser til virksomheder - men først ingen fejl. Omkostningerne for ikke at 

lave fejl er ekstremt høje i forhold til, hvad vi får ud af det.  

#43:54-0# Det kan man vel lave om selvom det er vilkårene? 

#43:59-0# Ofte når man har et politisk ben, skal det var være i orden. Man skal ikke 

blive klædt af eller ikke kunne svare for sig. Markedet reagerer bare anderledes på 

det. Det kan man se. Der er også behov for, at der ikke er nogen i Carlsberg eller SAS 

ikke kommer frem og siger: “De der nedskæringer, vi har snakket om, var alligevel 

ikke noget. Det var en fejl. Vi flyver bare videre.” Der er også styr på det, men det er 

mine forventninger, at det er en mere dynamisk organisation. Vi bruger mange 

ressourcer på at lave “checks and balances”.  

#44:53-1# Hvis man begik fejlene tidligere i processen?  

#45:31-7# Det var sådan vi arbejdede tidligere. Der var anarkistiske dele i 

organisationen, der bragede derudaf. Der var langt fra 1. til 4. sal. Det foregår også 

her. Gangen er lang, og direktionen kommer sjældent helt ned i enden af gangen. Det 

er holdningen med: “Hvorfor bruger vi så meget papir på at beskrive, hvad vi laver, 

når vi bare kunne lave det og komme videre?” Det er hørt flere gange rundt omkring. 

De mener ikke, det giver nytte, vi skal være så stramt styrede. Men her tror jeg, at 

man er så meget tættere på direktøren, så “maskinrummet” findes ikke rigtigt. Man 

bliver hurtigere fanget i at skulle forklare, hvad man laver. Er der mere, du kunne 

bruge?  

#47:00-0# Jeg mener, jeg har fået det, jeg skulle bruge. Det har givet mig et andet 

syn på tingene, end der blev snakket om i de andre interview. 

12.3 Interview med C 
#00:00-0# De ting, jeg vil spørge dig om, er dine oplevelser af spændet mellem 

kontrol og selvledelse.  

#00:24-1# Men når du siger kontrol, kan du så ikke fortælle mig, hvad du mener med 

det. For kontrol er jo mange forskellige ting og forskellige steder i det offentlige (…) 

#00:35-8# Det er, hvordan du oplever, der bliver ført kontrol med dit arbejde her i 

styrelsen.  
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#00:39-3# Ok.  

#00:40-4# Det første spørgsmål, jeg vil stille dig, er, hvad du forbinder med 

selvledelse? 

#00:49-9# Det er et stort spørgsmål. Jeg forbinder det med, at man ikke er helt alene 

om ledelsen. Altså ikke, at man ikke har en leder, men det betyder, at man i 

dagligdags ting selv skal finde ud af, hvordan man vil løse opgaverne. Jeg tænker, når 

man taler selvledelse, at så har en leder måske udstukket, hvad det er, man vil opnå og 

hvad man har at gøre godt med, hvad der er tilladt, og hvad der ikke er tilladt - og 

derefter er det så den selvledende medarbejder, der indenfor rammerne, vælger sine 

metoder. Så længe, man når resultatet uden at forbryde sig mod de regler, der er stillet 

op, så har man selvledt sig og gjort, hvad man skulle gøre. Det er det, jeg forbinder 

med det. Og så er der mange forskellige nuancer og varianter af det, man kan 

diskutere.  

#01:53-7# Er det noget, du oplever som et tema på arbejdspladsen? 

#01:57-2# Jeg synes ikke, jeg hører folk sige. Hvis de endelig siger det, er det 

specifikt, når man taler om måden at organisere sig på. Der bliver ikke snakket så 

meget om det. Det er måske, fordi jeg ikke befinder mig et sted, hvor man snakker om 

det.  

#02:17-8# Men har du rummet til at lede dig selv i dit arbejde? 

#02:20-3# Ja, det synes jeg faktisk. Nu er det lidt anderledes for mig, for det ville 

være svært at detaillede det, jeg laver. For jeg er kommet med en opgave, som var helt 

ny for organisationen her. Så jeg er den, der ved mest om det. Hvis man begyndte at 

detaillede her, ville det ikke gå særligt godt. Og jeg ville heller ikke være særligt 

interesseret i mit arbejde, for det ville være meget svært ikke at overlade en hel del 

ledelse til mig selv.  

#02:51-4# Kan du give et eksempel?  

#02:54-0# Jeg sidder med ansvaret for Danmarks deltagelse i Open Government 

Partnership, og det er helt nyt for Finansministeriet som koncern at arbejde med Open 

Government. Ikke kun emnet, men også den slags områder. Derfor har organisationen 

svært ved at fortælle mig præcis, hvad jeg skal gøre. Der er selvfølgelig nogle 

formelle ting, der skal opfyldes, og det har jeg snakket med min leder om. Men 

derudover er det op til mig at hitte ud af, hvordan man opfylder det. Jeg skal selv 

finde metoder eller hive nogle op fra min værktøjskasse. Så prøver jeg at gøre noget 

ud af at fortælle min leder om det, så hun er nogenlunde klædt på til at forstå, hvad 
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jeg laver. Fordi når jeg henvender mig til hende, er det nemmere snakke om, når hun 

også ved noget om det. Men dermed tror jeg også, at min situation er anderledes end 

mange andres. Der er ikke noget andet, man kunne gøre - hvis man ville detaillede 

mig, skulle man først som leder sætte sig ind i, hvad det er, jeg beskæftiger mig med. 

Og i virkeligheden måske nå dertil, hvor man viste mere om det end mig, og så kunne 

man ligeså godt have løst opgaven selv. Det ville nemlig tage sin tid.  

#04:03-6# De målsætninger, de ting, du skal opnå, er de klart formulerede fra 

ledelsen? 

#04:12-2# Nej, det er jo så det, de ikke er i mit tilfælde. Det har nok meget at gøre 

med, at jeg er bedst klædt på til at formulere dem. Men jeg synes, ledelsen virker 

interesseret i at høre på mine forslag og så på en eller anden måde også være dem, der 

står på mål for det. Men jeg kunne forestille mig, at hvis det ikke var et helt 

anderledes område, så ville jeg synes, det var noget med, at ledelsen skulle være 

aktive i at formulere mål og regler for mig - selvfølgelig formulerer de reglerne nu; 

der er ting, jeg ikke må eller ikke har mulighed for. Der er ikke uanet budget eller 

ressourcer. Der er stort set kun mig. Med de ville ikke kunne formulere det, andet end 

de ting, der er givet ved, at når Danmark deltager i Open Government, er der nogle 

ting, vi skal leve op til. Det er noget, der står på et stykke papir, der er givet længere 

oppe fra. Derfor er jeg nok et anderledes eksempel, for der er ikke andre måder at 

gøre det på, end med en rimelig høj grad af selvledelse.  

#05:20-9# Hvordan påvirker kommunikationen mellem dig og din nærmeste leder 

dine muligheder for selvledelse? 

#05:30-8# Jeg har behov for at have en leder, der bakker mig op. Der er nogle ting, 

der er så små, hvor det ikke gør en forskel. Der er andre ting, jeg ikke bare kan gøre 

på egen hånd uden at vide, om min leder er med på det. Hvis der bliver stillet 

spørgsmålstegn ved det, skal hun kunne svare. Men det er meget mig selv, der må 

definere de præcise mål og metoder og nævne udfordringer - derfor er jeg nødt til at 

gøre et stort kommunikativt arbejde for at klæde hende på til at kunne stå på mål for 

det, jeg gør. Det kan hun ikke, hvis hun ikke ved noget om det. I og med at jeg selv 

roder meget med tingene, er jeg nødt til at sørge for, at hun ved nok til at hun kan og 

vil stå på mål for det. Og den anden vej er det vigtigt for mig, at hun rent faktisk er 

interesseret i det, og at hun kan kapere, at jeg ved en masse om de her ting, som hun 

ikke gør. Det synes jeg går rigtigt godt. Det, der måske er udfordringen, er, at huske at 

afsætte tid til at orientere om, hvad der foregår. Ellers bliver det sådan, at vi kun 
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snakker om det, når det er strengt nødvendigt. Og det synes jeg er en udfordring. Jeg 

kommer nemt til at synes, at det, jeg laver, er isoleret. Og at det kun er der, hvor jeg 

virkelig har brug for at have min leder med om bord, at vi snakker om det.  

#07:08-3# Kan du give et eksempel på, hvor i har snakket om din opgaveløsning og 

du er blevet opmuntret til selvledelse? 

#07:17-5# Ja, det arbejde, jeg laver, kører med en årscyklus. Nu er vi ved at nærme os 

afslutningen på et år. Det betyder for det første, at der er nogle ting, der skal ske til 

næste år, som rent fagligt skal forberedes. Dernæst har jeg snakket om, at der er nogle 

ting, der ikke har fungeret helt optimalt i år. Det har noget at gøre med, at det er første 

år, vi gør det. Vi er en ny organisation. Der har min leder spurgt, om ikke jeg ville 

lave en form for oplæg til, hvordan vi bedst organiserer os til næste år - det har jeg 

naturligvis takket ja til. For jeg har nogle idéer til det, jeg har oplevet og prøvet en 

masse i det forgangne år - hvad der ikke har været så godt, og hvad jeg synes, vi skal 

have mere af. Der har hun opmuntret mig til at komme med et forslag, og så tager vi 

det videre til direktionen, som også har en eller anden forventning om, eller gerne vil 

have et forslag til, hvad vi skal gøre. Jeg går ud fra, at så længe det ikke er umuligt at 

efterkomme - at jeg ikke skruer budgettet op og bruger for mange ressourcer - så vil 

man i høj grad sige, at hvis det er det, jeg mener, der skal til, jamen så gør vi det 

sådan. Så ja. Det er meget aktuelt.  

#08:36-5# Har du meget samtale med din leder omkring, hvordan du skal lede dig 

selv?  

#08:54-0# Nej.  

#08:54-3# Hvordan bliver der ført kontrol med det? 

#08:59-9# Det er ikke noget, vi snakker om. Jeg sidder i en enhed bestående at tre 

mennesker. Enheden er en del af et kontor, men vi laver faktisk noget helt andet end 

det, kontoret generelt gør. Så vores kontorchef bruger det meste energi på det, 

kontoret som helhed gør - vi er undtagelsen. Det er derfor, vi er nødt til at gå og gøre 

opmærksom på os selv. Fortælle hende, hvad vi laver. Klæde hende på, og selv 

komme og sige, at vi har brug for at hun engagerer sig i noget, vi laver - hvilket hun 

så gør. Men jeg synes, at i betragtning af, hvor selvkørende, vi er, så har vi ikke 

snakket særligt meget om det. Jeg synes heller ikke, vi tre har snakket meget om det. 

Det har mest været i praktiske situationer. Det virker som om det er underforstået, at 

så længe resultaterne kommer, så er det fint. Så længe, man ikke går ud over 

grænserne - rammerne - at vi ikke gør noget, som ikke er ok i organisationen, at vi 
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ikke er for dyre eller for langsomme, eller omverden bliver sure, så længe vi holder os 

inden for rammerne, er der frit slag. Men jeg synes ikke, det er blevet sagt - slet ikke 

tydeligt. Det eneste, jeg kan komme i tanke om, er, at vi havde en mini-MUS et par 

måneder efter vi startede. Det var omkring årsskiftet. Der snakkede jeg med min 

kontorchef om, at vi har den der lidt mærkelig rolle, hvor vi laver noget andet end 

resten af kontoret. Hun kunne godt se, jeg var ret selvkørende, og det synes hun var 

fint. Jeg sagde, at jeg også synes, det kørte fint - men jeg sagde også, at jeg synes, jeg 

gerne ville have noget mere kommunikation med hende, så jeg kunne være sikker på, 

hun var klædt på til det, når jeg havde brug for hende. Men ellers ikke (…) 

#10:59-6# De her rammer, du skal arbejde frit under, hvordan får du dem beskrevet? 

