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Abstract  

The aim of this research is to examine the essential prerequisites for implementing a successful change 

process in Tivoli based on the following main question:  

 What management challenges are associated with the change process in Tivoli's Technical Department 

(TTA) and how can management be able to cope with these challenges?  

Based on the analysis, management challenges can be divided into three conditions. Establishing a sense of 

urgency, sensemaking and resistance to change.   

The research concludes that the management in TTA has not successfully managed to create a sense of 

urgency, sensemaking and resistance to change among employees and managers. As it is believed that 

implementing an open work environment is unrealistic. 

 

In order to cope with that challenge two different theoretical approaches to change management are 

provided including, ‘Episodic (Lewin, 1946) and Continuous change (Weick & Quinn, 1999)  approaches’ 

with a large number of other theoretical perspectives on change management. Based on my findings a 

number of suggestions have been identified, which Tivoli’s Technical Department is recommended to take 

into consideration.     

First, TTA is recommended to bring the external reality into the organization in order to use or create a new 

crisis. Second, TTA is recommended to provide evidence indicating the necessity of the proposed change, in 

order to ‘unfreeze’ the system (status quo) to build a new one. Third, the change agent in Tivoli is 

recommended to be a sense maker, who redirects the change by managing language, dialogue, and 

identity. Forth, TTA is recommended to be in a continuous and informal dialogue with the employees to 

communicate the main purpose of the change to individuals in order to influence sensemaking, and 

understand the organization's experiences of the change process and thereby follow momentum in the 

implementation process. Fifth, TTA is recommended to identify an informal change agent that can influence 

other employees 'opinion in the organization's ‘shadow network’, which is a major success factor in leading 

changes. Sixth, TTA should consider the valuable information that lies in the rational opposition to succeed 

in reversing resistance to commitment. Furthermore, the research suggests a use of different tools that 

seem advantageous to cope with resistance. Here among other tools ‘participation & involvement’ and 

‘effective communication’ is proposed.    



                                        15.01.2018 
 

 3 

Indholdsfortegnelse 
1. Indledning ...................................................................................................................................................... 5 

1.1. Tivoli Casen ............................................................................................................................................. 7 

1.1.1. Problemformulering ............................................................................................................................ 8 

1.1.2 Motivation for emnet ........................................................................................................................... 8 

2. EMPIRI ........................................................................................................................................................... 9 

2.1 Kvalitativ dataindsamlingsmetode .......................................................................................................... 9 

2.1.1. Det semistrukturerede interview .................................................................................................. 10 

2.1.2. Validitet og reliabilitet – kvalitetssikring ....................................................................................... 11 

2.1.3.  Analysestrategien ......................................................................................................................... 11 

2.1.7. Direkte observationer ............................................................................................................................ 17 

3. Den videnskabsteoretiske tilgang ................................................................................................................ 18 

3.1. Socialkonstruktivisme ............................................................................................................................... 18 

4. Den teoretiske tilgangsvinkel ...................................................................................................................... 20 

4.1. Felt-teori ............................................................................................................................................... 21 

4.1.1. Gruppedynamik ................................................................................................................................. 22 

4.1.2. Aktionsforskning ................................................................................................................................ 23 

4.1.3. Unfreeze (optø) ............................................................................................................................. 24 

4.1.4. Change (forandring) ....................................................................................................................... 25 

4.1.5. Refreeze (Stabilisering) .................................................................................................................. 25 

4.1.6. Kritik af Lewins trefasemodel ............................................................................................................ 26 

4.1.7. Weick og Quinn (1999) ...................................................................................................................... 27 

4.1.8. Weick Meningsskabelse (Sensemaking) ............................................................................................ 28 

Kritik af Weick .................................................................................................................................................. 31 

4.1.9. Baggrund for valg af teorier .............................................................................................................. 32 

5. Metode ........................................................................................................................................................ 33 

5.1. Case beskrivelse .................................................................................................................................... 34 

5.1.1. Fakta om den tekniske afdeling ......................................................................................................... 34 

6. Analyse......................................................................................................................................................... 34 

6.1.1. Fremgangsmåde: ............................................................................................................................... 34 

7. Forandringstypen i Tivoli ............................................................................................................................. 37 

7.1.1. Tivoli og ledelsesmæssige udfordringer ............................................................................................ 38 

7.1.2. Delkonklusion .................................................................................................................................... 49 



                                        15.01.2018 
 

 4 

Meningsskabelse som ledelsesmæssig udfordring ......................................................................................... 50 

8. Kommunikationens betydning for meningsskabelse .................................................................................. 52 

8.1.1. Effekten af den sociale interaktion .................................................................................................... 57 

8.1.2. Meningsskabelse er drevet af plausibilitet – end af akkuratesse ..................................................... 60 

8.1.3. Meningsskabelsen præges af organisationens uformelle netværk .................................................. 61 

8.1.4. Del konklusion ................................................................................................................................... 63 

9. Modstand som ledelsesmæssig udfordring ................................................................................................ 65 

9.1.1. Modstandsfænomenet ...................................................................................................................... 65 

9.1.2. Mellemledernes modstand i Tivoli .................................................................................................... 69 

9.1.3. Modstand mod forandring kan vendes til engagement .................................................................... 74 

9.1.4. Håndtering af modstand .................................................................................................................... 78 

9.1.5. Medarbejderinvolvering .................................................................................................................... 78 

9.1.6. Uddannelse og kommunikation ........................................................................................................ 79 

9.1.7. Delkonklusion .................................................................................................................................... 80 

10. Diskussion .................................................................................................................................................. 81 

10.1.Refleksion over Lewin og Weick & Quinns .......................................................................................... 81 

10.1.1. Refleksion over Weick ..................................................................................................................... 83 

10.1.2. Refleksion over modstand ............................................................................................................... 83 

11. Konklusion ................................................................................................................................................. 84 

12. Perspektivering .......................................................................................................................................... 87 

13. Litteraturliste ............................................................................................................................................. 88 

13.1. Bilag ................................................................................................................................................ 92 

 

  



                                        15.01.2018 
 

 5 

1. Indledning 
Globalisering, kraftige konjunkturudsving, nye teknologier og kulturskift er nogle af de faktorer, der 

bidrager til det hurtigt bevægende arbejdsmiljø, hvor organisationer udvikler deres aktiviteter. Som følge 

heraf skal organisationerne hele tiden forbedre deres konkurrenceevne og tilpasse sig de nye forandringer, 

som finder sted i omverden. 

For mere end 60 år siden påstod Coch og French (1948) at “frequent changes in people’s work are necessary 

to keep up with competitive conditions and technological development”.  

I samme linje med Coch og French har den Amerikanske ingeniør Charles F. Kettering, indehaver af mere 

end 100 patenter og tidligere forskningschef for General Motors hævder, at ”If you have always done it that 

way, it is probably wrong”, hvilke understregede nødvendigheden af forandring for at lykkes som 

organisation. 1 

I 2005 påpegede Hildebrandt og Brandi, at vi nu til dages oplever ”(..) en enorm global konkurrence, der 

stiller krav om effektivitet (..) af den enkelte (organisation). (Og en af de betingelser) vi skal blive bedre til 

(er) ledelse og selvledelse” (Hildebrandt 2005. s. 8).  

Det handler om at organisationer skal være forandringsparat og fleksible til at tilpasse sig nye initiativer. En 

forandringsproces skal bevirke fremgang for konkurrenceevnen i organisationen, dog kan dette være 

udfordrende at opnå, såfremt der ikke er tilstrækkeligt samarbejde og forståelse blandt ledelsen og 

medarbejderne i organisationen. I disse dage skal ledelsen være i stand til at motivere og inspirere sine 

medarbejdere til, at ikke alene udføre arbejdet men herudover at yde den ekstra indsats, som fremmer 

organisations konkurrenceevne.  Evnen til at gennemføre en forandring effektivt er efterhånden blevet en 

stor udfordring for organisationer. Litteraturen foreskriver og nylige undersøgelser viser imidlertid, at ca. 2 

ud af 3 forandringsinitiativer fejler.2  Organisatoriske forandringer er blevet så relevante, at mange forskere 

er begyndt at opfatte forandringsledelse som en kerne kapabilitet for organisationer og en kilde til 

konkurrencemæssige fordele.  

Som følge heraf skal ledere være strategisk forberedt til at imødegå de udfordringer, der medfølger en 

forandring for at lede deres organisationer og dens medlemmer til den rigtige vej.  

På trods af en lang række af udforskninger, teorier og implementeringsstrategier af emnet organisatorisk 

forandring, peger flere kilder på, at vellykkede organisatoriske forandringer forbliver svært/udfordrende at 

opnå (Kotter 2008: s.132 og Komodromos Halkias: 2016).   

                                                           
1
 https://cabotwealth.com/?button=youve-always-done-way-probably-wrong  

2
 http://www.kommunikationsforum.dk/artikler/medarbejdere-er-ikke-imod-forandring-de-er-imod-at-blive-

forandret  

https://cabotwealth.com/?button=youve-always-done-way-probably-wrong
http://www.kommunikationsforum.dk/artikler/medarbejdere-er-ikke-imod-forandring-de-er-imod-at-blive-forandret
http://www.kommunikationsforum.dk/artikler/medarbejdere-er-ikke-imod-forandring-de-er-imod-at-blive-forandret


                                        15.01.2018 
 

 6 

En lang række af undersøgelser viser, at op mod 70 procent af større organisatoriske forandringsinitiativer 

mislykkes og ca. kun 10 procent er i stand til at lykkes og levere mere end forventet (Fisher, 1994; Beer and 

Nohria, 2000; Higgs and Rowland, 2000; Hirschhorn, 2002; Knodel, 2004; Sirkin et al., 2005; Kotter, 2008). 

Disse statistikker afspejler den kompleksitet, som organisatoriske forandringer giver anledning til.  

Manglende engagement, manglende ledelse, utilstrækkelig planlægning og manglende identifikation af den 

egentlige årsag til forandring er blandt de lange lister over faktorer, der anerkendes som bidragsydere til 

mislykkede organisatoriske forandringer. 

Da forandringsledelse er et bredt emne forekommer det svært at dække alle aspekter i detaljer, der er 

indlejret i emnet. På baggrund af dette har jeg valgt at fokusere på, hvordan man gennemfører en 

hensigtsmæssig forandringsproces med fokus på meningsskabelse og modstand mod forandring. 

En af grundene til dette valg er, at modstanden ses at være en af hindringerne for implementering af en 

succesfuld forandring (Coch & French 1948). Endvidere er organisationer i sidste ende et sammensat af 

individer. Uden medarbejderes godtagelse er det næsten et utopi at gennemføre forandringer i 

organisationer, og derfor er det afsindig vigtigt at ledere tager højde for modstand mod forandring som en 

alvorlig tilstand/situation, der skal håndteres forsvarligt.   

Eksisterende litteratur om modstand mod forandring kan opdeles i to forskellige tankestrømme. På den 

ene side betragtes modstand som en naturlig reaktion på forandring (Bennebroek: 2003). I denne 

sammenhæng har modstand en negativ konnotation og er anskuet som noget, der skal overvindes af ledere 

i forandringsprocessen. 

På den anden side er der nogle teoretikere, der er gået ud over de negative konnotation, der er blevet 

omtalt om modstand og udpeger de positive aspekter, som dette fænomen kan give anledning til (Hultman, 

1979, Waddell & Sohal 1998 og Ford & Ford 2009).    

Blandt de mere betydningsfulde bidrag, som modstand kan ofre ledere, er informationer om aspekter af 

forandringsprocessen, der skal undersøges nærmere, fordi de ikke er korrekt defineret.  

Men hvordan kan ledelsen gennemføre en succesfuld forandringsproces og sørger for at medarbejderne er 

villige til at yde handlekraft, der understøtter arbejdet for en ny forandring i organisationen fremfor, at 

modstå forandringen?  

På baggrund af denne indledning vil jeg i de følgende afsnit dykke nærmer nede på emnet fra et teoretisk 

og empirisk perspektiv. Afhandlingen tager afsæt i de teorier fra studiet om, hvorledes man i en 
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organisation kan implementere de forandringer der indføres samt motivere medarbejderne til at føle 

ejerskab for forandringen, da det i sidste ende er dem der skal trække det tunge læs.   

1.1. Tivoli Casen 
Afhandlingen tager udgangspunkt i Tivolis tekniske afdeling (TTA), der er ved at gennemgå en forandring.  

Til et møde i januar måned 2017, præsenterede Pelle Pedersen, som er den overordnede chef i Tivolis 

tekniske afdeling en forandringsplan, som indebærer at værkstederne i afdelingen skulle blive til et stort 

åbent værksted. Formålet med denne forandring er ifølge Pelle, at nedbryde faggrænser og begynde at 

samarbejde mere på tværs af de forskellige værksteder. Desuden vil det betyde en øget effektivitet og 

produktivitet i det man kommer til at arbejde i et stort og åbent arbejdsmiljø. Til trods for, at nogle 

medarbejdere havde en positiv reaktion og var motiverede for forandringsplanen blev ledelsen alligevel 

mødt med en enorm stor modstand af en del medarbejdere såvel som ledere. De var nemlig af den 

opfattelse at forandringsplanen ser ud til at være urealistisk i forhold til den virkelighed der er tale om i 

bastionen. Der er tale om forskellige værksteder med forskellige arbejdsmiljøer, som ikke kan slås sammen 

under et tag eller et slags åbent kontormiljø. Smedene har f.eks. arbejdsopgaver der forårsager larm, 

tømrerne forårsager masser af støv og støj, imens malere har brug for udsugning og arbejdsro.  

Christian, som er chef over flere værksteder udtaler til interviewet; ”Jeg tror ikke på, at forandringen 

kommer til at rykke/ændre på samarbejdet på tværs, fordi det allerede er noget der fungerer fint.  Det kan 

godt være, at der er nogle fordele ved forandringen, men samtidige vil der være tale om en del ulemper, 

som i sidste ende vil resulterer i nul, hvis man måler på parametrene. Set med mine øjne kan jeg ikke de 

store fordel ved at nedlægge alle væggene og skabe et åbent kontormiljø når vi taler om forskellige 

værksteder med forskellige arbejdsmiljøer.  Det vil heller ikke have en betydning for medarbejdernes 

effektivitet og produktivitet, fordi uanset hvad så åbner haven altid kl. 11 og tiden er vores største 

udfordring her i tivoli og et åbent kontormiljø ville ikke skabe os mere tid. Vi kunne også bruge mere plads, 

det er ingen tvivl om, men den kapacitet har vi ikke her i Tivoli. Derudover kunne det være en fin løsning 

med noget glasvæg, med mulighed for at kigge ind til hinanden, men et åbent værksted er jeg stor modtand 

af”. 

Desuden blev forandringsplanen ikke opfattet som meningsfuld for organisationsmedlemmer. De mente at 

behovet for renovering var nødvendigt, for at der bliver skabt et bedre arbejdsmiljø med mere lys og 

overskuelighed. Dog kunne medarbejderne ikke se meningen ved at skulle investere penge i et åbent fælles 

værksted, der formålet om at øge samarbejdet på tværs og effektiviteten, som de allerede mener, er 

velfungerende i dag.  Disse har været nogle af grundene til den store modstand ledelsen er blevet mødt 

med, som nu oplever væsentlige udfordringer i forhold til implementering af denne forandring.   
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Hvordan og hvorledes ledelsen formå at overkomme de ledelsesmæssige udfordringer, der er forbundet 

med at forandringen bliver implementeret succesfuld, samt hvordan ledelsen kan være i stand til at 

håndtere disse udfordringer søges at blive belyst i analysen, der sker på baggrund af min teoretiske 

refleksion og indsamlet empiri. 

1.1.1. Problemformulering 
Formålet med denne afhandling er, at undersøge, hvad de væsentligste forudsætninger for implementering 

af en vellykket forandringsproces i Tivolis Tekniske Afdeling (TTA).   

Afhandlingen skal således kunne besvare nedenstående hovedspørgsmål:   

 Hvilke ledelsesmæssige udfordringer er forbundet med forandringsprocessen i Tivolis tekniske 

Afdeling og hvordan kan ledelsen være i stand til at håndtere disse udfordringer?   

 

1.1.2 Motivation for emnet 
Mit valg af emnet organisatorisk forandring forekommer på baggrund af, at emnet er blevet et vilkår i 

næsten alle organisationer verden over i dag. Forandringer er blevet vedvarende og uundgåelige. Vi kan 

ignorere forandringer og det vil alligevel ske, men hvis læring og vækst bliver ignoreret vil man naturligvis 

opleve at ens kompetencer bliver forældet og vi får tilbagegang.3   

Forandringer er en stor udfordring både for ledere og medarbejdere både i det private og i det offentlige 

sektor i nutidens organisationer. Danske arbejdspladser er under konstant forandring. Det kan både være 

små og store forandringer, men uanset stiller det krav for ledere såvel som medarbejdere med de mange 

omstillinger og bryd på hverdagsrutiner, som kan let påvirke deres trivsel og engagement.  

Forandring er blevet en uundgåelig del af enhver virksomhed og en betingelse for at opretholde 

konkurrenceevnen på et evigt skiftende marked. Derfor forekommer det nødvendigt, at medarbejderne er 

motiveret under implementering af en forandring, ellers risikerer organisationen, at forandringen 

mislykkes. Gennem en mere strategisk og professionel brug af den interne kommunikation skal lederne 

herigennem søge at fremme medarbejdernes engagement under denne forandringsproces, men hvordan 

gøres dette i praksis? Jeg har derfor valgt at undersøge de ledelsesmæssige udfordringer, der er forbundet 

med, at forandringsprocessen i Tivolis tekniske afdeling bliver succesfuld, samt hvordan lederne i 

afdelingen kan være i stand til at håndtere disse udfordringer.   

                                                           
3
 https://net2change.dk/antagelser-om-forandringer/#.WTSZLnxSDIU  

https://net2change.dk/antagelser-om-forandringer/#.WTSZLnxSDIU
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2. EMPIRI 
Afhandlingen er baseret på et casestudie med Tivolis tekniske afdeling som case-virksomhed. Ifølge den 

amerikanske sociolog Robert K. Yin defineres et casestudie som; ”en empirisk analyse, der undersøger et 

samtidigt eller historisk fænomen i en social kontekst hvor fænomenet udfolder sig” (Antoft & Salomonsen, 

2007, s. 32). Kvalitative dataindsamlingsmetoden har dannet grundlag for empirien i nærærende 

afhandling. I det følgende afsnit vil der være en beskrive af den kvalitative metode, som jeg har benyttet 

mig af. 

2.1 Kvalitativ dataindsamlingsmetode     
 Med udgangspunkt i den socialkonstruktivistiske videnskabsteori indsamles empirien ved anvendelse af en 

kvalitativ undersøgelse, da jeg har interesse i at forstå informanternes egne oplevelser, perspektiver, 

holdninger og meninger set i sammenhæng med den kontekst de er i (Brinkmann & Tanggaard, 2010 s. 53). 

Ved anvendelse af denne metode kan jeg opnå en dybere forståelse af, hvordan de adspurgte 

medarbejdere og ledere oplever forandringstiltaget i den tekniske afdeling, og her skal det bemærkes at 

der ikke vil være mulighed for at generalisere. Den kvalitative dataindsamlingsmetode omformer 

virkeligheden til tekst ved en proces der kaldes for ’transskription’ af materiale fra observation eller 

interviews (Ibid s.404). Målet er her at finde frem til meningsindholdet ved omformning af virkeligheden til 

tekst.  

En væsentlig fordel ved den kvalitative metode er, at den giver mulighed for at stille spørgsmål, der giver 

informanterne frihed til at sætte sine egne ord på det emne, interviewet omhandler (Kvale, 1997 s. 130). 

Ligeledes bliver dialogen i fokus, hvor herved i interaktionen mellem intervieweren og den interviewede, at 

meningsfuld viden dannes (Kvale & Brinkman, 2009 s. 50, 72).    

Blandt ulemperne ved den kvalitative metode er, at det kun er muligt at interviewe en begrænset del af 

hele målgruppen. Derfor er det ikke muligt, ligesom ved den kvantitative metode, at drage konklusioner, 

der er gældende for hele målgruppen (ikke muligt at generalisere). På trods af det ovennævnte kan det 

alligevel være muligt at nå frem til tendenser i målgruppen, hvis et identisk svar går igen hos alle 

respondenter man har interviewet (Helles & Køppe, 2003 s.302).  

Desuden kan den kvalitative undersøgelse generere fejlkilder, i det egene subjektive holdninger kan blive 

tillagt undersøgelsesresultater - som Kvale skriver: “forskellige fortolkere finder forskellige meninger” 

(Kvale, 1994 s. 207). Den kvantitative metode er fravalgt i nærværende afhandling, grundet at jeg ikke 

ønsker at kvantificere og dermed generalisere (Flick, 2009 s.34). Metoden begrænser endvidere 



                                        15.01.2018 
 

 10 

muligheden for at få dybdegående svar samt at muligheden for at stille eventuelt supplerende spørgsmål til 

de svar der fås af informanterne.  

Den kvalitative undersøgelsesmetode i form af interviews og observationer anvendes til at undersøge 

hvordan medarbejderne i Tivoli oplever forandringen, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er tale om 

og hvordan ledelsen i afdelingen kan være i stand til at håndtere disse. Ved at benytte mig af den kvalitative 

tilgang får jeg mulighed for et mere dybdegående perspektiv af opfattelsen af selve forandringen hos 

medarbejderne, samt en fornemmelse af om der ydes modstand mod forandringen eller om der er tale om 

medarbejdere der imødekommer og støtter forandringen.    

2.1.1. Det semistrukturerede interview 

Interviewet som undersøgelsesmetode giver mig mulighed for som forsker; “at forstå temaer i den 

oplevede dagligverden ud fra interviewpersonens egne perspektiver” (Kvale & Brinkmann 2009  s. 41). Det 

er dermed ved hjælp af den interviewede, at viden omkring det undersøgte tema tilvejebringes.  

Det forekommer væsentligt at erkende, at denne viden opstår som et resultat af interaktionen mellem 

intervieweren og den interviewede, og det er dermed væsentligt, at gøre sig tanker om hvordan man kan 

strukturere og gennemføre et interview der belyser problemformuleringen bedst muligt (Tanggaard & 

Brinkmann, 2010, s. 31).   

Interviewene er foretaget i form af det semi-strukturerede, hvormed der menes; ”The semi-structured life 

world interview seeks to obtain descriptions of the life world of the interviewee with respect in interpreting 

the meaning of the described phenomena; it will have a sequence of themes to be covered, as well as some 

suggested questions. Yet at the same time there is openness to changes …” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 

124). Den semistrukturerede interviewform følger nogle bestemte temaer med visse spørgsmål der har en 

sammenhæng med disse temaer. Ved at anvende denne interviewform, bliver det muligt under interviewet 

at ændre rækkefølgen på spørgsmålene eller få informanterne til at uddybe svarerne.  

Desuden bliver der mulighed, for at følge op på et tema, som ikke nødvendigvis knytter sig til de oprindelige 

temaer, men derimod et tema som informanten selv bringer ind i samtalen under interviewet.  

Valget af denne interviewform hænger sammen med, at den kvalitative undersøgelsesmetode og 

semistrukturerede interviews har den fordel at interviewene kan blive mere dybtgående og personlige, 

hvor det er muligt at få uddybet svarerne og få eksempler, hvis dette forekommer nødvendigt.  

Det semistrukturerede interview giver intervieweren muligheden for at få en forståelse og lejlighed til at 

sætte sig ind i informanternes virkelighed. Der søges at forstå ledernes udfordringer med forandringen og 
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hvordan de formår at håndtere disse under den pågældende forandring, og derfor er det 

semistrukturerede interview passende for nærværende afhandling.   

2.1.2. Validitet og reliabilitet – kvalitetssikring 

Spørgsmålet om validitet og reliabilitet handler om at opfylde kravene om valididtet (gyldighed): har man 

undersøgt eller målt genstandsfeltet, og relibilitet (pålidelighed): har man undersøgt eller målt det præcist 

således, at forsøget kan efterprøves af andre forskere.  

Ud fra et socialkonstruktivistisk perspektiv, handler reliabilitet om analyseresultaternes troværdighed 

(Kvale & Brinkmann, 2009 s. 271) hvilket er en betingelse for validitet (Halkier, 2009 s.109). For at opnå 

højere reliabiliteten af mine interviewresultater, er jeg bevidste om, at jeg ikke må lade mig styres af min 

egen subjektivitet. Indenfor den socialkonstruktivistiske kvalitetssikring, er det vigtigt at anerkende den 

subjektivitet, man som forsker tilføjer undersøgelsen, ved at eksplicitere sine valg og fravalg, der er 

foretaget i forskningsprocessen (Juul & Pedersen, 2012 s.228).  

Det socialkonstruktivistiske validitetsprincip handler således om at give en forklaring på, hvorfor og 

hvordan de valg, der er foretaget, kan have en indflydelse på videns-produktionen, som undersøgelsen 

bidrager med. Validiteten i socialkonstruktivismen betegner graden af den sammenhæng mellem 

afhandlingens teoretiske begreber og de den indsamlede empiri (Andersen, 2006 s.80).  

For at opfylde dette kvalitetskrav, har jeg forsøgt gennem henholdsvis afhandlingens videnskabsteoretiske-, 

metodiske- og teoretiske ramme konsekvent at eksplicitere de valg, der er truffet i forbindelse med disse 

samt tydeligt at påvise sammenhængen mellem disse valg. Hvorvidt afhandlingen opfylder de opridsede 

kvalitetskrav, kan ifølge Kvale først konkluderes, når analysen er fremlagt til diskussion i et forskersamfund. 

Dette kaldes intersubjektiv validering, og handler grundlæggende om, at lade det relevante fora vurdere, 

”(…) hvorvidt tilgange og resultater er konsistente i forhold til det paradigme, der er tilrettelagt i opgaven, 

og i forhold til de spørgsmål, der er rejst” (Kvale, 1997. Gengivet i Juul og Pedersen, 2012 s. 229). Dette vil i 

praksis ske, når afhandlingen skal vurderes af vejleder og censor.  

2.1.3.  Analysestrategien  

Indenfor kvalitative dataanalyser findes der ingen ”hovedvej”, der fører til analyseresultater, af hvilken 

grund det forekommer væsentligt at eksplicitere analysestrategien (Olsen, 2003 s. 69).   

Kvale (1997) identificerer fem analytiske “veje”, som er følgende;  

meningskondensering, meningskategorisering, narrative analyser, meningsfortolkning eller ad/hoc-

analyser, men understreger, at forskere i alle tilfælde bør udvikle en tematisk relevant analysestrategi, der 

kan anvendes til belysning af en given problemstilling (Olsen, 2003 s.3).   

Ved anvendelse af meningskondensering vil lange svar fra interviewet blive omformuleret til kortere svar, 
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således, at det kun er budskabet der kommer frem. 4I denne metode fremligges resultaterne oftest som 

ord, hvorefter respondenternes meninger omformuleres i få ord.   

Ved anvendelse af meningskategorisering bliver interviewene kodet i forskellige kategorier. I modsætning 

til meningskondensering benytter man sig af kategorier som eksempelvis tal eller plus og minus. 5  

Ved anvendelse af narrative analyser vil man som regel enten reducere eller udvide teksten fra 

interviewet. Denne metode tager afsæt i de historier, der kommer til udtryk under interviewet, hvor man 

derefter kan lave en struktur over disse historier for at nå frem til deres oprindelige handling. 6 

Ved anvendelse af meningsfortolkning er der en tilbøjelighed til at udvide svarene fra respondenterne.  

Udvidelsen sker på baggrund af, at denne metode går dybere ind i svarene, hvor der bliver fortolket på ord 

såvel som kropssprog, for at finde frem til en dybere mening med svaret.7    

Ved anvendelse af ad hoc metoden vil man som regel gøre brug af flere forskellige sammensæt metoder, 

der danner en mening ud af de indsamlede data fra interviewet. Resultaterne kan i denne metode 

forekomme i form af ord, tal og figurer, eller som en kombination af ovenstående metoder. Der er altså 

ingen standardmetode inden for ad hoc, da man har mulighed for at gøre brug af de metoder, som bedst 

muligt passer ind for at belyse den pågældende undersøgelse eller problemstilling. 8 

Det er i denne afhandling valgt at anvende ad hoc metoden til at analysere respondenternes svar fra 

interviewene, efter at have gjort nogle overvejelser omkring de ovenstående metoder. Grunden til at jeg 

har valgt at gør brug af ad hoc metoden, er fordi den vil være mest hensigtsmæssig for besvarelsen af min 

problemformulering. Ved at anvende denne metode bliver jeg i stand til at analysere de forskellige 

meninger der er kommet til udtryk under de semistrukturerede interviews.  

Desuden har man ved anvendelse af denne metode mulighed for at sortere i dataene, således at man blot 

udvælger de data som bedst muligt passer ind- og skaber mest mening for besvarelse af problemstillingen.  

Jeg har som undersøger valgt at afholde fem interviews, hvor informanterne bestod af 3 medarbejdere og 2 

ledere fra den tekniske afdeling i Tivoli. Interviewene valgte jeg at optage, som efterfølgende er blevet 

transskriberet. (se vedhæftede bilag) Transskriptionerne er vedlagt som bilag. Med transskribering skal det 

forstås, at indsamlede data fra interviewet bliver omformuleret til tekst (Brekke og Tiller, 2014 s.149).  

