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Summary 

This paper is about change management and how rebranding can be used as a strategy to change 

organizations. 

This paper will examine following questions: 

-How can rebranding be used as a change strategy in leadership? 

-And how can I, as the leader, be inspired by changes at the library of Hedemarken in Albertslund?  

This paper is a fieldstudy, I have used an ethnographic research method along with interviews, both 

focus group interviews, and semi structured interviews. 

I have used the library of Hedemarken in Albertslund as my casestudy (In the rest of the paper Hb) 

I have used the inductive approach in my empery, as I have let my empery be essential for my choice 

of theory. 

The theory used is the narrative theory, the communication triangle by Heidi Hansen, theory about 

reflections and reflectivity, and articles by Hanne Dorthe Sørensen about change management and 

future ready leadership by Christa Breum Armhøj. 

The empery in this paper deals some of these themes: 

 Reflection og reflectionculture 

 Innovation 

 Welfare in new ways 

 Leadership that affects  

 Rebranding as innovation and narratives  

 Join language 

 The performative and creativity 

 Participants affects the outcome/the experience 

 Leading WITH your employees  

 Identity, image og etos 

 Facilitatorrole 

This paper argues that in the future leaders in the public sector must use alternative methods in 

changing their organizations and that welfare has to be something that the citizens feels, and get 

affected by. This paper also argues that leaders can use rebranding as a change strategy, but they 

have to use innovative methods, as the Hb has used in changing their library. 



Rebranding som forandringsstrategi – Masterprojekt af Louise Juul Larsen MPG 
 

5 
 

Indledning 

Jeg er daginstitutionsleder i en institution med knap 30 ansatte i Albertslund Kommune. Jeg har 

gennem de sidste 5 år været igennem en fusionsproces og bygget en daginstitution op. Jeg har 

været leder i 10 år. 

På MPG har jeg gennemført fag, som har omhandlet alt fra økonomisk strategi, strategisk ledelse til 

protreptik, coaching og eksistens og ledelse. 

 

Vægtningen i min ledelse, mellem management og lederskab, hvor managementdelen refererer til 

det at styre og beordre, hvor medarbejderen adlyder og indordner sig, og lederskabet referer til det 

at inddrage og anerkende, hvor medarbejderen forstår og er ansvarlig, kan være svær. En realitet er, 

at ledelse handler om begge perspektiver, og at forskellige kontekster kalder på dele af dem begge. 

At forene disse 2 perspektiver, er for mig en vigtig del i ledelse.  

 

Forandringer er til stede konstant, og hvordan jeg som leder arbejder med disse forandringer, bliver 

afgørende for modtagelsen hos de medarbejdere, som skal arbejde med dem.  

Weick taler om forandringer, som noget der er konstant til forskel fra Lewin, der ser det som noget 

periodevis (Hammer og Høpner 2014). Min erfaring indenfor ledelse har vist mig, at forandringer er 

konstante, og at man som leder skal kunne lede via forandringer.  

 

 I fremtiden tror jeg på, at jeg som leder må anvende innovative tiltag i mit daglige lederskab, som 

kan udvide en mere gængs opfattelse af forandringer. Arbejde med forandringer, som gør noget ved 

os, rør os, så det bliver forandringer, som er mere end blot her og nu, mere bæredygtige 

forandringer, som sætter spor i og uden for organisationen. 

 

 Dette masterprojekt er for mig en søgen efter, hvordan man kan gribe forandringer an på nye 

måder. Kan jeg gribe vores refleksioner og videns deling i personalegruppen an på andre måder, og 

kan jeg se på de forandringer vi står over for, på nye måder, men også i et samspil med de mange 

aktører der er i og omkring en organisation? 

 

 Jeg tror, at forandringer, hvis de skal give mening og sætte spor som opleves værdifulde, skal gribes 

an på andre måder, end de måder jeg ofte har været udsat for, eller selv har udsat andre for, hvor 

vægtningen i højere grad ligger på målet, fremfor vejen mod målet, og de værdifulde ting som ligger 

derimellem. 
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 Hvis jeg skal have medarbejderne med, må jeg anvende tiltag, hvor inddragelse af medarbejderne 

bliver afgørende for opgaveløsningen. Drivkraften i dette masterprojekt er at undersøge, hvordan 

det lykkedes en organisation at forandre, så det ”rykker”. 

 

Jeg er interesseret i at undersøge, hvordan jeg kan kvalificere min ledelsesopgave i fremtiden, 

således at forandringer bedst muligt omsættes til medarbejderne. Jeg må også se på de erfaringer, 

der er med til at skabe forandringer, så det giver ejerskab og mening helt ud til borgerne. 

 

Jeg har været optaget af management og lederskab både i løbet af MPG, men også i mit daglige 

lederskab, to sider som er gensidig afhængige i ledelse. En af de ting, som jeg har erfaret i mit 

lederskab er, at i tider hvor management delen har fyldt eller må fylde mest, har det været 

afgørende, at jeg på andre tidspunkter har dyrket lederskabet mere. 

 

I mit lederskab, er det vigtigt, at medarbejderne forstår meningen med de ting vi gør, således at de 

forandringer vi skaber, når helt ud til forældre og børn, og opleves meningsfulde.  Weick skriver Når 

vi skaber meningen, sker det altså ud fra fortiden og fortidens erfaringer” (Hammer og Høpner 

2014). Dvs., at de erfaringer medarbejderne har med min ledelse, bliver afgørende under 

forandringer.  

 

Sørensen skriver, at erfaringer viser, at i krisetider er det afgørende at anvende transformative tiltag. 

En stor vægtning på lederskab, hvor inddragelse og anerkendelse af medarbejderne er afgørende 

(Sørensen 2014), ellers risikerer man, at man ikke kommer sig som organisation før næste krise eller 

forandring rammer én. Og med transformative tiltag mener jeg, tiltag som udvider den traditionelle 

tilgang til forandringer, hvor der stræbes i mod at se andre måder at skabe forandringer på. I denne 

opgave har jeg set på en organisation, som har anvendt mere utraditionelle tiltag i forandringer, end 

de forandringer jeg selv har været igennem, og som jeg har oplevet. Det gælder både de 

forandringer jeg selv har været udsat for, men også har udsat andre for igennem mit lederskab. Jeg 

har valgt at se på en organisation, der fokuserer på eksperimenter og performative tiltag, som kan 

rykke ved den gængse opfattelse, hvor en intensiv inddragelse af medarbejderne kommer mere ind, 

når vi skaber forandringer, store som små. 