Hvordan bliver de kommunikeret? 

#11:09-5# Det er et godt spørgsmål. Jeg synes faktisk ikke, jeg får at vide, hvad de er. 

Der er de helt formelle ting; jeg kender budgettet og ressourcerne. Men at det er 

acceptabelt - og det har jeg fundet ud af ved at afprøve det - at også trække på andre 

medarbejdere. Det helt formelle står på et stykke papir. Ellers tror jeg i virkeligheden 

bare, jeg har gjort det, jeg synes var det rigtige. Og så har jeg gået ud fra, man ville 

stoppe mig, hvis det ikke var ok. Men jeg kan godt savne en snak om det. For der er 

nogle ting, hvor jeg måske ikke synes, min umiddelbare palette af muligheder ikke er 

helt så bred, som den muligvis reelt er. Fordi der er nogle ting, hvor jeg ikke er helt 

sikker på, hvad jeg kan tillade mig. Så der lader jeg enten være eller laver en “light-

version” af det. Der ville det være smart, hvis jeg vidste, at det behøvede jeg ikke 

gøre. I virkeligheden kunne jeg godt tænke mig noget mere snak om rammerne. Jeg 

synes tit, det bliver abstrakt, når man skal tale om det. Det er nok nemmere at tale om 

i de konkrete situationer.  

#12:34-5# Oplever du, at organisationens hierarki har nogen indflydelse på dit 

arbejde og din selvledelse? 

#12:48-2# Lidt. Men jeg tror, andre som på papiret arbejder i en tilsvarende stilling, 

oplever det mere. Og det tror jeg hænger sammen med, at jeg sidder i en enhed, der 

laver noget andet en resten af kontoret. Derfor kører vi meget selvstændigt og også 

fordi, det jeg arbejder med, det er et område, der er nyt for organisationen, så jeg ved 

mest om det. Men jeg oplever det da på samme måde, hvis jeg skal lave en sag til en 

minister, så skal jeg følge den procedure, der er. Det er dog relativt sjælendt på det 

fagområde, jeg har, at jeg skal det. Så jeg kommer ikke så meget i berøring med det. 

De fleste af de aktiviteter, jeg laver (…) det kan godt være, at andre i højere grad, 
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ville søge godkendelse til det, de gør. Jeg gør det, hvis jeg synes, det er nødvendigt. 

Jeg er ikke så meget i berøring med det, men jeg kan forestille mig, at andre, som sad 

i min stol ville gøre det, eller hvis jeg arbejdede med noget andet. Det sidder folk i 

huset, som stort set ikke laver andet, end at producere sager. Og en sag kører altid 

gennem hierarkiet - så der kan man mærke det. Men jeg synes ikke, når jeg har gjort 

det, at der en meget hierarkisk følelse af den måde, vi arbejder på eksempelvis overfor 

min kontorchef. Vi sætter os ned og snakker om det, det er ikke sådan, at jeg bare 

sender hende noget, og så sender hun mig noget tilbage og siger godt eller skidt. Der 

er det et samarbejde. Der er naturligvis det hierarki, som bare er der.  

#14:31-4# Hvordan oplever du organisationens forventninger til dig? 

#14:42-3# Jeg savner at opleve organisationens forventninger. Men jeg har det lidt 

sådan, at jeg går og tænker, det i virkeligheden er en af mine opgaver, at jeg skal 

plante nogle forventninger i organisationen, så jeg har nogle forventninger at arbejde 

op imod. Igen fordi jeg ved så meget om det her område, så jeg ved, hvad man kan 

med det. Det ved organisationen ikke, medmindre jeg fortæller den det. Det kan godt 

være lidt frustrerende, fordi man på en eller anden måde skal bygge den båd, man 

sejler i, samtidig med at man sejler i den - og i øvrigt skal man gøre opmærksom på, 

at der er hajer og vind og vejr. Og man skal ikke desto mindre svare overfor 

kaptajnen. Det kan engang imellem være anstrengende. Jeg skal opfinde og sætte 

rammerne, skabe nogle forventninger, opfylde dem, definere ressourcerne, finde dem, 

undvære dem, finde på noget andet, improvisere - alt er op til mig. Og jeg skal nogle 

gange klæde folk på, så de kan se, at det, jeg har lavet, er godt. Det kan engang 

imellem virke anstrengende og jeg kan savne inspirationen ved, at være omgivet af 

nogen, der ved lidt mere om det og også er mere inde i det, så jeg ikke er så alene med 

det. Selvledelse kan godt blive ensomt - lige så stor frihed, det kan give, lige så 

ensomt kan det blive, at man nærmest skal tigge og bede andre om at forholde sig til 

ens arbejde.  

#16:20-4# De forventninger, der til dig fra organisationens side, er langt hen ad vejen 

uudtalte - altså der bliver forventet, at du styrer det hele selv? 

#16:31-3# Det udtalte er det formelle - det, vi i Danmark skal leve op til. Der skal 

være en handlingsplan og den skal være baseret på en høringsproces og vi skal have et 

par aktiviteter i løbet af året. Det er der ikke noget at rafle. Men hvad der ligger i at 

lave en handlingsplan eller hvordan man laver en høring (…) det blev jeg nødt til at 

opfinde sidste år, da vi gjorde det. Så nu er det standarden, medmindre jeg siger, det 
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skal være anderledes. Det samme med aktiviteterne. Det er i virkeligheden mig selv, 

der sætter forventningerne. Men det er ikke så præcist, for der er ingen, der ved, hvad 

de så egentlig skal forvente sig af det, når det kommer til stykket, og det kan jeg godt 

savne. 

#17:35-8# Det kan jeg godt forstå. Hvordan oplever du, at der i organisationen tales 

om medarbejdernes ansvar? 

#17:46-4# Nu står vi overfor at skulle have MUS-samtaler. Så vidt, jeg husker, i det 

materiale, står der ikke meget om ansvar. Der står, at man er analytisk og har 

forståelse for processer og er god til at samarbejde, hvor det er relevant. Jeg kan ikke 

huske, at ordet ansvar står særligt mange steder. Jeg synes til gengæld, det ligger 

implicit rigtigt mange steder, at man på en eller anden måde går ud fra, at når man 

arbejder her, er man klar over, at man er ansvarlig for processerne og samarbejdet. 

Men jeg synes ikke, det er specielt præcist skrevet. Det betyder ikke nødvendigvis, at 

det ikke er der. Jeg synes, det er svært at svare på. Det er vel også forskelligt i forhold 

til, hvad man laver. Der er folk, der sidder med udviklingsorienterede opgaver. Jeg 

har indtryk af, at disse medarbejdere, ligesom jeg, har et stort ansvar for at få ting til 

at ske - ting, man endnu ikke ved, hvad er. Andre steder har man et stor ansvar for en 

stor proces, som involverer mange eksterne interessenter. Så man kan eksempelvis 

sidde og være involveret i noget, der har afgørende betydning for 

finanslovsforhandlinger. Men når du ligefrem spørger, mindes jeg ikke at have set 

begrebet mange steder. Jeg synes, det ligger implicit rigtigt mange steder.  

#19:36-6# Hvad med sådan noget som udvikling af medarbejdere? 

#19:47-6# Det er svært at sige. Vi er en ret ung organisation bestående at to 

organisationer, der er smeltet sammen. Jeg kender ikke traditionerne og praksisser fra 

den anden organisation. Jeg ved ikke, hvor meget man tænker på det. Jeg oplever, at 

man er ret opmærksom på, at hvis medarbejdere har lyst til at rokere internt og prøve 

noget nyt, og på den måde udvikle sig, så er man meget positivt stemt overfor det. Det 

synes jeg er super cool. Det giver folk muligheden for at prøve noget nyt, og samtidig 

en form for blanding, så man pludselig får nye relationer. Det er ikke så aktuelt for 

mig selv. Jeg fik for nylig tilbuddet om at flytte til noget andet, som var beslægtet 

med det, jeg laver. Jeg synes, det var fedt, at man tænkte på det. Jeg ville så bare 

hellere arbejde videre med det, jeg gør. Så jeg endte med at takke nej. Der er også 

mere formel udvikling - der er eksempelvis et helt kontor, der har taget en 

projektlederuddannelse, fordi de havde brug for det. Sådan noget er man opmærksom 
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på. Og jeg kunne forestille mig, at vi ved de forestående lønforhandlinger vil sige, at 

vi må forsøge at kigge på, om man kan tilbyde at udvikle folk fagligt og personligt. 

Det virker, som om man har opmærksomhed på, at medarbejderne skal synes, det de 

laver, er spændende. Sådan så man ikke bare går på arbejde, fordi man skal. Man vil 

gerne have engagerede medarbejdere. Det er der også noget udvikling i. Udvikling 

kan man også se, som en interesse i at gøre ting på nye måder. Det synes jeg for så 

vidt - nu er jeg sådan en, som arbejder med noget, der er nyt. Så jeg synes egentlig, 

man er ret langsomme, men det betyder ikke, at man ikke er åbne overfor nye metoder 

og nye måder at se tingene på. Det kan bare godt være trættende, hvis man altid er 

den, der trækker i den retning.  

#22:10-7# Så når du skal finde ud af, hvad der er spændende at arbejde med, er det så 

dig, der skal tage initiativ til at kontakte ledelsen og fortælle om det, eller gør du det 

bare, eller er det lederen, der siger, du skal arbejde i den retning? 

#22:31-7# Jeg tror, bortset fra i MUS-sammenhæng, det er meget op til mig. Enten 

gør jeg det bare, fordi det harmonerer med mit arbejdsområde. Eller også kontakter 

jeg lederen og siger: “Jeg tror, vi skal i den retning.” Det gør jeg typisk, hvis det er 

noget, der er så tilpas anderledes, at jeg mener, kontorchefen eller direktionen skal 

være opmærksomme på det, eller hvis jeg har brug for, at andre skal bidrage, så det 

kan lade sig gøre. Men det er ikke sådan så jeg føler behov for, at min kontorchef 

kommer engang om ugen og spørger mig, om de kan hjælpe mig med noget. Det er 

ikke sådan, at man bliver nurset - det har jeg ikke behov for. Jeg kunne måske godt 

tænke mig i forbindelse med MUS-samtalerne at vide, hvad mulighederne er. Man 

forventer et udspil fra medarbejderen, men hvis man ikke kender mulighederne, er 

man nødt til at lave en strategi, hvor man har fire forskellige ting, man kan foreslå. 

Nogle af dem er måske kun fordi man er nødt til at have alternativer. Det synes jeg er 

lidt spild af tid. I stedet kunne man måske have lidt mere fornemmelse af, hvad 

mulighederne er. Det gør, at der er grænser for, hvor meget man kan forberede. Hvis 

man ikke kender sine muligheder, er det svært at sige, hvor man gerne vil udvikle sig 

og i hvilken retning. Det er svært at finde på noget, medmindre man støder på noget, 

hvor man kan se, man mangler noget.  

#24:43-7# De her MUS-samtaler har i årligt?  

#24:50-5# Ja, det tror jeg. Vi havde en mini-MUS nogle måneder efter vi blev den 

nye organisation. Det havde vi, fordi vi vidste, der ville gå lang tid, før de rigtige 

MUS-samtaler skulle finde sted. Men jeg ved ikke, hvor tit, man har tænkt sig, de skal 
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foregå. 