 

                                                           
4
 Kvale, (2004) s.192-194  

5
 Ibid s. 194-197  

6
 Ibid s.197 

7
 Ibid s.199-200  

8
 Ibid s. 201-202 
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En særlig stor fordel ved transskribering er, at man kan læse det transskriberet i sit eget forståelsestempo, 

hvilket er med til at reducere risikoen for selektiv opfattelse og tolkning (Voxted 2006 s.193). 

Transskribering af interviewene kan man enten foretage ordret eller ved at omformulere og kondensere 

respondenternes svar. Jeg har i nærværende undersøgelse valgt at transskribere interviewene ordret, dog 

har jeg undladt at indskrive pauser, trækninger og tryk på ord, og omformulerede teksterne fra talesprog til 

skriftsprog, for at gøre citaterne forståelige og brugbare data i analysedelen. Endvidere har jeg valgt at 

kigge svarerne på tværs, hvor jeg fokuserede på hvad respondenterne svarede i gennemsnit og hvilke 

yderpunkter der var iblandt svarene. Dette vil blive gennemgået i næste afsnit.  

2.1.4. Analyse af empiri 

I dette afsnit vil der blive kigget på tværs af respondenternes svar fra interviewene, for at finde frem til, 

hvordan medarbejderne såvel som ledere forholder sig i forhold til de anvendte teorier, som tilsammen 

danner grundlag for besvarelse af min problemstilling. Jeg har valgt at dele analysen af den indsamlede 

empiri i to dele, hvor jeg starter med at kigge svarene på tværs og foretage en sammenligning af deres 

ligheder og forskelle på de 3 medarbejdere der blev interviewet. Dernæst vil jeg på samme måde kigge på 

tværs af svarerne fra de 2 ledere der blev interviewet og foretage ligeledes en sammenligning af deres 

meninger, ligheder og forskelle, for at danne et helhedsbillede af respondenternes opfattelse af 

forandringsforslaget og deres syn på udfordringerne der er forbundet hermed. Jeg har valgt at tage 

udgangspunkt i blot de spørgsmål, jeg finder mest relevant og giver mest mening i forhold til besvarelse af 

min problemformulering.  

2.1.5. Del. 1. Analyse af svar fra interviewene; de 3 medarbejdere  

Hvad angår spørgsmålet om, ’hvordan medarbejderne første gang hørte om forandringen’ var samtlige 

respondenter fælles om, at topledelsen indkaldte dem til et fællesmøde angående indretning af Bastionen, 

hvor en ekstern kvinde var til stede, for at præsentere indretningsplanen.  

Informationsmødet fandt sted for et halvt år siden hvor samtlige håndværkere såvel som ledere var 

tilstedet for at høre om disse ændringer. Rasmus Nielsen udtrykker;  

”Første gang vi hørt om disse ændringer var for mere end et halvt år siden, hvor vi blev indkaldt til et møde 

med Pelle, som til at starte med havde en ide om at få værkstedet til at være pænere, hvilket er meget fedt, 

men derefter nåede det frem til, at han ønsker at lave hele bastionen om (..)”  

 
Det har været interessant for mig, at spørge medarbejderne om de føler, at kommunikationsniveauet har 

været tilstrækkelig, da kommunikationen udgør en væsentlig betydning for organisatoriske forandringer.   



                                        15.01.2018 
 

 14 

Hvad angår spørgsmålet om medarbejderne føler, at de fik tilstrækkelig information om ændringerne var 

der lidt af en blanding respons iblandt respondenterne, idet nogle mener;  

 

”Jah, det synes jeg faktisk at vi gjorde, i og med at Pelle spurgte ind til, hvad vi kunne forslå og om vi kunne 

bidrage med nye ideer eller kritiske punkter til forandringsforslaget. Vi blev også opdelt i forskellige grupper 

til mødet, hvor vi i fællesskab skulle komme med forslag til hvad vi synes kunne være bedre og hvad passet 

fint ind i kulturen. ” (Ibid. Louise).  

Hvorimod andre som Rasmus Nielsen og Bent Knudsen var af en anden opfattelse, og udtrykker;  

”Nej, det synes jeg ikke, at vi har. Jeg synes, at det er blevet holdt meget i blinde det hele. Og det skal siges 

her, at jeg ikke ligger skylden på vores nærmeste leder, men derimod på topledelsen som ikke har givet os 

de nødvendige informationer og besvarede alle de spørgsmål vi havde omkring forandringen”9.     

Der var lidt uenighed om hvorvidt medarbejderne følte, at de fik tilstrækkelig information omkring 

forandringen, idet Louise gav udtryk for, at de fik nyttige information og blev involveret i forbindelse med 

at bidrage med nye ideer og forslag til forandringsplanen. Dog var Rasmus og Bent af den opfattelse, at 

kommunikationsniveauet af forandringen ikke var helt tilstrækkeligt, da ledelsen ikke var i stand til at 

besvare mange af de spørgsmål der blev stillet omkring forandringsprocessen. Nogle af de spørgsmål, som 

ledelsen ikke kunne besvare vedrørte faktorer såsom økonomien og startdatoen på disse ændringer.  

 

Endvidere var det nødvendigt at undersøge medarbejdernes reaktioner der fremkom i forbindelse med 

udmeldinger om forandringen, hvorfor det var hensigtsmæssigt for mig at spørge om, hvordan den enkelte 

respondent reageret og hvordan andres reaktioner blev opfattet til det første informationsmøde.  

Dette hænger sammen med om medarbejderne følte, at der var et væsentligt behov for disse ændringer, 

og dermed behov for at agere i takt med processen. Hvad angår medarbejdernes reaktioner var der en stor 

variation her iblandt respondenterne, i det der blev protesterede mod ideen om et åbent værksted af 

næsten de fleste der blev interviewet, på nær af en enkelt respondent som skiller sig ud, da vedkommende 

udtaler;  

”Jeg synes personligt, at forandringen lyder som en god plan, da vi i virkeligheden er meget afhængige af 
hinanden, og med et åbent værksted ville det være meget fint”. 10  
 

                                                           
9
 Informant: Rasmus Nielsen  

10
 Respondent: Bent Knudsten  
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Selvom Bent Knudsen er af den opfattelse, at forandringen lyder som en god plan og er åben for ideen om 

et åbent værksted, udtrykker han, at andres reaktioner var meget negative omkring forandringen, da 

værkstederne er afhængige af deres helst lukkede døre og isoleret arbejdstilværelse.  

I modsætning til Bent Knudsen udtrykker informanterne Rasmus og Louise, at de på ingen måder opfatter 

forandringsplanen som værende nødvendig. De mener, at der er et større behov for at invester pengene i 

områder der er mere praktiske for hverdagen i Bastionen. I den anledning udtrykker Louise;  

 

”Jeg synes, at det er super fedt at de gerne vil bruge tid og penge på at indrette et nyt køkken og et mere 

åbent arbejdsmiljø, men samtidige synes jeg, at der er andre ting der er vigtigere for os medarbejdere end 

at investere 40.000DKK på et nyt køkken f.eks. Når det allerede fungerer fint. Vi har eksempelvis en kollega, 

der hedder Life, som sliber metal, og han står lige p.t. og mangler en ny udsugning, som koster ca. 

30.000DKK. Der synes jeg vil være mere praktisk at bruge nogle penge fremfor at renovere et nyt køkken 

eller det fysiske arbejdsmiljø.”         

Ligeledes udtrykker Rasmus, at i starten lyd forandringen som en fornuftig ide, hvor der bliver renoveret i 

værkstederne og arbejdsmiljøet bliver gjort mere overskueligt, dog fik han en helt anden opfattelse, da 

ledelsen udmeldte, at der var tale om en plan med et fælles åbent værksted, med henblik på at nedbryde 

faggrænserne og styrke samarbejdet på tværs. Dette var Rasmus og generelt de fleste af hans 

arbejdskollegaer i høj grad utilfredse med, hvorfor han også gav udtryk for, at han ønsker at beholde de 

eksisterende værksteder og velfungerende arbejdsmiljø. 

  

Overordnet set betyder disse negative reaktioner, at ledelsen står overfor en alvorlig udfordring, hvor 

behovet for en ægte nødvendighed for forandringen savnes iblandt medarbejderne, hvilket ledelsen skal 

sørge at skabe, hvis det skal lykkes at gennemføre forandringen succesfuldt. Det skal bemærkes, at dette 

kun er en af de faktorer, der er med til at skabe succesfulde forandringer i organisationer.  

Når medarbejderne oplever et stort pres i takt med forandringer og manglende ’brændende platform’, der 

overbeviser alle, om at forandringen er nødvendig, medføre dette et stærkt socialt pres der i mange 

tilfælde forårsager socialt modpres i form af modstand (Lewin, 1947 s.13-14).  

For at undersøge om der var tale om en opstået modstand iblandt medarbejderne, var det nødvendigt for 

at mig at spørge ind til dette for at danne et helhedsbillede af situationen under og efter 

informationsmødet. Hvad angår spørgsmålet om, der blev udvist modstand havde de fleste af respondenter 

den respons, at forandringsforslaget blev mødt med stor modstand, af både medarbejderne og 
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mellemledere. Både respondenterne Bent og Rasmus udtaler, at der blev ytret modstand af næsten alle 

håndværkere og dette kom tydeligt til udtryk efter informationsmødet. Ifølge Bent Knudsens udsagn;  

”Disse negative reaktioner kom til udtryk først efter mødet, hvor de begyndte at brokke sig ude på gangen, 

hvor nogle mente, at det var den værste løsning, andre så forandringen som nærmest surrealistisk og andre 

udtalte; ”dette gider vi altså ikke gå med til”. 

I modsætning til Bent og Rasmus udtaler Louis, at der kun var tale om modstand i starten, og da 

medarbejderne blev introduceret for tegningerne af indretning, forsvandt denne modstand af sig selv. På 

baggrund af disse udtalelser har jeg vurderet det hensigtsmæssigt at undersøge om modstand er iblandt de 

ledelsesmæssige udfordringer, som ledelsen skal imødegå for at forandringen kan gennemføres succesfuld.  

 

2.1.6 Del. 2. Analyse af svar fra interviewene; de 2 mellemledere   

For at skabe et helhedsbillede af forandringsplanen, var det nødvendigt for mig at spørge mellemlederne 

om årsagerne til forandringen. I den anledning var begge respondenter fælles om, at årsagerne til 

forandringen skyldes, at den øverste topleder havde en vision om, at renovere Bastionen for at skabe et 

bedre arbejdsmiljø, med mere plads og bedre belysning. Derudover lyd årsagerne på; ”(..) at vi skulle 

nedbryde faggrænset og skabe mere samarbejde på tværs af værkstederne”11. Til dette måtte lederne stille 

et stort spørgsmålstegn, i det både Christian Nielsen og Søren Nørgaard udtrykker, at håndværkerne 

allerede i dag har et vældigt samarbejde med hinanden på tværs af faggrænserne.  

Selvom Pelle Pedersen var af den opfattelse, at Bastionen har brug for at blive omstruktureret til et stort 

fællesværksted så mellemlederne dette ikke som en nødvendig forandring, der vil skabe mere effektivitet 

og et bedre arbejdsmiljø. Christian Nielsen ser det nødvendigt, at værkstederne hver især bevare deres 

lukkede døre, imens de udføre deres arbejdsopgaver.  

Da jeg spurgte mellemlederne om hvilke ledelsesmæssige udfordringer der har været i forbindelse med 

forandringsprocessen udtaler respondenterne, at modstand helt klart har været en af de største 

udfordringer ved processen. Christian Nielsen udtaler;   

”Der er ingen tvivl om, at vi som underordnede leder har været store modstandere af denne forandring. (..) 

Jeg har også haft den holdning, at hvis der blev stemt ja for forandringen i et åbent rum, så havde jeg også 

stemt ja, men reaktionerne har vist at denne forandring ikke kommer til at fungere”.  

Ligeledes udtrykker Søren Nørgaard, at forandringsforslaget har mødt stor modstand fra samtlige ledere og 

en del medarbejdere, da planen ikke ser ud til at være realistisk med et åbent fælles værksted. Han mener, 

                                                           
11

 Informant: Søren Nørgaard  
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at forandringen ikke kommer til at have en væsentlig betydning for sine medarbejdere og hverdagen i 

værkstedet.     

Teoretisk set fremhæver Kurt Lewin (1947) to hovedårsager til modstand mod forandringer:  

- Mangelende viden på de konsekvenser der er forbundet med forandringen  

- Ubehaget ved at give slip på den tryghed som de allerede eksisterende vaner giver12  

Mellemlederne er af den opfattelse, at forandringen kommer til at bryde på den eksisterende tryghed i TTA 

og vil skabe en række konflikter mellem værkstederne. Disse konflikter indebærer, at der bliver tale om 

støv og støj som naturligvis vil skabe en negativ stemning iblandt medarbejderne.   

Derfor ser respondenterne ikke en særlig stor mening ved gennemførelse af disse ændringer, med mindre 

der bliver tale om glasvægge der adskiller de forskellige værkstederne fra hinanden og sikrer dem et 

passende arbejdsmiljø. På baggrund af disse udtalelser har jeg konstateret, at der er tale om 3 

ledelsesmæssige udfordringer, som leden bør overvinde for at sikre en succesfuld implementering af disse 

ændringer. Disse udfordringer består af følgende; Skabelse af nødvendigheden for forandringen, 

meningsskabelse (sensemaking),og modstand mod forandring   

 

2.1.7. Direkte observationer 
Kruuse (2001, s. 220)” beskriver den fuldstændige deltagerobservatør som en undersøger, der deltager som 

observatør i dagliglivet sammen med dem, der skal studeres”.13   

I takt med mit praktikforløb i Tivolis tekniske afdeling, deltog jeg som den fuldstændige 

’deltagerobservatør’ i dagliglivet med de medarbejdere og ledere, den skulle studeres. I 14 dage fra 

perioden (12.06.2017 - 23.06.2017) indgik jeg som undersøger som en normal del af den daglige drift og 

kultur i Tivoli. En væsentlig fordel ved deltagerobservationer er; ”Indsamling af data kan omfatte nonverbal 

adfærd; observatøren er i stand til at registrere informationer, når de opstår, og observationer er mindre 

reaktive end andre typer af indsamlingsmetoder”.14   

Formålet med mine observationer har været at undersøge medarbejdernes egne oplevelser, perspektiver, 

holdninger og meninger set i forhold til det forandringstiltag der er tale om i organisationen.  

Desuden har jeg haft mulighed for at tilbringe dagene med forskellige medarbejdere fra adskillige 

værksteder for at få en oplevelse af deres hverdage og de forskellige aktiviteter de udfører dagligt.  

Forløbet har været med følgende medarbejdere og lederen af afdelingen; Jens Erik Pedersen fra Automatik, 

Thomas Olsen og Henning Elshave fra VVS, Martin Bernsbo fra lysteamet, Bent Knudsen fra 

                                                           
12

 Kousholt, 2009 s.96  
13

 Voxted, 2006 s. 42  
14

 Ibid s.43  
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maskinværkstedet, Palle Petersen som er afdelingslederen, Louise Kolding Pedersen fra malerværkstedet 

og Christian Mark Nielsen som er manageren i malerværkstedet. Disse er informanterne som empirien i 

nærværende afhandling er baseret på.       

3. Den videnskabsteoretiske tilgang  

Videnskabsteorien er en disciplin der diskuterer hvad videnskab helt generelt er, ved at opstille normer for 

den videnskabelige praksis (Sonne-Ragans, 2012)15. Videnskabsteori er ifølge Andersen (1994) læren om, 

hvad videnskab er, hvordan den udvikler sig, og hvordan den spiller sammen med praksis og 

samfundsudviklingen. Videnskabsteori er også læren om, hvad viden er, og hvornår denne viden anses som 

værende videnskabelig. Det videnskabsteoretiske ståsted er relevant at redegøre for, fordi det har 

betydning for, hvordan afhandlingens problemformulering besvares. Der findes ikke kun én metode at 

behandle en problemstilling på, derfor har den videnskabsteoretiske tilgang, der vælges betydning for 

undersøgelsen og de konklusioner der konstateres. Denne afhandling bygger på det fortolkende paradigme, 

og jeg har på baggrund af dette valgt socialkonstruktivismen som mit videnskabsteoretiske ståsted.  

3.1. Socialkonstruktivisme  
Den socialkonstruktivistiske tilgang som videnskabsteoretisk baggrund for opgaven har jeg valgt på 

baggrund af dens anskuelse af verden og dataproduktion. Socialkonstruktivismen som videnskabeligt 

paradigme tager kritisk afstand fra den traditionelle positivistiske og kvantitative forståelse af videnskab.  

Den positivistiske videnskabsteori bygger på de positive erfaringer, hvilket betyder, at kun det, der kan 

iagttages med vores sanser og måles vha. vores logik, accepteres som videnskabelig erkendelse 

 (Thuren, 2006, s.13).  

Ifølge positivismen er det et krav til videnskabelige teorier, at de skal kunne bekræftes på baggrund af 

objektive iagttagelser af virkeligheden. Denne tilgang har en større tendens til at efterstræbe målbare data 

og kvantificere dem. I modsætning til positivismen ser socialkonstruktivismen videnskaben som en 

menneskeskabt institution og bygger på den forståelse, at der ikke findes en universel sandhed men 

derimod forskellige variationer af den, afhængig af hvem vi er og hvem vi spørger (Wenneberg, 2002: s. 13-

20). I socialkonstruktivismen bliver verden altid tolket af mennesket i forhold til den kontekst, han/hun 

befinder sig i, og når vi udsættes for et budskab, så igangsættes der en fortolkningsproces, hvori vi afkoder 

budskabet.  At al menneskelig erkendelse er socialt konstrueret i det socialkonstruktivistiske perspektiv 

betyder, at denne konstruktion af verden opstår i samspillet mellem mennesker, og af denne grund bliver 
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 Den gode opgave s. 184 



                                        15.01.2018 
 

 19 

relationer og kommunikation samt den historiske og kulturelle kontekst nogle betydelige interesseområder 

inden for det dette perspektiv. Skabelse af mening sker i den sociale kontekst og afhænger af individets 

subjektive erkendelse og fortolkning (Wenneberg, 2000: s. 97-102). Mennesket har forskellige tilgange til at 

fortolke budskaber, hvorfor denne videnskabsteoretiske baggrund ligger i tråd med teorivalget for denne 

afhandling.  

Medarbejdernes fortolkning af budskabet af en bestemt planlagt forandring er netop væsentlig at 

undersøge, idet denne fortolkning af budskabet må forventes at have en direkte effekt på 

forandringsinitiativers succes. Fortolker medarbejderne forandringsbudskabet anderledes, end eksempelvis 

ledelsen gør, vil det muligvis være årsag til en kløft i mellem afdelingen og ledelsen.   

Socialkonstruktivismen arbejder ifølge Kenneth J. Gergen ud fra fire grundlæggende antagelser om verden 

(Holm 2011: s. 70)  

 

1. ”Der er ingen nødvendig sammenhæng mellem verden og vores begreber om verden”.  

 

2. ”Vores beskrivelser af virkeligheden udspringer af de sociale relationer, vi står i.”  

 

3. ”Gennem vores forståelse af verden former vi vores egen fremtid.”  

 

4. ”Refleksioner over vores forståelse af verden er afgørende for vores fremtidige trivsel. Gennem 

problematiseringen af undertrykkende forestillinger om hinanden kan vi altså forbedre samfundet”  

 

Inden for den socialkonstruktivistiske tilgang ligger der altså en tanke, som bygger på, at der ikke findes én 

universelt sand forståelse af virkeligheden, men flere konkurrerende erkendelser (sandheder), hvoraf det 

ikke kan afgøres, hvorvidt den ene er mere rigtig end den anden. 

I forhold til denne undersøgelse angående emnet ’ledelsesmæssige udfordringer og forandring’ betyder 

det, at de fortolkninger, jeg som (forsker) kommer frem til, er påvirkede af min individuelle 

virkelighedsopfattelse og livssyn og samtidig tager udgangspunkt i min forforståelse af både ledelse- og 

forandringsfænomenet.  

Ontologien i socialkonstruktivismen er relativistisk eller nominalistisk (i modsætning til realistisk). ”(…) hvor 

den sociale virkelighed ikke eksisterer i konkret og objektiv forstand, men er et produkt af den subjektive og 

intersubjektive erfaring og bevidsthed hos individet ” (Hardis 2004; s. 60). Denne relativisme betyder, at 
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virkeligheden kan opfattes som uensartede lokale virkelighedsopfattelser, hvor viden og virkeligheden 

afhænger af øjnene, der oplever og ser. Epistemologisk er der tale om et forståelsesperspektiv, hvor viden 

er forbundet med det sociale og den kontekst, hvori den eksister. Ved socialkonstruktivistisk 

epistemologien forstås, at forskning bygger sig op omkring subjektive forestillinger og holdninger, hvor 

forskeren bliver nødt til at medtænke sig selv, da alt inden for socialkonstruktivismen opfattes socialt 

konstrueret. I forhold til socialkonstruktivismens metodologi arbejdes der ikke med teorier i almindelige 

forstand, men blot med alsidige metoder og begrebssæt, der kan overføres på genstandsfeltet og afprøves 

for at opnå viden. (Esmark, Laustsen & Andersen 2005, s.11). Inden for rammerne af denne afhandling er 

det den ontologiske socialkonstruktivisme der anvendes for at skabe sammenhæng mellem 

problemformulering, undersøgelsesdesign og analyse.  

Valget er truffet grundet det socialkonstruktivistiske paradigme, der er baseret på, at organisationer er 

sociale konstruktioner, der skabes gennem interaktionen og kommunikationen mellem 

organisationsmedlemmerne og de eksterne sociale aktører i samfundet (Haslebo, 2008, s.99).     

4. Den teoretiske tilgangsvinkel  
 

Formålet med nærværende afhandling er at belyse, hvordan ledelsen i Tivolis tekniske afdeling kan 

motiverer sine medarbejdere under den igangværende forandring, og hvilke ledelsesmæssige udfordringer 

der er forbundet med, at forandringen kan implementeres succesfuld. Jeg har på baggrund af dette valgt, at 

anvende forandringsledelse- og motivationsteorier til gennemgangen af specialet.  

Den teoretiske del af afhandlingen bygger på teori om forandringsledelse og motivation i organisatoriske 

sammenhænge. Med henblik på at belyse disse områder benytter jeg mig af et bredt udvalg af teoretikere. 

Hvad angår forandringsledelse er der valgt at tage afsæt i Kurt Lewin- (1947), og Kotter (1996) som er af 

den planlagte forandringsforståelse, som diskuteres op imod Weick og Quinns (1999) kontinuerlig tilgang til 

organisatorisk forandring. Diskussion af disse perspektiver op imod hinanden har til hensigt at skabe en 

nuanceret forståelse af de ledelsesmæssige udfordringer der er forbundet med Tivolis forhandlingsproces, 

samt mulighederne, for hvorvidt forandringen kan gennemføres succesfuldt.  

 

 

 

4.1.3. Kurt Lewin og planlagte forandringer  
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De planlagte forandringer som blev udviklet af Kurt Lewin bygger på fire individuelle elementer bestående 

af; Felt-teori, Gruppe dynamik, Aktionsforskning og 3-fase modellen. Til trods for, at de hver især bliver 

opfattet som et individuel tema, havde Lewin den opfattelse af dem som et samlet helhed, der 

understøtter og forstærker de andre elementer. Desuden er alle fire elementer væsentlige og nødvendige 

for at skabe en forståelse af de planlagte forandringer, hvad enten det er som tidligere nævnt på gruppe, 

individuel, organisations- eller samfundsniveau. Allport (1948: ix) fremhæver at;  

“All of his concepts, whatever root-metaphor they employ, comprise a single well-integrated system”. 16 

Dette kan ses ved at undersøge disse fire aspekter af Lewins arbejde indenfor forandringsfeltet.   

 

4.1. Felt-teori  
Lewin var af den opfattelse, at for at forandre gruppens adfærd er det nødvendigt at optø de eksisterende 

kræfter, der modvirke forandringen, såsom den personlige forsvarsmekanisme og gruppenormer (Weick & 

Quinn 1999)17.   

Feltteorien bygger på en forståelse af menneskernes handlinger som noget der afspejler de dynamiske 

forhold, der på et hvilket som helst tidspunkt kan finde sted i ’kontaktfeltet’ med en bestemt handlende 

aktør og dennes omgivelser (Duus, Husted, Kildedal, Laursen og Tofteng, 2012 s.46). Dette kontaktfelt er 

hvad Lewin definerer som ”Life-space”. Life-Space” defineres som; ”Enheden af personen og dennes 

psykologiske omgivelser” (Ibid.).  

Gruppeadfærden bliver opfattet af Lewin som et sæt af symbolske interaktioner og kræfter, der ikke alene 

har en effekt på gruppestrukturer, men også modificerer den individuelle adfærd, hvorfor denne er en 

funktion af gruppemiljøet – eller det såkaldte ’field’. Dette ’field’ definerer Lewin som: ”a totality of 

coexisting facts which are conceived of as mutually interdependent”. (Burnes, 2004 s.981)  

Dette “field” mente Lewin var i en kontiuerlig tilpasningstilstand, og hvor; “Change and constancy are 

relative concepts; group life is never without change, merely differences in the amount and type of change 

exist” (Ibid.). Derfor brugte Lewin udtrykket ‘Quasi-stationary Equilibrium’, der indikerer det kraftfelt hvori 

adfærdsniveauet opretholdes i en balance mellem drivkræfter for forandringen på den ene side og kræfter 

der modstå forandringen på den anden side.  
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 Burnes, 2009 s.332  
17

 Ibid s.332 
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Dette adfærdsniveau kan ændres i takt med enten at tilføje kræfter der understøtter forandringen i den 

ønskede retning eller ved at mindske de modstående kræfter (se figuren nedenfor)18.   

    

 

Således anser Lewin mennesket på et komplekst energifelt, hvorfor al adfærd påvirker dette felt. Adfærden 

afhænger af den psykologiske repræsentation og ikke af hverken de fortidige eller fremtidige begivenheder 

(Lewin, 1951 s.27). Dette fremhæves også i Lewins matematiske formel; B = f(P,E). Formlen skal forstås 

således, at adfærden (B) er en funktion (f)af personen (P) og af dennes psykologiske omgivelser (E) miljø, 

hvor begge faktorer er gensidigt afhængige af hinanden. Formlen indikerer, at et individets adfærd alene 

kan forklares ud fra en sammensætning af både individet og miljøet (psykologiske omgivelser) (Ibid. s. 239).  

Med sin feltteori peger Lewin på en uundgåelig kobling mellem personen (P) og dennes psykologiske 

omgivelser (handlefelt) (E). Det følgende afsnit om gruppedynamik viser, hvordan disse ligeledes må forstås 

som uundgåeligt koblet til hinanden.   

4.1.1. Gruppedynamik 

 
“. . . the word ’dynamics’ . . . comes from a Greek work meaning force. . . . ‘group-dynamics’ refers to the 

forces operating in groups . . . it is a study of these forces: what gives rise to them, what conditions modify 

them, what consequences they have, etc.” (Burnes, 2009 s.335)  

Kurt Lewin var den første til at beskrive gruppedynamik og vigtigheden af gruppen i forhold til 

udformningen af dens medlemmers adfærd. Derfor bør det centrale fokus i takt med en forandring være på 

de faktorer som tilhører gruppeadfærden, såsom gruppenormer, roller, interaktioner og 

socialiseringsprocesser - i stedet for fokus på den individuelle adfærd (Ibid.).    

                                                           
18

 Ibid s.334 
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Ifølge Kippenberger (1998a) havde Lewin til hensigt at adressere 2 spørgsmål med gruppedynamikken;  

1. What is it about the nature and characteristics of a particular group that causes it to respond 

(behave) as it does to the forces which impinge on it?  

2.  How can these forces be changed in order to elicit a more desirable form of behavior?19 

Hos Lewin var det nytteløst at koncentrere sig om at ændre adfærden på det individuelle niveau, fordi den 

individuelle isoleret set vil være begrænset af gruppepressen, som naturligvis har en større påvirkende kraft 

på adfærden i en organisation.      

Lewin erkendte, at forståelsen af de interne dynamikker i en gruppe alene, får ikke gruppen til at forandre 

sig, hvorfor han udviklede en proces, som gjorde det muligt at få gruppemedlemmerne til at engagere sig i 

og forpligte sig til at ændre deres adfærd: Aktionsforskning ”Action reasearch”. Og 3-fase modellen.  

4.1.2. Aktionsforskning 
Denne tilgang blev første gang introduceret i artiklen ”Action Research and Minority Problems” i 1946, hvor 

Lewin fremhævede;  

”In the last year and a half I have had occasion to have contact with a great variety of organizations, 

institutions, and individuals who came for help in the field of group relations” (Lewin, 1946 s.201).  

Aktionsforskningsmodellen blev udviklet af Lewin, da han oplevede, at trods det faktum at organisationens 

medlemmer var i parattilstanden til forandringsprocessen, befandt de sig i en form for ’tåge’ på primært tre 

områder: ”1. What is the present situation? 2. What are the dangers? 3. And most important of all, what 

shall we do?” (Ibid.) 

Undersøgelsen af aktion skal opfattes som en tosidet proces, hvor ovenstående spørgsmål søges besvaret 

på grundlag af to aspekter: Den første bygger på, at forandring kræver aktion (handling), og er rettet imod 

opnåelse af dette, imens det andet aspekt bygger på, at den bedste aktion skal omfatte en korrekt analyse 

af situationen, identificering af alle de mulige løsninger og valg af den bedste løsning til at håndtere den 

aktuelle situation. (Burnes, 2004 s.273).  