 

Jeg har valgt at se uden for min egen institution, og valgt at tage udgangspunkt i en rebranding af 

bibliotekerne i et udsat boligområde i Albertslund. Hedemarkens Bibliotek (herefter kaldet Hb).  
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Jeg vælger at se uden for mit eget område, dels fordi, jeg gerne vil se åbent og nysgerrigt og uden for 

mange forforståelser på en type af forandringer, som handler om at fortælle om en anden måde at 

være bibliotek på, hvor det performative og det at opleve noget sammen, spiller en stor rolle. Og 

dels for nemmere at kunne analysere mere åbent uden mig selv som aktør i forandringerne, og gå på 

opdagelse i en anden verden end min egen?  

 

Jeg oplever, at der er et problem eller en udfordring i at få medarbejdere med i forandringer, og at 

den måder vi brander os på, ikke altid skaber gehør og får medarbejderne med. Jeg har i dette 

projekt fundet nogle, som har håndteret forandringer på en ny og anderledes måde, og det vil denne 

opgave tage udgangspunkt i. Det har ikke været muligt at finde en institution inden for 

daginstitutionsverdenen, som har grebet forandringer an på en anden eller mere eksemplarisk 

måde. Når jeg har spurgt de mere velfungerende institutioner, som er kommet igennem nogle 

meningsfulde forandringer, har jeg oplevet, at de også har stået tilbage med nogle af de dilemmaer 

eller udfordringer, som jeg har stået i, og står i. Det kan handle om at gøre tingene på samme måder, 

eller mere gængse ”modstand mod forandringer” holdninger. Da jeg blev introduceret for Hb, fandt 

jeg en organisation, som har formået at rykke ved min forståelse af forandringer, og som har skabt 

nogle markante resultater, som omtales i Albertslund Kommune. 

 

Jeg vil undersøge Hb’s metoder for at se, om jeg kan anvende nogle erfaringer i min egen praksis, 

som kan udvikle både mig som leder, men også en mulighed for at se andre muligheder ind i 

forandringer. 

Jeg er interesseret i at undersøge, hvilke forandringer der har fundet sted i Hb, for at opnå en større 

indsigt i hvilke processer, som har virket. Hvad har de gjort for at etablere et anderledes bibliotek, 

som mange taler om i organisationen Albertslund Kommune? Et bibliotek som kommer ud til 

borgerne og i det offentlige rum med fortællinger på nye måder. De tager hjem i folks hjem og 

fortæller godnathistorier, tager ud i fængslerne og har poetiske pauser (små intense oplæsninger, en 

til en), lysvandringer, hvor der fortælles historier på vandreture rundt i boligblokke med borgerne, 

for blot at nævne nogle af de anderledes måder at udbrede litteraturen på  

 Min motivation for at se på Hb er, at projektet i et udsat boligområde er så innovativt, kreativt og 

anderledes, end min egen organisation. Første gang jeg hørte projektleder Katrine Winther 

introducere Hb, og det projekt de havde udviklet, blev jeg nysgerrig fordi innovation, som ord, for 

første gang gav mening for mig. Det at tænke nyt og være kreativ har jeg i mange år forbundet med 

innovation, men jeg har oplevet innovation som lidt af ”buzzword”, ”Vi skal tænke ud af boksen” 

agtigt. Sørensen skriver at En bred misforståelse blandt forandringsledere er, at innovation handler 
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om at tænke sig til nye måder at gøre tingene på. Der skal ”tænkes ud af boksen”, som det så ofte 

omtales. Men snarere end at tænke ud af boksen handler det om at ”handle ud af boksen”, for det er 

ved eksperimenteren og afprøvning af prototyper på fx nye serviceydelser, vi når nye erkendelser, der 

ændrer vores måde at opfatte kerneopgaven på (Sørensen 2013) 

 Med introduktionen af Hb og deres måde at drive bibliotek på, var der for mig noget meget 

anderledes, betagende og virkeligt kreativt, som gav ordet innovation en oplevet mening for mig. En 

af medarbejderne siger om rebrandingen et inspirationskatalog udarbejdet over projektet, I dette 

udviklingsprojekt eksperimenterer vi altså med en revitalisering af både borgernes og de ansattes 

opfattelse af folkebibliotekets identitet. Det er derfor, at vi kalder projektet for Rebranding 

(Kulturstyrelsen og Hb, 2015) 

 Derfor vælger jeg at anvende Hb som casestudie til forhåbentligt at få en indsigt, jeg kan føre med 

over i min ledelsespraksis.  Jeg håber at opnå en indsigt, som kan føre til en ny viden, når der tales 

om forandringsledelse, eller transformativt lederskab. Hvad kan rebrandingen af Hb, og kan jeg 

overføre noget af det til min ledelsespraksis? 

I skrivende stund, midt i min afhandling, er jeg udover at være leder for min egen institution –

Sydstjernen, ligeledes konstitueret leder i en af byens største institutioner - Roholmhaven, hvor en 

sammenlægning af tre enheder har haft det svært. Ledelsen er sygemeldt. Jeg er pt. Leder både af 

min egen institution Sydstjernen og Roholmhaven, som har 35 ansatte. Dvs. at jeg har det direkte 

ledelsesansvar for ca.65 medarbejdere og 320 børn. 

Det er en forandring, eller en forstyrrelse som blot sætter endnu mere fokus på lederens evne til at 

kunne agere i konstante forandringer, og sætte fokus på lederskab og transformative processer i 

lederskabet 

Mit projekt er et empirisk feltstudie, som jeg vil uddybe nærmere i metodeafsnittet. Jeg er selv i høj 

grad aktør i den empiriske del af opgaven. Det har jeg valgt, fordi jeg har brug for at mærke, se og 

føle de stemninger og sanser, som opstår ude hos borgene, når de deltager i nogle af de 

arrangementer Hb tilbyder.  

For at give et overblik over opgavens indhold har jeg i nedenstående figur forsøgt at lave en 

opgaveoversigt over indhold, og min måde at gribe opgaven an på. 
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Problemfelt og problemformulering 

Jeg tror på, at de kommende år vil stille store krav til lederne af offentlige institutioner, om at kunne 

styre, tænke strategisk og se muligheder i det ”umulige”.  Finde nye veje ind i ledelse, når nu vi ikke 

kan gøre ”som vi plejer”.  