#25:21-7# Hvor tit taler du ellers med din leder om dit arbejde, hvor du skal hen ad 

og hvad der forventes? 

#25:28-0# I hvert fald for sjældent. Det synes jeg er op til mig selv i virkeligheden. 

Jeg har snakket med hende om, at jeg ind imellem godt kunne tænke mig at booke et 

møde og snakke. Uden at det skulle være formelt eller noget. Bare så vi lige kunne 

være på linje med, hvad der foregår og sådan noget. Det er det så bare ikke blevet til. 

Og det tror jeg er fordi, behovet ikke har været akut. Der har ikke være en presserende 

følelse af, at jeg nødt til at få svar på noget - men det betyder ikke, det ikke er vigtigt. 

Jeg kunne godt tænke mig at have det mere, og jeg føler det i høj grad er op til mig. 

Jeg tror ikke, hun ville sige nej. Det er det med at få det gjort. 

#26:15-1# Er det din opfattelse, at det ville være en fordel, hvis chefen involverede 

sig mere i medarbejdernes dagligdag?  

#26:32-0# Jeg tror, det ville virke kunstigt. Til dagligt ville føre til en følelse af, at jeg 

skulle finde på et eller andet. Og tit er det ikke sådan, at man nødvendigvis laver 

noget radikalt nyt fra den ene dag til den anden. Jeg kunne godt tænke mig at blive 

opsøgt lidt engang imellem. Men jeg tror mere, jeg synes det er vigtigt, jeg bliver 

bedre til at bede om en kort samtale af og til. Så ville det være, når der var noget fra 

min side at snakke om - det gælder naturligvis også omvendt. Men det der med at gå 

rundt, synes jeg ikke er vigtigt. Også fordi der ikke er noget problem for mig i lige at 

stikke hovedet ind til hende eller direktionen og snakke lidt. Det gør jeg også med 

ting, der er konkrete.  

#27:49-4# Hvornår oplever du, at der bliver ført kontrol med dit arbejde? 

#27:57-9# Jeg ved ikke engang om man kan sige, jeg føler, der bliver ført kontrol 

med mit arbejde. Det nærmeste, jeg kan komme, er tidsregistrering, som i 

virkeligheden bare er, hvad jeg har lavet. Jeg har ikke oplevet, at vi faktisk har talt om 

det. Der er der lagt op til, at jeg har en stor opgave og små opgaver, som er lagt ind 

under - og så har jeg en rodekasse af tredje ting, jeg laver. Jeg kunne forestille mig, at 

hvis det viste sig, at tidsbudgettet ikke holdt i forhold til, hvad jeg registrerede, så går 

jeg ud fra, min chef ville lægge mærke til det. Og så ville hun nok tage en snak om det 

estimat, vi har lavet. Men jeg er ikke sikker. Jeg aner ikke, om hun holder øje med om 

de enkelte poster harmonerer med hinanden. Jeg synes heller ikke, det er relevant. 

Ellers synes jeg kun kontrollen findes i formelle processer - hvis vi skal lave en sag, 

så skal kontorchefen skrive under og godkende. Derudover synes jeg faktisk ikke, der 
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bliver kontrolleret. Overhovedet.  

#29:32-2# Så rammerne for dit arbejde er budget og tid? 

#29:39-0# Ja, og det er fordi, tror jeg, at det kræver rigtigt meget for andre, at sætte 

rammer for det faglige indhold. Så det er ikke fordi, at man ikke vil, men man kan 

ikke rigtigt på det her område. Så kontrollen består egentlig i, at jeg leverer 

nogenlunde det, jeg har sagt, vil være en god idé at forvente af mig, at jeg skal levere. 

Så længe det er sådan, er det fint. Kontrollen består måske også i, uden at man tænker 

tanken, at jeg løbende kommer med forslag til, hvordan man kan gøre tingene på en 

anden måde. Men det er ikke særligt konkret.  

#30:21-0# Du har ikke oplevet at træde udenfor rammerne? 

#30:27-1# Nej, det tror jeg ikke.  

#30:30-4# Hvad tror du, der ville ske, hvis du gjorde det? 

#30:32-3# Jeg tror, det kommer an på, hvilke rammer, jeg trådte ud for. Hvis jeg 

sendte en sag direkte til ministeren uden godkendelse (…) Jeg kan ikke se nogen 

grund til, jeg skulle gøre det. Men jeg tænker egentlig tit over, hvor jeg befinder mig i 

forhold til rammerne, fordi de er så u-konkrete, og fordi, jeg i så høj grad selv er med 

til at definere dem. Jeg kan godt lide friheden, men engang imellem kan det godt være 

anstrengende, fordi jeg bruger en del energi på at tænke over, hvor tæt på den 

flydende grænse, jeg er. Jeg ved, at jeg med mange af de ting, jeg laver, er nødt til at 

nærme mig. Jeg synes bare, det er ærgerligt, jeg skal brug energi på at spekulere over, 

hvor tæt, jeg er på. Jeg tror, det er svært at gøre noget radikalt ved det, når man 

arbejder med mit område, hvor det er nyt og handler om at opfinde nye ting.  

#31:40-0# Hvad gør virksomhedens kontrol ved dit arbejde?  

#31:47-6# Man kan sige, at det påvirker mit arbejde ret meget, at jeg har 

fornemmelsen af, at den måde, en offentlig myndighed fungerer på, ikke er så godt 

gearet til den slags arbejde, jeg laver. Man kunne godt løsne lidt op på den måde, en 

offentlig myndighed generelt fungerer på. Det giver lidt friktion eller kræver lidt 

energi. Men samtidig handler det, jeg arbejder med, blandt andet om, hvordan man 

kan geare det offentlige system til bedre at håndtere andre former for opgaver. I og 

med at jeg arbejder med det, må jeg også finde mig i, at jeg arbejder et sted, hvor man 

egentlig har lyst til at tingene skulle være anderledes. Det påvirker, men det gør ikke, 

at jeg ikke gider det - det forhindrer mig ikke i at gøre det, jeg vurderer skal gøres. 

Man kan godt mærke det. Det største problem for mig er, at jeg føler, jeg arbejder 

meget alene. Jeg skal sige, hvad der er godt og skidt og derefter udføre det. Jeg har 
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ikke rigtigt nogen at sparre med om det - hverken leder eller kollegaer. Kollegaer på 

enkelte faglige ting, men ikke overordnet. Jeg forsøger, men det er hele tiden op til 

mig. Jeg vil hellere have, det er op til mig, end at jeg får dikteret, hvad jeg skal. Det er 

mere udtrykt her, end det var tidligere, fordi jeg sidder mere isoleret. Tidligere var jeg 

trods alt omgivet af folk, der vidste mere, om hvad jeg lavede. Og hvor det, jeg lavede 

spillede mere ind i det, de lavede. Der var mere faglig fællesskab - det savner jeg 

mere end de konkrete mål og sådan noget.  

#33:51-0# Oplever du, at det forhindrer dit arbejde?  

#33:57-6# Jeg oplever ikke, det forhindrer. Men i nogle tilfælde gør det det sværere 

og mere anstrengende. Og det gør, at der er nogle muligheder, der er sværere at gribe 

og udnytte, end de behøvede at være. Jeg synes ikke, det decideret forhindrer mig. Jeg 

kunne godt forestille mig, det kunne være værre. Hvis man tager en organisation, som 

ikke har beskæftiget sig med noget i denne her stil, og oven i købet placerer mig i en 

enhed, der beskæftiger sig med noget andet og en chef, der aldrig har beskæftiget sig 

med det - når man tager alt det i betragtning går det godt. Konklusionen er, at det går 

godt. Men det betyder ikke, at jeg ikke kunne tænke mig, at nogle ting var anderledes. 

Det synes jeg netop, der er mulighed for at gøre noget ved - måske ligefrem en 

forventning om, at hvis jeg synes det, skal jeg sige det.  

#34:52-2# Det hænger sammen med dit arbejde og din faglige viden?  

#34:59-4# Ja, jeg ligger som jeg har redt ved at beskæftige mig med sådan noget.  

#35:07-3# Hvordan oplever du, at i snakker om de her ting - kontrollen - hvordan 

håndteres det af mellemlederen? 

#35:18-4# Kontrollen består primært i sådan noget som, hvordan sager bliver 

behandlet gennem systemet. Og det synes jeg ikke, vi snakker så meget om. Det er 

ligesom givet, der er en måde, det skal gøres på. Hvis det viste sig, det fungerede på 

den måde, at man blot fik en skriftlig feedback og så måtte man ud fra det prøve at 

ændrer sin sag - og så kørte hele møllen igen - så ville jeg selv ville tage det op og 

sige, at det er besværligt, og høre, om man kunne gøre det anderledes. Men i og med 

at det ikke er et problem, så er det egentlig bare givet. Jeg kan godt forstå, det skal 

være på den måde, når det handler om en sag, der i sidste ende kan lande på en 

ministers eller en departementschefs bord. Så det er ikke fordi jeg bare tænker, det er 

helt hen i vejret. Som sagt er det relativt sjældent, jeg laver den slags ting. Det sker, at 

jeg spørger min chef om et eller andet, og hun siger: “Det lyder som en god idé. Det 

synes jeg bare, du skal gøre.” Og hvor jeg så tænkte, det godt kunne være, hun ville 
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indover. Jeg opsøger en form for kontrol, hvor jeg får at vide, at jeg bare kan 

fortsætte. Så er der måske en forventning om, at jeg melder tilbage - det er en anden 

form for kontrol. Der er det meget op til mig at melde ud til chefen, om jeg vurderer, 

hun skal inddrages. Det opfatter jeg ikke som en kontrol. Der opfatter jeg det mere 

som samarbejde, hvor jeg har rollen at udføre det faglige, og chefen har rollen at sikre 

det formelle og processuelle. Det er fordi kontrol lyder sådan “oppefra og ned”, at 

man bliver kigget over skulderen og kræver noget. Men det kan også være den anden 

vej, at man selv opsøger kontrollen, for at sikre sig, at hvis der sker noget uventet, så 

er man dækket ind: “Vi fulgte proceduren. Det er bare fordi verden er uforudsigelig.” 

#37:58-0# Kontrol handler også om, hvem der i løbet af processen kigger og sparrer 

med dig og så videre. Der kunne du godt bruge flere sparringsmuligheder? 

#38:11-5# Ja, og det tror jeg i høj grad skal være andre medarbejdere. Og der savner 

jeg (…) at det jeg arbejder med (…) Hvis man virkelig vil det, man siger man gerne 

vil, så bliver man nødt til at gøre alle opmærksomme på, at det kan spille ind 

forskellige i ting, andre mennesker går og laver. Det savner jeg, at der er nogen, der 

siger, så det ikke kun er mig, der skal gå og forsøge at hale det ud af folk og 

overbevise dem. Der kunne jeg godt tænke mig mere ledelsesmæssig - ikke bar 

opbakning - men også, at de italesatte det: “Ja, det er noget, vi laver. Det er ikke bare 

beskæftigelsesterapi. Vi vil gerne noget med det. Derfor har vi en forventning om, at i 

også går ind i det der, hvor det er relevant.” Fordi ellers føler jeg virkelig, at det er 

mig, der skal komme og lokke og overbevise folk om, at de skal bruge noget tid - 

udover det, de allerede gør - på at “lege med mig” så at sige. Og arbejde sammen med 

mig. Sådan burde det ikke være. Der savner jeg lidt, en klarere fornemmelse fra 

ledelse - især direktionen - af, at de tager det alvorligt og at det betyder noget. Det, 

man siger, når man taler om det, og den måde, man i dagligdagen agerer på, stemmer 

helt overens. Det er sådan noget, jeg har foreslået, hvordan man kunne gøre noget ved 

- og det forventer jeg, der lyttes til. Det er sikkert svært at gøre i praksis, men jeg tror 

ikke, det er fordi, der er en uvillighed.  