Det forekommer nødvendigt, at organisationens medlemmer får fuld forståelse for behovet for 

forandringen – på en måde, at de mærker denne forandring på egen krop, ligesom Kotter beskriver ”den 

brændende platform”, hvor medarbejderne skal kunne mærke, at jorden brænder under sig (Kotter, 1996 

s.44).   

                                                           
19

 Ibid. S.335 
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For at blive succesfuld er det ikke mindst nødvendigt, at der er tale om et ”felt-need”. Felt-need refererer til 

individets indre forståelse om, at forandringen er nødvendig. Da et lavt felt-need i en gruppe eller i en 

organisation vil formentlig forårsage problematikker som eksempelvis modstand mod forandring. En 

vellykket og effektiv aktionsforskning skal på baggrund heraf foregår på et højt gruppeniveau. Lewin 

eksperimenterede tankegangen med aktionsforskning i takt med et projekt, der havde til formål at 

reducere vold mellem katolske og jødiske teenagebander. Som et resultat heraf opdagede Lewin, at 

adfærdsforandringer ofte var midlertidige og fandt kort tid senere tilbage til de ældre rutiner og vaner (the 

previous level). Derfor udviklede Lewin 3-fase modellen (Burnes, 2009 s.337).  

Lewins model består af følgende faser, som en organisation bør gennemgå for at en forandring kan være 

succesfuld. Indledningsvis sker der en 1) Optøning af systemet (Unfreeze), efterfulgt af 2) ændringen til en 

ny tilstand (Change), og endelig 3) fastfrysningen af den nye tilstand (Freeze).    

 

De tre faser, vil herunder gennemgås enkeltvis:  

4.1.3. Unfreeze (optø) 

Det er den første fase, og den er baseret på at forberede organisationen til at acceptere den foreslåede 

ændring. At nå dette mål indebærer at nedbryde status quo for at være i stand til at bygge en ny (Burnes 

2009).  En grundlæggende tendens er, at individer naturligvis søger situationer, hvor de har relativ 

sikkerhed og en følelse af kontrol. Den naturlige søgen efter trygge og stabile omgivelser gør det 

udfordrende at søge væk fra denne tilstand igen. Her befinder individet sig i en form for komfort zone og 

frossen tilstand, hvor medarbejderne ikke ses at være forandringsparate, og motivationsniveauet for 

forandringer ligger relativ lavt.  

I den her optøningsfase oplever organisationens ligevægt en opløsning, da Lewin argumenterer for, at 

dette er den eneste måde, hvorpå gammel adfærd kan bortfalde og ny adfærd vinde frem.  Edgar Schein 

(1996 s.61) støtter Lewins teori og identificerer tre nødvendige processer for at opnå optøning (unfreezing); 

afvisning af gyldigheden af status quo, induktion af skyldfølelse eller overlevelses angst, og skabelse af 

psykologisk sikkerhed. Schein hævdede, at; ”(…) unless sufficient psychological safety is created, the 

disconfirming information will be denied or in other ways defended against, no survival anxiety will be felt 

and consequently, no change will take place’ (Ibid).  

Her er det nødvendigt, at medarbejderne føler sig trygge mod tab og ydmygelse, før de kan være i stand til 

at acceptere de nye budskaber og afvise gamle adfærd. Når fase 1 er gennemført, hvor organisationen 

indser nødvendigheden af forandringen, kan man bevæge sig mod den næste fase (forandringen).  
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4.1.4. Change (forandring)  

Den anden fase i Lewins trefasemodel er selve overgangen eller forandringsprocessen. I denne fase skal 

den ønskede forandring gennemføres, hvor der ved hjælp af ny viden og erkendelse, afprøves nye metoder 

og løsninger samt udvikling af ændrede adfærdsmønstre (Elting og Hammer, 2014 . s.193). Ifølge Schein 

bliver denne fase af forandringsprocessen kaldt for en kognitiv omstrukturering (Cognitive Redefinition).  

Derfor forekommer det essentielt for forandringen, at der tilegnes nye tankemønstre og tillæres ny adfærd. 

Til denne fase af forandringsprocessen opstiller Schein (1996) de følgende elementer. Disse elementer er 

henholdsvis: Semantisk omdefinering; ” We learn that words can mean something different from what we 

had assumed”, kognitiv begrebsudvidelse; ” we learn that a given concept can be much more broadly 

interpreted than what we had assumed”, og nye evalueringsstandarder; ”we learn that the anchors we 

used for judgment and comparison are not absolute, and if we use a different anchor, our scale of judgment 

shifts” (Ibid s.30).   

Semantisk omdefinering refererer til det sproglige element i forandringsprocessen, og handler om, at sikre 

at ”ordet”, der er forbundet med en bestemt forandring associeres med positive og ikke negative tanker 

som eksempelvis ”afskedigelser” osv.  Snarere skal forandringsprocessen forbindes med positive 

associationer som eksempelvis ”større medarbejdertilfredshed” eller ”højere effektivitet” osv. Som følge 

heraf og sideløbende med den semantiske omdefinering sker således en kognitiv begrebsudvidelse, da 

forandringen ikke længere omgående vil blive associeret med negative tanker og følelser. Endelig kan 

ledelsen fremme forandringsprocessen ved at indføre nye evalueringsstandarder, og dermed ændre 

belønningsmetoderne for medarbejdernes arbejdsindsats.    

I denne fase er det relevant at indse, at overgangen af processen er tidskrævende.  Desuden er det meget 

vigtigt at være opmærksom på, om der stadig er merarbejdere hængende i ”optøningsfasen”, da hvis dette 

er tilfældet, kan det være meget vanskeligt (hvis ikke umuligt) at få forandringsfasen gennemført 

tilfredsstillende. Her bør ledelsen sørge for at sikre medarbejderne en psykologisk tryghed og stabilitet, der 

gør, at de ikke falder tilbage til den daværende frosne tilstand, hvor de ikke er forandringsparate.  

4.1.5. Refreeze (Stabilisering)  

Den tredje og sidste fase i Lewins trefasemodel er stabiliseringen. Denne fase handler om, at ledelsen 

formår at genfryse (stabilisere) den nye tilstand. Her forekommer det yderst vigtigt at sørge for, at 

medarbejderne ikke pludselig falder tilbage til de foregående afskaffede rutiner og arbejdsvaner.  

Denne fase vurderes at være en problematisk fase, da risikoen for, at et tilbagefald rammer medarbejderne 

er forholdsvis stor. Dette kræver derfor en god ledelse, der er i stand til at opretholde motivationen blandt 
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medarbejderne, samt at bevare stabiliteten af organisationens nye tilstand. Det vigtigste punkt ved 

stabiliseringsfasen er, at nye adfærd til en vis grad skal være overensstemmende med resten af den 

lærendes adfærd, personlighed og miljø, ellers vil det medføre en ny runde af utryghed (Schein 1996 s. 34). 

  

Dette er grunden til, at Lewin betragtede succesfulde forandringer, som en gruppe aktivitet, da han mente, 

at medmindre gruppens normer og rutiner også transformeres, ville ændringer i den enkeltes adfærd ikke 

opretholdes. Dette forudsætter ofte forandringer i kultur, normer, politikker og praksisser. (Burnes, 2004 s. 

986). Genfrysningen forstærker den nye adfærd og den nye erkendelse, og hermed befinder organisationen 

sig atter i ligevægt.  

4.1.6. Kritik af Lewins trefasemodel  
Et af de væsentlige kritiske punkter ved Lewins model er, at den beskyldes for at simplificere virkeligheden 

(Bernard Burnes, 2004 s. 992-995). Modellen blev også kritiseret for at være simpel og mekanisk og 

fokusere på forandringer som top-down processer. Vi befinder os nu til dages i et samfund baseret på 

hyperkompleksitet20, hvor turbulensgraden er langt højere end før, og derfor har mange organisationer ikke 

den tid, der kræves i dag til at genskabe stabiliteten, som Lewin foreskriver. Har man som leder af en 

organisation planer om at anvende Lewins model i forbindelse med en forandringsproces, er det altså 

væsentligt, at have sig for øje, at den næstkommende forandring muligvis skal igangsættes allerede inden 

den foregående forandringsproces er gennemført. Modellen beskyldes for heller ikke at være udviklet til at 

skulle bearbejde og håndtere de store forandringsprocesser, der udspiller sig i nutidens organisationer.  

Endvidere er Lewins model blevet kritiseret for at have et misforstået syn på stabilitet og forandring, fordi 

denne tilgang kun lægger vægt på inkrementelle og isolerede ændringer, og ikke tager højde for mere 

ukontrollerbare tværgående ændringer (større radikale forandringer). Quinn (1980, 1982) forsvarer Lewin 

og tilbageviser kritikken ved at påpege, at mindre forandringer kan vise sig radikale hen over tid (Burnes, 

2004 s. 993), ligesom Burnes også afviser, at Lewin kun tematiserer forandringer som top-down processer i 

organisationer; ”(..) rather than arguing that Lewin saw behavioural change as a top-down process, it would 

be more accurate to say that Lewin recognized that it could be initiated from the top, bottom or middle but 

that it could not be successful without the active, willing and equal participation of all” (Ibid s. 995). 
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 Inge Schützsack Holm; ”Anerkendelse i ledelse”: 2010: s.273  
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4.1.7. Weick og Quinn (1999) 
I et veldokumenteret litteraturreview argumenterer Weick og Quinn for et mere differentieret syn på 

ledelse af forandringsprocesser, der fremhæver vigtigheden i at skelne mellem forandring som en episodisk 

hændelse (episodic change) eller som kontinuert proces (continuous change).21     

Ved episodisk forandring er der tale om forandring fra et makro perspektiv, og ved kontinuerlig forandring 

er der tale om forandring fra et mikro perspektiv (Weick & Quinn, 1999 s.362). Derudover er der også den 

forskel, at episodisk forandring er ekstern drevet, og kontinuerlig forandring både kan være intern og 

ekstern drevet (Ibid s.366).   

Weick og Quinn foreslår at vende Kurt Lewins forandringsteori på hovedet, i det de argumenterer for, at 

forandringer er en flydende proces, hvor organisationen er i konstant bevægelse.  

Dermed opfattes forandringer som vedvarende og rækkefølgen af processen omskrives fra en episodisk 

tilgang baseret på (optøning → forandring → fastfrysning) til en kontinuerlig tilgang baseret på 

(fastfrysning → re-balancering → optøning).  

Fastfrysningsfasen handler således om at nedsætte forandringstempoet, for at give medarbejderne 

mulighed og tid til at reflektere over nu-situationen. Re-balance eller genbalance handler om at genfortolke 

og omdefinere udfordringer som muligheder. Genbalance handler også om at genfortolke historie ved 

anvendelse af f.eks. ’Appreciative Inquiry’, for at differentiere sig mere modigt i forhold til ”den eksterne 

verden, den sociale og verden af indre subjektivitet” (Ibid.s380). Formålet med ’Appreciative Inquiry’ 

processen er, at engagere medarbejdere og ledere i organisationer til at deltage i forandring og udvikling, 

med hensigten om at styrke de sociale relationer22.    

Den endelige fase er optøningsfasen, som handler om at fortsætte med at improvisere, fortælle og 

facilitere læring på måder der har en mere opmærksom ”mindful” tilgang, og derudover mere 

modstandsdygtige over for anomalier (Weick og Quinn: 1999 s.380).   

I denne fase begynder organisationsmedlemmer at handle på planen, der er foretaget i den anden fase (re-

balance).  På den måde repræsenterer Weick & Quinn en tilgang, hvor forandringer opfattes som værende 

konstante og kontinuerlige, hvor forandringsagentens rolle her bliver meningsskabelse (sensemaking) om 

forandringssituationen (Weick & Quinn, 1999:381). Det betyder, at i gennem dialog kan individer og 

grupper i en organisation skabe det, som Weick og Quinn kalder ”a shared set of meanings and a common 

thinking process” (Ibid).   
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 J. Höpner, T.B Jørgensen, T. Andersen & H.B. Sørensen (2010) s. 107  
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 Holm. Schützsack: 2010 s. 53  
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4.1.8. Weick Meningsskabelse (Sensemaking) 
Ifølge Weick: ”(..) sensemaking is about the ways people generate what they interpret. Jury deliberations, 

for example, result in a verdict. Once jurors have that verdict in hand, they look back to construct a plausible 

account of how they got there” (Weick, 1995 s.13).   

Sensemaking betyder “The making of sense”, hvilket betyder at skabe mening om det der sker og opleves.   

Processen meningsskabelse handler om at give ’noget’ mening og skabe en forståelse og fortolkning af det.  

Set i en organisatorisk sammenhæng handler det om, hvordan medarbejderne finder mening i 

organisationen og hvordan organisationen kan skabe mening for medarbejderen.  

Med andre ord; ”Sensemaking er samspillet mellem det, individet ser som mening i en given situation, og 

organisationens definition af mening. Med sensemaking ses mening som bindemiddel, organisationens 

medlemmer udvikler sammen og individuelt for at skabe et fælles sprog, og sammenhæng i 

organisationen.”23   

Meningsskabelse foregår hele tiden og ubevidst. Det betyder, at når man som individ oplever noget, 

forsøger man uvilkårligt at få denne oplevelse til at give mening for en selv (Hammer og Høpner, 2014 s.89). 

Weick ser meningsskabelse som både er en social- og individuel uadskillelig aktivitet, hvor vi som individer 

skaber mening i interaktion med andre, og det kompliceres af, at virkeligheden omkring os hele tiden er 

under ændring. Med andre ord er meningsskabelse den proces, som forekommer i samspil mellem 

mennesker og omgivelser.  

For ledere i en organisatorisk kontekst handler meningsskabelse om forståelse, fortolkning, forklaring og 

dannelse af mening af organisationsvirkelighed overfor sig selv og andre. På en måde der danner rationale 

begrundelser for tidligere, nuværende og fremtidige handlinger.  

Meningsskabelse handler derfor om at give oplevelser og hændelser mening, ved at skabe en forståelse og 

fortolkning, som sætter disse i en sammenhæng. Weick beskriver processer for meningsskabelse ved:  

“Active agents construct sensible, sensible events. They ’structure the unknown” (Ibid s.4)   

I denne sammenhæng skal meningsskabelse ikke forstås, som noget individet har, men derimod som noget 

medarbejderne altid forsøger at skabe i forbindelse med en ny opgave eller en forandring, i hvilken 

kontekst Weick (1995) pointerer, at ledelsen har en afgørende rolle i forhold til medarbejdernes 

meningsskabelse.   
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 Jørgensen (2012) m. ref. Til Weick (1995, s.64)   
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’Sensemaking’ er betinget af flere faktorer, der tilsammen danner forståelse af kompleksiteten i den proces 

hvori meningsskabelse foregår. For en tydeligere forståelse af begrebet sensemaking udpeger Weick syv 

elementer, som han ser relevante i meningsskabelsesprocessen.  

 Følgende afsnit vil indeholde en beskrivelse af de syv elementer, samt en beskrivelse af deres forståelse og 

anvendelse i en organisatorisk kontekst. De syv elementer vil også blive gennemgået i afhandlingens 

analyse, med henblik på at bidrage med interessante perspektiver på forandringsprocessen i Tivoli. 

Yderligere følger der en gennemgang af Weicks (1995) definition af meningsskabelsens substans, 

afsluttende med nogle kritikpunkter af Weick. 

Meningsskabelsens syv elementer  

Ifølge Weick har processen med meningsskabelse syv elementer. Disse elementer/karakteristika forklarer, 

hvordan meningsskabelse skal forstås, og hvorfor ’sensemaking’ adskiller sig fra andre forklarende 

processer såsom at forstå, fortolke og tilskrivning24.  

Samtlige elementer skal ikke opfattes som lige vigtige i alle meningsskabende processer, da vægten af de 

syv elementer kan variere når man ser på, hvordan mening skabes25. Med de syv elementer udtrykker 

Weick (1995) sin forståelse af, hvad meningsskabelse er og hvordan processen fungerer. Ved at have øje for 

disse syv elementer i takt med forandringsprocesser kan man stimulere til en positiv meningsdannelse, der 

driver forandringen hen imod det ønskede mål.  

De syv elementer er følgende;  

 Meningsskabelse er en social proces  

 Meningsskabelse tager udgangspunkt i identitet  

 Meningsskabelse sker retrospektivt  

 Meningsskabelse er fokuseret på og udgår fra ledetråde  

 Meningsskabelse er en kontinuerlig proces 

 Meningsskabelse er drevet af en plausibilitet – ikke af akkuratesse  

 ”Enactment” (at skabe i handling) er centralt i meningsskabelse 

Nedenstående eksempel illustrerer, hvordan Weick får samtlige syv elementer inddraget i en 

meningsskabelsesproces:  

                                                           
24

 Weick, 1995 s.17  
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 Hammer og Høpner, 2014 s.93-94  
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”Når folk begynder at handle (enactment), genererer de håndgribelige resultater (ledetråde) i nogle 

sammenhænge (socialt), og dette hjælper dem med at opdage (retrospektivt), hvad der sker (kontinuerligt), 

hvad der skal forklares (plausibelt), og hvad der bør gøres herefter (identitet)”.26 

I forhold til afhandlingens analyse vurderes de syv elementer at kunne bidrage med relevante aspekter i 

forhold til, hvilke meninger der konstrueres iblandt medarbejderne og hvordan meningsskabelsen kan have 

en indflydelse på forandringsprocessen og de ledelsesmæssige udfordringer der er forbundet med denne.  

 

Meningsskabelsens substans 

De syv elementer der har fokus på meningsskabelse som en proces består også af en substans. Ifølge Weick 

(1995) består meningsskabelsens substans af tre elementer: en ramme, en ledetråd og en forbindelse 

mellem disse. Hvad der skaber mening, er hverken ledetråden eller rammen alene, i det mening skabes når 

der etableres en relation imellem de to elementer. Ved rammen skal der forstås ens erfaringer fra fortiden 

og tidligere socialisering. Ved ledetråden skal der forstås ens nutidige oplevelser, det vil sige, hvad der 

foregår ”her og nu”, såsom en tale eller en historie. Dermed kan der siges, at meningsskabelsen opstår på 

baggrund af de tre elementer, rammen, ledetråden og forbindelsen. Skabes der en forbindelse, skabes der 

en mening (Weick, 1995 s.110). Dvs. Mening=Ramme + Ledetråde + Forbindelse27  

  
Weick argumenterer for at rammen består af seks elementer som er individuelle:  

 

• Ideologi: Dækker over ens værdier, normer, overbevisninger og forventninger. Det skal bemærkes, at 

selvom man i hovedtræk kan have samme ideologi, kan man alligevel konstruere forskellige meninger.   

• Ubevidste antagelser og ”taget-for-givet-heder”: Dækker over ubevidste, tavse, skjulte antagelser eller 

definitioner om virkeligheden. De er ofte ’Taget-for-givet-heder’, som vi ikke stiller spørgsmålstegn ved. 

Disse kan have en indflydelse på individet præmisser i meningsskabelsessituationen. Antagelsen om, at der 

altid bør være en leder i en organisation er et eksempel på ubevidste antagelser.    

• Paradigmer: Dækker over de særlig omfattende systemer, fælles forståelsesrammer og fælles standarder 

alle refererer til i en organisation. Disse paradigmer kan også består af historier, fortællinger og 

repræsentative anekdoter, hvilke er med til at skabe retning og sammenhold, der ikke nødvendigvis er 
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 Ibid s.115 
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 Egen tilvirkning, inspireret fra Weick, 1995 
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ensartet i organisationen. Der skal ligeledes forstås, at forskellige fortolkninger kan forekomme i blandt 

medarbejderne i en organisatorisk kontekst.  

• Handleteori: Dækker over organisationens kognitive struktur. Weick argumenterer for, at vi udvikler 

praksisteorier ud fra vores dagligdags erfaringer og oplevelser, som tilsiger os at handle på en bestemt 

måde i visse sammenhænge. Det kan eksempelvis være, når man første gang udsættes for bestemt 

situation, så vil måden man har håndteret situationen på, påvirke den måde vi fremadrettet vil håndtere 

lignende situationer på. Dvs. Vores tidligere erfaringer bliver til nutidige handleteorier.      

 

• Tradition: Dækker over gentagelse af tidligere handlinger der er foretaget af vores forgænger eller os selv 

i troen på, at deres og/eller vores tidligere handlinger var meningsfulde. I en organisatorisk kontekst er det 

vigtigt at se på traditionerne, da de udtrykker ’her-gør-vi-det-sådan’, og som har en væsentlig betydning 

når vi forsøger at skabe mening. Det skal bemærkes, at fortællinger og historier er med til at holde disse 

traditioner i live.          

• Historier: Dækker over de historier vi fortæller og genfortæller med henblik på at styre 

meningsskabelsen. Disse fortællinger trækker på udtryk som ’det-minder-mig-om’, hvilket er en måde der 

gør det utænkelige tænkeligt, og dermed lettere for os (mennesker) at handle på en bestemt måde.  

 

Med afdækning af de seks elementer som mennesker trækker på, bliver det muligt både at forstå, hvad det 

er, der sker, når mening skabes, og ligeledes også muligt at påvirke den meningsskabelse, der sker.   

Når man ønsker at forstå, hvordan mening skabes i en organisation forekommer det væsentligt at holde sig 

ovenstående elementer for øje, i det organisationens ”ordforråd” udgør den ramme, hvorfra der dannes en 

ny mening. Weick påpeger ‘(..) to change a group, one must change what it says and what its words mean’ 

(Weick, 1995 s. 108) 

 

Kritik af Weick  

Weick (1995) er ikke helt uproblematisk, da hans teoretiske forståelse kritiseres for at beskæftige sig med 

begreber, der ikke er entydigt defineret og som anvendes i mange forskellige konstruktioner, hvilket kan 

gør sproget uklart og kompliceret at forstå. Anvendelsen af Weick (1995) giver anledning til, at læseren er 

nød til at udfylde hullerne i forfatterskabet, således at fortolkningen af begreberne bliver subjektivt og 

afhængig af hvem der fortolker ham og hvilken forforståelse den pågældende læser har (Hammer & 

Høpner, 2015 s.28). På den måde kan Weick virke inkonsekvent i sine teoretiske pointer, i det han trækker 
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forskellige pointer ud af samme begivenhed. Ydermere gør Weick (1995) brug af historiefortællinger til at 

konstruere sine pointer, dog kan disse i nogle sammenhænge være problematiske at anvende i en 

organisatorisk kontekst. Dette forekommer af den grund, at de er baseret på historier, tro og fornemmelse 

snarere end empirisk velunderbyggede data(Ibid. s. 30).  

Trods disse kritikpunkter af Weick (1995) vurderes teorien, at fremstå indholdsrige med nogle væsentlige 

pointer, hvad angår forståelsen af organisationer, bedrive ledelse og skabelse af mening, hvilket er formålet 

med anvendelsen af Weick (1995) i analysen i nærværende afhandling.     

4.1.9. Baggrund for valg af teorier 
Valget af disse teorier og perspektiver i denne afhandling er sket på baggrund af, at disse teorier har 

gennem tiden vundet stor udbredelse og anerkendelse inden for forandringsledelse.   

På baggrund af dette mener jeg, at disse teoretikeres teorier kan afdække min undersøgelses behov 

omkring de ledelsesmæssige udfordringer og håndtering af disse udfordringer under forandringen. Udover 

disse tre teorier vil jeg sideløbende inddrage andre teorier indenfor forandringsfeltet, når jeg finder det 

hensigtsmæssigt for afhandlingsforløbet. Jeg har bevidst valgt at kombinere og integrere disse teorier med 

hinanden, da de tilsammen bidrager til at opnå en dybere forståelse af forandringsledelse og de 

udfordringer der kan forekomme under processen.   

Når man udforsker i litteraturen om ledelse af forandring, kan man ikke undgå at støde på navne som 

Lewin, Schein og Kotter m.m. som har haft et væsentligt bidrag til forandringslitteraturen. Dog har jeg 

fundet Kotters forandringsteori mindre relevant at anvende i nærværende afhandling, (hvorfor jeg kun 

forholder mig til den første fase) pga. følgende årsager; 

 Kotter opererer med et tidsperspektiv, idet han tilføjer tidsgrænser for, hvor længe de enkelte faser i 

forandringsprocesser skal tage, hvilket ikke optræder i Lewins teori. Derudover er Kotters model kun 

baseret på mislykkede forandringer frem for grunde til, hvorfor de lykkedes. Der er derfor ingen bevist 

sammenhænge mellem de otte faser og succes – men blot de otte faser og fiasko. Endelig vil det ikke være 

relevant at fokusere på alle de otte faser i forhold til min case, idet den ikke nødvendigvis kræver at løbe 

igennem alle faser.   

Jeg har ganske bevidst valgt at belyse de ledelsesmæssige udfordringer, der er forbundet med 

forandringsprocessen i TTA med afsæt i forandringsteorier der har forskellige tilgang til forandringsledelse. 

Formålet med dette valg var at demonstrere hvordan forskellige tilgange til forandringer kan bidrage med 

forskellig indsigt i forhold til forandringsagents rolle i takt med implementering af en forandringsproces. 

Imens Lewin (1946) og Kotter (1996) anskuer organisationer som værende stabile og objektive enheder 
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hvor forandringer anses som episodiske, anskuer Weick & Quinns (1999) organisationer som ustabile med 

kontinuerlige forandringer. 

 

Lewins vigtig bidrag er i denne sammenhæng aktionsforskningen, der første gang blev introduceret i 

artiklen ”Action research and Minority problems” (1946), hvor Lewin beskriver en systematik i 

aktionsforskning, og hvori han fremhæver handlings aspektet, ved: ”The research needed for social practice 

can best be characterized as research for social management or social ingeneering. It is a type of action-

research, a comparative research on the conditions and effects of various forms of social action, and 

research leading to social action. Research that produces nothing but books will not suffice”. (Lewin, 1946:s. 

144). Aktionsforskningen understregede, at for en effektiv forandring, skal den foretages på 

gruppeniveauet og skal være en aktiv og samarbejdsorienteret proces, som involverer alle de berørte 

parter i organisationen (Burnes, 2009 s.337). 

Weick og Quinn har derimod den kontinuerlige tilgang til forandringer, hvilken indebærer en forståelse af 

organisationer som åbne systemer, der påvirkes af omverden og ikke planlagte ændringer. Her opfattes 

forandringen som en bottom-up styret proces.    

Dermed bliver distinktionen mellem Lewin- og Weick & Quinns tilgange til organisatoriske forandringer til 

en form for bro mellem den planlagte tilgang (episodisk) og den mere kontinuerlige tilgang. 

Jeg fokuserer på Lewin og Weick & Quinns nyere version af forandringsteorien, for at diskutere deres 

ligheder og forskelle i forhold til deres syn på forandringer, og ikke mindst for at perspektivere dem til tivoli 

casen.  

Jeg ser det relevant i forhold til min case i Tivoli at tage afsæt i disse teorier, og undersøge om de kan være 

brugbare og nyttige at anvende i praksis i takt med den igangværende forandringsproces. Kombinationen af 

disse forandringsteorier sker med henblik på at finde frem til de ledelsesmæssige udfordringer, der er 

forbundet med forandringsprocessen i Tivoli og samtidige bidrage med en teoretisk forståelse til, hvordan 

man succesfuld kan implementere den ønskede forandring.  

5. Metode  
Formålet med dette afsnit er at gøre rede for de metodiske valg og fravalg, som ligger til grund for 

afhandlingens empiriske undersøgelse og valg af undersøgelsesdesign. I den forbindelse er det væsentligt 

at redegøre for det videnskabsteoretiske ståsted, som afhandlingen bygger på samt redegøre for, hvordan 

det empiriske data er indsamlet og hvilke overvejelser, jeg har gjort mig undervejs. Afsnittet indeholder 
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desuden en redegørelse af afhandlingens videnskabsteoretiske tilgang og hvilke betydning dette har for 

opgaven.   

5.1. Case beskrivelse  
I dette afsnit vil vi beskrive min case, Tivolis tekniske afdeling, som ligger til baggrund for nærværende 

afhandling.  

5.1.1. Fakta om den tekniske afdeling  
Overordnet set består Tivoli af 7 forskellige afdelinger som er følgende; Kommunikation, Salg & Marketing, 

Tivoli Entertainment, Drift & Nyanlæg, Underholdning, Tivoli Ejendom og Økonomi HR & It afdelingen.  

Under Drift & Nyanlæg er der tale om yderligere 7 underafdelinger der består af; Projekter, Teknisk Drift, 

Sikkerhed, Haveanlæg & Renholdelse, Service, Retail og Tivolis Spillerhaller.  

Den tekniske Drift som er den afdeling jeg afgrænser mig til i nærværende afhandling, er den afdeling som 

omfatter følgende værksteder; Maler, Automatik, Bygningsvedligehold, Tømrer, Maskinværkstedet, VVS, 

smede og Lysteamet. Samlet set er der er tale om ca. 40 medarbejdere og 6 ledere (herunder 

mellemledere), der står dagligt for driften i de forskellige værksteder. Værkstederne er samlet et sted i 

kælderen, men samtidige er indrettet på en sådan måde, at de er alle separate, dog med mulighed for at 

kommunikere med de øvrige afdelinger til enhver tid.  Forandringstiltaget er tænkt at blive implementeret i 

alle de ovennævnt værksteder for at skabe et åbent kontormiljø, med formålet om at nedbryde faggrænser 

og styrke samarbejde på tværs. Hvor vidt det bliver muligt at gennemføre dette forandringstiltag vil blive 

belyst i gennem teorien og den empiri der er indsamlet.  