Problemfelt  og 
problemformule

ring

Metodebeskrivelse

-Etnografisk feltstudie 

-Interviewformer

Teori - til at 
analysere med:

- Narrativ teori

-Forandringsledelse 
og fremtidsparat 

lederskab

-
Kommunikationstre

kanten

-Refleksiv ledelse

Empiri - til at 
analysere på:

-Lysvandring

-Fokusgruppe 
interview med 

medarbejderne som 
deltog i 

lysvandringen

-Interview med 
leder af HB

Analyse af min empiri:  
- temaer som er 

kommet frem under 
empiriindsamligen 

Sammenfatning af 
analysen.

Konklusion og 
diskussion

Uviklingsplan

-Herunder egen 
læring og 

perspektivering
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Hb har anvendt en rebranding strategi, som handler om en ny måde at være bibliotek på. De ønsker 

efter deres eget udsagn at være i øjenhøjde med borgerne og afinstitutionalisere deres bibliotek. De 

vil gerne udvikle organisationens identitet, således at det får borgere og ansatte til at forbinde deres 

produkter med noget nyt. Et brand er den oplevede merværdi, som en virksomhed repræsenterer og 

som gør, at vi loyalt foretrækker virksomheden……Et stærkt brand  er en kombination af fakta og 

følelser. Vi legitimerer med hjernen, men køber med hjertet (Fog, Budtz og Munch, 2009) 

Det giver mening for mig at tage udgangspunkt i Hb, som genstand for min analyse, og indblik i min 

egen ledelsesrolle. Hvor meget kan man eksperimentere med og afprøve? Og hvilke elementer kan 

bringes i spil, når man eksperimenterer med andre metoder i forandringer? Udfordringen for mig 

med denne opgave er, at jeg skal se noget nyt!    

Udefra ser det ud til, at Hb har formået at skabe et brand omkring deres bibliotek. Metoden er 

blandt andet fortællinger. Måden de gør det på, tager et fælles udgangspunkt i både værdier og 

følelser. De har skabt en ny fortælling, om måden at være et bibliotek på og at være deltagende på. 

Serviceydelsen er eksperimenterende i kommunen om, hvad der kan lade sig gøre 

Dette projekt vil tage udgangspunkt i følgende problemformulering: 

-Hvordan kan rebranding bruges som forandringsstrategi i ledelse? 

-Hvordan kan jeg som leder blive inspireret af forandring på Hedemarkens bibliotek i Albertslund? 

I det næste afsnit vil jeg nærmere beskrive mine metoder og overvejelser i forhold til at gribe min 

empiri an.  

Metode 

Den metode jeg har anvendt til at indsamle viden og data er blevet anderledes, end jeg havde tænkt, 

inden, jeg gik i gang med dette projekt.  Da jeg har valgt at bruge Hb som case, er min metode blevet 

udviklet, så det passer til empirien. Jeg har anvendt induktiv strategi for min empiri, hvor jeg er 

startet i empirien, og ladet empirien være afgørende for teorivalg. Jeg har valgt at se, hvordan 

virkeligheden ser ud, og derefter foretaget et teorivalg (Wikipedia) (Launsø, Olsen og Rieper, 2011). 

Desuden har min empiri peget på nogle emner, som er kommet frem under bearbejdningen af 

denne, og været afgørende teorivalg. Det går jeg i dybden med i min analyse. 
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I analysedelen, vil jeg gå i dybden med at beskrive mine oplevelser med Hb, både de aktiviteter jeg 

har deltaget i, og de interviews jeg har foretaget. Her vil jeg uddrage de temaer, som jeg i min 

analyse af empirien har fundet frem til. Jeg vil anvende den teori, som er præsenteret i teoridelen. 

Jeg har i min analysedel valgt at gå frem i den rækkefølge, jeg deltog i aktiviteter på og foretog 

interviews på. Når jeg vælger dette, er det fordi, at jeg følger den proces jeg har været igennem med 

dette projekt. Der tages udgangspunkt i et etnografisk feltstudie, hvor lysvandringen førte til et 

fokusgruppeinterview, som førte til et interview med lederen af Hb med det formål at få hendes 

ledelsesperspektiv på den proces, de har været igennem med rebranding af Hb. 

Opgaven vil være bygget op over, hvordan jeg har indsamlet data her i metodedelen, hvilket blik jeg 

har haft, og hvilke metoder jeg har anvendt. Dernæst vil jeg beskrive den teori, jeg har anvendt, og 

vil anvende i forhold til min analyse, af min problemstilling. I teoridelen vil jeg præsentere de 

anvendte teorier og artikler, som var relevant i forhold til min problemstilling, og som jeg oplever, at 

min empiri har peget på. 

Endeligt vil følge en konklusion, og min udviklingsplan, både den oprindelige og min rejse med MPG 

Min teoridel vil omhandle: 

1. Narrativ teori 

2. Forandringsledelse og fremtidsparat lederskab 

3. Kommunikationstrekanten 

4. Refleksiv ledelse 

Min analysedel vil tage udgangspunkt i følgende aktiviteter og i den rækkefølge: 

1. Lysvandring 

2. Fokusgruppe interview 

3. Interview med lederen af Hb Katrine Winther. 

Etnografisk feltstudie 

Jeg har valgt at tage udgangspunkt i et etnografisk feltstudie. Det har jeg, dels fordi vi anvendte den 

metode på PUF’en og det viste sig at være et meget anvendeligt casestudie. Dels fordi jeg tænker 

mig selv som deltagende observatør i nogle af de aktiviteter, som biblioteket har. Et etnografisk 

feltstudie handler om at etnografen (mig) deltager og indgår i de sociale settings, som finder sted, og 

lærer de folk at kende, som er involveret; her er de ansatte på Hb, som deltog i den aktivitet, jeg 

også deltog i. Det handler om en deltagende observation (Emerson, Fretz og Shaw, 2011).  
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Etnografen er på den måde forpligtet til at komme ud og komme tæt på aktiviteterne der foregår 

(Emerson, Fretz og Shaw, 2011). Jeg har valgt metoden, for at jeg med selvsyn kan komme helt tæt 

på de oplevelser, stemninger og følelser, som opstår i det arrangement, jeg valgte at undersøge. Det 

handlede således om på den ene side at være sammen med andre for at se, hvordan de reagerede 

på arrangementet, men på den anden side selv at opleve det på egen krop. Jeg iagttog og var 

optaget af hvad andre, både borgere og medarbejdere ser og oplever, og på den måde også optaget 

af medarbejdernes iagttagelser af følelser, stemninger mm. Dvs., at det handler om min 

selviagttagelse og min iagttagelse af andres iagttagelser. Altså bliver deres iagttagelser genstand for 

min iagttagelse. 