#39:46-4# Kan du give eksempel på det med skævheden mellem det, man siger, og 

det, man gør? 

#39:55-9# Ja, for eksempel når jeg nu sidder og arbejder med Open Government. Det 

er en meget, meget bred overskrift. Det er en ting, der kan indgå i mange forskellige 

projekter. Men det er meget mig, der arbejder med Open Government, mens andre 

hver især passer deres arbejde, som er alt muligt andet. Men når jeg taler med - ikke 
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så meget med chefen - men med direktionen, er det ikke fordi, de ikke forstår, at det 

er en overskrift, et gennemgående princip, hvorfor der er Open Government-

elementer i rigtigt mange af de ting, styrelsen gør. Når han har den forståelse og kan 

se hittet i at anskue og bruge det på den måde - også fordi vi så ikke behøver at sidde 

og opfinde så mange ting fra bunden, for vi laver det i forvejen. Vi skal bare finde ud 

af at få det sagt, bringe det i fokus - der burde han, som direktør, sige det til sine andre 

kontorchefer: Det her med Open Government er ikke bare noget en person laver. Det 

er et element, vi kan bruge flere steder. Der, hvor der er en naturlig sammenhæng, 

skal vi gøre noget ud af det. Forståelsen er der, der sker bare ikke så meget i praksis. 

Måske kan det ikke lade sig gøre, eller også prioriteres det ikke så højt. Men så ville 

jeg ønske, at, når jeg efterlyser det her bredere samarbejde, han sagde, det kan vi ikke 

prioritere. Så ville jeg vide det. Der synes jeg, der er lidt manglende sammenhæng. 

Det kan også hænge sammen med, at det er en udviklingsproces. Man kan sagtens 

have forståelsen, men der går lidt tid, inden man reelt gør det. Jeg tror, det ville gøre 

selvledelsen lettere, fordi der så ville være en form for bund, nogle af de ting, jeg 

finder på, kunne lande på - så ville det hele ikke være op til mig.  

#42:14-7# Det kan også hænge sammen med, at det stadig er en ny organisation? 

#42:20-4# Også det. Det er der, hvor jeg ser en stor mulighed. Vi er ikke groet fast i 

traditioner. Nu har vi muligheden for at gøre tingene på en ny måde. Det virker, som 

om organisationen er interesseret i det og nysgerrig.  

#42:50-4# Jeg er ved at være omkring det, jeg godt kunne tænke mig at komme 

omkring. Har du noget, du kunne tænke dig at tilføje?  

#42:55-5# Nej. Ikke andet end, at det er vigtigt at huske på, at det, jeg sidder med, 

nok er temmeligt anderledes, end hvad man gør andre steder. Især fordi, jeg er 

placeret mærkværdigt.  

#43:14-5# Selvfølgelig. Det, jeg synes, har været fedt ved det, er, at jeg har fået et nyt 

perspektiv på spændet mellem kontrol og selvledelse. 

#43:26-8# *udenfor referat*!

12.4 Interview med D 
#00:10-1# Det, jeg vil undersøge er spændet mellem kontrol og selvledelse – 

som vi også snakkede om i vores indledende samtale i foråret. Det er det, jeg vil 

spørge ind til. Bagefter får du mulighed for at se transskriptionen.  
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#00:44-7# Hvordan kommer du til at bruge det?  
#00:52-2# Jeg kommer til at transskribere det, og så vil jeg bruge det i min 

analyse. Det, jeg leder efter er nogle historier og citater, og holdninger omkring 

selvledelse og kontrol  
#01:06-1# Er det offentligt tilgængeligt?  
#01:11-6# Ja, det regner jeg med, at specialet bliver.  
#01:25-0# Så starter vi. Jeg vil spørge dig om som det første, hvad du forbinder 

med selvledelse? 
#01:41-9# Jeg forbinder det med, at det er en moderne måde at være 

lønmodtager på. Det handler om, at man har et kompetenceniveau, som gør, at 

man er i stand til at tage ansvar for, hvordan man udfører sit arbejde.  
#02:18-5# Er det noget, du ser som et tema på arbejdspladsen? Noget, der gør 

sig gældende?  
#02:24-3# Ja, at det forventes, at vi er selvledende.  
#02:30-3# Hvordan oplever du dine muligheder for at være selvledende?  
#02:37-2# Det oplever jeg som meget muligt.  
#02:45-4# Du har meget frihed i forbindelse med dit arbejde?  
#02:48-2# Ja 
#02:51-3# Er det noget, der hænger sammen med kommunikationen mellem dig 

og din nærmeste leder? Er det noget i snakker om?  
#03:01-8# Ja, det har vi gjort på et tidligt tidspunkt i forbindelse med den første 

MUS-samtale, vi havde (Medarbejder Udviklings-Samtale). Jeg tror, det var 

vigtigt for mig at signalere, at det var en forudsætning for, at jeg ville være dygtig 

til mit arbejde, at jeg også fik mulighed for at være selvledende og selvstændig og 

tilrettelægge. I det daglige synes jeg ikke, det er noget, vi italesætter meget.  
#03:48-8# Det er ikke noget, du bliver opfordret til i forbindelse med projekter? 

Jeg formoder, at ledelsen har en finger med i mange af projekterne – det er noget, 

der skal snakkes om, før i går i gang.  
#04:05-6# Ja. Men jeg oplever ikke, at vi taler om, at jeg skal være selvledende. 

Det er underforstået. En uudtalt fællesforståelse og forventning, at det skal jeg. 

Jeg kan nogle gange tænke, at rammerne for en opgave, jeg går i gang med ikke 

er helt klare nok. Og da synes jeg, det er et fælles ansvar at sikre, at de er klare 

nok, for at jeg kan gå i gang. En fælles opgave mellem mig og min leder.  
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#04:53-6# Har du et eksempel på det? 
#05:02-8# Ja, jeg er ansvarlige for Digitaliseringskonferencen for tredje gang 

nu. Og den skal forandres, som konsekvens af den fusion, vi har været en del af. 

Og der har været en række drøftelser og signaler fra direktionen om hvordan den 

skal forandres. Det har været utroligt utydeligt, hvad de signaler betød. Så der har 

vi et par gange spurgt til, hvad det betød – uden at kunne få klart svar. 
#06:20-7# Så man kan sige, det er et vilkår for dit virke, at du er selvledende? 

Det er ikke noget, du er blevet fortalt, du skal være, men noget, der kræves.  
#06:33-7# Ja. Jeg vil sige, det er selvforstærkende idet, jeg agerer selvledende. 

Det betyder, jeg ikke bliver ledt på det punkter, hvor jeg er i stand til at lede mig 

selv. Jeg får også opgaver, hvor det forventes, jeg er selvledende. Hvis ikke jeg 

var det, ville de blive givet til andre. Så jeg oplever en forskellighed – 

individuelle forventninger til selvledelse.  
#07:28-0# Nu skal vi snakke lidt om sammenhængen mellem kommunikation og 

selvledelse. Kan du fortælle mig, hvad der i forholdet mellem dig og din 

nærmeste leder – ud over det, du har snakket om indtil nu – har opmuntret dig til 

selvledelse? Kan du huske en samtale, i har haft om dit ledelsesmæssige ansvar? 
#08:10-8# Vi har haft en-til-en samtaler, hvor vi regelmæssigt har en halv times 

samtale med chefen. Det er hver fjortende dag. Dagsordenen er medarbejderens. 

Der havde jeg på seneste møde en refleksion over mit behov for rammer i 

forbindelse med opgaver, hvor min pointe var, at det er et fælles ansvar […)At jeg 

selv ofte havde det sådan, at når jeg fik en opgave, havde jeg brug for at gå i gang 

med den, tænke lidt over den og så vende tilbage og spørge og få uddybet 

rammerne. Men hvor jeg blev bekræftet i, at det blev forventet af mig, at jeg selv 

opsøgte den nødvendige viden. 
#09:36-8# Det er meget spændende. Det handler vel også om organisationens 

struktur og hierarki – oplever du, at hierarkiet har indflydelse på din selvledelse? 

Altså, når du forklarer mig, at du selv har lagt op til, at du gerne vil være 

selvledende og have et ledelsesmæssigt ansvar – det får du lov til. Ser du det, som 

organisationens forventning til dig, eller er det noget, du forventer organisationen 

giver dig frihed til?  

#10:15-3# Begge dele. Men jeg oplever også forventningen fra organisationen 

til medarbejdere, som ikke efterlyser det i samme grad, som jeg gør. Jeg synes, 
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det, at der er én chef til omkring tyve medarbejdere, er et vilkår, der betyder, der 

må høj grad af selvledelse til – idet vores arbejde ikke er standardiseret. Der er 

også nogle organisatoriske vilkår, der signalerer, at der må selvledelse til, for at 

det giver mening. Det er f.eks. antallet af medarbejdere pr. chef. Men det kan 

også være det, cheferne beskæftiger sig med, og den måde, det forventes at chefer 

forholder sig til de processer, der er i forbindelse med notater. Den mere eller 

mindre udtalte omstændighed, at cheferne yder en kvalitetskontrol og ikke er 

aktivt medvirkende i at formulere f.eks. notater. Det ligger meget i arbejdsformen, 

at medarbejderne selv er i stand til at formulere notater i deres helhed. Det er ikke 

chefernes opgave – de skal alene kontrollere kvaliteten.  
#12:45-6# Hvordan oplever du det i forhold til resten af organisationen? Du 

taler om selvledelse i din enhed i organisationen. Hvor kommer kontrollen ind 
#13:01-8# Jamen jeg synes, det ligger i den funktion, min chef har, når jeg eks. 

laver en sag til direktionen, så ligger det i den procedure, at det ikke er min chef, 

der formulerer notatet eller sagen – men at det er mig, der kører med sagen, og 

når jeg aflevere den til chefen er det med kontrol for øje. Så er det en meget 

formel kontrol. Det handler ikke om, at det er chefen, der tager ansvar – eller, det 

er det selvfølgelig. Men det er ikke chefen tager ejerskab over det og det er ikke 

chefen, der har udtænkt strukturen. Chefen siger bare ok. Og sådan fungerer det. 

Sådan oplever jeg, at det er organisationen, der har den arbejdsform.  
#14:14-8# Oplever du, at medbestemmelsen og selvledelsen hænger sammen 

med udviklingsmulighederne for den enkelte medarbejder? 
#14:28-1# I meget høj grad, ja. Jeg oplever, at de medarbejdere, der griber 

muligheden for selvledelse også er dem, der får mulighederne for nye, større 

opgaver – og på længere sigt også karrierefremmende.  
#14:51-3# Er det noget, der bliver snakket om? 
#14:55-0# Ja, det synes jeg er formuleret i forventningerne til medarbejderne. 

Nu har vi lønforhandlinger om ganske kort tid, og der bliver det formuleret at 

selvstændighed og beslutningsdygtighed er kriterier.  
#15:16-7# Er det også noget, i snakker om i hverdagen? Eller er det noget, du 

snakker med din chef om? Altså, der er en form for gulerod i, at hvis du tager 

ansvar og jo mere, du leder dig selv, jo mere udvikler du også dig selv? 
#15:36-4# Nej. Det er det ikke.  
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#15:42-7# Hvornår oplever du, at der bliver ført kontrol med dit arbejde? 