 

  

6. Analyse 

I det følgende afsnit vil jeg gennemgå og analyserer min empiriske data. Denne analyse fortolkes i forhold til de 

opsatte teorier. Det gør det muligt at drage konklusioner omkring, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er 

forbundet at forandringsprocessen i Tvoli’s tekniske afdeling bliver til en succes og hvordan lederne i 

afdelingen kan være i stand til at håndtere disse udfordringer.  

6.1.1. Fremgangsmåde:  
Analysen vil tage udgangspunkt i Lewin og Kotters (kun fase 1.) forandringsmodel set i forhold til Weick & Quinns teori 

hvad angår de ledelsesmæssige udfordringer, og hvad angår håndtering af disse udfordringer tages der udgangspunkt 

i bl.a. Weick (1995), Kotter og Schlesinger (1979), Ford & Ford (2009) etc.    
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Indledningsvis vil jeg redegøre for hvad en organisatorisk forandring er og derefter præsentere de 

forskellige typer af forandringer. Hernæst analyserer min empiri i forhold til de to tilgang til forandringer, 

nemlig Lewin og Kotter i forhold til Weick & Quinns for at skabe en nuanceret forståelse for de 

ledelsesmæssige udfordringer der er forbundet med forandringsprocessen i min case, og til sidst bidrage 

med muligheder/anbefalinger for hvordan ledelsen kan håndtere disse udfordringer.    

 

6.1.2. Hvad er organisatorisk forandring?  

Ved forandring forstås at en organisation bevæger sig fra en nuværende situation til en fremtidig situation 

med selve forandringen (overgangen) i midten, hvilken indebærer både medarbejderne i organisationen og 

organisationen selv. Figur 1. Kilde: Egen tilvirkning med inspiration af Kurt Lewin 

 

 

Formålet med organisatoriske forandringer er at bevæge organisationen til en ønskværdig tilstand og 

samtidig øge effektivisering. Ifølge Gareth Jones forstås en forandring ved:  

”Organizational change: the process by which organizations move from their present state to some desired 

future state to increase their effectiveness” (Jones, 2010 s.274) 

Organisatoriske forandringer er situationsafhængige og kan variere i omfang. Man skal som organisation 

kunne vurdere, hvor en dybtgående forandring der egentlige er tale om.  

Man skelner mellem de små løbende justeringer (incremental change) på den ene ende af skalaen (Least 

intense) og de større radikale forandringer (transformational change) på den anden ende af skalaen (Most 

intense). De små løbende justeringer, der har fokus på ”doing things better”28 er typisk kendt for at være 

mindre synlige processer, hvor ikke alle ledere og medarbejdere er inddraget i processen. De større 

radikale forandringer er på den anden side processer, der er kendt for at være ”revolutionary”29, idet de 
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 John Hayes, 2010 s. 24  
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 Ibid s.25 
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bryder på den eksisterende organisering, kultur og de organisatoriske paradigmer. Desuden bryder de 

radikale forandringer op på de eksisterende rutiner, adfærds-, og handlingsfortolkningsmønstre.  

Her kan der ses på de transformative processer, hvor der skelnes mellem to typer af reaktioner på 

forandring fra organisationens side. Proaktive eller reaktive processer. Ved reaktive processer betyder det, 

at organisationen er blevet udsat for en ekstern påvirkning, f.eks. øget konkurrence, og som følger heraf 

reagere med eksempelvis afskedigelser. Ved proaktive processer menes, at organisationen er i stand til at 

tage initiativ med henblik på at forbedre sin effektivitet og blive mere fremadskuende for at styrke 

konkurrenceevnen 30. Nadler et. Al (1995) identificerer også fire typer af forandringer:31  

 

 

1. Tuning (justeringer): Inkrementelle proaktive forandringer, der finder sted når der ingen er 

øjeblikkeligt krav om at ændre sig. Det indebærer at søge efter bedre alternativer til at opnå og 

forsvare den strategiske vision.   

2. Adaption (tilpasninger): adaptive og inkrementelle forandringer finder sted som reaktion på en 

presserende ekstern efterspørgsel efter forandring. Det kan f.eks. indebære en reaktion på en ny 

vellykket markedsføringsstrategi vedtaget af en konkurrent.    

3. Re-orientation (re-orientering): Indebærer en omdefinering af virksomhedens eksisterende 

rammer. Dette initieres i forventning om fremtidige muligheder og udfordringer. Her er målet at 

sikre, at organisationen bliver effektiv og tilpasser sig fremtiden. 

4. Re-creation (rekreation):Reaktiv ændring, der fører til omstrukturering af organisationens 

eksisterende rammer og grundlæggende elementer.  Nadler et. Al (1995) pointer også i den 
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31

 John Hayes, 2010 s.26 



                                        15.01.2018 
 

 37 

anledning at: ”(..) it inevitably involves organizational frame breaking and the destruction of some 

elements of the system”.32 

    

7. Forandringstypen i Tivoli  

Som tidligere nævnt skelnes der i mellem de små løbende justeringer (incremental change) på den ene 

ende af skalaen og de større radikale forandringer (transformational change) på den anden ende af 

skalaen. De inkrementelle forandringer har til formål; ” to improve alignment between existing 

organizational components in order to do things better and improve the efficiency of the organization”. 

Hvorimod de radikale (transformationelle forandringer) har til formål: ”to seek a new configuration of 

organizational components in order to realign the organization with its changing enviroment.”33  

I forhold til min case skal forandringen betragtes som en inkrementel forandring, der via inkrementelle 

ændringer søger at nedbryde faggrænser og forbedre samarbejdet på tværs af værkstederne. Selvom de 

inkrementelle forandringer menes at være små løbende justeringer pointerer Nadler og Tushman (1995) at; 

”incremental changes are not necessarily small changes. They can be large in terms of the ressources 

needed and the impact on people.”34   

At bygge bastionen om til et stort fælles værksted er ikke verdens største projekt som Chistian Mark 

Nielsen udtaler, men fordi det drejer sig om en forandring der vedrøre en hel masse af mennesker 

begynder processen at virke for stor og overbelastende med alle de påkrævede ressourcer og konsekvenser 

den kunne have for menneskerne i de forskellige værksteder. Figuren forneden illustrerer den interne 

justering og de forskellige aspekter den vedrører i takt med den inkrementelle forandring35.      
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Når en organisation befinder sig i stabile omgivelser med ligevægt og en indbyrdes afhængighed mellem 

organisationsmedlemmer bliver frygten for at miste de fordele der er forbundet med status quo noget, der 

er med til at øge modstand mod forandring og inerti. Derfor indebærer det første skridt af en 

forandringsproces et brud på den eksisterende ligevægt, et skridt som Lewin beskriver ved ”Unfreezing”, 

som handler om at optø organisationens nuværende situation med henblik på at bevæge sig frem til et nyt 

ønsket stadie. Dette vil blive belyst nærmere i næste afsnit, der vil indeholde en beskrivelse af Lewins 

tilgang til planlagte forandringer og de fire elementer (koncepter), der tilsammen danner en integreret 

tilgang til at analysere og forstå en forandring på gruppe, individuel, organisations og samfundsniveau 

(Burnes, 2004 s.981)      

7.1.1. Tivoli og ledelsesmæssige udfordringer  
Ud fra både empirien og den planlagte tilgang til organisatoriske forandringer med afsæt i Kotter, Lewin og 

Scheins forandringsmodeller og Weick & Quinns emergente forandringstilgang vurderes 

forandringsprocessen i Tivoli at være præget af en række ledelsesmæssige udfordringer der er nødvendige 

at overvinde for at gennemføre forandringen succesfuldt. I det følgende afsnit analyseres disse 

udfordringer i forhold til afhandlingens teoretiske ramme. Konkret koncentrerer analysen sig om 3 forhold, 

der forventes at skabe ledelsesmæssige udfordringer:  

1) Skabelse af nødvendigheden for forandringen, 2) meningsskabelse (sensemaking), 3) modstand mod 

forandring  

 

Til belysning af skabelse af nødvendigheden for forandringen har jeg fundet det hensigtsmæssigt at 

inddrage den første fase af Kotters forandringsmodel (1996) til belysning af dette aspekt, idet de indebærer 

en grundig beskrivelse af hvad der er nødvendigt for at skabe den midlertidige undtagelsestilstand, hvor 
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behovet for en forandring opstår. Ganske kort identificerer Kotter en proces bestående af otte trin, som er 

nødvendigt at følge, hvis det skal lykkes en organisation at skabe en adfærdsændring, hvilket ifølge ham er 

en forudsætning for vellykkede forandringer. Kotters otte trin, der bygger på den planlagte tilgang til 

forandringer består af følgende:36  

1. skabe en følelse af nødvendighed for forandringen (Den brændende platform), 2. Sammensæt en 

gruppe der kan gennemføre forandringen. 3 Skabe en vision og strategi, 4. Ledelsen skal 

kommunikere visionen, 5. Gennemfør forandringerne og fjern forhindringerne, 6. Planlæg synlige 

sejre – kortsigtede gevinster 7. Konsolidering af resultater og produktion af mere forandring, 8. 

forandringen skal forankres i organisationskulturen 

Her svarer faserne (1-4), som jeg tager afsæt i til Lewins første stadie (optøning), og faserne (5-7) til Lewins 

andet stadie (forandringen) og endeligt svarer den sidste fase (8) til Lewins sidste stadie (Stabilisering).  

Ifølge Kotter har mange ledere som ansvarlige for forandringer ofte tendens til at undervurdere, hvor 

vanskeligt det egentlige kan være at få menneskerne (medarbejdere) ud af deres komfort zone (Hayes, 

2010 s.169). Optøningsfasen handler om at skabe en følelse af nødvendighed for forandringen, som få 

organisationsmedlemmerne til at give slip på den eksisterende status quo og blive motiveret for 

forandringen. Der er herved en række faktorer, der er forbundet med, at dette kan være udfordrende at 

opnå. Det kan f.eks. være historiske succesoplevelser eller mangel på en umiddelbar krisesituation, der 

forudsætter et forandringstiltag. Kotter (2008) beskriver i sin bog ‘A sense of Urgency’; 

”A real sense of urgency is highly positive and highly focused force” (Kotter, 2008 s.8).       

Når menneskerne har en ægte fornemmelse for forandringen, får de samtidige følelsen af, at der er behov 

for at handle i takt med de kritiske problemer ’her og nu’ og ikke på et fremtidigt tidspunkt. Kotter 

beskriver; “Now means making real progress every single day” (Ibid. s.7).  

Med de kritiske problemer refererer man til “(…) udfordringer, der er helt afgørende for succes eller 

overlevelse, for at vinde eller tabe” (Ibid. Dansk s.22). 

Kotter forklarer, at en af de væsentlige årsager til, at en ægte følelse af tvingende nødvendighed sjældent 

finder sted, er, at det ikke er en normal tilstand, men derimod en tilstand, der skal skabes og fremhæves.  

Endvidere mener Kotter, at kommunikation er det bærende og vigtigste grundlag i et forandringsprojekt 

(Kousholt, 2014 s.317). Derfor var det interessant for mig, at undersøge hvordan forandringen blev første 

gang formidlet og kommunikeret ud til medarbejderne i den tekniske afdeling. Til spørgsmålet om, hvordan 

medarbejderne hørte om forandringsplanen første gang fik jeg følgende svar:  
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”Første gang jeg hørte om forandringen, var ved at vi blev indkaldt af Pelle (den overordnet chef) til et møde 

angående indretning af kælderen, hvor en ekstern kvinde var tilstedet som skulle indrette bastionen”.37 

Der var lidt uenighed om hvorvidt medarbejderne følte, at de fik tilstrækkelig information omkring 

forandringen, idet Louise gav udtryk for, at de fik nyttige information og blev involveret i forbindelse med 

at bidrage med nye ideer og forslag til forandringsplanen. Dog var Rasmus og Bent af den opfattelse, at 

kommunikationsniveauet af forandringen ikke var helt tilstrækkeligt, da ledelsen ikke var i stand til at 

besvare mange af de spørgsmål der blev stillet omkring forandringsprocessen.  

Medarbejderne forventede, at ledelsen ville præsentere en forandringsplan, som vil have en væsentlig 

betydning i forhold til arbejdsmiljøet og hverdagen i Bastionen. Således var der ikke tale om en strategi eller 

en grundig plan for, hvorfor indførelsen af det nye fælles værksted skulle etablere en følelse af, at 

forandringen opfattes som nødvendig.  

I den anledning udtaler Louise; 

 ”Til at starte med tænkte jeg, dette er ikke i orden Pelle!!.  

Jeg synes, at det er super fedt at de gerne vil bruge tid og penge på at indrette et nyt køkken og et mere 

åbent arbejdsmiljø, men samtidige synes jeg, at der er andre ting der er vigtigere for os medarbejdere end 

at investere 40.000DKK på et nyt køkken f.eks. Når det allerede fungerer fint. Vi har eksempelvis en kollega, 

der hedder Life, som sliber metal, og han står lige p.t. og mangler en ny udsugning, som koster ca. 

30.000DKK. Der synes jeg vil være mere praktisk at bruge nogle penge fremfor at renovere et nyt køkken 

eller det fysiske arbejdsmiljø”.       

For at ledelsen kan være i stand til at skabe en stærk følelse af forandringen som en nødvendighed, kræver 

det at man eliminere kilder til ’Selvtilfredshed’ (Complacency jf. Kotter 2008), eller reducere effekten af 

disse. Ifølge ordbogen er selvtilfredshed, ”en følelse, der ofte er forbundet med manglende bevidsthed om 

farer eller problemer” (Kotter, 2008 s.33).   

Med selvtilfredshed i en organisatorisk sammenhæng refererer Kotter til den følelse, som altid er resulteret 

af succesoplevelser i organisationen. Det betyder, at når medlemmer i en organisation er selvtilfredse er 

det ensbetydende med, at de er tilfredse med status quo og den nuværende situation.  

Når man går rundt og oplever kulturen i Tivolis tekniske afdeling, finder man medarbejderne præget af 

selvtilfredshed. Det får man indtryk af, når man hører medarbejderne udtaler sig om, hvor unødvendigt de 

opfatter disse ændringer, som Pelle Pedersen (øverste leder) gerne vil foretage sig, imens alt i forvejen 
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fungere u-beklageligt.38 De føler, at de i dag har et fint samarbejde på tværs og har et fint overblik over, 

hvem der er på arbejde, og hvem der har fri under den daglige drift, selvom de ikke har det åbne 

arbejdsmiljø, som ifølge planen skulle være med til at styrke effektiviteten og samarbejdet på tværs af 

faggrænser. Det er mit indtryk på baggrund af mine observationer i praktikforløbet, at medarbejderne i den 

tekniske afdeling ser ud til at være tilfredse med den eksisterende status quo, og den nuværende 

arbejdstilgang, der er forbundet med en lang række af succesrige oplevelser i Tivoli. Jeg er bevidst om, at 

det ifølge Kotter er bedst at identificere, at medarbejderne er selvtilfredse ud fra, hvad de gør, og ikke ud 

fra hvad de siger, hvorfor jeg benyttede lejligheden til at observere medarbejderne i interaktionen med 

hinanden, for at være tæt på deres virkelighed som muligt. Jeg observerede en lang række af initiativer, der 

bestod af samarbejde på tværs af værkstederne, samtidige med at nogle håndværker (som f.eks. 

malerværkstedet) var afhængig af det isoleret arbejdsmiljø med lukkede døre, og som helst ikke skulle blive 

forstyrret af andre, hvis de sad med noget, der skulle males. De selvtilfredse medarbejdere havde den 

tilgang til arbejdet, hvor de arbejder bedst med frihed under ansvar, og hvor de selv planlægger 

arbejdsdagen, og selv tager initiativ til at henvende sig kollegerne i de forskellige værksteder, når behovet 

for hjælp skulle opstår.  

De selvtilfredse i den tekniske afdeling var på ingen måder på søgen efter nye muligheder eller risici, der vil 

ændre, hvad de opfatter som ”deres rigtige måde” at løse arbejdsopgaverne på, eller ændre det passende 

arbejdsmiljø, de er i besiddelse af i dag, selvom der er behov for lidt mere plads, bedre belysning og større 

grad af overskuelighed i værkstederne. Rasmus Nielsen udtaler:  

”En indretning der skaber os et arbejdsmiljø med mere lys og mere plads kunne altid have en positiv effekt 

på vores hverdage, men et åbent fælles værksted vil kun skabe en negativ stemning herinde.  Ligesom 

kantinen, som eksempelvis er i gang med at blive renoveret for at blive mere overskuelig og pænere. Sådan 

nogle slags ændringer giver helt klart mere mening end at ændre noget til en negativ retning”. 39     

Et af de væsentligste problemer, der er forbundet med selvtilfredshed, er at en høj og tydelig 

selvtilfredshed iblandt medarbejderne i en organisation vil have en negativ effekt på selve 

transformationsprocessen, hvor en forandring sjælden vil gennemføres succesfult, da kun få medarbejdere 

vil deltage aktivt i arbejdet med forandringen (Kotter, 2008 s.43-44).  

For at en organisation kan være i stand til at skabe en ægte oplevelse af tvingende nødvendighed for 

forandring, skal der være tale om en fuld forståelse for de to modsatrettede følelser: Selvtilfredshed (som 

beskrevet foroven) og den såkaldte ’Falsk oplevelse af tvingende nødvendighed’ (Ibid. S33).  
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Mens selvtilfredshed går ud på, at bevare status quo, forsøger en falsk oplevelse af tvingende 

nødvendighed at være baseret på platform af uro og vrede. Dette kan være med til at skabe en adfærd, der 

er karakteriseret ved at være tvingende nødvendighed, netop fordi den er fyldt af energi.             

En kilde til vrede kan være organisationens tidligere forgæves forsøg på at foretage ændringer, og ved at 

påpege dette som et problem er med til at skabe raseri og frustration iblandt medarbejderne.  

En anden kilde til vrede kan være de nuværende problemer, hvilke medarbejdere sjælden opfatter som 

deres fejl.   

En kilde til uro, der udløser en falsk oplevelse af tvingende nødvendighed, er når medarbejderne begynder 

at bekymre sig mest om deres job, karriere og fremtid. Under disse omstændigheder kan medarbejderne 

forsøge at bruge flere timer på at søge måder hvorpå de kan opretholde den nuværende situation, i stedet 

for at fremme forandringen. Kotter (2008) mener, at en falsk ’urgency’ kommer som følger af; ”(..) 

produktet af fiaskoer eller af en eller anden form for pres, en gruppe bliver udsat for”.40    

Endvidere udtrykker Kotter; ”De, der har en falsk oplevelse af urgency, har ikke den opfattelse, at alt går, 

som det skal. Det kan godt være, de synes, det hele er nogen værre rod. Måske føler de, at deres chef 

presser dem helt urimeligt hårdt” (Ibid). Disse medarbejdere har følelsen af, at de er tilbøjelige til at være 

megen anspændte og frustrerede.   

For at ledelsen i Tivoli kan være i stand til at skabe en reelt følelse af tvingende nødvendighed blandt 

medarbejderne der påvirkes af forandringen, er de nød til at være opmærksomme på selvtilfredshed og 

falsk urgency. I den anledning understreger Kotter vigtigheden af, at organisationer må løbende tilpasse 

udviklingen i den foranderlige omverden og ikke forlader sig alene på selvtilfredshed blandt 

medarbejderne. Det kan have alvorlige konsekvenser for en organisation, hvis den vælge at afholde sig fra 

den eksterne verden og dens udvikling, og i stedet for at tilpasse sig omverden vælger at forlade sig på den 

aktuelle succes og dens falske tryghed.  

Kotter identificere forskellige måder hvorpå ledelsen kan formå at skabe en reel følelse af tvingende 

nødvendighed blandt medarbejderne, der motivere dem til at ville forandringen.   

En af de måder er ved at komme væk fra det interne snæversyn og bringe det eksterme realitet ind i 

organisationen, hvor man fremkalder en krise, som Kotter udtrykker, ”(..) ved at tillade et økonomisk tab, 

påpege en stor svaghed i forhold til konkurrenter eller tillad fejl at udvikle sig i sted for at rette dem i sidste 

øjeblik” (Kotter, 1997 s. 54). Inddragelsen af det eksterne miljø er en måde hvorpå man kan; ”Genskabe 

forbindelsen mellem den interne virkelighed og de eksterne muligheder og risici” (Kotter, 2008 s.72).  
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Den anden måde der styrker en ægte urgency er ved at handle med tvingende nødvendighed hverdag. 

Desuden skal man undgå at handle med tilfredshed og ængstelse, og altid; ”(..) udvise urgency på 

fællesmøder, i en til en-møder, i memoer og emails og gøre det så synligt som muligt over for så mange som 

muligt” (Ibid). Den tredje måde er ved at fokusere på muligheder i kriser. Ifølge Kotter skal man; ”Altid have 

et øje for, om en krise kan være en allieret og ikke kun en dødsfjende, med henblik på at komme 

selvtilfredsheden til livs” (Ibid).   

Den fjerde måde er håndtering af modstandere. Dette indebærer at; ”Fjerne eller neutralisere alle de 

utrættelige urgency-dræbere, dem der ikke er skeptikere, men er fast besluttede på at bevare 

selvtilfredsheden i en gruppe eller om nødvendigt skabe en destruktiv urgency” (Ibid. s.73).   

Når en organisation skal igangsætte en forandring er det ifølge Kotter yderst vigtigt at skabe følelsen af 

”den tvingende nødvendighed”, i det han ser dette som det vigtigste trin. For at forandringen kan 

implementeres er det nødvendigt, at medarbejderne få følelsen af en ægte ’urgency’, da organisationen 

ellers kan risikere en situation, hvor medarbejderne hverken er motiveret for forandringen eller opfatter 

den som nødvendige, og af den grund kan den blive problematisk at få gennemført.   

Ifølge Kotter (1996) skal den første fase i en forandringsproces starte med etablering af følelsen af ’den 

tvingende nødvendighed’, hvilket også er med til at etablere en følelse af motivation hos medarbejderne. 

Dog er det vigtigt at understrege, at motivationen skal bevares igennem hele forandringsprocessen, da det 

er et afgørende element for en vellykket forandring. Her forekommer det væsentligt, at ledelsen i Tivoli 

både før og under forandringsforløbet tage højde for og fremme medarbejdernes engagement og 

motivation omkring skabelsen af den tvingende nødvendighed for forandringen.  

 

For at ledelsen i Tivoli kan være i stand til at skabe følelsen af den tvingende nødvendighed, skal der brydes 

på den eksisterende status quo hos medarbejderne i den tekniske afdeling. Det er denne status quo eller 

tryghedsfølelse, der ifølge Lewin skal ”tøes op” for at forandringen kan gennemføres vellykket.  

Lewin mener, at denne optøning indebærer, at den enkelte medarbejder er nød til at give slip på de 

eksisterende mønstre og samtidig finde motivationen til at ville eller i det mindste anerkende, at den 

forslåede forandring er nødvendig. Jo mere gennemsigtig forandringsprocessen er, jo nemmere vil den 

enkelte medarbejder også bevæge sig gennem den indledende fase.  

Overordnet set er der en samstemmende oplevelse fra medarbejderne, at de har oplevet, at ledelsen har 

præsenteret rammerne for forandring, hvilket i en vis grad kan betragtes som ændring af status quo, hvor 

der er tale om præsentation af en ønsket fremtidig tilstand.  

For at medarbejderne skal være motiveret i en forandringsproces, skal de som tidligere nævnt kunne 
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mærke en krise (at jorden brænder under dem), hvor de ikke har andet alternativ end at ville forandringen 

og motiveres til at ændre adfærden. Respondenterne er overvejende af den opfattelse, at det ikke er en 

nødvendighed, at der skal ske en forandring i Bastionen med et åbent værkstedsmiljø, hvilket de opfatter 

som en urealistisk plan, der slet ikke passer til virkeligheden i den tekniske afdeling.  

Medarbejderne oplever, at ledelsen ikke har formået at skabe en forståelse for nødvendigheden af planen 

for omstrukturering af værkstederne. Det opleves, at ledelsen har tegnet med de store penselstrøg, men 

ikke var i stand til at skabe en gennemsigtig forandringsproces for medarbejderne, i det medarbejderne 

savnede at få besvarede en række spørgsmål til forandring som eksempelvis, hvornår forandringen for alvor 

igangsættes, om ledelsen har fået bevilliget økonomien til dette og om hvordan arbejdsmiljøet egentlig 

kommer til at se ud når ændringerne er foretaget. Opfattelsen er, at forandringen stadig er i sit 

forslagsstadie, hvor der stadig mangler en mere detaljeret information af planen og visionen for 

omstrukturering, så den enkelte værksted får et helhedsbillede af fordelene og konsekvenserne heraf. Der 

er en tendens til, at flere af de interviewet respondenter har en opfattelse af, at ledelsen ikke har formået 

at skabe en forståelse for årsagerne til denne omstrukturering af Bastionen, og tror derfor ikke på, at 

forandringen kommer til at blive implementeret i organisationen.   

Der er store ledelsesmæssige udfordringer forbundet med dette stadie, da forandringsagenten skal 

formidle, hvorfor den eksisterende måde at gøre tingene på ikke længere er hensigtsmæssig for 

organisationen. En af de bedste måder hvorpå man opnå dette mål, er ved at fremlægge evidens overfor 

medarbejderne, der peger på nødvendigheden af den forslåede forandring.  

For eksempel kan ledelsen fremlægge evidens eller undersøgelser, der viser at produktiviteten har oplevet 

forringelse i den seneste periode eller evidens på at den nye omstrukturering vil skabe et mere overskueligt 

arbejdsmiljø eller anden bevis, der understøtter beslutningen om forandringen.   

 

Da både Lewin og Kotters forandringstilgang kritiseres for at forsimple virkeligheden, og fokusere på 

forandringer som top-down processer kan relevante input fra den kontinuerlige tilgang supplere disse 

begrænsninger. Weick & Quinn vender Lewins (1951) tilgang til forandringer på hovedet, og ændrer 

dermed også den forandringsmæssige opgave for lederen, hvor opgaven går fra at forandre til at forankre.  

Der er ifølge Weick & Quinn ikke behov for brændende platforme, når forandringen er konstant. Her rettes 

forandringsinitiativer mod at påvirke de kontinuerlige ændringer, der allerede finder sted i organisationen. 

Ved at arbejde med forandringer ud fra en kontinuerlig tilgang, mener Weick & Quinn, at en ændring af 
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arbejdsmåden kræver, at medlemmerne i organisationer først er nød til at blive enige om, hvordan tingene 

gribes an lige nu.  

Derfor er der behov for at fastfryse situationen vi vil ændre, med henblik på at skabe indblik og 

gennemskuelighed.  Dernæst kan man bevæge sig mod rebalance, som handler om at genfortolke den 

nuværende situation som en mulighed og ikke et problem og analysere sammenhænge for at reducere evt. 

blokeringer, efterfulgt af optøning, der sikrer fortsat improvisation, læring og forståelse; ”(..) In ways that 

are more mindful of sequences, more resilient to anomalies, and more flexible in their execution” (John 

Hayes, 2010 s.29).         

Endvidere pointer Weick og Quinn (1999: s.372), at;  

”Organisations produce continuous change by means of repeated acts of improvisation involving 

simultaneous composition and execution, repeated acts of translation that convert ideas into useful 

artefacts that fit purposes at hand, or repeated acts of learning that enlarge strengthen, or shrink the 

repertoire of responses”.   

Weick & Quinn tager afstand fra den episodiske tilgang til forandringer og påpeger, at selvom 

organisationer på afstand kan se stabile ud, er der tale om konstante forandringer, der foregår på 

mikroniveauet i den enkelte afdeling. Disse konstante forandringer, der sker i gennem kollegiale dialoger 

med fokus på re-fortolkning, ny forståelse, læring og videndeling kan potentielt føre til ændringer i 

strukturen, strategien og personalets mentale forestillinger i organisationen.     

Hvad der bliver en særlig udfordring er at opnå accept af nødvendigheden af konstante forandringer i hele 

organisationen, således, at disse forbedringer og ændringer kan opfattes som relevante hos alle de 

forskellige afdelinger i organisationen snarere end at være relevant alene i den afdeling, hvor forandringen 

er implementeret.  

Hvorvidt man opfatter forandringer som episodiske eller kontinuerlige processer, har betydning for, 

hvordan man som forandringsagent definerer sin rolle.  

Hvis forandringen anskues som episodisk, vil forandringsagentens rolle fokusere på at være den primære 

skaber af forandringen. Anderledes ser rollen ud, hvis forandringen anskues som en kontinuerlig og 

flydende proces, hvor forandringsagenten rolle i stedet vil handle om at skabe mening, med henblik på at 

justere den retning hvorpå organisationen bevæger sig (Weick & Quinn, 1999). Derved bliver 

forandringsagenten mindre kontrollerende og forsøger i højere grad at præge meningsskabelsen i 
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organisationen.  

 

Da Weick & Quinn ikke opfatter organisationer som stabile kan forandring ikke forstås som en forandring 

fra én stabil tilstand til en anden. I stedet forstås forandring som en omfortolkning af den organisatoriske 

virkelighed (Weick & Quinn, 1999 s. 366). 