Yderligere skriver Launsø, Rieper og Olsen om observatørrollen (Launsø, Olsen og Rieper, 2011), at 

en af fordelene ved observationsmetoden er, at jeg får mulighed for ved selvsyn at få viden om de 

borgerrettede aktiviteter, og selv kan danne mig et indtryk, som social aktør. Men også: 

 Hvad der foregår 

 Hvem og hvad der er involveret 

 Hvornår og hvor ting foregår 

 Hvordan ting/fænomener forekommer 

 Hvorfor ting/fænomener forekommer 

 Sociale processer 

 Relationer mellem folk og begivenheder, der udstrækker sig over tid 

 Sociokulturelle sammenhænge for menneskelig behandling. 

Hb gennemfører nogle eksperimentelle aktiviteter, hvor jeg har deltaget i den aktivitet som hedder 

lysvandring.  Her tog jeg feltnoter, videoer, billeder og lydklip til at indfange arrangementet. 

Etnografens rolle er både at være deltagende, men også indfange det som foregår. Og det er hele 

tiden en afvejning af at være deltagende, samtalende, og trække sig tilbage for at indfange 

stemninger i form af feltnoter, videoer, billeder og lydklip til at kunne bearbejde oplevelsen 

efterfølgende (Emerson, Fretz og Shaw, 2011). 

Beskrivelse af Lysvandringen 

For en fyldestgørende beskrivelse af lysvandringen se bilag 1. 

Hedemarkens bibliotek havde i samarbejde med HØ landsby arrangeret en lysvandring med en 

fortælling om ”Sælkvinden”. Vi blev modtaget ved indgangen til forsamlingshuset af de 3 

medarbejdere fra Hedemarken, Katrine, Henriette og Gökhan. Ca. 70 mennesker i alle aldre deltog, 

lige fra de små i barnevogne, til de gamle, som bliver kørt i Christiania cykler. 



Rebranding som forandringsstrategi – Masterprojekt af Louise Juul Larsen MPG 
 

13 
 

Vi vandrede gennem landsbyen og gjorde stop forskellige steder og sang sange med b.la. kirkens 

pigekor. 

Vi gik tilbage til forsamlingshuset. Her havde fortæller Annette gjort klar med stole, puder, arabiske 

tæpper, og levende lys. I 17 minutter fortæller Annette den barske historie om ”Sælhunden”. Hun 

fanger hurtigt folks opmærksomhed, med hendes fantastiske stemme og artefakter.  Hun slutter 

fortællingen med en slags færøsk sang, og stilheden bliver brudt. 

 

 

 

Udenfor venter dampende varm tomatsuppe, pølsehorn og æblejuice, og vi spiser sammen 

Som afslutning omdeler medarbejderne fra Hedemarkens bibliotek, godnathistorier, foldet fint 

sammen, ud til alle som har lyst. Der står ”læses for en du holder af ”.  

Jeg kører hjem efter en fantastisk og æstetisk oplevelse, fuld af stemninger. 

Som det sidste, læser jeg en godnat novelle for min mand. En fuldstændig slutning, på en fantastisk 

aften. 

Hele arrangementet tog ca. 2½-3 timer. Det var første gang, at Hb havde arrangeret lysvandring i en 

anden del, end hvor de fysisk er placeret (i en udsat boligdel i Albertslund, Hedemarken). 
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Det var en anderledes borgerrettet og meget æstetisk oplevelse, som åbnede alle mine sanser, både 

som deltager, men også som observatør. En vandring gennem en smuk gammel landsby på en varm 

september aften, med sang, fællesskab, dramatisk fortælling og sammenhold mellem borgere i alle 

aldre. 

Interviews 

For at indfange, hvad medarbejderne iagttog på lysvandringen, foretog jeg et interview med de 

medarbejdere, som deltog Jeg valgte en outsider witnessing metode, altså bevidning gennem andre 

(Stelter, 2012). Her drejer det sig om at reflektere over, hvad man tænker efter, man har hørt 

fokuspersonens fortælling. I dette tilfælde var det den interviewedes fortælling. Jeg har taget 

udgangspunkt i Stelters metode, til det som jeg mere vil betegne som et fokusgruppeinterview, men 

med udgangspunkt i ovenfor beskrevet metode. 

Jeg interviewede dem på skift, og lod dem bevidne på skift. Jeg optog interviewet på diktafon. Det 

som var vigtigt for mig i denne del, var at få de deltagende til mærke hinandens stemninger, sætte 

ord på, hvordan de deltagende fra Hb’s oplevelser påvirkede hinanden. Det gav dem en mulighed for 

at tale om perspektiver i deres arbejde. Netop ved at reflektere over hinandens fortællinger, åbnede 

de op for nye indsigter, tanker mm. 

 Det var meningen, at de tre deltagere fra lysvandringen skulle deltage i dette bevidningsinterview, 

men i det en var sygemeldt, blev det en tredje (Marie), som deltog. Hun havde deltaget i en del 

lysvandringer og ville godt kunne genkalde stemninger, ord, sanser mm. Hun ville også vide, hvad de 

talte om. Jeg valgte kun at interviewe Katrine (leder) og Henriette på skift, da spørgsmålene gik på 

den konkrete oplevelse den aften. Marie deltog som bevidner. Jeg er klar over, at det rykkede lidt op 

i det, at de tre skulle være ”på” på skift. Men af hensyn til tid, valgte jeg at gennemføre interviewet.   

Selve interviewet strakte sig over halvanden time. Se bilag 2 for spørgsmål og sammenskrivning af 

interviewet. 

 Dernæst gik jeg ind i teorien, med de erfaringer og refleksioner som henholdsvis lysvandringen og 

fokusgruppeinterviewet havde givet mig. Jeg begyndte at udvælge teori, som pegede i den retning, 

som empirien havde peget på. Jeg valgte at lade dele af teorien danne grundlag for nogle af de 

spørgsmål, som jeg stillede Katrine. 