Husker du en situation, hvor det er sket? 
#15:55-8# Ja, det er der med notater, som skal sendes ud af kontoret. Det er 

meget den del af mit arbejde, der bliver kontrolleret. Jeg synes også, der er 

kontrol med mit arbejde i forbindelse med de der en-til-en samtaler. Jeg siger lidt 

om, hvad der optager mig. Og vi har ugentlige koordineringsmøder i det team, jeg 

arbejder i. Her fortæller vi, hvad der er aktuelt. Det oplever jeg også som en form 

for kontrol. Som en relevant kontrol.  
#16:46-1# Hvorfor er den relevant? 
#16:50-3# Jamen, jeg oplever det som en mulighed for mig til at få en pejling 

af, om det, jeg gør, er rigtigt. Ligesom at få det godkendt. “Jeg er gået i denne her 

retning. Er det ok?” “Ja, det er ok.” At sådan blive af løftet (frataget red.) et 

ansvar på en eller anden måde. Nu er der blevet sagt god for det, jeg laver. Så må 

det være ok.  
#17:09-7# Er det sket, at der ikke er blevet sagt god for det?  
#17:15-3# Nej, men der kan god blive givet nogle signaler om at der er brug for, 

at jeg gør noget andet eller mere af noget. Altså det kan godt være en påpegning 

af, at vi f.eks. har brug for at orientere direktionen om, hvor vi er. Hvor det 

givetvis er min chef, der har brug for at få af løftet et ansvar ved at få en kontrol. 

Og det kan også være andre interessenter, hvor min chef siger, nu må vi så 

inddrage nogle andre eller nu må vi skrive noget ned på papir.  
#18:06-9# Men det bliver tydeligt kommunikeret til jer? Eller er det nogle 

signaler, du selv skal afkode? 
#18:15-9# Ja, jeg synes, det bliver oftest givet som signaler, hvor jeg selv skal 

vælge den handling, der hører til.  
#18:28-6# Kan du give et eksempel på det? 
#18:34-2# Jamen, det kunne handle om, at nu har vi brug for at bede resten af 

huset om input. Så finder jeg selv ud af, hvordan vi gør det ved at skrive rundt.  
#18:51-2# Men det er altså ledelsen, der fortæller dig, at du eksempelvis skal 

inddrage resten af huset? 
#18:59-1# Ja. Men jeg kan også opleve dårlig eller uhensigtsmæssig kontrol. Og 

det er typisk i forbindelse med notatkontrollen, hvor kontrollen beskæftiger sig 

med noget underordnet. Hvor det, jeg efterspørger, om “det her er linjen” – hvor 
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jeg kan opleve, at jeg ikke rigtigt kan få feedback på dét spørgsmål, men kan i 

stedet få tegnsætningskommentarer tilbage. Og hvor jeg kan være usikker på, om 

jeg dermed kan fortolke det som et “ja” til den linje, jeg har valgt at gå. Og jeg 

kan tænke, at det, chefen har forholdt sig til – at chefen ikke har forholdt sig til 

min efterspørgsel. Så dermed kan jeg risikere på et senere tidspunkt at stå til 

ansvar for det. Hvor jeg oplever kontrollen som mangelfuld.  
#20:18-1# Hvis man sætter det lidt på spidsen; oplever du så kontrollen som 

primært hjælpende eller modarbejdende i forhold til din selvledelse?  
#20:31-9# For tiden hjælpende. Jeg har i perioder oplevet den som hæmmende. 

Men for tiden oplever jeg den som hjælpende.  
#20:44-5# Har du et eksempel på det? Hvis du tænker på, den har været 

hæmmende for en beslutning, du godt kunne træffe selv? 
#21:27-4# Jeg tror ikke lige, jeg har et godt eksempel. Det kunne være en 

situation, hvor jeg synes, jeg har brug for ja eller nej til at gå videre med noget. 

For at få lov til at stille et spørgsmål, vurderer min chef, at jeg er nødt til at skrive 

meget mere om noget, jeg ikke synes er relevant. Jeg synes ikke, det er et godt 

eksempel, fordi det kan være legitimt nok, at min chef vurderer det.  
#22:35-7# Er der en situation, hvor kontrol har hjulpet dig? 
#22:46-4# Ja, det kan være helt konkret i dag. Der havde vi et 

koordineringsmøde, hvor jeg testede nogle af de overvejelser, jeg har gjort i 

forbindelse med det projekt, jeg er projektleder for. Og hvor jeg godt kan mærke, 

der bliver stillet mange spørgsmål, eller de forudsætninger, der lå i mine 

spørgsmål, synker ikke direkte ind. Så jeg mærker ikke det medløb, jeg havde 

forventet. Og det er for mig et tydeligt signal om, at der er brug for mere 

inddragelse eller mere forankring af idéerne.  
#23:38-9# Hvordan oplever du, at kontrollen hånderes af organisationens 

mellemledere i forhold til de ansatte? Er det primært sådan, at de snakker med dig 

om det? Kommer de med konstruktive forslag?  
#24:07-7# Nej, det er typisk u-konstruktivt. Det er typisk u-konkret. Jeg er ret 

positiv over for den måde, det bliver håndteret af min nuværende leder. Der, hvor 

jeg skal være kritisk, så vil jeg sige, det er for u-konkret og uhåndterbart - den 

feedback, jeg får, den kontrol.  
#25:00-1# Hvis man skal samle lidt op på det. Din selvledelse som ansat i 
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organisationen, er et vilkår i ansættelsen, men også noget, du selv ønsker, du har. 

Kontrollen i forhold til det, er ikke så mærkbar, men træder i kræft, der hvor 

projekter afsluttes. 
#25:52-4# Ja, det er muligt at undgå ret meget kontrol. Måske for nemt at undgå 

kontrol.  
#26:12-0# Du kunne godt tænke dig, at når kontrollen udføres, er den lidt mere 

konkret i nogle tilfælde? 
#26:21-5# Ja. Altså, jeg synes, der ligger i hele tankegangen om selvledelse, at 

ledere og medarbejdere begge har nogle ressourcer, som er relevante og at lederen 

ikke altid ved bedst. Og det betyder, at når jeg bliver kontrolleret og rettet, så skal 

det gerne have form som spørgsmål og forslag, ud fra en respekt om, at jeg har en 

faglighed, og også at jeg har arbejdet mig ned i stoffet. Og det oplever jeg i vidt 

omfang, at det har den form. Det, jeg godt kunne tænke mig, var, at det var lidt 

mere konkret anvisende. 
#27:36-3# Kræver det ikke en strukturændring? Du snakker om, at når der er så 

mange ansatte pr. leder, så for at kunne komme med mere konkret vejledning og 

kontrol, så kræver det, at lederen har tid og mulighed for at sætte sig ind i 

tingene? 
#27:58-1# Nej, det synes jeg ikke. Det handler om måden at være i dialog på. 

En coachende ledelse kan meget godt – og det er i vidt omfang det, jeg oplever – 

den kræver ikke noget stort forarbejde. Det er nogle kompetencer en leder skal 

have, at gå i mere coachende dialog med mig.  
#28:52-0# Er det noget, du har oplevet? 
#28:55-1# Ja, jeg synes, at når jeg fortæller om, hvor vi er, så oplever jeg, at 

min leder stiller flere spørgsmål, end han giver ordrer eller svar. Og det synes jeg, 

er det rigtige. Og jeg synes også han i vidt omfang lader mig drage 

konklusionerne uden at formulere hypoteser, hvor han tester en hypotese på mig – 

det er jeg enig i, så må jeg hellere gøre det. Der får jeg en erkendelse. Men jeg får 

også mulighed for at korrigere hypotesen. Der tænker jeg, han kunne være lidt 

mere våget i de hypoteser og mere konkret anvisende på den ene side. På den 

anden side ville det også ind imellem være rart, hvis han siger, at nu vil jeg gerne 

have det på den her måde. Det er absolut også på sin plads.  
#30:51-0# hvad synes du om interviewet? har du nogle gode råd 
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#31:13-2# Jeg ville foreslå dig at våge mere stilhed, så jeg kunne sige noget 

mere og holde flere pauser. og også våge at gå væk fra planen og reflektere over, 

hvad der kunne være spændende.  
#32:15-1# har du andre kommentarer - ikke nødvendigvis i forhold til 

interviewet? 
#32:28-0# Jeg er er optaget af systemisk ledelse. Og der bruger man meget 

perspektivskift. Det kunne godt være interessant for dig at bede mig forholde mig 

til, hvordan min leder ser på tingene, og hvordan mine kolleger ser på tingene.  
#33:02-7# det kunne jeg så spørge om nu. Hvordan tror du, din leder ser på det? 
#33:07-4# Jamen jeg tror, han har en forholdsvis radikal holdning til at hans 

medarbejdere skal være selvledende i meget høj grad. Og ind imellem tror jeg, 

han har svært ved det. Jeg tror hans væsentlige udfordring er at få alle 

medarbejdere til at være tilstrækkeligt selvledende. Altså jeg tror, han ind 

imellem synes, det er en mangel hos en medarbejder, at de ikke i højere grad 

griber den mulighed, han giver dem.  
#34:09-7# Hvad med dine medarbejdere? Har de det på samme måde som dig? 

Du nævnte, at det er meget individuelt, i hvor høj grad man har behov for at være 

selvledende. 
#34:22-2# Der er helt klart nogen, der har det ligesom mig. Og der er helt klart 

nogen, som tænker, det er umuligt at tage ansvar for noget her. For man får ikke 

at vide, hvad der er vigtigt, hvad der er målet og hvad der er rammerne. Nogen, 

som oplever, at når de efterlyser svar, så får de det ikke. Så kan man blive utryg 

og utilpas ved de, som synes, at hverdagen flyder, at det er for svært at finde ud 

af, hvad der forventes af dem.  
#35:25-5# Er der så andre, der tager lederrollen der? 
#35:27-4# Ja, det er der i nogle sammenhænge. Så er der nogen, der træder i 

karakter som projektleder eller koordinator. Så betyder det også, at nogen får 

mulighed for at uddelegere nogen af de mere trivielle opgaver. Jeg oplever også 

at der sker det, at nogen kolleger bliver talerør for noget brok, som bunder i 

denne her usikkerhed. Det bliver så en måde at vise omsorg for de usikre.  
#36:40-4# Forskellen på, hvor høj grad den enkelte medarbejder har brug for at 

være selvledende, og hvor meget, der forventes af den enkelte. Er det et ansvar, 

der ligger hos medarbejderen eller hos ledelsen?  
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12.5 Interview med M 
#00:00-0# Det, jeg vil undersøge er, hvordan man kommunikativt kan håndtere 

spændet mellem selvledelse og kontrol i CDI. Efterfølgende, når jeg har transskriberet 

interviewet, må du gerne få lov til at se transskriptionen. Jeg anonymiserer 

interviewet, men i kender hinanden og ved, hvem jeg har interviewet. I analysen vil 

jeg se på, hvordan man kan håndtere det anderledes. Har du nogen spørgsmål, inden 

vi går i gang?  

#01:11-0# Ikke på nuværende tidspunkt.  

#01:19-0# Vi tager det bare stille og roligt. Det, jeg er ude efter, er at stille nogle 

spørgsmål til dine opfattelser omkring førnævnte. Første spørgsmål, jeg gerne vil 

stille, er: Hvad forbinder du med selvledelse? 

#01:34-5# Lige et opklarende spørgsmål; er det i forhold til niveauet mellem mig og 

mine medarbejdere eller niveauet mellem mig og dem, der er min chef? 

#01:50-8# Begge dele. Altså, det er ikke nogen hemmelighed, at Finansministeriet er 

bygget op som et hierarki. Og i hierarkiet er nogle kontrolinstanser, som gør sig 

gældende for hele organisationen. Og så har vi nogle medarbejdere, som 

organisationen i en grad forventer er selvledende. 

#02:09-4# Ja, og det er jo også mig?  

#02:08-5# Ja, det er det.  