En ideel organisation, der både omfatter de episodisk og kontinuerlig forandringer betyder at være i stand 

til at forandre sig konstant. Dette kræver dog, at man som organisation er konstant under ombygning, og 

samtidige kræver en forandringsagent, som den primære aktør – den person der faciliterer forandringen 

(Sensmaker) snarere end en forandringsagent der skaber en forandring. Med at facilitere menes, at gøre 

det muligt for deltagerne at skabe noget sammen.41 

I en organisation som Tivoli, hvor der er tale om et arbejdsmiljø, som hele tiden er under små løbende 

justeringer (incremental change) forekommer det væsentligt, at afsætte tid til timeout og dialoger, hvor der 

bliver mulighed for diskussion og refleksion over forandringsforløbet med henblik på at gennemføre 

forandringen succesfuldt. Dette er vigtigt, da medarbejderne ikke kan være i stand til at forandre sig fra den 

ene dag til den anden. I tråd med Weick & Quinns opfattelse af den indledende fase af en forandring 

(fastfrysning), har det for ledelsen i Bastionen derfor i høj grad været vigtigt at indsamle både 

medarbejdere og mellemledere til et fællesmøde, hvor projektets relevans skulle kommunikeres ud, de 

væsentlige fordele og ulemper ved projektet skulle drøftes og ikke mindst for at involvere medarbejderne i 

processen ud fra et ”bottom-up” inspireret perspektiv. I den anledning påpeger Weick & Quinn, at man 

som forandringsagent har den rolle, at man er i stand til at ændre betydningen, gennem et nyt sprog, en 

beriget dialog, og dermed nye identitet. ”Change agents become important for their ability to make sense 

(Weick 1995) of change dynamics already under way” (Weick & Quinn,1999 s.381). Med andre ord handler 

det om forandringsagentens evne til at skabe en fælles mening i de ændringsmekanismer der allerede 

finder sted i organisationen. At skabe en fælles forståelse af organisationens mål og udfordringer er en 

vigtig forudsætning for at medarbejderne opfatter forandringen som nødvendig. Derudover kræver dette 

en aktiv inddragelse af medarbejderne, hvor man fælles stopper op og finde frem til, hvor organisation er, 

hvordan man er nået hertil og hvad det næste skridt bliver. Bent Knudsen udtaler;  

”Man skal jo også have for øje, at det kun var et informationsmøde, og at forandringsprocessen kun er i sit 

forslags stadie og ikke er igangsat endnu”.  
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Respondenternes opfattelse har derudover været, at forandringsprocessen har siden informationsmødet 

stået på standby, hvor man hverken har en idé om forandrings følgende trin eller et klart billede af 

ledelsens egentlige beslutning. På baggrund af interviewene kan det konstateres, at gennem det enkelte 

informationsmøde, der fandt sted i starten af året af 2017, blev ledelsen formentlig ikke i stand til at skabe 

en fælles forståelse for nødvendigheden af forandringen, og derved ingen fælles forståelsesramme, som 

kunne facilitere processen og bevæge organisationen mod den næste fase som Weick & Quinn kalder for 

re-balancering.  

For at ledelsen kan overvinde denne udfordring med at skabe en fælles forståelse for nødvendigheden af 

forandringen baseret på en kontinuerlig forandringstilgang argumentere Barrett et al (1995) og Dixon 

(1997) at; (..)the most powerful change interventions occur at the level of everyday conversation (Weick & 

Quinn 1999, s.381). Tilsvarende peger Ford & Ford (1995) på at forandringsagenten kan være i stand til at 

skabe en forandring gennem forskellige kombinationer af fem typer af talehandlinger: ”assertives or claims, 

directives or requests, commissives or promises, expressives that convey affective state, and declarations 

that announce a new operational reality” (Ibid). Disse talehandlinger finder sted I forskellige kombinationer, 

der skaber fire forskellige samtaler som er følgende; samtaler af forandring, forståelse, præstation og 

afslutning. Ligeledes argumenterer (Hargie og Tourish, 2000 s.7) i hvor høj grad den laterale 

kommunikation er afgørende for evnen til at skabe innovation og forandring. De er af den opfattelse, at 

konsekvensen af, at grupper internt i organisationen arbejder isoleret og har et minimalt niveau af 

indbydes kommunikation og minimal information på tværs af ufleksible grænser, ”the locomotive of change 

slows to a crawl.” 

 

På baggrund heraf bliver forandringsagentens kommunikative rolle i denne sammenhæng at skabe dialog 

og ”Sensemaking”42 (Weick, 1995) omkring de forandringsinitiativer, der allerede finder sted i 

organisationen. Gennem kommunikation og dialog opnår individer og grupper det, som Weick og Quinn 

(1999: 381) beskriver som ”a shared set of meanings and a common thinking process”. Det formodes, at 

man er åben overfor andre vinkler og synspunkter, da det gennem dialog bliver også muligt at tilegner sig 

ny viden. Ifølge Scheins udtryk: ”The most basic mechanism of acquiring new information that leads to 

cognitive restructuring is to discover in a conversational process that the interpretation that someone else 

puts on a concept is different from one’s own” (Schein, 1996 s.31).  

 

Til det næste møde kunne det anbefales, at ledelsen tager medarbejdernes forslag i betragtning og bygge 

videre på denne, for at kunne gennemføre en succesfuld indledende fase og skabe følelsen af 
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nødvendigheden for forandring.  

Her er eksempler på udsagn af respondenterne omkring eventuelle forslag til forandring;  

 

”Vi kunne også bruge mere plads, det er ingen tvivl om, men den kapacitet har vi ikke her i Tivoli.  

Derudover kunne det være en fin løsning med noget glasvæg, med mulighed for at kigge ind til hinanden, 

men et åbent værksted er jeg stor modtand af.”  43         

 

”Det er muligt at forandringen kan ende med at skabe mere plads, men den vil ikke være i stand til at løse 

problemet med al den larm og støv der er tale om. Men jeg er sikker på at problemet kan løses, hvor man 

kan have det åbent med evt. glasvægge som en god løsning. På den måde føler man også, at der er mere 

plads i det enkelte værksted, når man kan kigge ind til de andre afdelinger.”44  

 

”Det kan sagtens lade sig gøre, at skabe et mere lyst og åbent arbejdsmiljø med glasvægge, men at 

kombinere 3 vidt forskellige værksteder med hinanden som tømmer, smedende og automatik.” 45 

 

 
”Til gengæld kunne det være en stor fordel at få indrettet værkstederne med lidt mere plads og nogle 

glasvægge, der gør at det bliver mere overskueligt herinde med mulighed for at kigge ind til hinanden til 

enhver tid.”46  

 

 

Det ses tydeligt, at respondenterne viser stor interesse for, at der bliver renoveret i Bastionen, i det 

renoveringen vil betyde, at det bliver mere overskueligt og struktureret. Dog har de en fælles opfattelse, at 

der er stor skepsis overfor et åbent arbejdsmiljø og foreslår i stedet et arbejdsmiljø bestående af glasvægge 

der løser problemet. Denne skepsis skyldes, at den forslåede forandringsplan opfattes som værende 

urealistisk- og upassende i forhold til den virkelighed der er tale om i organisationskulturen.  

Kulturen i Bastionen består af en række forskellige værksteder, med hver især sin egen atmosfære og 

arbejdsmiljø, som ifølge respondenterne vil være uhensigtsmæssigt at få ændret til ’et åbent kontormiljø’, 

da det vil skabe et forstyrrende arbejdsmiljø og konflikter mellem håndværkerne.   

For at medarbejderne kan se forandringsplanen som realistisk, vil det på baggrund heraf være 
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hensigtsmæssigt, at ledelsen indkalder medarbejderne til et andet møde, hvor ledelsen få præsenteret en 

realistisk plan, med inspiration fra deres feedback fra det første informationsmøde.   

Ydermere er det væsentligt, at ledelsen formår at tage ansvar for at kommunikere ud for medarbejderne, 

hvorfor forandringen er nødvendig, og fremhæve både de negative og positive konsekvenser der er 

forbundet herved udviklingen og gennemførelse af de fornødne forandringer.  

Først når medarbejderne har opnået en forståelse for hvorfor forandringen er nødvendig for 

organisationen (Bastionen), og har mærket at jorden brænder under dem (Kotter 1996), kan de vurderes 

motiverede til at gå ind i en forandringsproces. Derudover kan det blive fordelagtigt, at ledelsen opretter en 

koordinationsgruppe, som ifølge Kotter kan stå i spidsen for forandringens indledende fase. Etablering af en 

styrende gruppe, der støtter processen har en væsentlig stor betydning, da en enkelt leder ikke er i stand til 

at stå for hele forandringen alene, da dette kan omfatte udvikling af en effektiv vision, til kommunikation 

med enhver medarbejder, til eliminering af barrierer der stå i vejen for processen, forankring af de nye 

arbejdstilgange osv. Et team der består af en række håndværker med stor indflydelse i den tekniske 

afdeling og indbyrdes tillid kan være meget relevant at sammensætte med henblik på at igangsætte 

forandringen og bidrage med en effektiv indsats, der støtter visionen og den fremtidige ønskede tilstand.  

Herved bliver forandringsagentens primære rolle at skabe mening, der tilpasser den retning organisationen 

bevæger sig, og medarbejderne bliver dem, der skaberforandringen.      

7.1.2. Delkonklusion  
Den første ledelsesmæssige udfordring er vurderet at være skabelse af nødvendigheden for forandringen i 

den tekniske afdeling. Med udgangspunkt i Kotters forandringsmodel, hvor jeg hovedsageligt afgrænsede 

mig til den første fase blev der konstateret, at medarbejderne i den tekniske afdeling er præget af en høj 

grad selvtilfredshed. De er af den opfattelse at forandringen er unødvendig, da alt fungerer u-beklageligt og 

derved ser de ingen grunde til at søge nye muligheder eller risici, der vil påvirke deres ”rigtige måde at løse 

tingene på”.  

Når medarbejderne har en følelse af selvtilfredshed er det ensbetydende med, at de er tilfredse med status 

quo og den nuværende tilstand. Udover selvtilfredsheden skal ledelsen være opmærksomme på den falsk 

oplevelse af tingende nødvendighed (false urgency). Forandringens anden fjende (false urgency), er ifølge 

Kotter en farlig destruktiv kraft, som resulter i, at medarbejderne knokler igennem, men bruger 

ressourcerne forkert og er tilbøjelig til at være anspændte og frustrerede.  

I den anledning mener jeg i tråd med Kotter, at ledelsen i den tekniske afdeling skal være opmærksomme 

på graden af selvtilfredsheden og den falsk urgency iblandt medarbejderne for at være i stand til at skabe 

en ægte følelse af tvingende nødvendighed. Kotter identificere en række måder hvorpå topledelsen kan 

skabe en ægte nødvendighed som beskrevet tidligere. 
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Skabelse af en ægte nødvendighed for forandring forlanger dog også et brud på den eksisterende status 

quo, som ifølge Lewin kaldes ’optøning’. Respondenterne er af den opfattelse, at det ikke er nødvendigt 

med et åbent værkstedsmiljø, da det ifølge dem ses at være en urealistisk plan i forhold til den virkelighed 

der er tale om i Bastionen. En af de bedste måder, hvorpå ledelsen kan overbevise medarbejderne om 

behovet for forandringen er ved at fremlægge evidens der peger på nødvendigheden af den forslåede 

forandring. En anden måde, hvorpå ledelsen kan overvinde udfordringen med at skabe en fælles forståelse 

for nødvendigheden af forandringen er ved at arbejde med forandringen ud fra en kontinuerlig 

forandringstilgang. Weick og Quinn vender Lewins (1951) tilgang til forandringer på hovedet, og ændrer 

dermed også den forandringsmæssige opgave for lederen, hvor opgaven går fra at forandre til at forankre. 

Her rettes forandringsinitiativer mod at påvirke de kontinuerlige ændringer, der allerede finder sted i 

organisationen. Derved bliver forandringsagentens kommunikative rolle i denne sammenhæng at skabe 

dialog og ”Sensemaking”47 (Weick, 1995) omkring de forandringsinitiativer, der allerede finder sted i 

organisationen. Gennem kommunikation og dialog opnår individer og grupper det, som Weick og Quinn 

(1999: 381) beskriver som ”a shared set of meanings and a common thinking process”. Hvorledes ledelsen 

formår at overvinde udfordringen med at skabe mening hos medarbejderne søges at blive belyst i den 

næste afsnit.  

  

Meningsskabelse som ledelsesmæssig udfordring 

 

I det følgende ønskes således en dybere forståelse af begrebet meningsskabelse, og hvordan dette ses som 

endnu en ledelsesmæssig udfordring i forbindelse med den forslåede forandring.   

Ydermere vil jeg i dette afsnit søge at belyse hvilke faktorer der har indflydelse på meningsskabelse og 

efterfølgende hvordan ledelsen i Tivolis tekniske afdeling kan være i stand til at skabe mening med 

forandringen, da Weick (1995) argumenterer for, at der altid opstå et behov for at skabe en ny mening, når 

den eksisterende mening bliver forstyrret, eller lign.48    

Meningsskabelse    

Som det fremgik i teoriafsnittet betyder ’Sensemaking’, at skabe mening om hvad der sker og opleves. 

Processen med meningsskabelse handler om at give ’noget’ mening og skabe en forståelse og fortolkning af 

det. Set i en organisatorisk kontekst handler det om, hvordan medarbejderne finder mening i 

organisationen og hvordan organisationen kan skabe mening for medarbejderen.   

                                                           
47

 Sensemaking og de udfordringer der er forbundet hermed bliver nærmere beskrevet og diskutteret i næste afsnit.    
48

 Weick, 1995 s. 92-93 



                                        15.01.2018 
 

 51 

I takt med en forandringsproces, er det væsentligt, at ledelsen præsenterer en forandringsplan, der 

opfattes som rigtig, nødvendig og fornuftig i forhold til organisationens nuværende situation, således at 

medarbejderne opfatter denne forandring meningsfuld (Holst-Mikkelsen og Poulfelt, 2008 s.58).  

Derfor synes det interessant at kigge på formålet med den forslåede forandring i Tivolis tekniske afdeling, 

da dette er med til at forklare hvorvidt medarbejderne opfatter forandringen som nødvendig og 

meningsfuld i forhold til Tivolis nuværende situation.  

 

Formålet med forandringen er som tidligere nævnt at nedbryde faggrænser og begynde at samarbejde 

mere på tværs af de forskellige værksteder. Desuden vil forandringen betyde en øget effektivitet og 

produktivitet, i det man kommer til at arbejde i et stort og åbent værksted. Sådan lyder visionen med den 

forslåede forandringsplan af den øverste leder Pelle Pedersen. Det skal dog understreges, at når en given 

forandringsplan giver mening for den øverste leder i organisationen, er det altså ikke ensbetydende med, at 

forandringsplanen samtidig giver mening for alle medarbejdere i de forskellige afdelinger. I denne 

sammenhæng pointerer Holst-Mikkelsen og Poulfelt (2008), at for at lykkes med en strategi eller en 

forandring er det altså yderst vigtigt, at den giver mening for alle medarbejdere i de forskellige 

organisationsniveauer.49     

Til interviewet med medarbejderne fortæller maleren Louise Pedersen, at forandringen ikke fremstår som 

nødvendigt og rigtigt i forhold til organisationens nuværende situation.  

Medarbejderen forklarer, at en af ændringerne indebærer at få investeret 40.000DKK på et nyt køkken, 

imens en kollega (en smed) fra afdelingen ved siden af står fortiden og mangler en ny udsugning som koster 

ca. 30.000DKK. Ligeledes fortæller Rasmus Nielsen fra Maskinværkstedet, at forandringen ikke på nogen 

måder lyder til at være fornuftig, da ideen om at have et sort fællesværksted vil være kaotisk i forhold til 

organisationens nuværende situation, hvor afdelingerne har brug for deres lukkede døre og isoleret 

arbejdsmiljøer. Ydermere udtrykker begge mellemledere Christian Nielsen og Søren Nørgaard til 

interviewet, at håndværkerne allerede i dag har et vældigt samarbejde med hinanden på tværs af 

faggrænserne, og ser derfor ingen mening med at få etableret et åbent fælles værksted, der er langt fra 

passende og realistisk i forhold til den nuværende organisationskultur.   

Ovenstående viser, at medarbejderne såvel som mellemledere har i modsætning til den øverste leder (Pelle 

Pedersen) opfattet forandringen som at være urealistisk, ikke fornuftig, kaotisk og unødvendigt i forhold til 

det arbejdsmiljø der er tale om i den tekniske afdeling (Bastionen). Dette forekommer ret problematisk, 

idet en forslået forandring eller strategi skal opleves som rigtigt, nødvendigt, og fornuftigt, for at kunne give 
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mening for samtlige medarbejdere i organisationen (Holst-Mikkelsen og Poulfelt (2008), s. 58).   

Da forandringsplanen ikke fremstår som rigtig, nødvendig og fornuftig for håndværkerne i Bastionen, kan 

der argumenteres for, at den forslåede forandringsplan ikke opleves som meningsfuld. Når en strategi skal 

lykkes og samtidige give mening er det en vigtig foranstaltning, at forandringsprocessen er præget af en 

effektiv kommunikation. Ifølge (Cheney et al, 2011 s.329) og (Holst-Mikkelsen og Poulfelt s, 2008, s. 154) 

spiller kommunikation en afgørende rolle i forhold til at håndtere og lykkes med en strategi. Følgende afsnit 

vil se nærmere på, hvordan ledelsen i Tivolis tekniske afdeling har kommunikeret forandringen og hvilken 

betydning dette har haft i forhold til medarbejderens meningsskabelse. 

8. Kommunikationens betydning for meningsskabelse  

I forbindelse med kommunikationen af strategien af den omtalte forandring, blev der udarbejdet en 

’PowerPoint-præsentation’ indeholdende tegninger af forandringsplanen (Se bilag1.), der blev præsenteret 

af Pelle Pedersen (den øverste leder) til et stort fælles informationsmøde i starten af året.50 Formålet med 

informationsmødet var at præsentere forandringen for samtlige ledere og medarbejdere, og derved også 

for at komme i dialog med dem.  

Forinden strategien bliver offentliggjort og kommunikeret ud til medarbejderne, fremhæver Holst-

Mikkelsen og Poulfelts (2008), at ledelsen skal foretage et forarbejde af kommunikationen af strategien.  

Holst-Mikkelsen og Poulfelts (2008) påpeger, at det forekommer vigtigt at gøre sit forarbejde ved at 

involvere de primære interessenter, identificere relevante virkemidler (herunder bl.a. PowerPoint 

præsentation, pixi-udgave af strategien, video eller plakater af strategien)51 og afdække budskabet efter 

modtagernes interesser. Ved at inddrage de relevante interessenter betyder det for ledelsen, at der bliver 

mulighed for at påvirke medarbejdernes fortolkning af hovedbudskabet i en retning der stemmer overens 

med ledelsens egne interesse. Denne mulighed ophør, når strategien er blevet offentliggjort, idet ledelsen 

mister magten over at præge medarbejdernes fortolkning af budskabet. Når medarbejderne forlader et 

mødelokal begynder der en informationsudveksling (der ofte er umulig at kontrollere) med dem selv og 

hinanden for at skabe mening med den forandring der er præsenteret. Derfor er det problematisk at 

skræddersy informationer der afdækker enhver modtagers interesse, eftersom informationerne meget 

nemt kan brede sig mellem målgrupperne. Såfremt der spredes informationer fra den ene målgruppe til en 

anden, hvor hovedbudskabet bliver opfattet forskelligt, kan dette skabe forvirring og utryghed iblandt 

medarbejderne. Forinden informationsmødet foretog lederen af den tekniske afdeling (Tivoli) ikke et 
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kommunikationsforarbejde med involvering af primære interessenter og identificering af relevante 

virkemidler for at tilpasse hovedbudskabet efter modtagernes interesser. Med forarbejdet af 

kommunikationen menes der, at lederen skaber overblik over de vigtige aktiviteter, så lederen ikke står 

foran medarbejderne og taler om en figur eller tegning, som ikke fanger medarbejdernes opmærksomhed.  

I denne sammenhæng fremhæver Holst-Mikkelsen og Poulfelts (2008), at for at sikre en troværdig og 

meningsfuld kommunikation, skal der være en klar sammenhæng imellem tre kulturniveauer som 

illustreret forneden:  

 

 

Det første niveau består af ”Artefakter niveauet”, som er de synlige fænomener i kulturen. I forbindelse 

med kommunikation af en strategi, kan artefakter præsenteres gennem gimmicks, plakater m.v.  

Det andet niveau består af ”Skrueværdier”, som er organisationens officielle planer, brede værdier og 

normer og præsentationer. Det tredje niveau består af ”De grundlæggende antagelser” (mentale modeller), 

som er de værdier, dybtliggende opfattelser, og daglige vaner der udgør adfærden i organisationen (Holst-

Mikkelsen og Poulfelts, 2008 s. 163).    

Med ovenstående skal det forstås, at der skal være en sammenhæng mellem de virkemidler der udtrykkes 

og de helt grundlæggende antagelser i ledelsen. I praksis betyder det, at en mellemleder eksempelvis skal 

blive udstyret med virkemidler, som han/hun har et personligt forhold til i forbindelse med 

kommunikationen af strategien. Således at mellemlederen virker troværdig i forhold til modtagerne af 

kommunikationen. Under præsentationen af den omtalte forandring, blev der offentliggjort, at strategien 

lyder på, at Bastionen bliver bygget om til et stort fællesværksted. For medarbejderne vil et fællesværksted 

betyde en forstyrrelse af de daglige vaner og grundlæggende antagelser, der udgør adfærden i 

organisationen. Som konsekvens heraf bliver der mangel på en klar sammenhæng mellem det andet- 
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(skrueværdier) og tredje niveau (grundlæggende antagelser), hvilket betyder, at troværdigheden omkring 

forandringen falder iblandt medarbejderne. Derudover er medarbejderne i Bastionen bevidste om, at 

økonomien er afgørende for om en given forandring bliver implementeret eller aflyst, hvorfor en 

medarbejder udtaler;  

”Pelle fik præsenteret planen for os på et stort skærm, så vi kunne få et overblik over indretningen og et 

fremtidigt billede af, hvordan bastionen vil se ud.  

Men på det tidspunkt Pelle præsenterede planen for os, havde han endnu ikke fået bevilget pengene til 

projektet, og af den årsag var stemingen således, at det er en megen flot plan Pelle, men vi tror altså ikke 

på at det bliver til noget alligevel, da økonomien er altgørende for forandringen”.52   

 

I den anledning fremhæver Holst-Mikkelsen og Poulfelts (2008); ”Hvis medarbejderne godt ved, at man som 

leder i virkeligheden er styret af noget andet end det, man giver udtryk for, falder troværdigheden til et 

nulpunkt – eller går måske i minus. Det skaber ikke mening, commitment og handlekraft hos 

medarbejderne, snarere det modsatte.” (s.166)  

Det er derfor vigtigt, at ledelsen foretager et tilstrækkeligt forarbejde med kommunikation af strategien, for 

at være klar i sit budskab og i stand til at svare overbevisende på de spørgsmål medarbejderne kunne have i 

forbindelse med forandringen.  

Holst-Mikkelsen og Poulfelts (2008) påpeger nemlig også, at mellemlederen spiller en vigtig rolle i 

forbindelse med kommunikationen af strategien. Den øverste leder kan med fordel gør brug af 

mellemlederen til at være budbringer af strategien, især fordi de er tættest på medarbejderne og fungerer 

som rollemodeller for dem. Mellemlederne i Tivoli udtrykker, at de ikke blev inddraget i forarbejdet med 

kommunikationen eller i beslutningsprocessen af strategien. I denne sammenhæng udtaler Søren 

Nørgaard; ”Det er en beslutning som Topledelsen (Pelle Pedersen) alene har truffet eller rettere sagt 

præsenterede for os”. Dette forekommer problematisk, eftersom Pjetursson (2005) pointer, at ingen 

topledelse kan være i stand til at kommunikere en forandring og/eller strategi til bunds, hvis ikke 

mellemleder har en fuld forståelse for strategien og understøtter den fuldt ud i ord og handling (Pjetursson, 

2005 s.106). For topledelsen kunne inddragelsen af mellemleder havde betydet, at mellemleder støtter 

toplederen med at besvare eventuelle spørgsmål omhandlende forandringen. Derudover vil 

medarbejderne se positivt på forandringen, når de der oplever, at mellemlederen er aktiv engageret i 

forandringsprocessen.    
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Flere medarbejdere fortæller, at ledelsen ikke var i stand til at besvare en del spørgsmål i forbindelse med 

præsentationen af forandringsplanen, hvorfor de føler, at de ikke fik tilstrækkelig information om disse 

ændringer. Bent Knudsen udtaler; ”(..) der var en del spørgsmål ledelsen ikke kunne besvare omkring 

forandringen. Det var eksempelvis spørgsmål omkring økonomien, og om hvornår vi skulle igangsætte 

processen som ledelsen ikke fik besvaret tilstrækkeligt.”   

Det forekommer naturligt for medarbejderne, at have et stærkt behov for at forstå forandringen i forhold 

til deres job, og de konsekvenser der er forbundet hermed. Når medarbejderne oplever, at strategien er 

rigtig, fornuftig, og nødvendig i forhold til organisationens situation betyder det at forandringen giver 

mening. Det at forandringen giver mening medvirker til, at der bliver tale om commitment til startegien. 

Således at medarbejderne drives til at bidrage og påtage sig nye opgaver og give afkald på de eksisterende 

for at sætter processen i gang. Derudover skal der være tale om den nødvendige handlekraft i 

organisationen, hvor medarbejderne er i stand til at realisere forandringen53.           

Disse tre kriterier er, hvad Holst-Mikkelsen og Poulfelts (2008) identificerer som succeskriterier for 

kommunikationen af en strategi (Ibid. 160).   

I takt med medarbejdernes meningsskabelse med kommunikationen af forandringen, påpeger Weick 

(1995), at mennesker har en ramme, hvor mening skabes ud fra en forbindelse mellem ledetråden og 

rammen (s.110). I en organisatorisk kontekst kan medarbejdernes ramme dele mange af de ensartede 

elementer, men det er ikke ensbetydende med, at den mening der konstrueres på baggrund af kontekst 

eller given situation via ledetråde også er identisk (Weick, 1995).  

Dvs. medarbejderne kan konstruere forskellige meninger med en forandring, selvom deres ramme bygger 

på flere af de samme elementer.  

I forhold til en leder af en organisation forekommer derfor nærmest umuligt, at være helt sikker på, hvilken 

mening medarbejderne konstruer i takt med en forandring. Da øverste leder Pelle Pedersen 

kommunikerede ud, at forandringen vil være med til at skabe bedre samarbejde på tværs af faggrænser og 

effektivitet, som ud fra hans perspektiv og hans forståelsesramme giver god mening. Dog er det ikke 

ensbetydende med, at medarbejderne nødvendigvis konstruer den samme mening med forandringen, 

eftersom mennesker har hver deres forståelse af virkeligheden, der dannes på baggrund af nuværende og 

tidligere forståelser. Et eksempel på to hvidt forskellige meninger, der blev konstrueret i forbindelse med 

forandringsforslaget er håndværkerne Bent Knudsen og Rasmus Nielsen. Imens medarbejderen Bent 

Knudsen har opfattet forandringen, som en god mulighed for at styrke effektiviteten og samarbejdet med 

hinanden ved at forvandle værkstederne til et stort fællesværksted, var Rasmus Nielsen bl.a. af den 

opfattelse at forandringen på ingen måder giver mening i forhold til organisationens virkelighed.  
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Rasmus Nielsen kunne på ingen måder skabe en forbindelse mellem ledetråden og den forståelsesramme 

han besidder, hvilket vanskeliggør muligheden for meningsdannelse med forandringen.  

Rasmus Nielsen udtaler i den anledning; ”Et lille eksempel på, hvor upassende det vil være med et åbent 

værksted er forestillingen om at have printere/computer stående i samme rum med svejsningsapparater 

eller andet. Det er jo langt ude i hampen!!”  

 

Da medarbejderen oplever, at ledetråden, altså hvad der foregår ”her og nu” er i strid mod 

forståelsesrammen, som kan være traditioner ’her-gør-vi-det-sådan’ bevirke dette, at der ikke bliver skabt 

en forbindelse mellem disse og dermed ingen meningsdannelse.   

 

Weicks (1995) teoretiske forståelse om, at mennesker skaber mening når der er skabt en forbindelse 

mellem ledetråde og ramme har en forbindelse med teorien om systemisk tænkning (også kaldt for 

(autopoietiske system) (Hornstrup, 2005). Med autopoiesis eller systemisk tænkning skal det forstås, ”at 

mennesker forstår verden på basis af nuværende og tidligere forståelser af virkeligheden” (Pjetursson, 2005 

s.67).  Det, at vi mennesker betragtes som et system, der hver især forstår verden på hver sin egen måde 

betyder, at man ikke direkte kan overføre et budskab (F.eks. en forandringsplan) fra en afsender til en 

modtager. Kommunikationens effekt afhænger dermed ikke af hvad der transmitteres, men hvad der 

opfattes af den enkelte medarbejder på basis af vedkommendes forståelse af verden (Ibid).  

Derfor er det lederens ansvar i høj grad at lytte til og koordinere de forskellige forståelser der konstrueres i 

forbindelse med forandringen, inklusiv lederens egen forståelse af den.  