Efter mit etnografiske feltstudie havde jeg brug for, via teorien, at give en stemme til en af de 

udforskede, i dette tilfælde lederen af Hb. Jeg havde brug for at indfange hendes opfattelse og 

erfaringer med rebrandingen af Hb. 
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Jeg foretog interview med lederen af Hb Katrine Winther. Det var et kvalitativt semi struktureret 

interview i et fænomenologisk perspektiv, et fokus på, hvordan lederen har opfattet 

forandringsprocesserne. Hvordan har det påvirket hende og medarbejderne, og hvilke typer af 

processer har de været igennem? Samt historien om rebrandingens opståen. Interviewet varede ca. 

en time. Hele interviewet er vedhæftet som lydfil. Efter min oplevelse med både lysvandringen og 

gruppeinterviewet, fandt jeg inspiration i kommunikationstrekanten inspireret af Heidi Hansen 

(Hansen, 2014) til nogle af de spørgsmål jeg valgte at stille. 

Til det kvalitative interviews lavede jeg en delvis spørgeguide, som listede emner, stikord mm. Se 

bilag 3. Mit interview var ikke en struktureret dataindsamling, og det vigtige for mig her var at vælge 

en interviewform, som varierede fra de åbne og kun lidt specifikke spørgsmål til at spørgsmål og svar 

blev udviklet i dialog mellem Katrine, den udforskede, og mig (Launsø, Olsen og Rieper, 2011). 

Kernen i det kvalitative interview, som er interessant for mig, er at indfange og udfolde de 

interviewedes synspunkter, meninger, forståelser mm. Det kvalitative forskningsinterview, som en 

metode til at indfange verdener fra interviewpersonernes synspunkter, udfolde meningen i folks 

oplevelser og erfaringer og afdække de rammer, der betinger folks forståelser og handlinger.Centralt 

for det kvalitative forskningsinterview er den udforskedes perspektiv, den udforskedes stemme 

(Launsø, Olsen og Rieper, 2011) 

Yderligere overvejelser. 

Jeg ser mit feltarbejde som en fænomenologisk metode, mest fordi fænomenologien tager 

udgangspunkt i nutidsøjeblikkelige og kropsligt forankrede oplevelser, hvor individet sættes i stand 

til at fokusere på specifikke situationer, som han eller hun er involveret i (Stelter, 2012). Yderligere 

er hovedfokus i fænomenologien på, hvordan individer oplever og tilskriver mening til den verden de 

selv er en integreret del af, og fra et fænomenologisk synspunkt formes mening i et samspil mellem 

det man oplever, og den måde, man indfanger oplevelsen på (Stelter, 2012) 

I forhold til min opgave og min empiri giver ovenstående mening i forhold til, at jeg er interesseret i, 

hvad oplevelsen på lysvandringen gav mig, deltagere, og arrangører. Hvilken mening tilskrev jeg og 

andre det. I mine interviews kommer det tydeligt til udtryk, at der f.eks. i forbindelse med 

lysvandringen skabes en mening i forhold til det, man oplever. Og at det de oplever, og måden man 

oplever på, skaber mening blandt de deltagende medarbejder på Hb. Yderligere hvilken mening 

tilskriver de deres arbejde, og andel i det? Samt et indefra og ud blik, for at få aktørerne til at se og 

fornemme, hvad der er aktuelt, og for mig at se, hvad der springer frem. Det er relevant, da 

forandringer ofte dikteres udefra og ind. 
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I første omgang havde jeg tænkt, at der også skulle være et borgerperspektiv, og en aktivitet 

(poetisk pause, som jeg kort har beskrevet tidligere) i min egen institution, for at brede det endnu 

længere ud end blot det, som rør sig hos mig som leder og komme tættere på, hvad mine 

medarbejdere tænker om de aktiviteter Hb tilbyder. Grundet tidspres, har jeg måtte nedjustere 

mine ambitioner i forhold til empirien, og hvad der kunne lade sig gøre. 

I analysen og teoridelen, vil indgå iagttagelser fra min hverdag. Jeg valgt at inddrage egne 

iagttagelser, idet jeg står midt i en forandring, hvor erfaringer og refleksioner som er kommet i 

forbindelse med dette projekt, bringes i spil i min hverdag. 

Desuden vil inspirationskataloget lavet over Hb’s projekt kaldet Rebranding – vi arbejder med 

levende ord indgå som inspiration, med citater fra projektet og tanker om rebrandingen 

(Kulturstyrelsen og Hb, 2015). Rebranding stammer fra markedsføringsterminologien, og når en 

organisation ønsker at forandre og modernisere deres brand, udvikler de en rebranding strategi 

(Kulturstyrelsen og Hb, 2015). Essensen i rebranding består i at udvikle en organisations identitet. I 

forhold til min verden, er det relevant i forhold til at arbejde med, at udvikle vores identitet og 

forståelse af, hvad vi er, når vi taler om forandringer. Hvordan vil vi gerne fremstå, og stemmer det 

overens med de oplevelser borgerne har af os. Det er altså meget mere end et nyt logo eller nyt 

navn. 

I næste afsnit vil jeg beskrive de teorifragmenter, jeg vil inddrage i opgaven til min analysedel og til 

at analysere data med. Her vil jeg præsentere teorierne og begrunde valg af teori. 

Teori og begreber 

Idet jeg har valgt at tage udgangspunkt i en case omkring Hb, har jeg ikke lagt mig fast på et 

teoriafsæt eller begreber forinden indhentning af empiri. Da jeg valgte den induktive metode og lod 

empirien være afgørende for teorivalg (Launsø, Olsen og Rieper, 2011), blev det lysvandringen, som 

gav mig mit første blik på teorivalg. Selvom jeg har valgt at læne mig op af den induktive metode, har 

teorien dog delvis også dannet baggrund for min måde at spørge på i interviewet med lederen af Hb. 

Jeg har nogle fravalg af teorier, da det ellers vil blive for omfattende, og for meget i spil. Men både 

Storytelling (Fog, Budtz og Munch, 2009), meningsskabelse af Weick, forandringsstrategier af både 

Weick (Hammer og Høpner, 2014), Lewin (Hammer og Høpner, 2014), Finn Borum (Borum, 2013) er 

teorier, som alle kunne være bragt i spil i denne opgave i forhold til både problemformuleringen, og 

dataindsamling, men et valg er også et fravalg. Jeg har truffet et valg om teori ud fra mine oplevelser 
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under empiriindsamlingen ud fra en dels et subjektivt kriterium og dels en fornemmelse af, hvad 

data har talt ind i og hvilken teorier har for mig været relevante til at analysere empirien med. 