#02:11-6# Så niveauet mellem mig og min chef er også interessant? Eller ser vi i 

udgangspunktet mellem mig og mine medarbejdere?  

#02:17-7# Vi starter med at kigge på niveauet mellem dig og dine medarbejdere. Og 

så senere mellem dig og organisationen - det er ikke så meget det niveau mellem dig 

og op efter, der har interesse.  

#02:22-5# Det er i høj grad det samme princip, der ligger der, synes jeg. Men der er 

nogle overordnede rammer. F.eks. vores strategiske ramme og vores mission og 

vision. Og derfor er der givet en ramme, vi skal arbejde indenfor. Under den ramme 

er der så en masse rum - så snæver er rammen heller ikke. Der har vi defineret vores 

arbejdsprogram, og hvilke opgaver, vi skal lave. Og når de opgaver og økonomien så 

dermed også sætter en ramme, kommer medarbejderne ind og har hver deres område, 

hvor de sidder med den overordnede ramme, med et budget og nogle opgaver. Der 

kan man så sige, i nogle organisationer, hvis det var nogle driftsmæssige opgaver, vi 

sad med, så var det måske ret tydeligt defineret, hvad der skulle leveres, til hvilke 
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tidsfrister - og mere konkret. Jeg synes, at både Digitaliseringstyrelsen, men i 

allerhøjeste grad mit kontor, har nogle ret løse rammer, fordi vi har sådan lidt fluffy 

rammer med nogle policy ting, hvor det ikke er givet præcis, hvad produktet er, men 

vi skal “lave noget i denne her retning”. Det gør, at vores rammer er markant bredere 

end andre steder, tænker jeg. Derfor lægger jeg i høj grad op til, at medarbejderne så 

kan være med til at definere, hvad produktet er. Det er det her med, at langt hen ad 

vejen er det specialister, der er i dette kontor, hvor de på mange punkter ved mindst 

lige så meget, som jeg gør. Og på nogen områder mere end mig. Især hvis det drejer 

sig om tekniske kompetencer - hvad der er smart og hvad der ikke er smart. Så derfor 

er de både med til at definere, hvad produktet skal være, hvad rammen skal være, 

hvordan opgaven skal løses indenfor den ramme og tid osv. Der er mange parametre, 

de er med til at skabe. Det gør vi i et samarbejde, hvor vi får beskrevet (…) Jeg er 

nødt til at komme med de overordnede rammer. Men medarbejderne er med til at 

definere, hvad vi skal inden for dem - og der spiller direktionen også en rolle, når de 

prøver at sætte nogle retninger for os, som ikke altid er klare. De retninger kan skifte 

lidt. Når vi så i fællesskab har defineret, hvad der er den rigtige proces for at komme 

videre, hvad produktet skal være, så er det i høj grad op til dem selv i deres 

arbejdsdag at finde ud af, hvad de skal lave og hvornår, hvilken rækkefølge og 

hvordan de vil bruge hinanden. Jeg prøver så vidt muligt at få skabt et så stort 

samarbejde som muligt, fordi jeg er af den opfattelse, at man får et bedre produkt ud 

af at samarbejde. Så det prøver jeg at stimulere mest muligt. Og når man så kommer 

med produkter spørge ind til, om man har haft nogen andre med ind over, hvem der 

har været med til det. Vi har mange møder, hvor vi mødes og snakker om et produkt 

og så arbejder vi videre med det i en retning. Der kan man sige, at det foregår på 

mange niveauer mere eller mindre formelt, fordi vi ind imellem har direktionen med 

indover til at give noget mere retning - eller til at vise udkast til et produkt, så de kan 

sige, hvor vi skal bevæge os hen. Men det kan også være der, hvor jeg bare får en sag 

ind, som er defineret efter nogle skabeloner, som man skal overholde. Så har de 

beskrevet, hvordan de vil gribe en opgave an, hvordan løsningen skal være. Så kan 

den enten være knivskarp og lige præcis det, jeg tænker. I et sådant tilfælde retter jeg 

måske bare et par kommaer. Eller også er det helt skævt. Og det er så der, man kan 

gribe det forskelligt an. Jeg kan gå ind og skrive konkret, hvad jeg mener, skal stå i 

stedet for. Eller jeg kan skrive nogle bemærkninger til, hvad der kan gøres på en 

anden måde. Eller som oftest, hvis det er helt skævt, sætte os sammen og snakke om 
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det på et overordnet niveau. Men det vil jo være et sted, hvor man langt hen ad vejen 

forventes at tage rigtig meget ansvar og styre og definere og arbejde ud af. Hvis du er 

sådan en type, som har det bedste med at få at vide, hvad du skal lave hver dag og at 

der kommer en ind og ser dig over skuldrene, hvor langt du er kommet osv. Så mener 

jeg, man vil egne sig utroligt dårligt til at være i dette kontor.  

#06:38-8# Du snakker om at definere de overordnede rammer for projekter. Kan du 

give et eksempel på, at du har været med til at gøre det?  

#06:45-0# At definere rammerne for et projekt? Man kan sige, at f.eks. sådan noget 

som cloud-området (…) Der har vi startet med at sige, at vi vil godt noget på cloud. 

Der har været et digitaliseringsstrategi, som har sagt, at vi skal fjerne de juridiske 

barrierer for brugen af cloud-computing i det offentlige. Derefter har vi hele tiden 

(…) Forudsætningen har hele tiden været: “Cloud er smart. Cloud giver et potentiale 

for effektivisering. Der er en god businesscase i at bruge cloud. Hvordan kan vi bruge 

cloud mere i det offentlige?” Der er vi selv blevet opmærksomme på, at der sker 

noget smart i England. I England har man lavet en super smart cloud-store, og man er 

fremme i verden på det område. Der har vi defineret og sagt: “Burde vi ikke også se 

på noget i den stil?” Så har vi defineret en idé til en opgave, forelagt den for 

direktionen og sagt: “Hvad tænker i her?” Der er nogle medarbejdere, der laver noget 

til mig, jeg er med til at kvalificere det og sige: “Det ser spændende ud det her. Kør 

videre med det.” Så åbent er det i starten. Så har vi taget over og mødt med 

englænderne og fået snakket om, hvad de har, snakket med deres udbudsspecialister 

og jurister og udviklere og markedsføringsspecialister - hele vejen rundt. Og så er vi 

taget hjem og så har vi defineret, at vi vil lave en for-analyse, som viser, om man kan 

tage den engelske model og putte den ind i en dansk kontekst - om det vil kunne lade 

sig gøre rent teknisk og juridisk - og dernæst om, hvordan en dansk businesscase ville 

se ud. Så først når, den for-analyse er færdig, vil vi kunne gå videre med arbejdet, 

hvis vi får grønt lys.  

#08:42-4# Så i det eksempel er rammerne målet med projektet? 

#08:51-8# Det kommer an på, hvordan du definerer rammerne. Rammerne er 

nærmest sådan noget som: “cloud er godt, hvis det er effektivt.” Her i huset vil det 

langt hen ad vejen være sådan, hvis du kan vise, du kan lave en positiv businesscase 

og du kan lave en markedsanalyse, som viser, det har potentiale - så kan du gå videre. 

Så åbent er det på nogle områder. Så længe det giver mening. Og når vi har så relativt 

få faste, kørende driftsopgaver, er der rum for en del nytænkning og selvledelse.  
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#09:33-7# Hvordan oplever du, at kommunikationen mellem dig og dine 

medarbejdere påvirker muligheden for selvledelse? 

#09:41-8# Jeg - som jeg nævnte før - er typen, som har lettest ved medarbejdere, som 

har initiativ, engagement og entusiasme og som kan lide denne arbejdsform. Hvis du 

er sådan en, som helst skal have meget klare rammer, og som helst vil have 

opfølgning og have mig til at kigge ting igennem, så har jeg for mange medarbejdere 

til at det kan lade sig gøre. Så kan man sige, min stil er måske også mere åben. Jeg 

forventer, medarbejderne kommer med nogle bud på, hvad de gerne vil. Derfor 

tænker jeg, at hvis man kan det, prøver jeg at indikere retningen og sige, når noget er 

på vej for langt ud. Eller hvordan vi bedre kan sælge det i denne her kontekst, rette det 

lidt til - med små korrektioner. Vi kan tage nogle snakke, hvis der skal større 

korrektioner til. Hvis det er sådan, at jeg hele tiden skal være med til at definere og 

sætte en stram ramme, bliver det svært at få selvledelse. Det kræver på en eller anden 

måde mange flere ledelsesmæssige ressourcer og så bliver det svært for alle parter at 

få det til at fungere.  

#11:04-8# Er det noget i snakker meget om? Nu nævnte du, at det ikke er din 

ledelsesmæssige stil at kigge folk over skuldrene. 

#11:16-1# Nej, sådan er det bare. Og så kan man sige, at i og med at der ikke er 

synderlig stor udskiftning i personalet i en lang periode, så tror jeg, de fleste chefer - i 

hvert fald i videncentret, hvor vi sidder - er sådan nogle, som holder sig til de lidt 

mere overordnede linjer. Også fordi vi har store centre med mange medarbejdere. 

Men jeg ved ikke, det kan da godt være, man burde sætte nogle ord på det engang 

imellem. Jeg tager det for givet, at folk ved det. Når vi har ansættelsessamtaler, 

fortæller jeg, at det er sådan det forholder sig. Men det er ikke noget, jeg fortæller 

folk. Det antager jeg, de ved.  

#11:55-2# Det hænger vel også sammen med kulturen herinde?  

#12:01-4# Jo. Man kan sige, det også er forskelligt fra person til person. Der er nogle 

personer, der er rigtig dygtige til det her. Når de leverer noget, gør det rigtig godt og 

har fuld fornemmelse af, hvad der forventes af dem. Så er der nogle, der ikke gør det. 

Nogen, hvor man er nødt til at gå ind og tage flere snakke og korrigere mere. Når man 

tre gange har prøvet at få et afsnit i skabet, og det bliver ved med at ramme ved siden, 

hænder det, at jeg selv sidder og skriver det. Så det regulerer sig selv lidt i praksis 

uden at der bliver sat specielt mange ord på det. Jeg tager selvfølgelig en snak med 

folk, når de bliver ved med at levere skævt. Men så er det ikke “selvledelsesord”, jeg 
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bruger. Selvom det nok er det, det er.  

#12:51-7# Hvordan håndterer du det? Altså forskellen på medarbejderne? Er det 

noget, du overlader til kulturen eller går du aktivt ind?  

#13:14-3# Jeg prøver, at rose og kvittere positivt for dem, som bare kan det, så de 

også får at vide - det kan man være rigtigt dårlig til, fordi det går stærkt - men at 

huske at sige: “Hold da op! Det var lige i skabet!” eller skrive en kommentar, at det 

var “spot-on”. Med dem, som ikke har det, vil de opleve, at jeg oftere går ind og 

snakker med dem, tager møder med dem. I et mere fleksibelt arbejdsmarked, er det 

muligt, de ville have stukket af, fordi de ikke orker, at de bliver korrigeret hele tiden 

og derfor får for lidt ros. Men jeg prøver også at stimulere, når de så rammer det - så 

siger jeg: “Lige netop her kører det!” Sådan at man også får fornemmelsen af, hvornår 

det så virker.  

#14:15-6# Har du et eksempel på, at du har været nødt til at gå ind og korrigere? 

Hvordan har du grebet det an, hvis nogen rammer skævt? 