 

Dette er muligt ved en høj grad af tovejs og dialogbaseret kommunikation, hvor lederen nysgerrigt lytter til 

sine medarbejdere, for at få indsigt i de forskellige forståelser, muligheder, konsekvenser, og dilemmaer, 

som den enkelte medarbejder oplever i forbindelse med forandringen (Holst-Mikkelsen og Poulfelts (2008 

s.160).  

Til informationsmødet fik medarbejderne i Bastionen mulighed for at udtrykke deres meninger om 

forandringen, komme med eventuelle feedback og yderligere bemærkninger som ledelsen kunne arbejde 

videre med i forbindelse med de kommende faser af forandringen.54   

Dette anses som et positivt initiativ af øverste ledelse, da en effektiv tovejs kommunikation er med til at 

sikre, at budskabet med forandringen når frem til den enkelte medarbejder i organisationen. Men da 

medarbejderne har forskellige forståelsesramme, kan ledelsen derfor ikke garantere sig, at medarbejderne 
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danner den samme mening og forståelse med forandringen. Ifølge Holst-Mikkelsen og Poulfelts (2008), 

giver det ofte i mange organisationer gode resultater at være i en løbende og uformel dialog med 

medarbejderne. Således, at ledelsen får mulighed for at opfange mulige problemstillinger i tide, forstå 

organisationens oplevelser af forandringsprocessen og derved følger momentum i 

implementeringsprocessen (Ibid. s.165).  

 

’Ovenstående viser, at den øverste leder af Bastionen Pelle Pedersen ikke har foretaget et grundigt 

forarbejde med kommunikationen af forandringen, således at hovedbudskabet bliver opfattet meningsfuld 

og ikke giver anledning til forvirring og utryghed iblandt medarbejderne. En anden faktorer der har en 

effekt på medarbejdernes meningsskabelse udover kommunikationen er den sociale interaktion, der søges 

belyst i følgende afsnit.  

8.1.1. Effekten af den sociale interaktion  
Når medarbejderne er i dialog med hinanden, sættes der ord på begivenheder der finder sted og mulige 

fortolkninger heraf. Ordene medvirker til at konstruere medarbejdernes mentale billede af, hvorledes 

situationen er, og hvilken mening den skal tillægges. Dette sker i en proces, hvor den enkeltes opfattelse af 

forandringen holdes op imod andres og spejler derigennem hinanden. Medarbejderne påvirker samtidig 

hinanden og den fælles meningsskabelse.            

I forbindelse med den omtalte forandring, har toplederen Pelle Pedersen præsenteret forandringen til et 

fællesmøde, med henblik på at skabe en dialog i form af en tovejskommunikation med medarbejderne og 

samtlige mellemledere.  

Weick (1995) argumenterer for, at meningsskabelse både er en individuel (kognitiv proces) og ikke mindst 

en social proces, da vi mennesker påvirker hinandens tanker, følelser og oplevede begivenheder i 

organisationen (Hammer & Høpner, 2014, s. 96). Ydermere fremhæver Weick (1995); ”Sensemaking er 

aldrig isoleret, fordi hvad en person gør indeni afhænger af andre. Selv monologer og envejskommunikation 

antager et publikum. Og monologen forandres, når publikum forandres” (Weick, 1995 s. 40, citeret i 

Murphy 2014, s.11)  

Menneskets adfærd er betinget af andres adfærd, og det gælder uanset, om disse er imaginære eller fysisk 

er til stede. Tanker, følelser og adfærd hos mennesker er, ifølge Weick (1995), influeret af både konkret, 

forestillet og underforstået tilstedeværelse af andre (s. 39). Det sociales betydning for organisationer 

citerer Weick med afsæt i Walsh og Ungsons ved: ”(..) netværk af intersubjektive fælles meninger, som 

vedligeholdes gennem udviklingen og brugen af et fælles sprog og dagligdagens social interaktion” (Weick, 

1995 s. 38, citeret i Hammer & Høpner, 2014, s. 95).   
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Medarbejdernes meningsskabelse begynder allerede i det øjeblik ledelsen har bekendtgjort forandringen, 

hvorfor Holst-Mikkelsen og Poulfelts (2008) argumenterer for, at lederen mister magten over, hvordan 

budskabet bliver fortolket, når strategien er offentliggjort. Derfor menes, at en høj grad af tovejs- og 

dialogobaseret kommunikation er fordelagtigt, hvis ledelsen skal have indblik i medarbejdernes 

meningsskabelse i takt med en forandring. Ofte har medarbejdere interesse i at høre relevante 

informationer fra deres nærmeste leder og med afsæt i forandringsteorier (bl.a. Larkin & Larkin (1994)) og 

HR teorier (bl.a. Grunig & Hunt (1984)) er det anbefalelsesværdigt at formidle organisatoriske forandringer i 

et åbent forum, med mulighed for dialog og tovejskommunikation. Medarbejderne i Tivoli skaber en 

mening på basis af ledetråde, som udvælges fra Pelle Pedersens præsentation af forandringen, men uden 

en løbende og uformel dialog med medarbejderne mister ledelsen mulighed for at opfange mulige 

problemstillinger i tide og magten over, hvilken mening der konstrueres med forandringen ved den sociale 

interaktion med hinanden.  

Til informationsmødet, hvor forandringen blev præsenteret af Pelle Pedersen, fik medarbejderne mulighed 

for at stille fornødne og kritiske spørgsmål til forandringen, hvor der blev skabt meninger både ud fra egne 

forståelsesramme og i interaktion med andre. Medarbejderen Bent Knudsen udtaler; ” 

”.(..) Til mødet blev vi også opdelt i forskellige grupper og blev bedt om at udtrykke vores mening omkring 

de tegninger der blev vist, der illustrerede hvordan indretningen vil se ud”.  

Inddragelsen af medarbejderne til informationsmødet anses som et positivt initiativ, da en tovejs- og 

dialogbaseret kommunikation kan være med til at præge den sociale meningsskabelse i langt højere grad 

end en envejskommunikationsform. Derved bliver en dialogbaseret kommunikation en måde hvorpå 

ledelsen præger meningsskabelsen igennem den fysiske socialinteraktion.  

 

Dog vil det sociale aspekt af meningsskabelse altid have en indflydelse på medarbejderne, idet Weick 

(1995) påpeger, at vi skaber mening i en social sammenhæng eller retter sagt vi skaber mening sammen 

med andre.55  

 

For ledelsen stiller dette en særlig stor udfordring, hvor der er behov for, at være i løbende dialog med 

medarbejderne for at have indsigt i, hvilken meninger der konstrueres med forandringen efter 

præsentation af denne.    

Dette forekommer yderst vigtigt, da ledelsen mister magten over at præge medarbejdernes fortolkning af 

budskabet når forandringen er bekendtgjort. Ydermere begynder medarbejderne at påvirke hinandens 
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meningsskabelse med forandring via den sociale interaktion med hinanden, hvor ligeså snart de har forladt 

mødelokalet begynder at udveksle informationer for at skabe mening og afklare deres egne roller i forhold 

til forandringen. I den anledning pointerer Holst-Mikkelsen og Poulfelts (2008); ”Informationsudvekslingen 

foregår ofte lynhurtigt, og den kan være umulig at kontrollere” (s.166).  

Medarbejderen Bent Knudsen udtrykker, at præsentationen af forandringen har skabt flere negative 

reaktioner i blandt medarbejderne, idet han fremhæver til interviewet; ”Disse negative reaktioner kom til 

udtryk først efter mødet, hvor de begyndte at brokke sig ude på gangen, hvor nogle mente, at det var den 

værste løsning, andre så forandringen som nærmest surrealistisk og andre udtalte; ”dette gider vi altså ikke 

gå med til”.”56   

Ligeledes udtaler mellemlederen Søren Nørgaard; ”Der blev lyttet til medarbejderne og deres feedbacks 

blev noteret af ledelsen, men om disse negative reaktioner kommer til at have indflydelse på planen ved vi 

ikke helt endnu, da det ser ud til at forandringsplanen er blevet tilsidesat fordi haven holder åben hverdag, 

og alle er i stort tidspres, hvilket betyder at processen ikke helt køre efter planen”. 57  

 

Ledelsen har kun afholdt et enkelt informationsmøde til samtlige medarbejdere og mellemledere, hvilket 

havde forårsaget, at medarbejdernes meningsskabelse i høj grad blev påvirket af det sociale aspekt, hvor 

der blev udvekslet negative meninger omkring forandringen med hinanden.  

En tredje medarbejder udtaler; ”Jeg føler ikke, at der blev fyldt ordentlig op på ideen og der blev ikke rigtig 

lyttet til sine medarbejdere fordi der var mange af os der gav udtryk for at vi ønsker at beholde vores egne 

værksteder og velfungerende arbejdsmiljø”.58  

 

Dette synes problematisk, idet meningsskabelsen på baggrund heraf præges i langt mindre grad af ledelsen, 

hvilket kan resultere i, at modløsheden hurtigt kan brede sig blandt medarbejderne, ledelsen få mindre 

chance for at opnå succes med forandringen og ikke mindst en forringet momentum i 

implementeringsprocessen (Holst-Mikkelsen og Poulfelts, 2008 s. 164).  

 

Derfor synes det vigtigt for ledelsen i Bastionen at afholde endnu et møde eller flere, med henblik på at 

komme i dialog med medarbejderne, for at kommunikere hovedbudskabet med forandringen til den 

enkelte og derved præger meningsskabelsen. Ledelsen kan med fordel genfortælle historien på nye måder, 

så medarbejderne ikke låses fast i en bestemt følelse, men får mulighed for at skabe en ny mening.  

Således bliver meningsskabelsen en kontinuerlig proces, der ifølge Weick (1995), er en proces, der aldrig 
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begynder, fordi den aldrig slutter. ”People are always in the middle of things, which become things, only 

when those same people focus on the past from some point beyond it” (Weick, 1995 s. 43).  

Ydemere er meningsskabelse en proces, hvori forskellige elementer indgår i større eller mindre grad i 

forskellige alt afhængige af situationen. Derfor synes det interessant at kigge nærmere på elementet, der 

peger på at meningsskabelse er drevet af plausibilitet fremfor akkuratesse. Hvorledes ”Meningsskabelse 

[…] har en relativ tilgang til sandheden” og hvad dette betyder for medarbejderne i Tivoli søges at blive 

belyst i følgende afsnit59.     

  

8.1.2. Meningsskabelse er drevet af plausibilitet – end af akkuratesse  
Det er vigtigt for os mennesker, at de situationer vi støder ind på giver en mening, mere end at de 

nødvendigvis skal være akkurate. ”Vi søger en løsning – ikke løsningen, vi søger en forklaring – ikke 

forklaringen” (Hammer, S., & Høpner, J., 2014 s.110).  

Mennesker fortolker situationer ud fra, hvad de opfatter som plausible forklaringer. Man lader sig 

overbevise af en forklaring, når den virker plausibel, selvom den ikke nødvendigvis er enegyldigt. Denne 

forklaring bliver så udgangspunkt for de handlinger, man foretage sig.  Weick (1995) argumenterer for, at 

meningsskabelse ikke handler om akkuratesse, men at denne er drevet af plausibilitet.  

Weick (1995) forklarer, at en af årsagerne, til at meningsskabelsen ikke behøver akkuratesse, er, at 

mennesker kun søger, det, som de tror, har en betydning. En anden årsag, er, at mennesker kun har 

interesse i ’det store billede’ end hele billedet med alle detaljerne. Holst-Mikkelsen og Poulfelt (2008) 

understøtter dette og fremhæver, at medarbejderne besidder mentale filtrer, der sikre dem mod 

informationsoverload, således, at det kun relevante information modtages. Filtrene har som funktion, at 

redigere budskabet til fragmenterede dele, der bidrager til medarbejdernes forståelse.  

En tredje årsag, er, at vi ofte ser det vigtigt at handle hurtigt.60   

 

Når medarbejderne i Bastionen stiller spørgsmålstegn ved forandringen har de nødvendigvis ikke 

behov for alle detaljerne men snarere ’det store billede’ der kan præge meningsskabelsen.  

Weick (1995) finder det vigtigt, at organisationen kommunikerer forandringen på en måde, der vækker 

følelser og tanker, og samtidig virker som en proces der fortæller en god historie således, at 

meningsskabelsen kan finde sted. En god historie med anvendelse af symboler: Myter, metaforer, fabler 

mv., der virker som et kort for medarbejderne og som er afgørende for at kunne skabe mening. Weick 
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fremhæver; ”A good story holds disparate elements together long enough to energize and guide action, 

plausibly enough to allow people to make retrospective sense of whatever happens” (Ibid. s.61).  

Når ledelsen ikke formår at fortælle en god historie, der er nødvendigt for meningsskabelsen, medvirker 

det til, at der ikke bliver sikret troværdighed og sammenhæng og medarbejdernes følelse og tanker bliver 

ikke indfanget på en måde der skaber energi og handling.  

Mellemlederen Christian Mark Nielsen udtrykker i interviewet, at man på nuværende tidspunkt i Bastionen 

ikke har en anelse om forandringen bliver aktuel eller ikke, eftersom det nu har stået på on & off i flere 

måneder, hvor man ikke har hørt noget omkring forandringsplanen. Dette har skabt en mening, der er 

drevet af en plausibel forklaring iblandt medarbejderne, hvor man ikke har tiltro til forandringen og en 

positiv følelse de kan agere ud fra.  

 

Christian Mark Nielsen udtaler; ” Jeg tror ikke på, at forandringen kommer til at rykke/ændre på 

samarbejdet på tværs, fordi det allerede er noget der fungerer fint. Det kan godt være, at der er nogle 

fordele ved forandringen, men samtidige vil der være tale om en del ulemper, som i sidste ende vil resulterer 

i nul, hvis man måler på parametrene”. 

 

Dette synes problematisk, idet ledelsen står overfor en udfordring, hvor medarbejderne ønsker en 

forklaring og en løsning – en rimelig (plausibel) troværdig begrundelse eller sammenhæng, der kan præge 

meningsskabelsen med den forslåede forandring.  

Således kan ledelsen i Bastionen med fordel overvej at præge de kommende møder og begivenheder med 

plausible og sammenhængende forklaringer, som indeholder medarbejdernes erfaringer og forventninger, 

vækker nogle positive følelser og tanker hos den enkelte og giver ikke mindst anledning til energi og 

handling. Kort sagt: For at ledelsen kan være i stand til at skabe mening med en proces, er det nødvendigt 

med en god historie!61.     

    

8.1.3. Meningsskabelsen præges af organisationens uformelle netværk  
De foregående analyser har primært taget afsæt i de formelle elementer af forandringsprocessen, hvor det 

nærværende afsnit har til formål, at undersøge hvordan Tivolis (Bastionens) uformelle processer kan have 

en indflydelse på meningsskabelsen af den omtalte forandring.   

Eftersom Weick & Quinn (1999) anser forandringer som flydende processer, hvor organisationen er 

karakteriseret ved at være i konstant bevægelse, har forandringsagenten som funktion at skabe mening.  

Ved at fokusere på meningsskabelse bliver forandringsagenten i stand til at justere den retning hvorpå 
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organisationen bevæger sig og bliver således mindre kontrollerende.  

Stacey (1996) har en væsentlig pointe i forhold til denne teoretiske forståelse og påpeger, at alle 

organisationer er en sammensæt af et netværk af mennesker, der fungerer som agenter, som i betydeligt 

omfang interagerer med hinanden og andre både offentlige og private organisationer.  

I en organisation skelner man mellem to typer af netværk, som knytter agenterne til hinanden i et legitimt 

netværk og et skyggenetværk. I Tivolis tekniske afdeling er medarbejderne forbundet til hinanden gennem 

en formel organisationsstruktur, hvor håndværkerne referere til den nærmeste leder (manager), som 

refererer direkte til den øverste chef (Pelle Pedersen). Denne type forbindelse beskriver Stacey (1996) som 

det legitime netværk, da medarbejderne (agenterne) i organisationen er knyttet til hinanden via 

organisationens formelle og intentionelle systemer, som sikrer, at medarbejderne arbejder fælles om at 

opnå organisationens mål. Samtidige med at håndværkerne i Bastionen er forbundet via organisationens 

formelle systemer, er de dog også uformelt forbundet til hinanden. Mange af medarbejderne i Bastionen 

har været ansat i Tivoli i flere år og har på baggrund af dette opnået et bredt kendskab til hinanden og giver 

udtryk for at de er meget tværfaglige og samarbejder fint på tværs af hinanden62. Denne forbindelse 

betegner Stacey (1996) som organisationens skyggenetværk, hvor agenterne er uformelt forbundet via 

sociale interaktioner med hinanden gennem det legitime netværk. Hvad der særlig kendetegner agenterne i 

skyggenetværket er, at de får dannet deres egne regler, hvor de selv begynder at bestemme og styre 

arbejdsdagen, hvilket kan give forandringsprocesser med planlagte mål visse komplikationer.  

Den forslåede organisationsændring i Bastionen er en forandring med et planlagt formål om at nedbryde 

faggrænserne og styrke samarbejdet på tværs. Den øverste leder har derfor afholdt et formelt 

informationsmøde i det legitime system med henblik på at skabe en fælles forståelse for forandringsformål 

blandt håndværkerne63.  Det skal dog understreges, at medarbejderne skaber ikke blot en mening med 

forandring på basis af de formelle møder, men derimod konstruer også en mening med forandring på basis 

af deres individuelle (sociale) interaktioner med hinanden (som agenter) i organisationens skyggenetværk 

(Weick, 1995; Stacey, 1996). Shaw (1997) har også en relevant pointe i denne sammenhæng og 

argumenterer for, at der eksisterer et paradoks i forandringsledelse, da forandringsagenten skal være i 

stand til at facilitere en forandring med et planlagt formål indenfor det legitime system, men samtidig tager 

aktivt del i organisationens skyggenetværk, hvor ingen er ’i kontrol’, hvilket kan påvirke forandringen med 

uforudsete udfald (Shaw, 1997 s.240). For at ledelsen kan være i stand til at imødegå kompleksiteten af 

organisationens skygge netværk, hvor ingen er ”i kontrol”, og derved præge medarbejdernes 

meningsskabelse med forandringen i det uformelle netværk, er det nødvendigt med en nøgleperson, der 
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har en betydelig position i det uformelle netværk (skyggenetværket).  

I den anledning argumenterer Battilana & Casciaro, 2013 for, at det er yderst fordelagtigt, at 

forandringsagenten har en central position i det uformelle netværk. Sådan en medarbejder fungerer som 

en uformel forandringsagent, hvis rolle i det uformelle netværk kan bruges strategisk til at imødekomme de 

elementer i organisationen, der er udfordrende at kontrollere. Dermed bliver det muligt for 

forandringsagenten at præge kollegernes meningsskabelse med forandringen via andre tilgange, end hvad 

ledelsen har adgang til indenfor rammerne af det formelle netværk. Eftersom mening præges af 

medarbejdernes sociale interaktioner med hinanden (Weick, 1995) kan ledelsens fokus på den uformelle 

forandringsagent med fordel være med til at præge de øvrige medarbejdernes meningsskabelse med 

forandring i henhold til ledelsens interesse og planlagte mål.  

Ydemere fremhæver Battilana & Casciaro, 2013, at den uformelle forandringsagent skal være velanset og 

respekteret af de øvrige medarbejdere i organisationen, hvis vedkommende skal formå at have en effekt på 

det uformelle netværk med henblik på, at der opnås succes med forandringen. Den uformelle 

forandringsagent med en central position og forståelse for forandring siges at have mere indflydelse på det 

uformelle netværk end lederen er i stand til, eftersom dette skaber bedre forudsætninger for at præge de 

øvrige medarbejdernes meningsskabelse med forandringen i organisationens skyggenetværk. 

I denne sammenhæng synes det væsentligt, at argumenterer, at der ikke er tale om en tilsvarende proces i 

Bastionen, hvor der blev udpeget en uformel forandringsagent blandt håndværkerne i afdelingen.  

 

Ledelsens manglende facilitering af sådan en tilsvarende proces medvirker til, at det bliver problematisk at 

skabe bedre forudsætninger for en positiv meningsskabelse med forandringen i det uformelle netværk.  

Derfor bør ledelsen i Bastionen overveje, at facilitere en tilsvarende proces med henblik på at præge 

meningsskabelsen via det uformelle netværk. Processen skal samtidig have sit fokus på en dialogbaseret 

interaktion som sikrer håndværkerne bedre forudsætninger for at skabe mening med den omtalte 

forandring. Ledelsen kan med fordel identificere en uformel forandringsagent, der kan præge de andre 

medarbejders meningsskabelse i organisationens skyggenetværk, hvilket er en væsentlig succesfaktor for at 

lykkes med forandringen Battilana & Casciaro (2013).   

     

8.1.4. Del konklusion 
Analysen har tydeliggjort en række konstateringer i forhold til meningsskabelsen med forandringen, hvor 

medarbejderne såvel som mellemledere siges har skabt en mening, der modsætter sig den øverste leders 

opfattelse og mening med forandringen. Det synes problematisk, at medarbejderne såvel som 

mellemledere opfatter forandringen som værende urealistisk, kaotisk og unødvendig i forhold til Tivolis 
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nuværende situation. Selvom, forandringen giver mening for den øverste leder, er det en alligevel en vigtig 

foranstaltning, at forandringen opleves som rigtig, nødvendig og fornuftig for at være meningsfuld for hele 

afdelingen.  

 

Derfor er det vigtigt med en effektiv kommunikation, hvor ledelsen foretager et kommunikationsforarbejde 

med inddragelse af primære interessenter og identificering af relevante virkemidler med henblik på at 

afdække budskabe efter modtagernes behov. Analysen har konstateret at ledelsen ikke har foretaget et 

grundigt forarbejde med kommunikationen af forandringen, således at hovedbudskabet bliver opfattet 

meningsfuldt og ikke giver anledning til forvirring og utryghed iblandt medarbejderne.  

 

En anden faktorer der har en effekt på medarbejdernes meningsskabelse er den sociale interaktion og dens 

betydning for meningsskabelse.  

 

Ledelsen har kun afholdt et enkelt informationsmøde for alle medarbejdere og mellemledere, hvilket havde 

forårsaget, at medarbejdernes meningsskabelse i høj grad blev påvirket af det sociale aspekt, hvor der blev 

udvekslet negative meninger omkring forandringen. Dette synes problematisk, idet meningsskabelsen på 

baggrund heraf præges i langt mindre grad af ledelsen, hvilket kan resultere i, at modløsheden hurtigt kan 

brede sig blandt medarbejderne, ledelsen få mindre chance for at opnå succes med forandringen og ikke 

mindst en forringet momentum i implementeringsprocessen.  

 

Det er vigtigt for os mennesker, at de situationer vi støder ind på giver en mening, mere end at de 

nødvendigvis skal være akkurate. Når medarbejderne i Bastionen stiller spørgsmålstegn ved forandringen 

har de nødvendigvis ikke behov for alle detaljerne men snarere ’det store billede’ der kan præge 

meningsskabelsen. I denne sammenhæng har analysen vist, at ledelsen står overfor en udfordring, hvor 

medarbejderne ønsker en forklaring og en løsning – en rimelig (plausibel) troværdig begrundelse eller 

sammenhæng, der kan præge meningsskabelsen med den forslåede forandring. Eftersom medarbejderne 

har skabt sig en plausibel mening med forandringen, hvor man ikke har tiltro til forandringen og en positiv 

følelse de kan agere ud fra.    

Afslutningsvis har analysen konstateret, at de uformelle processer også kan have en indflydelse på 

meningsskabelsen af den omtalte forandring. Eftersom man i organisationer skelner mellem to typer af 

netværk, som forbinder agenterne til hinanden i et legitimt netværk og et skyggenetværk. Samtidige med 

at håndværkerne i Bastionen er forbundet via organisationens formelle systemer, er de dog også uformelt 

forbundet til hinanden. I denne sammenhæng synes det problematisk, at ledelsen ikke har udpeget en 
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medarbejder med en central position i det uformelle netværk, der fungerer som en uformel 

forandringsagent, der kan være i stand til at præge medarbejdernes mening med forandring i 

skyggenetværket langt bedre end hvad ledelsen er i stand til.   

 

Dette leder til tre anbefalinger og handleanvisninger, som jeg mener, vil gavne ledelsen i Tivolis tekniske 

afdeling i forbindelse med at imødekomme udfordringen ved meningsskabelse i forbindelse med den 

forslåede forandring.  

 

1. For det første opfordres ledelsen til at være i en løbende og uformel dialog med medarbejderne for 

at kommunikere hovedbudskabet med forandringen til den enkelte og derved præger 

meningsskabelsen. Således, at ledelsen får mulighed for at opfange mulige problemstillinger i tide, 

forstå organisationens oplevelser af forandringsprocessen og derved følger momentum i 

implementeringsprocessen.  

  

2. For det andet kan ledelsen i Bastionen med fordel overvej at præge de kommende møder og 

begivenheder med plausible og sammenhængende forklaringer, som indeholder medarbejdernes 

erfaringer og forventninger, vækker nogle positive følelser og tanker hos den enkelte og giver ikke 

mindst anledning til energi og handling.  

3. For det tredje kan ledelsen med fordel identificere en uformel forandringsagent, der kan præge de 

andre medarbejders meningsskabelse i organisationens skyggenetværk, hvilket er en væsentlig 

succesfaktor for at lykkes med forandringen.   

9. Modstand som ledelsesmæssig udfordring 
 

Følgende afsnit vil indeholde en gennemgang af modstandsfænomenet, og hvordan dette ses som endnu 

en ledelsesmæssig udfordring i forbindelse med den forslåede forandring. Ydermere vil jeg i dette afsnit 

søge at belyse hvilke faktorer der forårsager modstand iblandt medarbejderne og hvordan ledelsen i Tivolis 

tekniske afdeling kan være i stand til at håndtere disse.  

9.1.1. Modstandsfænomenet  
Modstand er et diffust begreb, der dækker over flere aspekter og definitioner alt efter hvilken 

sammenhæng det anvendes. Relevant for nærværende afhandling, er at anvende modstandsbegrebet i en 

kontekst af organisatoriske forandringer. For en dybere forståelse af begrebet modstand, og hvad dette 
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indebærer af aspekter, bliver der i det følgende set på forskellige definitioner der belyser dette.64  

 

Ifølge ”Den Danske Ordbog” defineres ’modstand’ ved: ” forsøg på at modvirke en fysisk eller psykisk 

påvirkning med magt”.65 Således indeholder modstandsbegrebet en modvilje og en magtudøvelse fra 

individets side, hvilket er en uundgåelig reaktion på enhver radikal forandring (Herold & Fedor, 2008). 

Individer vil naturligvis altid have tendens til at søge at forsvare status quo, hvis de føler, at sikkerheden 

og/eller trygheden der er forbundet med dette er begyndt at blive truet i takt med en forandring.    

 

Folger & Skarlicki (1999) understøtter denne forståelse og argumenterer:   

”organizational change can generate skepticism and resistance in employees, making it sometimes difficult 

or impossible to implement organizational improvements” (s.25).  

  

Ifølge Folger & Skarlicki (1999) defineres modstand ved:  

“Employee behavior that seeks to challenge, disrupt, or invert prevailing assumptions, discourses, and 

power relations” (s.36)  

 

Piderit (2000) argumenterer for, at modstandsbegrebet skal omfatte et bredere anvendelsesområde, der 

heri afslører tre forskellige konceptualiseringer af modstand, hvori hun hævder:  

”a review of past empirical research reveals three different emphases in conceptualizations of resistance: as 

a cognitive state, as an emotional state, and as a behavior” (s. 784). 

 

Den kognitive reaktion dækker over individets accept af forstyrrelse af den eksisterende status quo, 

forståelse af fordele og ulemper ved brændende platform og nødvendighed af forandringen. De 

følelsesmæssige reaktioner (individets adfærd) dækker over individets følelser over for forandringen. De 

holdningsmæssige reaktioner dækker over individets forventninger og mening o. lign.  

 

På baggrund af alle de forskellige definitioner og konceptualiseringer af modstand forekommer det 

vanskeligt at konstruer en præcis og klar definition på begrebet, eftersom modstand kan dække over flere 

aspekter såsom;  
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Modvilje, modstandskræfter, magtudøvelse, forstyrrelse af status quo, individets adfærd og forventninger, 

kognitivt aspekt og gruppe dynamik etc. Hovedpointen er, at modstandsadfærden hos individet kan være 

en barriere for en potentiel organisatorisk forandring.  

 

Kurt Lewin var en af de første teoretikere, der talte om fænomenet ’modstand mod forandring’. Faktisk 

tilskrives Lewin begrebets oprindelse (Dent & Goldberg: 1999). Lewin (1947) identificerer to hovedårsager 

to modstand mod forandring:  

- Mangel på viden om forandringens konsekvenser  

- Ubehaget ved at give afkald på den tryghed, som de kendte vaner giver 

Lewin anså modstand som et systemisk koncept og en påvirkende kraft der både påvirker ledere og 

medarbejdere i en organisation (Lewin:1951).  