Jeg har valgt teori, som taler ind i det jeg skrev om i min indledning, som handler om at se og forstå 

nye måder at tale om forandringer på. Teori som kan pege i retning af at forstå lederskabet, som 

noget andet end noget programmatisk, hvor fokus mere ligger på opgaveløsning, planlægning og 

mål. Hb har grebet deres forandring an på en for mig anderledes måde ved at være mere 

performativ, inddragende, samskabende og fortalt en ny og anderledes måde at være bibliotek på, 

derfor har jeg valgt teori, som kan hjælpe mig med at se og forstå mine data på nye måder, end jeg 

hidtidig har været optaget af, som har gået mere i retning af traditionelle forandringsstrategier 

såsom Lewin og Borum (Borum, 2013). 

 Jeg vil nedenfor præsentere den teori jeg vil anvende i min analyse senere hen. Jeg har valgt, at 

dette afsnit skal: 

1. Præsentere den valgte teori 

2. Knytte teorien til min problemstilling og empiri 

Narrativ teori 

Jeg har tidligere på MPG haft om narrativ teori, og havde inden jeg gik til min empiri ikke tænkt, at 

det var en teori, jeg ville bringe i spil. Men efter at have gennemgået min empiri, er der noget af det, 

som taler ind i det. Den narrative teori udspringer af socialkonstruktionismen, hvor en af de centrale 

begreber er mening, og som ikke er noget, der er givet på forhånd, men som udvikles i det sociale 

samspil (Stelter, 2012). I denne erkendelsesteori er den grundlæggende antagelse, at sproget er med 

til at skabe verden, og vores virkelighed. Det er jeg ikke udelukkende optaget af, men jeg mener, at 

teorien i mange sammenhænge har sin berettigelse, især når vi taler om at skabe nye fortællinger 

gennem sproget. Også i forhold til Hb som har valgt at fortælle om en ny måde at være bibliotek på 

gennem en rebranding strategi. 

Jeg har gennem min ledelse erfaret, at måden vi taler om tingene på har afgørende betydning for, 

hvordan vi går til opgaven sammen på. 

Den narrative praksis og organisationsudvikling har fokus på, hvordan nogle fortællinger bliver mere 

dominerende end andre, og at vi som mennesker ikke kun fortæller historier, men at vi lever vores 

liv gennem fortællinger (Schnoor, 2009). Samtidig er idéen i et narrativt perspektiv, at hvis der skal 

skabes forandring, skal der skabes alternative fortællinger. Hvilket er interessant i forhold til 

forandringsledelse, og det at skabe et nyt brand, som Hb bibliotek har gjort. En ny måde at være 
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bibliotek på, og at borgerne har set, at der er nye måder at bruge sit bibliotek på. I Hb. bog om 

projektet, er titlen Rebranding – Vi arbejder med levende ord (Kulturstyrelsen og Hb, 2015). 

Overskriften på inspirationskataloget som beskriver projektet, giver billeder hos modtageren som for 

mig, er en hel ny måde at tænke bibliotek på.  

Hvad er det for fortællinger Hb har formået at skabe via sin rebranding, og hvad siger data? Det vil 

jeg komme ind på i min analyse. Netop fordi de har formået at skabe en anden fortælling, mener jeg, 

at den narrative teori har sin relevans i denne opgave. 

Jerome Bruner mener, at der findes 2 grundlæggende måder at forstå verden på (Schnoor, 2009) 

1. Den paradigmatiske 

2. Den narrative 

Hvor den paradigmatiske fokuserer på den logisk-videnskabelige forståelse, og at analysere 

fænomener i enkeltdele, fokuserer den narrative forståelsesform på at skrive fænomener ind i 

helhedsforståelser – altså mange betydninger. Den første forståelsesform har fokus på det gode 

argument, og den anden den gode historie. 

Schnoor illustrerer i sin model nedenfor, hvordan en historie dannes ved at nogle begivenheder 

udvælges, og andre vælges fra. Dvs. at nogle historier dominerer, mens andre vælges fra, og lever i 

skyggen af den herskende fortælling (Schnoor, 2009). 

I forhold til forandringer generelt oplever jeg, at det kan være svært at bryde historier som 

dominerer, f.eks. at forandringer er knyttet til besparelser, og de kan være svære at erstatte af nye 

historier, som over tid giver en mere positiv betydning. I forhold til denne opgave og Hb, er det 

betydningsfuldt at se på, hvilken fortælling de har formået at skabe i rebrandingen af deres 

bibliotek, både blandt medarbejdere, men også blandt borgerne. 
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Bruner siger at Et af kendetegnene ved fortællinger er, at de er gode til at skabe forbindelser mellem 

det usædvanlige og det almindelige (Schnoor, 2009). Vi udvælger hele tiden som mennesker nogle 

begivenheder, som vi tillægger særlig betydning, men vi vælger også andre fra – vores blinde pletter. 

I den narrative teori skelner man mellem tynde og tykke fortællinger, som Schnoor har illustreret i 

nedenstående model: (Schnoor, 2009). 

 

Forskelle mellem tykke og tynde fortællinger 

Tykke fortællinger Tynde fortællinger 

Rummer komplekse sammenhænge Skaber entydige sammenhænge 

Stiller flere positioner til rådighed Stiller få positioner til rådighed 

Synliggør viden, kompetence og erfaring Skygger for viden, kompetence og erfaring 

Udvider perspektiver og handlemuligheder Begrænser perspektiver og handlemuligheder 

Mindsker problemers indflydelse Fastholder problemers indflydelse 

Medfører løfterige fremtidsbilleder Medfører dystre fremtidsbilleder 

 

Når jeg vælger at inddrage tykke og tynde fortællinger i opgaven, er det fordi, at jeg tror på, at hvis vi 

vil skabe forandringer, som rækker længere ud, end blot her og nu, må vi skabe alternative 
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fortællinger, som kan mindske problemers indflydelse, især under forandringer. Hvordan er det, at vi 

taler om tingene. I min analyse, vil jeg inddrage en iagttagelse, jeg har gjort mig undervejs med 

opgaven i et dialogmøde med vores politikere, hvor vi ledere for dagtilbudsområdet prøvede at 

udvide perspektiver og handlemuligheder. 

Forandringsledelse og fremtidsparat lederskab 

Jeg har valgt at inddrage to artikler af Hanne Dorthe Sørensen og Christa Breum Armhøj (Sørensen 

og Armhøj, 2013), fordi de taler ind i nogle af de bevægelser, jeg har oplevet med Hb. Sørensen taler 

om det transformative lederskab, som jeg nævnte i indledningen og sætter fokus på lederens evne 

til at favne forandringer, og taler om ”bæredygtige” forandringer (Sørensen, 2013). 