#14:23-5# Så vil jeg booke et møde. Jeg ville lade være med at komme med mine 

kommentarer skriftligt, for det ville se irriterende ud, når man får sagen tilbage og 

halvdelen er streget ud. Eller nogle gange synes jeg, at det, jeg får, er så langt fra. Så 

det ville være hele blokmarkeringer. I sådanne tilfælde booker jeg et møde. Det vil 

ofte være, hvor nogen sidder med noget alene eller hvis det er en svær sag, så vi 

anerkender, at vi nok er flere, der skal hjælpes ad med at løse den. Så kan vi sætte os 

ned og snakke den igennem fra starten. Jeg er jo ikke sådan en, der skælder ud på 

folk. Men man kan nok godt fornemme, at det nok ikke lige var det rigtige, man fik 

leveret det. Men så prøver man konstruktivt at forklare, hvad man vil have i stedet for. 

Og hvis man så næste gang, man leverer sagen, skal have den samme tur, begynder 

det at blive lidt trættende. Og så begynder jeg at lyde lidt mere anstrengt, når jeg ikke 

får det, jeg synes, det skal være.  

#15:32-4# Kommer du så med forslag til, hvordan det skal være, eller? 

#15:35-4# Ja, jeg siger: “Det her afsnit skal være sådan og det her afsnit skal være 

sådan.” Og så kan det være det ender med, tredje gang, at skrive det selv. Så tager det 

for lang tid, og deadlinen springer. Og det er måske hurtigere, hvis jeg selv gør det, 

når folk bare ikke kan ramme det, jeg synes vi skal have. Det værste, jeg har været 

ude for her fornylig, er, at jeg har været nødt til at give sagen til en anden. Det har 

været en sag, der var så kompleks, at man ikke kunne ramme det, vi skulle. Og så 

sagde jeg: “Så må vi få en anden til at tage over.” Det er selvfølgelig en hård én.  



129 
 

#16:07-8# Hvordan oplever du organisationens forventninger til medarbejderne? 

Altså omkring selvledelse. Er det ligesom det fungerer på kontoret? 

#16:22-6# Jeg mener helt klart, det er det samme. Nu bliver det svært at sige noget, 

så du må lige overveje, hvor meget, du vil bruge af det. Jeg synes organisationen gør 

det helt klart, og sådan tror jeg, rigtig mange af kontorene oplever det også. Man kan 

sige, at i nogle kontorer er der markant færre folk. Og der er mulighed for, at en chef i 

højere grad kan sætte sig på skødet af folk og sidde og skrive tingene sammen med 

dem. Eller gå ind og “nærrette” sager. Når man har mere end tyve medarbejdere, 

bliver det vanskeligt at komme ned på det niveau. Der kan jeg være lidt i tvivl, for vi 

har haft nogle diskussioner i chefkredsen: “Må en sag gå direkte fra en medarbejder 

til direktionen? Eller må det kun være kontorchefen, der sender til direktionen?” Der 

var den opfattelse - som hører til systemet - at det er fint, det kun er kontorcheferne, 

der sender sager til direktionen. Der var vi dog nogle stykker, der mente, at det ikke 

gav mening, når man har så mange medarbejdere. Så ville kontorcheferne blive 

flaskehalse, og når vi er ude af huset nogle dage, ville der ikke komme nogen sager og 

sådan noget. Så det gav ikke så meget mening. Derfor fik hver kontorchef lov til at 

uddelegere til de personer, der gerne må sende sager til direktionen. Men det er så mig 

som kontorchef, der står på mål for at den er god nok. Det kan godt blive lidt 

vanskeligt engang imellem. Så man kan overveje om vi helt reelt også mener det. 

Men udgangspunktet må være, at vi mener det og at organisationen også mener det. 

Der kan man godt mærke forskel på IT- og Telestyrelsen (den tidligere organisation) 

og den nuværende.  

#17:55-4# Hvordan det? 

#17:56-3# Jamen der har været mere frihed under ansvar i IT- og Telestyrelsen, end 

der er nu. Den frihed har vi taget med os. Og når de overordnede rammer ændrer sig i 

det nye, tager det lidt tid at tilpasse sig. Der oplever jeg ikke, at ledelsesniveauet over 

mig går ind og forklarer og sætter ord på de her ting og fortæller, hvad de forventer. 

Der står man bare på mål som kontorchef.  

#18:23-5# Så du befinder dig under samme vilkår som medarbejderne? 

#18:29-8# Ja 

#18:31-5# Hvordan oplever du, at organisationens hierarki yder indflydelse på 

selvledelsen? 

#18:40-7# Kan du prøve at forklare, hvad du mener med det? 

#18:42-8# Ja, hvilke muligheder for selvledelse giver organisationens hierarkiske 
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opbygning? Man er medarbejder, har dig som mellemleder - eller nærmeste leder - og 

så op efter. Der er altså en hierarkisk relativt låst struktur, som gør, at - som det er 

nævnt i Kodeks for god offentlig ledelse - en af målsætningerne for Finansministeriet 

er at uddanne topledere. Den måde, man vil gøre det på, er at udfylde de opgaver, 

man bliver stillet af organisationen. Jo bedre, man er til at rette sig ind efter den måde, 

organisationen gerne vil have, man arbejder på, jo bedre er ens chancer for at stige i 

hierarkiet. Det fremmest organisationsprincip i Finansministeriet er hierarki. Måske 

kunne man så i stedet spørge, hvordan du oplever hierarkiet? 

#19:47-3# På nogen punkter er det mere løst, end det var i IT- og Telestyrelsen. Så 

selvom det på papiret måske ser lige så formelt ud, synes jeg, det er en mere uformel 

struktur, hvor man sagtens kan tage fat i direktionen. Direktionen sidder sammen med 

os. Det er et af de steder, man bliver udfordret, fordi der er meget løse formelle 

rammer. Det har man gerne ville stramme op på. Vi kom egentlig fra nogle meget 

stramme formelle rammer og derfor “clasher” det lidt engang imellem. Det har ikke 

været så tydeligt defineret her. Det har man forsøgt at gøre, men man er ikke i mål 

med det endnu. Derfor kan det være svært af og til at gennemskue, hvad de præcise 

rammer er. Det gælder hele vejen ned. Jeg kan have svært ved at vide, præcis hvad 

direktionen forventer og derfor svært ved at videregive det til mine medarbejdere. Så 

prøver vi at styre i den retning, vi formoder. Af og til får vi en reprimande for at have 

gjort det forkert. Det skyldes nogle gange, at rammerne ikke er klare nok. Men jeg 

synes egentlig, der er ret meget rum for, at en almindelig indianer får mulighed for at 

agere temmeligt frit. Hvis du ser rundt omkring i organisationen, kan du se 

specialkonsulenterne og chefkonsulenterne, folk ned i hierarkiet, der agerer på samme 

måde, som kontorcheferne. De har tilpasset sig og fået den tillid, der skal til. Så der er 

store muligheder for at agere indenfor hierarkiet. Men når man kommer ind ude fra, 

vil man nok opfatte det som et traditionelt hierarki.  

#21:39-8# Så hvis du får nogle rammer eller opgaver stillet, hvordan videreformidler 

du så dem? Er det noget, i diskuterer, eller er det oplysningstilgang? 

#21:56-7# Det kommer an på, hvad det er. For hvis det er en klar, enkel bestilling, er 

det nærmest bare at sende mailen videre. Oftest snakker vi lige sammen om det. “Vi 

har fået denne her bestilling. Jeg forstår den sådan her, hvordan forstår du den?” Jeg 

synes, det ville være ærgerligt at køre i den forkerte retning, hvor vi ikke (…) Det er 

der, jeg mener, samarbejde er vigtigt. Hvis en sidder og læser det, kan man misforstå. 

Ved at være sammen om det, får man som regel et bedre produkt ud af det. Også 
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selvom jeg er den ene af dem. Jeg ser mig selv på samme faglige niveau som 

medarbejderne.  

#22:39-5# Så det er noget, i kan diskutere og debattere?  

#22:47-1# Helt klart. Også om hvordan vi skal håndtere den. Det er som regel ikke 

det faglige indhold, der er problemet. Men hvem skal have svaret, hvilken skabelon, 

hvad er fristen og hvem skal godkende. I den forbindelse er vi virkelig blevet skudt 

tilbage til start i forhold til IT- og Telestyrelsen, hvor man altid vidste det. Her kan 

man være i tvivl. 

#23:23-7# Hvis vi vender tilbage til CDI for en stund, hvordan oplever du så, der 

tales om medarbejdernes ansvar? 

#23:32-0# Blandt medarbejderne eller blandt cheferne?  

#23:35-9# Blandt medarbejderne til at starte med.  

#23:37-0# Jeg har indtryk af, at de selv mener, de har et stort ansvar.  

#23:40-0# Er det noget, i snakker om?  

#23:41-8# Nu har der lige været MTU. Der er der et punkt omkring, hvor meget 

ansvar, de mener, de har. Der mener de fleste, de har meget ansvar.  

#23:50-7# Er det noget, i har debatteret? 

#23:53-1# Ikke endnu. Det kommer. Sådan har det altid været. Jeg lægger meget 

ansvar ud til folk. Fordi det har været vanskeligt at finde ud af præcis, hvad der 

forventes af os, gør det, at jeg er nødt til at sætte mig mere ind i nogle ting. Det 

opleves selvfølgelig som om, man får mindre ansvar. Her har der været en 

pressepolitik bland andet, hvor der er lagt op til, at det er kontorcheferne, der taler 

med pressen. Vi kommer fra en pressepolitik, hvor fuldmægtige også måtte, hvis de 

har forstået, hvad spørgsmålet går ud på, kan se de strategiske implikationer og ved, 

hvad svaret er. Og den har jeg prøvet at indføre her også. For jeg synes, det er bedre, 

at medarbejderne påtager sig det ansvar og har den faglighed, der skal til - at få den, 

der ved bedst, til at svare, frem for den, der har flest stjerner på skuldrene. Dem, jeg 

snakker med, synes, det er fint. Der vil være nogle medarbejdere, der føler, de har 

mere ansvar end andre. Det hører sammen med, hvem der leverer godt og præcist - de 

får også mere ansvar. Omvendt får dem, der slingrer og leverer skæve ting, mindre 

ansvar. Der beder jeg om at få lov til at se eller tage pressehenvendelsen i stedet.  

#25:30-5# Ansvar hænger vel sammen med udvikling. Er det medarbejdernes eget 

ansvar at udvikle sig inden for organisationens rammer? 

#25:44-5# Både og (…) Jeg synes, en del af det er medarbejdernes ansvar. At komme 
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og sige til mig, hvad de godt kunne tænke sig, tage ansvar for sidemandsoplæring og 

byde ind på projekter. Men selvfølgelig har jeg også et ansvar. Der er også nogle 

kursusmidler, jeg sidder på osv. Det er også det, der ligger i de her PULS-samtaler.  

#26:10-6# Hvad er det? 

#26:10-6# Det er Personale (Performance red.), Udvikling og Løn Samtaler. Man har 

lagt lønforhandlinger ind i det, der tidligere kaldtes MUS (Medarbejder Udviklings-

Samtaler). I udviklingspunktet ser vi på personlig udvikling, arbejdsudvikling og 

kurser. Det er der, jeg ville sige det, hvis du skrider, eller hvis jeg mener, du kunne 

udvikle dig. Så ville jeg finde et kursus til dig eller lignende. Hvis ikke du selv har 

gjort opmærksom på det.  

#26:56-6# Så den måde, du håndterer medarbejdernes udvikling på, er primært ved 

disse samtaler?  

#27:13-1# Det er den strukturerede, formelle måde, hvor vi ved, at der bliver fulgt op 

på det en gang om året. Men det foregår også i praksis, altså at vi snakker om: “Måske 

skulle du tage et projektlederkursus, for det fornemmer jeg, du har brug for.” Eller du 

kommer og siger til mig: “Uh, det der Scrum lyder fantastisk. Kunne jeg ikke få lov 

til at komme på sådan et kursus?” Du siger, du gerne vil med på nogle flere opgaver, 

eller jeg siger, kan du ikke prøve, at tage fat i den eller den. Det foregår både løbende. 