Hans grundlæggende teoretisk forståelse bygger på, at en organisation anses som et homeostatisk system, 

hvor ligevægtstilstanden og de tilhørende mønstre af holdninger, forventninger og adfærdsnormer er i 

bevægelse. Når en ekstern forstyrrelse truer med at bringe systemet ud af sin ligevægtstilstand, opstår der 

en modstandskraft. Modstanden betragtes herved, som ønsket om at genfinde ligevægten eller ønsket om 

at opretholde status quo. For en bredere forståelse af fænomenet ’modstand mod forandring’, tages der 

afsæt i Lewins anerkendte ”Life space” theory, som på dansk oversættes til feltteori (1951). Med feltteorien 

refererer Lewin til samspillet mellem medarbejderen og dennes psykologiske omverden, som opfattes som 

ubrydeligt felt. Ifølge Lewins forståelse befinder individet sig på et komplekst energifelt, hvor al adfærden 

påvirke dette felt. Energifeltet betegner Lewin som ’Quasi-stationary Equilibrium’, hvori adfærdsniveauet 

opretholdes i en balance mellem drivkræfter der støtter forandringen på den ene side (forandrende 

kræfter) og kræfter der modstå forandringen på den anden side (fastholdende kræfter).  

Disse drivkræfter kan enten være af positive karakter, og som motiverer medarbejderen til at yde en positiv 

adfærd der er gavnligt for forandringen, eller af negative karakter der bevæger medarbejderen hen imod 

en negativ adfærd der modstå og hindrer forandringen.  

Når status quo udsættes for forstyrrelse medfører dette typisk drivkræfter, der enten virker forandrende 

eller fastholdende kræfter. Ved de forandrende kræfter skal det forstås, at forandringen påvirkes med 

positive kræfter, der indleder processen og bevarer den. Ved de fastholdende kræfter skal det forstås, at 

forandringen bliver mødt med barrierer i form af modstand, der begrænser og vanskeliggøre 

igangsættelsen af processen. Såfremt de fastholdende drivkræfter i ’Life space’ er stærkere end de 

forandrende kræfter bevirker dette til, at der opstå modstand mod forandringen.  
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I forhold til medarbejderne i Tivolis tekniske afdeling (Bastionen) er de fastholdende kræfter langt stærkere 

end de forandrende kræfter, eftersom forandringen vil påvirke de eksisterende vaner, traditioner og 

arbejdsmiljøer i de forskellige værksteder, hvorfor medarbejderne har fået negative drivkræfter der ikke 

har en gavnlig adfærd for forandringen. Begge medarbejdere Bent Knudsen og Rasmus Nielsen udtrykker, 

at der blev ytret modstand af næsten alle håndværkere og dette kom tydeligt til udtryk efter 

informationsmødet. Ifølge Bent Knudsens udsagn;  

”Disse negative reaktioner kom til udtryk først efter mødet, hvor de begyndte at brokke sig ude på gangen, 

hvor nogle mente, at det var den værste løsning, andre så forandringen som nærmest surrealistisk og andre 

udtalte; ”dette gider vi altså ikke gå med til”. 

      

Oftest vil medarbejdere søgesituationer hvor de har en rimelig kontrol over omverden, hvilke indebærer 

kontrol over sin jobfunktion, arbejdsopgaver og de faste handlemønstre, som de agere ud fra i de 

forskellige situationer. Ifølge Rasmus Nielsen ”(..) vi ønsker at beholde vores egne værksteder og 

velfungerende arbejdsmiljø”.66  

Lewin (1951) opfatter derfor modstand som medarbejdernes generelle bekymring for de ukendte 

konsekvenser der forbindes med det nye, eftersom de kendte vaner og mentale modeller giver dem en 

psykologisk tryghed/sikkerhed. Såfremt ændringerne forårsager en følelse af usikkerhed og frygt hos 

medarbejderne bliver forandringen set som en trussel, hvilket kan give medarbejderne anledning til 

dysfunktionelle mønstre eller defensive reaktioner.  

Set i lyset af Lewins forandringsmodel er det muligt at fortolke medarbejdernes reaktioner i Bastionen som 

en bekymring for de konsekvenser der forbindes med forandringen. Medarbejderne beskriver, at 

konsekvenserne af disse ændringer vil medføre et kaotisk arbejdsmiljø, hvor der bliver tale om støv og støj 

og derved en negativ stemning i organisationen.67 

Det er oplevelsen at ledelsen har præsenteret forandringen, men ikke har formået at forsyne 

medarbejderne med de argumenter der skaber mening og relevans, som motiverer dem til at acceptere 

forandringen. Det forekommer nødvendigt, at organisationens medlemmer får fuld forståelse for behovet 

for forandringen – på en måde, at de mærker denne forandring på egen krop, ligesom Kotter beskriver 

”den brændende platform”, hvor medarbejderne skal kunne mærke, at jorden brænder under sig (Kotter, 

1996 s.44). For at lykkes med en forandring er det desuden nødvendigt, at der er tale om et ”felt-need” 

(Lewin 1946). Felt-need refererer til individets indre forståelse om, at forandringen er nødvendig.  
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Eftersom et lavt felt-need i en gruppe eller i en organisation vil formentlig forårsage problematikker som 

modstand mod forandring, ligesom det er tilfældet med medarbejdernes reaktioner i Bastionen.   

Medarbejderne i Bastionen udtrykker, at de er blevet involveret til informationsmødet til at komme med 

forslag og feedback til den forslåede forandring, dog er de ikke helt af den opfattelse, at de føler sig 

involveret i processen. En medarbejder fra maskinværkstedet udtaler: ”Nej, jeg føler ikke rigtig, at vi er 

blevet involveret i processen. Fordi hver gang vi har udtrykt vores mening om noget, og derefter har set på 

tegningerne så viser det sig, at det var stik modsat af hvad vi har forslået. Det er min opfattelse at vores 

mening ikke bliver hørt i takt med denne forandring”.68   

   

   

Ligeledes understøttes denne pointe af Bent Knudsen (Respondent: Med2), der direkte udtrykker, at 

selvom medarbejderne er blevet hørt til informationsmødet er det helt klart en forandring som ledelsen 

alene har stået for og ønsker at implementere. Ifølge Lewin (1947) og coch og french (1948) anses 

medarbejdernes involvering som en afgørende faktor for forandringen, idet involvering vil gøre det 

nemmere og mere effektiv at gennemføre processen og reducere graden af den negative modstand der 

opstår. Coch og french (1948) påpeger, at: ”(..)participation led to the acceptance of new practices because 

it encouraged the group to ’own’ them as a group goal” (Burnes, 2010 s. 203).    

 

I denne sammenhæng forekommer relevant, at medarbejderinvolvering implementeres omhyggeligt af 

ledelsen i Tivoli. Dette betyder, at ledelsen ikke blot lader medarbejderne udtrykke deres ideer, 

bekymringer og forslag. Medarbejderne bør føle, at alle disse udtalelser er værdsat og taget i betragtning. 

Eftersom i tilfælde af, at medarbejderne gentagne gange oplever, at deres ideer og forslag ikke bliver taget i 

betragtning begynder at indse, at de ikke er aktiv involveret i processen og dermed ikke er en del af 

forandringen, da alle beslutninger er top-styret (Van Dijk & Van Dick 2009). 

 

Ledelsen i Tivolis tekniske afdeling kan med fordel overvej medarbejdernes forslag og ideer fra det første 

informationsmøde, eftersom medarbejdere der føler sig aktivt involveret i en forandringsproces vil typisk 

være tilbøjelige til at have en mindre grad modstand end dem, der ikke bliver involveret i processen (Coch 

og french, 1948).   

9.1.2. Mellemledernes modstand i Tivoli  
Modstand mod forandring er et fænomen, som også kan opstå blandt ledere i en organisation.  
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Der kan ses på modstand fra to forskellige synsvinkeler, hvor den første udgøres af forandringsagenten, og 

den anden af forandringsmodtageren (medarbejderen). Forandringsagenten anskuer modstand som en 

barriere, der begrænser forandringen og skal overvindes. Medarbejderen anskuer modstand som noget, 

ledelsen er skylden i. Dermed afhænger modstandsfænomenet af den synsvinkel, den anskues ud fra.  

 

 

I forhold til den omtalte forandring, hvor der både er tale om en opstået modstand hos medarbejdere såvel 

som mellemledere synes det relevant at inddrage Pattis (1974) teoretisering, der tager afsæt i 

ledelsesmodstand. Patti (1974) påpeger, at ledernes modstand kan forstås på baggrund af lederens 

værdiorientering, som afspejler lederens personlige mål. Patti pointerer, at hvis målene der vedrører magt, 

penge, prestige, bekvemmelighed, jobsikkerhed, faglig kompetence eller ideologisk engagement og 

kundeservice bliver truet, som følge af en potentiel forandring, vil forandringen møde modstand fra 

lederens side, selv i situationer, hvor de foreslåede ændringer er til fordel for organisationen, som helhed 

(Patti, 1974 s. 372). I forbindelse med den foreslåede forandring, har Tivolis tekniske afdeling oplevet en del 

bekymringer fra mellemlederne, der kom til udtryk i form af modstand.  

 

Ifølge Kotter og Schlesinger (1979) er der fire hovedårsager til medarbejdernes modstand mod 

forandringer:  

 
 Frygt for at miste noget af værdi  

Grundtanken er, at medarbejderne har større fokus på egne interesser end organisationens. Derfor er der 

oftest en tanke forbundet med, at forandringen vil medføre en negativ påvirkning, hvor de risikere at miste 

noget af værdi selvom forandringen kunne være gavnligt for hele organisationen.  

Zaltman and Duncan (1977) har en relevant pointe i forhold til denne forståelse og argumenterer for, at 

ændringer der retter trusler mod magt og niveauet af indflydelse ses også som en kilde til modstand.  

I denne sammenhæng har mellemlederne udvist en høj grad af modstand, eftersom de anser forandringen, 

som en trussel mod de eksisterende (værdifulde) vaner og arbejdsmiljø.  

Mellemlederen Christian Nielsen udtrykker, at det er nødvendigt for de forskellige værksteder at bevare de 

lukkede døre imens de udføre deres arbejde, og en ændring af dette vil skabe en forstyrrelse i 

medarbejdernes måde at arbejde på. Ligeledes udtrykker mellemlederen Søren Nørgaard:  

”(..) topledelsen har mødt en stor modstand af denne forandring fra- os ledere til at starte med, og en del 

medarbejdere på et senere tidspunkt, som gav udtryk for, at planen ikke ser ud til at være realistisk med et 
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åbent værksted og integration af flere afdelinger, som hver især har et bestemt- arbejdsmiljø og fysiske 

forhold”.69   

Ledernes modstand kan tolkes som, at den foreslåede forandring, vil påvirke (true) den enkelte lederens 

værdiorientering, som afspejler lederens personlige mål, hvilket i dette tilfælde truer bekvemmeligheden 

(Convenience)70, der er forbundet med det eksisterende arbejdsmiljø. Desuden giver mellemlederne udtryk 

for, at forandringen har været en beslutning, som topledelsen alene har stået for, hvorfor mellemledere 

tolker som en proces, der giver anledning til en følelse af mangel på indflydelse, som nemt udvikler sig til 

modstand blandt lederne.  

 Manglende forståelse for forandringen og mangel på tillid til ledelsen  

Manglende forståelse for forandring kan være en hyppig kilde til modstand. Når medarbejderne ikke har en 

fuld forståelse for forandringen eller de konsekvenser, der er forbundet herved kan det nemt udvikle sig til 

modstand. En forandring, som medarbejdere/mellemledere ikke forstår, nærer de mistillid over for, og hvis 

forandringen ledes af en forandringsagent man ikke har tillid til, vokser graden af denne modstand 

yderligere. I denne sammenhæng argumenterer Lines et al.(2005) for, at graden af tillid forbindes til 

niveauet af åbenhed i kommunikation og informationsdeling, niveauet af konflikter og accept af 

beslutninger. Dette betyder, at hvis organisationsmedlemmer ikke har tillid til forandringsagenten vil de 

sandsynligvis modstå enhver forandring der forslås. I takt med den forslåede forandring i den tekniske 

afdeling er mellemlederne af den opfattelse, at forandringen ikke er til at forstå, da alt fungerer fint i 

værkstederne og behovet for forandringen ikke er særlig stort. Ydermere uddyber mellemlederen Christian 

Nielsen, at den øverste leder (Pelle Pedersen) ikke kan se ulempen ved at omstrukturere værkstederne til 

et stort fællesværksted og de konflikter der medfølger (såsom; larm, støj og støv etc.).    

På den anden side udtaler mellemlederen Søren Nørgaard: ”Jeg har personligt intet imod at vi forandrer os 

til noget, der kan skabe mere effektivitet og bedre arbejdsmiljø, men når det er sagt, så er jeg en stor 

modstander af at skulle stemme ja for en forandring, der ikke har en væsentlig betydning for mine 

medarbejdere og vores hverdag”.71    

Ovenstående kan tolkes som, at ledelsen ikke har formået at skabe en fuld forståelse for forandringen, 

hvorfor mellemlederne har dette forårsaget fravær af tillid og dermed en høj grad af modstand. Manglende 

forståelse for forandringen er mest tilbøjelig til at opstå såfremt der bliver tale om manglende tillid mellem 

forandringsagenten og aktørne, der vil blive påvirket af forandringen (Burnes 2010 s.194).     
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 “avoidance of conditions that will require additional personal effort” (Patti, 1974 s.372)   
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 Respondent: Med5: Søren Nørgaard  
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 Medarbejderne og lederne opfatter forandringen forskelligt  

En klassisk ledelsesmæssig fejl i takt med organisatoriske forandringer er, at lederne der ser ”lyset” med en 

forandring antager det som en selvfølge, at medarbejderne har samme syn på forandringen som dem selv. 

Dette er ofte en forkert antagelse. I forhold til en leder af en organisation forekommer nærmest umuligt, at 

være helt sikker på, hvilken mening medarbejderne konstruer i takt med en forandring. Dvs. 

medarbejderne kan konstruere forskellige meninger med en forandring, selvom deres ramme bygger på 

flere af de samme elementer (Weick 1995).  

I visse tilfælde vurdere medarbejderne forandringen, som et initiativ, der ikke er fordelagtig eller gavnlig for 

organisationen eller med andre ord, at fordelene ikke kommer til at opveje omkostningerne. Således 

forudsiger medarbejderne på en måde svaghederne af det foreslåede forandringsinitiativ, og derfor udviser 

uvillighed til at acceptere forandringen. I denne sammenhæng pointer (Van Dijk & Van Dick, 2009), at 

medarbejderne i en organisation besidder forskellige erfaring, roller og kompetencer, der gør dem i stand 

til at evaluere en forandringssituation ud fra andre parameter, end hvad ledelsen er i stand til, selvom de 

fleste medarbejdere er bekendt med nødvendigheden af forandringer for at forblive succesfulde.   

Ofte har lederne tendens til at tro, at de besidder alle de nødvendige informationer som en passende 

forandring forlanger, samtidige med at antage at organisationsmedlemmerne besidder de samme 

informationer. Faktisk er ingen af disse antagelser korrekte. Menneskerne i organisationen kan i 

virkeligheden have forskellige informationer, som kan føre til forskellige fortolkninger af den samme 

virkelighed, og det kan også være muligt, at ledere nogle gange har mindre præcise opfattelser af 

organisationen end nogle andre medarbejdere (Kotter & Schlesinger 1979).     

I forhold til den omtalte forandring har den øverste leder af den tekniske afdeling en opfattelse af 

forandringen, der tydeligt er anderledes i forhold til medarbejderne- såvel som mellemledernes syn på 

forandringen.  

Imens Pelle Pedersen (øverste leder) ser forandringen, som en fordelagtig plan, der kommer til at have en 

gavnlig effekt i hele organisationen, er medarbejderne herunder mellemledere af den opfattelse at 

forandringen ikke er nødvendig, meningsfuld eller gavnligt for hele organisationen. Christian Nielsen 

fremhæver til interviewet og min direkte observation under praktikforløbet, at ledelsen ønsker at 

implementere disse ændringer med henblik på at skabe et mere tværfagligt arbejdsmiljø, hvor 

håndværkerne kan samarbejde mere på tværs – hvilket ifølge mellemledere og medarbejdere er noget der 

allerede finder sted i organisationen. Et andet eksempel på den uensartede opfattelse af forandringen hos 

lederen og medarbejderne er tanken om, forandringen vil øge effektiviteten og skabe bedre arbejdsvilkår 

(med et fællesværksted), hvorimod medarbejderne udtrykker, at forandringen vil skabe et kaotisk 
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arbejdsmiljø med masser af konflikter i form af støv og larm, der forstyrre den daglige drift og atmosfæren.  

Ovenstående viser tydeligt hvordan lederen og medarbejderne har dannet forskellige syn på forandringen, 

hvilket synes problematisk i forhold til gennemførelsen af den foreslåede forandring.  

 Lav tolerance over for ændringer  

Hvis medarbejderne ”inderste inde” ikke formoder, at de vil være i stand til at udvikle de nye færdigheder 

og forventet adfærd når forandringen er implementeret gør de modstand. Dette kan f.eks. indebære frygt 

for ny teknologi, der forårsager en bekymring for, om man kan tilegne sig de færdigheder der er nødvendigt 

for at kunne arbejde med det nye. Mennesker (medarbejdere) er generel set begrænset i deres evne til at 

kunne forandre sig, men nogle er mere begrænsede end andre (Burnes, 2010 s.195). Lav tolerance for 

forandring kan derfor være et spørgsmål om den enkeltpersoners personlighed. Nogle mennesker 

præfererer værdier der er forbundet med stabilitet og sikkerhed, og derfor er mere tilbøjelige til at udvikle 

en modstandsadfærd, når de står overfor situationer, der udfordrer deres værdier. Peter F. Drucker har en 

relevant pointe i denne sammenhæng, og argumenterer; ”the major obstacle to organizational growth is 

managers’ inability to change their attitudes and behavior as rapidly as their organizations require. Even 

when managers intellectually understand the need for changes in the way they operate, they sometimes are 

emotionally unable to make the transition”.72 

Det er menneskets begrænsede tolerance for forandring, der giver anledning til at ’nogle’ individer alligevel 

vælger at modstå forandringen, selvom de indser den som et væsentligt tiltag.   

Forandringen i Tivolis tekniske afdeling indebærer ikke en teknologisk udvikling, der kræver nye 

færdigheder og læring for at medarbejderne kan være i stand til at beherske det nye. Forandringen 

indebærer en mental omstilling, der stiller medarbejderne krav om et tilpasse sig det nye arbejdsmiljø i 

form af et åbent fællesværksted og samarbejde på tværs af de forskellige faggrænser.  

Mellemlederen Christian Nielsen mener, at forandringen i sig selv ikke er ’verdens største projekt’, men 

udfordringen ligger i, at den handler om en hel masse mennesker, som skal motiveres til at acceptere det 

nye. Som tidligere nævnt er medarbejdere generel set begrænset i deres evne til at kunne forandre sig, 

hvor nogle er mere begrænsede end andre, hvilket stiller ledelsen større udfordringer, der indebærer at 

man f.eks. skal bruge ekstra kræfter på de medarbejdere eller mellemledere, der har begrænset evner til 

forandring. Ifølge (Kotter & Schlesinger 1979) omfatter sådan en proces; ”(..) providing training in new 

skills, or giving employees time off after a demanding period, or simply listening and providing emotional 

support”. Begge mellemledere jeg har interviewet giver udtryk for, at de intet har imod at forandre sig, hvis 

forandringen skal betyde, at der skabes højere effektivitet og bedre arbejdsmiljø, dog er de stor 
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modstandere af at skulle stemme ’ja’ for en forandring, der ikke har en væsentlig betydning for 

medarbejderne og deres hverdag. I tråd med Weicks (1995) teoretisk forståelse, skal en forandring give 

mening, før medarbejderne kan blive parate til at flytte sig. Forandringen, skal kunne give en plausibel 

mening, mere end at den nødvendigvis skal være nøjagtig (Weick 1995).  

Ydermere kan mellemledernes modstand tolkes, som, at de præfererer værdier der er forbundet med den 

eksisterende stabilitet og sikkerhed, og derfor har været tilbøjelige til at udvikle en modstandsadfærd, da 

de står overfor en forandring, der udfordrer deres status quo og stabilitet (Lewin 1947).  

Ovenstående viser, at den ledelsesmæssige udfordring, der er forbundet med medarbejderne- og 

mellemledernes modstand består i, at håndtere denne adfærd ved, at vende denne modstand til en 

’værdifuld ressource’, der gavner implementering af forandringsprocessen (Ford & Ford 2009). Dette søges 

at blive belyst i det følgende afsnit.   

     

9.1.3. Modstand mod forandring kan vendes til engagement  

Ford & Ford (2009) argumenterer, ”(..) all to often, when people voice their different assessments about a 

situation, change managers interpret this as resistance when it might be viewed more usefully as valuable 

feedback. Dismissing the kind of feedback too quickly can not only deprive change managers of potentially 

valuable information, but can also cost them goodwill and jeopardize important relationships” (Burnes, 

2010 s.195).  

Ford og Ford påpeger, at ved antagelse om, at modstand nødvendigvis altid er dårligt, går 

forandringsagenter glip af potentielle bidrag til øget sandsynlighed for en vellykket implementering af 

forandringsprocesser.  

Ford & Ford (2009) ser modstand mod forandring som en form for positiv feedback. Denne feedback 

kommer fra “people with deep knowledge about the company‟s daily operations”. Derfor foreslår de, at 

organisationer bør “treat these concerns as valuable information in order to gain important ideas for 

communicating and executing the change initiative”(Ford & Ford, 2009 s.1). 

 

Under min direkte observation af den øverste leder Pelle Pedersen beskrev han, at flere medarbejdere 

såvel som underledere har udvist modstand, men disse er naturlige menneskelige reaktioner på de 

ukendte. Disse reaktioner kan finde sted overalt, både i en organisatorisk kontekst eller i privatlivet. ”Det 

kræver bare lidt tid, at overvinde modstand og få den fjernet under processen”. 73   
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I denne sammenhæng pointerer Ford og Ford (2010), at forandringsagenten ikke nødvendigvis skal fjerne al 

modstand, da modstridende forståelser eller opfattelse af forandringen ikke er ensbetydende med, at disse 

personer (medarbejdere) er modstander af forandringsinitiativet som helhed. Af denne grund kan ledelsen 

med fordel undlade at rette opmærksomheden på udelukkende eliminering af den opståede modstand 

men derimod overveje, hvordan modstand kan bidrage med værdifuld indsigt til at tilpasse implementering 

af den forslåede forandring (Ford & Ford, 2010).   

 

Dette kræver en mental omstilling af ledelsen, hvor de er villig og åben over for at lytte til den modstand, 

der er opstået i takt med forandringen, for at kunne vende denne til en ressource for implementering af 

forandringen. Perren og Megginson (1996) har en væsentlig pointe i denne sammenhæng og argumenterer, 

at modstanden skal ses som en positiv kraft i organisationer. De er af den forståelse, at modstanden kan 

være langt fra at være en begrænsende faktor for en forandring, eftersom modstanden kunne være en 

positiv ressource til fordel for organisationen. Modstand er ifølge Perren og Megginson (1996) yderst 

værdifuld for mellemledere, der synes at være i tæt interaktion med medarbejdere, hvilket betyder bedre 

kommunikation og større overblik.  

 

Ford, Ford og D’Amelio (2008) understøtter opfattelsen om, at modstanden kan vendes til en ressource for 

implementering af forandringen.  De argumenterer for, at en organisatorisk forandring kræver nye 

samtaler, de udfordres af de allerede eksisterende samtaler. Her vil de nye samtaler ikke nødvendigvis have 

en mindre værdi, men disse vil opleves problematiske, fordi de virker ukendt og mangler erfaringsgrundlag. 

Det er vigtigt, at samtaler om forandringen holdes i live, og dette sker bedst ved modstand.  

De negative omtaler er også gavnlige for forandringen, da det ifølge Ford, Ford og D’Amelio (2008) er 

noget, der holder emnet i spil, og giver ledelsen mulighed for at legitimere og afklare 

forandringsprocessen(Ibid. s.368).  Mellemlederen Christian Nielsen udtrykker, at første gang der blev talt 

om forandringen var for ca. 1 år siden, hvor emnet om forandringen var meget aktuelt, ”så blev emnet 

glemt i flere måneder og lige i dag blev der snakket om projektet igen ude på gangen”74. Under mit 

praktikforløb i den tekniske afdeling blev emnet om forandringen flere gange drøftet i fællesskab med 

håndværkerne, hvor nogle medarbejdere udtrykte deres bekymringer for forandringen, og andre var 

mistroiske og modstandere af disse, som medarbejderne betoner ’urealistiske’ ændringer i forhold til den 

eksisterende virkelighed i Tivoli. Således bidrager den negative omtale om forandringen til, at emnet holdes 

i spil, samt give andre mulighed for at deltage i samtalen (kommunikationen). ”Rather than being an 

obstacle or detriment to successful change, therefore, resistance paradoxically may be a critical factor in its 
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ultimate success. (..) if people want a change to die (i.e., go out of existence), they would be better off not 

talking about it than engaging in existence-giving “resistance” communications that provide energy and 

further its translation and diffusion”.75     

Når der bliver talt negativt om forandringen, får forandringsagenten mulighed for at klarlægge, hvad 

forandringen indebærer, hvilket efterfølgende kan bidrage til præcisering- og legitimeringen af 

forandringen samt give medarbejderne mulighed for at oversætte den til egen kontekst (Ibid. s.368). Denne 

oversættelse vil være med til at understøtte medarbejdernes accept og engagement for forandringen 

(Ibid.). Hertil skal det bemærkes, at forandringsagentens eget syn på modstand er med til at afgøre hvorvidt 

modstand kan ses som en barriere eller som en positiv ressource der gavner forandringen.   

Ford, Ford og D’Amelio (2008) argumenterer for, at når ledelsen anskuer medarbejdernes modstand som 

”rational”, hvilket kan bidrage med værdifuld indsigt til forandringen, motiveres herved forandringsagenten 

til at afholde samtaler med medarbejderne hvor begge parter drøfter den opståede modstand med henblik 

på at skabe stærke samarbejdsrelationer og øget engagement (commitment) blandt disse modstandere. Et 

øget engagement i processen, betyder hermed et højere niveau af ’accept’.   

I tråd med Weicks (1995) teoretiske forståelse fremhæves, at ’sensemakeren’ skaber sine omgivelse 

gennem handlingen. Dvs. ledelsen er medskaber af deres egen virkelighed og dette afgør deres handlinger.  

Når ledelsen handler med henblik på at skabe mening med en forandring, får disse handlinger 

medindflydelse på processen, eftersom antagelser, følelser og handlinger påvirker indbyrdes. Derved vil en 

leder med en antagelse, der fortolker modstand som en ’irrational’ menneskelig reaktion vil som 

konsekvens heraf behandle disse reaktioner som ’modstand’, hvilket medføre, at medarbejderne i takt 

hermed reagere tilbage som modstandere overfor- ledelsen og den pågældende forandring.  

I forlængelse heraf referer Weick (1995) til Follett (1924), der anvender begrebet ’adjustment’ til at 

beskrive at aktør og omgivelser i en organisation gensidigt påvirker hinanden. I forbindelse med den 

omtalte forandring skal det forstås, at ledelsen er påvirket af omgivelserne, og er med sine handlinger med 

til at forme medarbejdernes handlinger som virker tilbage på omgivelserne (Weick, 1995 s. 32-33).  

Dette kan f.eks. sammenlignes med et fodboldhold, hvor det ikke er muligt at adskille træneren og 

spillerne, netop fordi de er i tæt samspil med hinanden, om at skabe et stærkt og succesfuld hold fremfor 

et ganske almindeligt hold. I en organisatorisk sammenhæng er lederens tilgang til medarbejdernes 

reaktioner med til ar afgør om modstand bliver opfattet som en barriere for handlemulighederne eller som 

en positiv ressource, der kan vendes til engagement (commitment).  

Lederen i den tekniske afdeling (Pelle Pedersen) er af den opfattelse at medarbejderenes reaktioner tolkes 

som modstand, som en naturlig reaktion, der skal overvindes. Sådan en kategorisering af medarbejdernes 
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reaktioner som modstand skaber ikke rammerne for, at ledelsen formå at vende modstand til engagement, 

hvilket jeg formoder, var en af årsagerne til, at forandringen på en måde er blevet tilsidesat i flere måneder 

uden fremskridt eller fremgang i processen.   

 

I den anledning er det yderst relevant at understrege, at visse modstandstyper er negative, imens andre er 

værdifulde for organisationen. Ledelsens opgave er at være i stand til at håndtere disse forskellige typer af 

modstand, som nogle gange skal håndteres individuelt og i andre tilfælde i grupper. Maurer (2009) har en 

væsentlig pointe i forhold til dette og argumenterer, at der findes tre typer af modstand der opstår ved   

enten rationelle begrundelser (Jeg forstår det ikke), emotionelle reaktioner (Jeg kan ikke lide det) eller 

manglende personlig tillid til ledelsen (Jeg kan ikke lide dig).  

 

Udtalelserne fra mellemledere- såvel som medarbejderne peger i retning af, at deres reaktioner 

(modstand), falder indenfor alle de tre typer af modstand (Med2, Med4 og Med5: interviews), men i 

forhold til hvor den værdifulde information findes, synes det hensigtsmæssigt at rette fokus på den 

rationelt begrundede modstand. Mellemleders- og medarbejdernes rationelle begrundelser finder sted på 

et forståelsesmæssigt plan, hvor de rent intellektuelt synes ikke har forstået den information eller mening, 

der er kommunikeret om forandringen. I forhold til de emotionelle reaktioner som handler om de 

følelsesmæssig barriere synes mellemledere har forstået budskabet ved den forslåede forandring, og har på 

baggrund heraf ikke brug for at få dette kommunikeret endnu en gang. Om denne type af modstand 

påpeger Maurer:  

”When Level 2 is active, it makes communicating change very difficult. When adrenaline shoots through our 

systems, we move into a fight-or-flight mode (or we may freeze like a deer in the headlights). We stop 

listening. No matter how terrific your presentation is, once people hear “downsizing,” their minds (and 

bodies) go elsewhere. This is uncontrollable. They are not choosing to ignore you; it’s just that they’ve got 

more important things on their minds – like their own survival” (Maurer, 2009 s.13).  