Forandringsledelse 

Jeg vælger denne artikel af Sørensen, fordi den siger noget om det med at kunne skabe forandringer, 

som ikke bare lykkedes på den korte bane, men skaber forandringer, som på den lange bane, sikrer 

organisationens overlevelse med fokus på trivsel og glæde. Artiklen sætter fokus på forskellen 

mellem programmatisk og transformativt lederskab, og lederens evne til, i forandringer og i sin 

ledelse generelt at være opmærksom på, hvornår man henholdsvis benytter sig af den ene eller den 

anden form for lederskab. 

Sørensen skildrer i følgende model forskellen mellem det programmatiske og det transformative 

lederskab: (Sørensen, 2013) 

Programatiske lederskab Transformativt lederskab 

 Top-down 

 Fokus på mikrotiltag: drift, økonomi, 

opgaveløsning 

 Design af ny infrasturktur som 

omdrejningspunkt(organisationsdiagrammet) 

og involvering efter ”need to know” princippet 

 Planlægning, eksekvering og monitorering 

 Bottom-up 

 Fokus på makrotiltag (vision, 

partnerskaber, effekt) og forandring som 

en del af det normale ledelsesansvar 

 Facilitering, vidensdeling og intensiv 

inddragelse af relevante interessenter 

 Fokus på at opretholde god stemning og 

høj energi, coaching og eksperimentering 

 Italesættelsen af værdier, mening og 

formål med forandring 

 

I det programmatiske lederskab, er det en forståelse af organisationen som en ”maskine” (Morgan) 

(Sørensen, 2013). Her ses forandringer mere som en teknisk disciplin som har domineret 

ledelseskulturen tidligere hen.  
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I modsætning hertil er den transformative tilgang præget af, at medarbejderen opfattes som et 

menneske, som reagerer menneskeligt under forandringer (Stacey.) (Sørensen, 2013). Det siger 

noget om lederens rolle i forandringer, at lederen forholder sig menneskelig til de forandringer, som 

rammer organisationen, og ikke blot ser forandringen som noget maskinelt, hvilket er en af 

årsagerne til, at jeg har valgt at inddrage Sørensen.   

Stacey bruger sætningen ”In charge but not control”, som kan anskues forskelligt, hvad enten man 

anvender blikket fra det programmatiske eller det transformative lederskab. At man med 

programmatiske briller oplever manglen på kontrol som et brud på idealet, og med de 

transformative briller, er det forventeligt og helt naturligt, at man ikke er i kontrol hele tiden, og slet 

ikke i forandringer, hvor energien ikke bør ligge på at have kontrol, men måske snarere have modet 

til, at slippe kontrollen, og byde det uventede velkommen (Sørensen, 2013), hvilket også var en af 

mine oplevelser i lysvandringen med Hb. 

Jeg mener ikke, at der ikke skal være elementer af det programmatiske lederskab i ens lederskab. 

For mig er ledelse også at have fokus på drift, økonomi, planlægning og opgaveløsning. Det er også 

at udøve lederskab. Man skal være bevidst om, hvornår det ene er i spil, og hvornår det andet er i 

spil. Det er afgørende for mig. 

Innovation 

Sørensen taler ydermere om innovation, som jeg har fået et helt nyt syn på efter at have haft de 

oplevelser med Hb. Som jeg omtalte tidligere, sætter hun fokus på innovation som at ”handle ud af 

boksen” (Sørensen, 2013). Hvilket handler om at eksperimentere med afprøvning af nye 

serviceydelser, som kan give os nye erkendelser og ændre vores opfattelse af kerneydelsen, hvilket 

var, hvad jeg oplevede med Hb, at mit syn på et biblioteks ydelser, ændrede sig. It is much easier to 

act your way into a new way of thinking, than think your way into a new way of action (Pascale, 

Sternin og Sternin I Sørensen, 2013). Denne formulering udtrykker den oplevelse, jeg fik med 

innovation i forhold til Hb. Det handler om at være nysgerrig på nye måder at gøre tingene på. Ved 

at jeg får et indblik i, hvad Hb kan, kan det pirre min nysgerrighed og evnen til at gøre noget på en ny 

og anderledes måde. 

Sørensen tager udgangspunkt i innovation som emergens inspireret af Stacey og siger yderligere om 

innovation som emergens, at det er en afgørende præmis for forandringslederen og det 

overflødiggør ikke ledelse, men ændrer rollen fra at være ”ingeniør” til i højere grad at være 

”facilitator” og dermed skabe rammerne for, at det ”nye gode” giver mening og udbredes yderligere 

(Sørensen, 2013). 
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Hun har følgende figur for karakteristika for innovation i komplekse og adaptive systemer (Sørensen, 

2013) 

Grundlæggende antagelser om innovation og emergens i komplekst/adaptive (levende) systemer 

(Pascale 2000) 

 Stilstand er ikke normaltilstanden i levende systemer. Det er forandring og udvikling derimod. 
Levende systemer holder kun op med at udvikle sig, når de er tæt på at ophøre med at 
eksistere 

 Der er en naturligt indbygget impuls i systemer (organisationer)til at frembringe løsninger på 
problemer selv under kaotiske og turbulente forhold. 

 Der opstår nye løsninger, uden at det nødvendigvis er organiseret ledelsesmæssigt. 

 Forandringslederen kan ikke på forhånd designe den optimale nye praksis, men hun kan skabe 
tilpas kreativ forstyrrelse i forhold til at øge sandsynligheden for, at det går i den ønskede 
retning... 

 

Jeg tænker, at Sørensens betragtninger om forandringslederen bliver relevant i min analyse, både i 

forhold til Hb, men også nogle af de aktioner, jeg har sat i gang, imens jeg har haft mit blik på 

forandringer via denne opgave. 