Men der vil også igen være stor forskel, for der er nogle medarbejdere, der er rigtig 

gode til det her. Som rigtig meget tager ansvar for deres egen udvikling og dermed 

formentlig også får mere ud af det. Men vi sikrer bare ved det formelle setup, at vi 

kommer alle igennem og at der ikke er nogen, man har glemt.  

#28:00-6# Oplever du ellers at der er meget løbende dialog mellem dig og 

medarbejderne omkring ansvar og selvledelse i organisationen?  

#28:09-1# Jamen, det synes jeg ikke. Nu er selvledelse ikke et ord, jeg bruger meget. 

Men altså vil der være nogen, som synes, vi har en rigtig tæt dialog, og som forfølger 

det rigtigt godt. Og så vil der være nogen, som ikke gør det. Dem, som er dårlige til at 

komme til mig, og hvor jeg er dårlig til at komme til dem. Men når jeg har så mange 

medarbejdere og så mange faglige sager også, har jeg ikke mulighed for at tage en 

daglig runde og gå rundt og lige (…) det bliver for sjældent. Det ville jeg gerne have 

mere tid til og det er helt klart et at mine ønsker - at have mere tid til at kunne tage en 

runde engang imellem.  

#29:01-2# *udenfor referat* 

#32:03-6# Nogle af medarbejderne fra IT- og Telestyrelsen synes, det var fint at 
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komme herover og få nogle mere skarpe rammer, fordi det giver mere retning på, 

hvor vi skal hen og hvad vi skal. Vi flagrede lidt i IT- og Telestyrelsen. Så er der 

andre, der ikke går så højt op i de ting, bare arbejdet giver mening for. For dem bliver 

rammen et snærende bånd og urimelige krav.  

#32:53-5# Kan du fortælle mig lidt mere om, hvordan rammerne har ændret sig for 

jer? 

#33:05-2# I IT- og Telestyrelsen havde vi mere fokus på vækst og innovation, hvor vi 

gerne ville ud og markere noget. Hvor kan vi være nyskabende? Her er fokus på 

effektivisering, økonomisk besparelse - punktum. Og det vil sige, at vi ikke laver 

noget, hvis der ikke er en besparelse forbundet med produktet. Vi laver ikke noget, 

alene fordi det er smart og for at være “frontrunners”. Vi følger med og tager 

velafprøvede teknologier til os og putter dem ind, hvor det giver besparelse for den 

offentlige sektor på kort bane. Så hvis det har 5-10 års potentiale eller hvis det har 

potentiale for den private sektor - glem det. Det vil sige, at der, hvor vi før har lavet 

projekter for at vise dem, sprede dem ud, skal vi nu lave noget, der giver konkrete 

besparelser. Det giver i mange sammenhænge god mening og de fleste af 

medarbejderne har modtaget det positivt. De tekniske nørder havde det fint uden 

rammer, mens de mere Djøfiserede bureaukrater godt kan lide rammer, styring og 

retning. Så sådan fordeler det sig nogenlunde. Så det giver mening for størstedelen af 

medarbejderne.  

#35:36-7# Hvornår og hvordan kontrollerer du så, at de nye rammer bliver opfyldt og 

overholdt? 

#35:47-6# Det sker til daglig. Vi følger op på de ting, der bliver lavet. Altså ikke til 

dagligt, men løbende. Jeg har haft en meget stor portefølje, og derfor har vi haft nogle 

ting, der skulle køres færdig og den har været for stor til, at direktionen helt har 

forholdt sig til den. Så derfor har vi arbejdet nogle ting færdige og derfor har fokus 

ikke fuldt flyttet sig til de nye rammer endnu. Det begynder først for alvor at gå op for 

medarbejderne nu, at rammerne har ændret sig markant. Idet, vi er flyttet, har der nok 

også været en begejstring over ikke at blive afskediget, at få ny arbejdsplads, bedre 

beliggenhed, ny styrelse osv. Og nu tror jeg, virkeligheden begynder at ramme. Nu er 

folk begyndt at se den nye virkelighed, der findes herovre. Så rammer 

tømmermændene på en eller anden måde. Det kan man også se i MTU'en, hvor 

medarbejderne er begyndt at blive mere kritiske. Jeg har hele tiden forventet - eller 

været overrasket over, det tog så lang tid. Men nu har det ramt. Og det giver en 
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bølgedal inden vi genopfinder os selv.  

#37:40-6# De ny rammer og den nye faste struktur for organisationen. Oplever du, at 

når der bliver kontrolleret, at det er noget, der forhindrer selvledelse? 

#38:01-0# Ja, det kan du sige. Sådan burde det ikke være. Hvis rammen var tydelig 

for alle og alle havde forstået, hvor vi skulle hen, kan man kun øve selvledelse 

indenfor det område. Problemet er, hvis rammen ikke er helt klar - og jeg ikke er helt 

klar i præsentationen af rammen, og der samtidig er lidt for mange medarbejdere til at 

jeg kan følge op på almindelig vis. Så kommer de udenfor rammen i deres selvledelse. 

Så skal de puttes ind igen, for det går ikke, at man begynder at lave projekter, der 

ligger udenfor, hvad vi må og skal. Så de vil opleve det som om selvledelsen bliver 

begrænset. Men i princippet er det rammen, der ikke er tydelig nok. Så det synes jeg 

ikke, men jeg er godt klar over, at det kan opleves sådan.  

#38:48-7# Men medarbejderne er stadig med til at udforme projekterne fra 

begyndelsen? 

#38:51-4# Ja, men inden for rammerne. Man kan ikke definere projekter uden for 

rammen. Så er det min opgave, at rette medarbejderne ind. Men siden det er en stor 

butik og der er mange ting i gang, kan man godt komme til at glide ud over rammen - 

eller projektet kan udvikle sig udenfor rammen over tid. Så hvis man ikke er en af 

dem, der har sat pris på rammen og selv arbejder for at blive inden for rammen, så kan 

man få lyst til at køre projektet uden for, hvor man ikke burde.  

#39:33-0# Hvad gør det ved dit arbejde? 

#39:34-4# Det gør det besværligt. For så skal jeg rydde op og forklare, irettesætte og 

sådan noget. Derfor er det nemmere med dem, som selv kan se og er interesserede i at 

opsøge - tager fat i mig, hvis de er i tvivl om, det de laver ligger inden for rammen. Så 

tager vi en snak om det eller spørger opefter. Dem, som arbejder videre for sig selv - 

jeg får sommetider ikke sat mig på skødet af folk og får opdaget, at det er ved at 

skride - det er ærgerligt for både dem og mig.  

#40:20-3# Så du er en vejleder for medarbejderne?  

#40:25-4# Ja, det kan man sagtens sige 

#40:27-9# Hvordan forholder du dig til den vejlederrolle? Er den anderledes end 

tidligere? 

#40:40-3# Tja (…) Ikke rigtigt. Min rolle er nemmere på det punkt, at rammerne er 

blevet snævrere. Men sværere, fordi den overordnede kontekst er blevet mere ukendt 

for mig. I gamle dage, vidste jeg, hvad ledelsen ville have. Den del er diffus for mig 
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nu. Jeg er ikke dygtig eller erfaren nok til at se det endnu. Så der må jeg også søge 

vejledning. Til gengæld er de overordnede rammer tydeligere - hvad vi må, og hvad 

vi ikke må. Det er nemmere for mig at have disse rammer.  

#42:08-5# Kan du give et eksempel på, hvor du har haft en samtale med en 

medarbejder omkring de her ting? Altså omkring de nye rammer? 

#42:20-4# Videnscentret er et godt eksempel. Det er eksempelvis først nu, det er gået 

op for min ledelse, hvor mange ressourcer, vi bruger på det. Vi må gerne fortsætte det, 

men der skal være businesscases med besparelser forbundet med det. Jeg har været 

nødt til at have nogle snakke med de medarbejdere og forklaret dem ledelsens 

holdning. Det har krævet flere snakke og til sidst har de bedt om at snakke med min 

ledelse om det, så vi skal i fællesskab have en snak om det, jeg har forsøgt at 

videregive - det har været svært for medarbejderne at acceptere de nye vilkår. Det er 

også et eksempel på, at det ikke er lykkedes mig at være vejleder. Det kræver, at 

medarbejderne anerkender, hvad der bliver sagt. Så skal jeg forsøge at samle op og 

skabe entusiasme osv.  

#45:04-5# *udenfor referat* 

#46:08-4# Hvordan oplever du, at kontrollen håndteres af organisationens 

medarbejdere? 

#46:21-1# Hvad mener du med det?  

#46:22-8# De nye retningslinjer eksempelvis.  

#46:23-8# Det er ikke kontrol. Det er bare vores strammere rammer. Vores mål, 

vision og mission er markant mindre, end de var før. Der er ikke kontrol indlagt. Det 

er mig, der står på mål, hvis vi laver noget på en måde, som ikke er rigtig for 

direktionen. Eller vi bliver irettesat for ikke at have retning nok. Det hænger sammen 

med, vi ikke helt har gennemskuet processerne endnu. Vi har haft en del 

budgetmæssige udfordringer - der kan man tale om kontrol. Det er 

Moderniseringsstyrelsen, der varetager økonomien. Og de løfter pegefingre, hvis vi 

overskrider budget og sådan. Ellers i praksis er det ikke anderledes, end det, jeg har 

beskrevet. Sommetider må jeg gå ind og sige: “Det kan godt være, du har en idé om, 

hvad vi skal lave næste år. Men det kommer ikke til at ske, fordi direktionen ikke vil 

synes om den.” 

#47:56-1# Så kontrollen består primært i at holde dem inden for organisationens 

rammer? 

#48:05-8# Budgetmæssigt er der en form for kontrol. Det er kun mig, der kan 
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godkende kontrakter eller bestiller - alt, hvad der bruges penge på. Jeg synes egentlig 

ikke, der har været negative tilbagemeldinger. Det, der har været negative 

tilbagemeldinger på, har været, at det er for svært at se, hvor vi skal hen. Den peger i 

første omgang på mig, og jeg peger den videre. Alle de her nye processer omkring 

direktionsforelæggelse osv. - det er svært at gennemskue. Et af problemerne er, at det 

er svært at gennemskue. Sådan er det.  

#49:16-0# Hvis man så arbejder med noget, som ikke er blevet godkendt fra starten. 

Oplever du, at det er medarbejdernes ansvar at få det godkendt?  

#49:29-6# Det er der, hvor vi i starten af året, når vi programlægger vores arbejde - 

hvis jeg er klar, og mine rammer er klare - og vi får lagt en god plan i fællesskab, så 

burde det ikke kunne ske. Og da kan man sige, det har været et specielt år. Det er nyt 

og vores klare opgavetilrettelæggelse har ikke været der. Vi har selv lavet den, men vi 

har ikke fået den godkendt. Derfor har man kunne opleve, at den var på vores 

arbejdsprogram, men at vi først efter et halvt år fået at vide, at direktionen kunne 

tænke sig noget andet. Så må vi lukke noget, som faktisk er nogle medarbejdere, der 

har startet op. Derudover, hvis man går i gang med noget af egen drift, vi ikke har 

snakket om, så mener jeg medarbejderen har ansvar for ikke at gøre det. Det er ok, at 

folk tager et møde med nogle mennesker og får input osv. Men inden man begynder 

at lægge ressourcer ud over en dags arbejde, bør man vende det med mig. Det er en 

del af selvledelsen. 

 