 

For at ledelsen (forandringsagenten) i Tivoli kan være i stand til at skabe rammerne for, at medarbejdernes 

såvel som mellemleders modstand kan vendes til en værdifuld ressource (engagement), er Pelle Pedersen 

nød til at reflektere over sit eget syn på disse reaktioner og sin tilgang til forandringer. 

Hvis ledelsen anskuer forandringen ud fra et meningsskabende tilgang (Weick & Quinns 1999), hvor 

forandringsagenten har som funktion at skabe mening, kan han ligeledes med fokus på den værdifuld 

information der ligger i den rationelt begrundede modstand være i stand til at vende modstanden til 

engagement.   
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I praksis kan Tivoli (den tekniske afdeling) med fordel overveje følgende strategier (hvad angår modstand), 

der beskrives i det næste afsnit med henblik på at håndtere de ledelsesmæssige udfordringer der er 

forbundet med forandringsprocessen for at kunne gennemføre en vellykket forandring.  

     

9.1.4. Håndtering af modstand 
I nærværende afsnit vil jeg gennemgå to udvalgte praksisser/strategier, som jeg mener, er relevante i 

forhold til håndtering af modstand og implementering f vellykket forandringer. Gennemgangen af disse 

praksisser vil tage udgangspunkt i følgende modstands-teorier (Kotter & Schlesinger 1979, Coch and French 

1948, og Holst-Mikkelsen og Poulfelt 2008).  

 

9.1.5. Medarbejderinvolvering  
 

Medarbejdernes deltagelse og involvering er gennem årene blevet anerkendt som ret effektive metoder, 

der kan gavne forandringsprocessen og reducere de negative aspekter der forbindes med modstand mod 

forandring. Ifølge Coch and French (1948) fremhæves, at medarbejderinvolvering i lærings-, planlægnings- 

og implementeringsfasen af en forandringsproces spiller en væsentligt rolle i forbindelse med 

engagementet til forandring, hvilket også kan være med til at mindske graden af modstand.  

Coch and French (1948) mener at, ”participation led to the acceptance of new practices because it 

encouraged the group to ‘own’ them as a group goal. This ownership offered the bonus of new group norms 

that helped to implement and sustain the changes” (citeret i Hayes, 2010 s.203).    

I forhold til Kotter & Schlesinger (1979), så fremhæver de nogle forskellige virkemidler som kan dæmpe 

modstanden mod forandring. Her udover vigtigheden af involvering udpeges kommunikationen, support, 

forhandling, manipulation eller tvangsforskellige måder, hvorpå ledelsen kan håndtere modstand mod 

forandring. Uden at tale til medarbejderne og lytte til deres forslag og ideer synes det næsten umuligt at 

udnytte de mulige fordele der kan ligge i modstanden.    

Holst-Mikkelsen og Poulfelt (2008) har også en relevant pointe i forhold til involvering, som argumenterer, 

at personlig involvering i processen er afgørende for at der skabes følelse af ejerskab og commitment med 

forandringen (s.50). Dog skal det pointeres, at såfremt involveringen ikke resulterer i tilstrækkelig 

handlekraft, hvor der justeres på forandringen på baggrund af medarbejderenes feedback og anbefalinger 

kan det føre til bristede forventninger.  
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I forhold til den omtalte forandring synes det væsentligt, at medarbejdernes feedback og ideer til 

forandringen til informationsmødet (eller evt. forslaget om at indrette værkstedet med glasvægge) med 

fordel overvejes af ledelsen og omsættes til handlinger, eftersom en negligering af disse, vil som 

konsekvens heraf få en negativ effekt på involveringen, som føre til frustration i blandt medarbejderne og 

dermed mindre commitment til forandringen.   

Flower (1962) har en relevant pointe i forhold til dette og argumenterer, at ledere skal være i stand til at 

give medarbejderen mulighed for at forme forandringen, således at medarbejderen føler, at det er hans 

egen.  Flower (1962) ser muligheden for medarbejderinvolvering i processen som det vigtigste skridt i 

forbindelse med håndtering af modstand.     

Hvis en organisation skal formå at lykkes med en forandring synes det nærmest uopnåeligt, at toplederen 

alene har den nødvendig tid og de muligheder der er påkrævet for at nå tilstrækkeligt ud med budskabet til 

alle medarbejdere i organisationen. Ofte er opgaven så kompliceret, at virkemidler som intern 

massekommunikation eller detaljeret mål- og strateginedbrydning heller ikke kan være tilstrækkelig nok til 

at løse opgaven Holst-Mikkelsen og Poulfelt, 2008 s.174).  

Derfor er der ofte i praksis behov for involvering af en mellemleder, som kan være i stand til at ’nå ud’ til de 

fleste medarbejdere og være der for dem under en forandringsproces. Holst-Mikkelsen og Poulfelt (2008) 

argumenterer med udgangspunkt i et studie fra INSEAD, at mellemledere spiller en vigtig rolle i takt med 

implementering af forandringer. For det første besidder mellemledere mange gode ideer kan 

implementeres. For det andet har mellemledere en bedre position i organisationens uformelle netværk end 

topledelsen, hvilket er effektivt forhold til implementering af vedvarende forandringer. For det tredje har 

mellemledere bedre indsigt i medarbejdernes følelsesmæssige behov og bedre forståelse for deres 

situation.  

I en situation hvor mellemledere er modstandere af forandringen, som det er tilfældet i den omtalte 

forandring i Tivoli, går ledelsen glip af rige muligheder for at bruge mellemlederne effektivt i takt med den 

foreslåede forandring. Den øverste leder (Pelle Pedersen) bør derfor med fordel have for øje, at 

mellemlederne med den strategiske rolle de besidder kan bidrage med indholdsrig information omkring 

hvad der sker med medarbejderne, og derudover kunne opfange mulige udfald ved forandringsprocessen, 

som kan justeres undervejs. Når mellemledere involveres er de også med til at holde momentum i 

forandringer der foretages, og med til at sikre at organisationen ikke ender i en kaotisk tilstand (Ibid. s.175).  

9.1.6. Uddannelse og kommunikation    
En af de mest anvendte metoder til at håndtere modstand mod forandring er ved at uddanne folk om 

behovet for forandringen. Denne uddannelse indebærer en høj grad af effektiv kommunikation af ideer, 

der hjælper medarbejderne med at se forstå behovet og logikken bag forandringen.  
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Kotter & Schlesinger (1979) argumenterer for, ”The education process can involve one-on-one discussions, 

presentations to groups, or memos and reports” (s.5).  

Andre teoretikere som Thaler og Sunstein (2009) hævder, at folk er mere tilbøjelige til at blive overbevist 

med en forandring, hvis ledelsen i sin kommunikation sætter fokus på konsekvenserne af ikke at forandre 

sig (som organisation), snarere end at fokusere på fordelene ved at gennemføre disse ændringer (Hayes, 

2010 s.202).  

Dette hænger sammen med at mennesker hader at tabe noget end de kan lide at vinde noget (loss averse) 

” Roughly speaking, losing something makes you twice as miserable as gaining the same thing makes you 

happy” (Thaler og Sunstein, 2009 s.36).  

Kommunikation ses derfor som en vigtig virkemiddel til at reducere modstand, der er opstået i forbindelse 

med en forandringsproces og kan samtidig være med til at øge den enkelte medarbejders 

forandringsparathed, som har en afgørende betydning for at lykkes med en strategi.  

Yderligere skaber kommunikationen dialog omkring og indsigt i, medarbejdernes tanker om forandringen, 

således at ledelsen sikrer medarbejderne en følelse af indflydelse og medbestemmelse. Dette kan give 

medarbejderne følelse af ejerskab til forandringen samt overbevise dem om behovet for forandringen.    

9.1.7. Delkonklusion  
Analysen har tydeliggjort, at medarbejderne i Tivolis tekniske afdeling forholder sig til forandring med 

fastholdende kræfter, hvormed der menes, at forandringen bliver mødt med barriere i form af modstand, 

der vanskeliggør igangsættelsen af forandringen. Dette forekommer på baggrund af, at forandringen menes 

vil have en negativ effekt på de eksisterende vaner og arbejdsmiljøer i de forskellige afdelinger. For at 

lykkes med en forandring er det vigtigt med et ’felt-need’, som refererer til individets indre forståelse om at 

forandringen er nødvendig.  

Eftersom et lavt ’felt-need’ iblandt medarbejderne i organisationen vil formentlig give anledning til, at der 

opstå modstand mod forandring, ligesom det er tilfældet iblandt medarbejderne i TTA.  

Ligeledes er der tale om en opstået modstand mod forandring iblandt mellemlederne i afdelingen. 

Mellemledernes modstand kan tolkes ud fra tre aspekter, hvor det første udgøres af, at forandringen 

menes at være en trussel mod de eksisterende vaner som mellemlederne frygter at miste.  

For det andet synes mellemlederne ikke har formået at skabe en forståelse for forandringen. For det tredje 

har mellemlederne en helt anden opfattelse af forandringen end den øverste leder, som i modsætning til 

mellemledere ser forandringen som en fordelagtig plan, der er gavnligt for hele organisationen. Dette har 

illustreret, at den ledelsesmæssige udfordring der er forbundet med medarbejderne- og mellemledernes 



                                        15.01.2018 
 

 81 

modstand besår i håndtering af denne adfærd ved at vende denne modstand til engagement.     

Når ledelsen anskuer medarbejdernes modstand som ’rational’, hvilket kan bidrage med værdifuld indsigt 

til forandringen tilskyndes forandringsagenten til at afholde samtaler med medarbejderne for at tale om 

den opståede modstand, med henblik på at skabe stærke samarbejdsrelationer og øget engagement.  

Lederen af den tekniske afdeling opfatter medarbejdernes reaktioner som modstand, der kategoriseres 

som en naturlig reaktion der skal overvindes. En sådan kategorisering af modstand synes problematisk, da 

den øverste leder ikke har formået at skabe rammerne for, at denne kan vendes til engagement, hvilket 

som konsekvens heraf blev forandringen tilstedesat i mange måneder uden fremgang eller fremskridt.  

Forandringsagenten kan med fordel overveje den værdifulde information, der ligger i det rationelt 

begrundet modstand for at formå at vende modstand til engagement. Ydermere kan anvendelse af 

forskellige virkemidler være fordelagtige i forbindelse med håndtering af modstand. Her bl.a. forslås 

medarbejderinvolvering og kommunikation.    

10. Diskussion  
Følgende afsnit vil indeholde en diskussion af undersøgelsens resultater med fokus på den teoretiske 

ramme, metode og det empiriske undersøgelsesobjekt, som har dannet grundlag for min konklusion.  

Med udgangspunkt i den socialkonstruktivistiske tilgang er resultaterne blevet konstrueret på baggrund af 

et samspil mellem den teoretiske ramme og Tivoli casen.  

Derfor synes det væsentligt at diskutere den teoretiske ramme i forhold til de tre fokusområder i 

undersøgelsen henholdsvis; tilgangen til forandringer, meningsskabelse og modstand mod forandringer.  

10.1.Refleksion over Lewin og Weick & Quinns  
Jeg har ganske bevidst valgt at belyse de ledelsesmæssige udfordringer, der er forbundet med 

forandringsprocessen i TTA med udgangspunkt i forandringsteorier der har forskellige tilgang til 

forandringsledelse. Formålet med dette valg var at demonstrere hvordan forskellige tilgange til 

forandringer kan bidrage med forskellig indsigt i forhold til forandringsagents rolle i takt med 

implementering af en forandringsproces. Imens Lewin og Kotter ser organisationer som værende stabile og 

objektive enheder hvor forandringer anses som episodiske, anskuer Weick & Quinns organisationer som 

ustabile med kontinuerlige forandringer.  

Den episodiske tilgang til forandringer bygger på antagelsen om, at organisationen indenfor en planlagt 

tidsrum bevæger sig fra en eksisterende stabil tilstand til en ønskværdig tilstand, hvor forandringsagentens 

primære rolle er at skabe forandringen. I modsætning heraf bygger de kontinuerlige (flydende) 

forandringer på antagelsen om, at organisationer er socialt konstrueret (altså ikke objektive), samt er i 
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konstant bevægelse, hvor forandringsagentens primære rolle er meningsskabelse, der faciliterer 

forandringen.   

Jeg er bevidst om, at Lewin- og Kotters episodiske tilgang til forandringer beskyldes for at simplificere 

virkeligheden, dog fandt jeg det hensigtsmæssigt at inddrage (blot) den første fase af 

forandringsmodellerne til at belyse udfordringen med skabelse af nødvendigheden for forandringen. I 

denne sammenhæng har Sinek S. (2009) også en væsentlig pointe, hvor der argumenteres, at ledelsen bør 

kommunikere indefra udad med vægt på hvorfor disse ændringer vil skabe et bedre arbejdsmiljø, der øger 

effektivitet og samarbejdet på tværs. Når en grundig forklaring på, ’hvorfor niveauet’ bliver identificeret 

overfor medarbejderne kan man derefter bevæge sig mod det næste stadie som handler om hvordan 

handlingerne kan realisere den tro, den knytter sig til ”hvorfor”, som i sidste ende resulterer i ”Hvad” man 

ønsker at opnå med forandringen. ”When WHY, HOW & WHAT are in balance, authenticity is achieved and 

the buyer feels fulfilled”.76   

I tråd med Lewin- og Kotters forandringsmodel kan ”hvorfor” sammenlignes med den første fase, hvor 

ledelsen kommunikere ud hvorfor de vurdere det nødvendigt at bryde på den eksisterende status quo og 

forberede organisationen på forandringstiltaget.   

Weick & Quinns teoretisering anvendes fordi vi befinder os i en foranderlig verden, hvor der stilles høje 

krave til både ledere og medarbejderne om at påtage sig lederskab, når organisationer udsættes for 

uventede situationer. Dette er især fordelagtigt hvis alle aktørerne i organisationen kan være i stand til at 

skabes en fælles forståelse af nu-situationen og foretager handlinger, der skaber mening, en ny fælles 

forståelse og en vision for fremtiden. Dette kræver dog, at de forskellige initiativer der foretages af 

aktørerne understøtter og ikke blokerer for hinanden. Hvis ikke alle organisationsmedlemmer trækker i 

samme retning, bliver visionen vanskelig at realisere.    

Overordnet set synes begge tilgange at have fordele og ulemper i takt med organisatoriske forandringer. En 

anden pointe, som jeg synes er relevant i denne sammenhæng, er at begge tilgange har modstridende syn 

på organisationer, men alligevel ser jeg et fællespunkt, hvor begge tilgange understreger vigtigheden af 

ligevægt i organisationer. I forhold til medarbejderne er dette meget relevant, da individer i en organisation 

naturligvis vil have tendens til at søge omgivelser med relativ stabilitet og perioder med nærmest (ingen) 

forandringer.  

Lewin og Weick & Quinns anvender jeg til belysning af forskellige analysepunkter, men der hvor Holst-

Mikkelsens og Poulfelts kommer i billedet med sin teoretisering om de afgørende faktorer for at lykkes med 
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en forandring (herunder mening, commitment (engagement) og handlekraft) bliver det hensigtsmæssigt at 

drage paralleller Lewins- og Weick & Quinns teoretiske forståelse.  

Det skal pointeres, at jeg har været bevidst om (Lewin) og (Weick & Quinns) forskellige tilgange/syn til 

organisationer, men det synes, at det er forandringsagentens rolle (fremfor min rolle som forsker) at tage 

stilling til, hvilke antagelser der vurderes mere hensigtsmæssige i forhold til den virkelighed der eksisterer i 

organisationen. Der hvor jeg kommer i billedet og får en væsentlig rolle, er når jeg anvender forskellige 

forandringsteorier der giver ledelsen anledning til overvejelser og refleksion, der kan bidrage med nye 

perspektiver på forandringsprocessen i Tivolis tekniske afdeling. 

10.1.1. Refleksion over Weick  

Det er uundgåeligt at bemærke, at Weick har haft en stor indflydelse på min teoretisk forforståelse og 

afhandlingens konklusioner. Dette er sket ved at koble Weicks (1995) teoretiske forståelse til Tivoli casen, 

hvilket kan ses problematisk, eftersom anvendelsen af Weick giver læseren anledning til, at han/hun bliver 

nød til at udfylde hullerne i forfatterskabet, således at fortolkningen af begreberne bliver subjektivt. 

Når afhandlingens konklusioner er konstrueret på basis af subjektive fortolkninger af Weicks begreber, har 

dette konsekvenser for pålideligheden (reliabiliteten) af disse resultater. Herved bliver spørgsmålet, om 

andre (forskere) kan være i stand til at komme frem til de samme konklusioner, hvis de gentog samme 

undersøgelse?   

I tråd med den socialkonstruktivistiske tilgang, er det ikke realistisk at opnå objektivitet, hvilket betyder at 

selvom andre gentage samme undersøgelse er det ikke sikkert at de opnå samme resultater.   

I forhold til min anvendelse af Weick, som en teoretisk ramme, der i samspil med Tivoli casen har dannet 

grundlag for min konklusion, finder jeg det nødvendigt at pointere, at dette kan betyde en forringelse af 

pålideligheden af resultaterne, dog er det ikke ensbetydende med, at dette har samme effekt på 

gyldigheden (validiteten) af min konklusion. Da konklusion synes at være brugbar og af høj grad validitet i 

forhold til den organisatoriske sammenhæng, der havde afsæt i forandringsprocessen i TTA. 

10.1.2. Refleksion over modstand 

Igennem de forskellige teorier, der omhandler modstand er jeg kommet frem til den forståelse, at uanset 

hvilke forandring en organisation præsentere for medarbejderne, vil der oftest være en gruppe (hvis ikke 

alle), der udviser modstand mod den pågældende forandring. Her forekommer det vigtigt at understrege, 

at visse modstandstyper er negative, imens andre er værdifulde for organisationen. Ledelsens opgave er at 

være i stand til at håndtere disse forskellige typer af modstand, som nogle gange skal håndteres individuelt 

og i andre tilfælde i grupper.  I forhold til modstand mod forandring har jeg fundet det hensigtsmæssigt, at 



                                        15.01.2018 
 

 84 

inddrage et nyt syn på fænomenet, der giver stof til eftertanke og refleksion. Ledelsesrådgiveren og 

forfatter til ”Livsfarlig ledelse” Christian Ørsted, er af den opfattelse, at der ikke eksistere modstand mod 

forandringer i virkeligheden, dog er der modstand mod dårligt gennemførte forandringer.77 Han 

argumenterer for, at modstand er et symptom på, at ledelsen har foretaget noget forkert under 

forandringsprocessen. Ved at perspektivere denne argument til min anvendte case i afhandlingen giver 

dette megen god mening, eftersom medarbejderne giver udtryk, at de er villig til at forandre sig, hvis 

forandringen ses realistisk i forhold til nu-situationen i TTA.  

Det er logisk at argumenterer, at dårlig ledelse skaber modstand. Men i den sammenhæng er det modstand 

mod dårlig ledelse, og ikke mod forandring!. 

Situationen bliver især problematisk når ’lederne’ træffer beslutninger på baggrund af f.eks. tal på et stykke 

papir, fremfor at have grundigt indblik i arbejdsmiljøjet hvor medarbejderne opererer til dagligt og har 

større indblik i, hvad der fungerer bedst. Føler medarbejderne, at der ikke bliver lyttet til dem i takt med en 

forandring kan dette hurtigt udvikle sig til konflikter mellem parterne og besværliggør implementering af 

processen, da medarbejderne vil fortolke dette, som at ledelsen ønsker at presse forandringen ned over 

hovedet på dem.78      

11. Konklusion   
Konklusionen har til hensigt at besvare afhandlingens problemformulering, som baserer sig på, hvilke 

ledelsesmæssige udfordringer er forbundet med forandringsprocessen i Tivolis tekniske afdeling og 

hvordan ledelsen kan være i stand til at håndtere disse udfordringer.  

På baggrund af analysen, kan det hermed konkluderes, at de ledelsesmæssige udfordringer kan deles op i 

tre forhold; 1) Skabelse af nødvendigheden for forandringen, 2) meningsskabelse (sensemaking), 3) 

modstand mod forandring  

I forhold til skabelse af nødvendigheden for forandringen har analysen tydeliggjort, at når menneskerne har 

en ægte fornemmelse for forandringen, får de samtidig følelsen af, at der er behov for at handle i takt med 

de kritiske problemer ’her og nu’ og ikke på et fremtidigt tidspunkt. Skabelse af en ægte nødvendighed for 

forandring forlanger et brud på den eksisterende status quo, som ifølge Lewin kaldes ’optøning’. 

Medarbejderne i TTA synes at være af den opfattelse, at det ikke er nødvendigt med et åbent 

værkstedsmiljø, eftersom dette ses som en urealistisk plan i forhold til den virkelighed der er tale om i 
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organisationen. En af de bedste måder, hvorpå ledelsen i TTA kan overbevise medarbejderne om behovet 

for forandringen er ved at fremlægge evidens der peger på nødvendigheden af den forslåede forandring.   

For eksempel kan ledelsen fremlægge evidens eller undersøgelser, der viser at produktiviteten har oplevet 

forringelse i den seneste periode eller evidens på at den nye omstrukturering vil skabe et mere overskueligt 

arbejdsmiljø eller anden bevis, der understøtter beslutningen om forandringen.   

Ydermere kan ledelsen med fordel overveje følgende virkemidler, der åbner op for flere muligheder for at 

skabe en reel følelse af tvingende nødvendighed blandt medarbejderne, der motivere dem til at ville 

forandringen. 1) Inddrage den eksterne realitet ind i organisationen hvor man fremkalder en krise. 2) Det er 

vigtigt at handle med tvingende nødvendighed hverdag. 3) Fokusere på muligheder i kriser. 4) Modstandere 

skal håndteres.    

En alternativ måde, hvorpå ledelsen i Tivoli kan overvinde udfordringen med at skabe en fælles forståelse 

for nødvendigheden af forandringen, er ved at anskue forandringen ud fra en kontinuerlig (flydende) 

forandringstilgang (Weick & Quinns, 1999). Dette betyder, at forandringsagentens funktion bliver at skabe 

mening, der gør ham i stand til at justere den retning hvorpå organisationen bevæger sig og bliver således 

mindre kontrollerende. Gennem en høj grad af kommunikation og dialog opnår individer og grupper det, 

som Weick og Quinn (1999: 381) beskriver som ”a shared set of meanings and a common thinking process”.  

Ud fra dette perspektiv bliver udfordringen ikke at genfinde ’ligevægten’ i organisationen, men derimod at 

fokusere på de forandringer, der konstant er undervejs og som ikke har en ende.   

Her forekommer det hensigtsmæssigt, at forandringsagenten og medarbejderne kommer i dialog med 

hinanden for at finde frem til, hvor de står henne nu, hvordan de er kommet hertil, og hvordan de kommer 

videre herfra.  

I forhold til meningsskabelsen har analysen tydeliggjort en række konstateringer i forhold til 

meningsskabelsen med forandringen, hvor medarbejderne såvel som mellemledere siges har skabt en 

mening, der modsætter sig den øverste leders opfattelse og mening med forandringen.  

Ledelsen har kun afholdt et enkelt informationsmøde for alle medarbejdere og mellemledere, hvilket havde 

forårsaget, at medarbejdernes meningsskabelse i høj grad blev påvirket af det sociale aspekt, hvor der blev 

udvekslet negative meninger omkring forandringen.  

Desuden har analysen konstateret, at de uformelle processer også kan have en indflydelse på 

meningsskabelsen af den omtalte forandring. Eftersom man i organisationer skelner mellem to typer af 

netværk, som forbinder agenterne til hinanden i et legitimt netværk og et skyggenetværk.  

I denne sammenhæng synes det problematisk, at ledelsen ikke har udpeget en medarbejder med en central 

position i det uformelle netværk, der fungerer som en uformel forandringsagent, der kan være i stand til at 



                                        15.01.2018 
 

 86 

præge medarbejdernes mening med forandring i skyggenetværket langt bedre end hvad ledelsen er i stand 

til. Dette leder til tre handleanvisninger, som jeg mener, vil gavne ledelsen i Tivolis tekniske afdeling i 

forbindelse med at håndtere udfordringen ved meningsskabelse i forbindelse med den forslåede 

forandring. 

1. For det første opfordres ledelsen til at være i en løbende og uformel dialog med medarbejderne for 

at kommunikere hovedbudskabet med forandringen til den enkelte og derved præger 

meningsskabelsen. Således, at ledelsen får mulighed for at opfange mulige problemstillinger i tide, 

forstå organisationens oplevelser af forandringsprocessen og derved følger momentum i 

implementeringsprocessen.  

  

2. For det andet kan ledelsen i Bastionen med fordel overvej at præge de kommende møder og 

begivenheder med plausible og sammenhængende forklaringer, som afspejler medarbejdernes 

erfaringer og forventninger, vækker nogle positive følelser og tanker hos den enkelte og giver ikke 

mindst anledning til energi og handling.  

3. For det tredje kan ledelsen med fordel identificere en uformel forandringsagent, der kan præge de 

andre medarbejders meningsskabelse i organisationens skyggenetværk, hvilket er en væsentlig 

succesfaktor for at lykkes med forandringen.   

 

 I forhold til modstand mod forandringen, har analysen konstateret, at medarbejderne i TTA forholder sig til 

forandring med fastholdende kræfter, hvormed der menes, at forandringen bliver mødt med barriere i form 

af modstand, der vanskeliggør igangsættelsen af forandringen.  

Dette forekommer på baggrund af, at forandringen menes vil have en negativ effekt på de eksisterende 

vaner og arbejdsmiljøer i de forskellige afdelinger.  

Ligeledes er der tale om en opstået modstand mod forandring iblandt mellemlederne i afdelingen. 

Mellemledernes modstand kan tolkes ud fra tre aspekter, hvor det første udgøres af, at forandringen 

menes at være en trussel mod de eksisterende vaner som mellemlederne frygter at miste.  

For det andet synes mellemlederne ikke har formået at skabe en forståelse for forandringen. For det tredje 

har mellemlederne en helt anden opfattelse af forandringen end den øverste leder, som i modsætning til 

mellemledere ser forandringen som en fordelagtig plan, der er gavnligt for hele organisationen 

For at ledelsen kan være i stand til at håndtere denne udfordring, er det anbefalet, at denne adfærd vendes 

til engagement (commitment), da anskuelse af medarbejdernes modstand som ’rational’, kan bidrage med 

værdifuld indsigt til forandringen. Forandringsagenten i TTA kan med fordel overveje den værdifulde 



                                        15.01.2018 
 

 87 

information, der ligger i det rationelt begrundet modstand for at formå at vende modstand til commitment.  

Ydermere kan anvendelse af forskellige virkemidler være fordelagtige i forbindelse med håndtering af 

modstand. Her bl.a. forslås medarbejderinvolvering og effektiv kommunikation.   

Det synes væsentligt, at lederen formår at give medarbejderen mulighed for at forme forandringen, således 

at medarbejderen føler ejerskab til forandringen. Ydermere er der ofte i praksis behov for involvering af 

mellemledere, som kan være i stand til at ’nå ud’ til de fleste medarbejdere og være der for dem under 

forandringsprocessen. 

Slutteligt fremhæves, at en høj grad af effektiv kommunikation kan være en relevant virkemiddel til at 

reducere modstand, der er opstået i forbindelse med en forandringsproces og kan samtidig være med til at 

øge den enkelte medarbejders forandringsparathed, som har en afgørende betydning for at lykkes med en 

strategi. 

12. Perspektivering  

Denne afhandling sætter fokus på de ledelsesmæssige udfordringer, der er forbundet med en vellykket 

forandringsproces i en specifik organisation.  

Set i det store samfundsperspektiv, kan der rejse sig en række spørgsmål til ledere om, hvor vidt de i er 

klædt tilstrækkeligt godt på i virkeligheden, til at foretage vellykket forandringer. Om ledelsen er i stand til 

at håndtere dilemmaer og kompleksiteten af de organisatoriske forandringer. Om ledelsen er villig til at 

indgå i dialog med medarbejderne på basis af en oprigtig interesse for praksisfeltet.  

 

Afhandlingen har illustreret en række elementer, som ledelsen i TTA med fordel kan overvej i forbindelse, 

med implementering af den foreslåede forandringsproces, men disse anbefalinger forsøger ikke at fremstå 

som en standard formalia, der er ’bedst at anvende’ i praksis. Eftersom der ingen gylden opskrift findes, er 

det gennem undersøgelsen til gengæld lykkedes at præsentere læseren (praktikeren) nogle anbefalinger, 

som en mulighed hvorpå man kan reflektere over de mest relevante nøglepunkter i forhold til at lykkes 

med en lignende forandring. Det skal bemærkes, at disse anbefalinger skal kombineres med en god 

forståelse for de strategiske ledelsesopgaver og tilrettelæggelse af strategien med udgangspunkt i de lokale 

betingelser der eksisterer i en given organisation, hverken der tales om en privat eller offentliglig 

organisation.  
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