Fremtidsparat lederskab 

Christa Breum Armhøj skriver om det fremtidsparate lederskab. Første gang jeg læste artiklen på et 

modul på MPG, oplevede jeg den som meget usædvanlig og ikke umiddelbart pointer, jeg kunne 

relatere til. Men da jeg deltog i lysvandringen, og ved de efterfølgende interviews, var det alligevel 

hendes artikel her, som jeg tænkte på. Hun sætter fokus på, hvordan vi leder mere velfærd for 

mindre, og at ledelsesudfordringer og løsninger nå revitaliseres (Armhøj, 2013) 

Når jeg vælger at inddrage Armhøj, er det fordi jeg mener, at det i forhold til min case med Hb 

passer ind. Det at eksperimentere med nye og anderledes måder at drive velfærd på. Hun taler om 

intense tilblivelsesformer, som sætter nye standarter for kerneydelsen (Armhøj, 2013). Den 

oplevelse havde jeg i en intens lysvandring med Hb. At blive berørt sammen med andre, som 

lysvandringen betød for mig, er en del af det, som aktiveres. Armhøj taler om at sætte nye 

”svingninger” og transformationer i gang (Armhøj, 2013). Det er der, hvor jeg ser artiklens relevans i 

forhold til min case og min opgave. At jeg som leder lader mig berøre og afprøver nye erfaringer, 

som jeg kan omsætte i min egen praksis, i min verden, som er daginstitutionsverdenen. 

Hun taler om kreativ samskabelse, som handler om ledelse og at skabe kreative løsninger på tværs af 

faggrænser, professioner, roller, hierarkier mm. At det ikke udelukkende skal være den 

evidensbaserede diskurs, som skal være den dominerende, da det kan spænde ben for, at udvikle 

nye måder at tænke ledelse på (Armhøj, 2013). Ledelse handler om at lede det liv – de tværgående, 
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og små og intense spor – der er lige ved at blive til (Massumi, 2002 i Armhøj, 2013). Ledelse handler 

om ledelse af det potentielle. De nye, virtuelle og eksperimentelle fremtider, der er lige ved at blive til 

(Rajchman, 1999 i Armhøj, 2013) 

At få den oplevelse med Hb, som er en helt anden verden end min, har givet mig indblik i, hvor 

anderledes kerneydelsen kan opfattes, og hvorledes man kan eksperimentere med den, også i 

ledelse. Det sætter Armhøj fokus på i det fremtidsparate lederskab (Armhøj, 2013). I min hverdag 

kunne det handle om at give børn og forældre nogle andre oplevelser, når vi er sammen. Også i 

personalegruppen, hvor vi kunne udfolde vores ideer, tanker og visioner anderledes. På en måde så 

vi får nogle andre erfaringer til at skabe forandringer med. Det kunne f.eks. være at videns deling på 

andre områder end ens eget. Men også at få nogle oplevelser, som sætter fokus på at blive berørt af 

noget, eller af andre mennesker, præcis som jeg har oplevet det med lysvandringen. I min verden er 

vi meget tilbøjelige til at vælge den evidensbaserede diskurs, selvom vi har så mange erfaringer med, 

hvad der virker. Vi er muligvis en smule tilbageholdende, når det handler om at trække på det vi ved, 

og det som rører os selv. 

I det næste vil jeg se på organisationens etos, image og identitet. Her har jeg valgt tage 

udgangspunkt i Heidi Hansens kommunikationstrekant (Hansen, 2014) Det har jeg fordi i forbindelse 

med forandringer, har jeg oplevet, at der er en tendens til at offentlige institutioner, i stedet for at 

have mere fokus på, hvem de selv er, og selv står for, har et større fokus på efterspørgsel og 

præferencer og tilpasser sig det. I min egen hverdag, kan vi også forfalde til at tilpasse os 

forældrenes krav uden at se på, hvad vi står på, og hvad vi vil. Yderligere gælder det samme, når 

forandringer lægges ned over os top down. Et fokus, som Heidi Hansen har i hendes trekant og er 

relevant i forhold til Hb og deres identitet, image og etos 

Kommunikationstrekanten 

Heidi Hansen har i sin bog Kommunikation skaber din organisation Illustreret en 

Kommunikationstrekant, som jeg har fundet relevant i denne opgave (Hansen, 2014)  
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                                  Image Identitet 

Jeg har frit forenklet den, fordi det relevante for mig er de tre hjørner som handler om, hvordan man 

som organisation opfatter sig selv, den enkelte medarbejders arbejdsidentitet, men også en fælles 

identitet, som Hansen omtaler som organisationskulturen (Hansen, 2014). Det udgør identiteten, det 

organisation i virkeligheden er. 

Image handler om, hvordan man gerne vil fremstå udadtil, det man siger man er i forhold til 

omgivelserne og medarbejderne. 

Og etos handler om det, som organisationen faktisk opleves som af omverdenen og interessenter. 

Når jeg vælger at inddrage denne, er det fordi at jeg samtidig valgte at stille spørgsmål til lederen af 

Hb i interviewet med hende, inspireret af denne model, som jeg fandt interessant jf. bilag 3. Det 

interessante for mig, var og er at se på, om der er overensstemmelse mellem hvad organisationen 

virkelig er, hvordan den gerne vil opfattes, og hvordan omverdenen rent faktisk opfatter den!  

Modellen udspringer af den socialkonstruktionistiske forståelse, idet de tre hjørner, identitet, image 

og etos konstant påvirker hinanden, og at kommunikation i denne model bliver en forhandling af 

mening. Altså, at der ikke findes en sandhed, eller en måde at opfatte tingene på (Hansen, 2014). 

I forhold til min opgave her og ledelsesopgaven med forandringer, synes jeg at det er relevant at se 

på, om man spørger organisationen selv altså medarbejderne, hvad de er, eller ser sig selv 

som/kulturen - identitet, hvordan de gerne vil fremstå – image, eller omgivelserne opfattelse af dem 

etos. Er der overensstemmelse mellem de tre hjørner? 

Det sidste teoretiske blik, jeg har valgt at inddrage i opgaven handler om refleksiv ledelse. Når det 

blev relevant, var det fordi at i alle mine tre dele af empirien, var refleksion og refleksiv ledelse ord 

som blev omtalt flere gange. Jeg har tidligere i min uddannelse fundet det relevant i forhold til 

lederskabet. 

 

Etos 
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 Katrine omtaler både i forbindelse med lysvandringen, og i de senere interviews refleksion i og over 

handling i alt hvad hun gør, og har derfor valgt refleksion og refleksiv ledelse til at analysere min 

empiri med. 

Refleksiv ledelse 

Jeg ser refleksion, som en nødvendighed i forandringer og i alt hvad vi gør generelt. I mine oplevelser 

med Hb, og mine egne iagttagelser i min hverdag, er det netop refleksiv ledelse, som er et vigtigt 

omdrejningspunkt for mig. 

Jeg har valgt at inddrage Donald Schöns begreber om refleksion-i-handling (reflection-in action) og 

refleksion-over- handling (reflection-on-action), hvor den første er en intuitiv handling, som handler 

om den refleksion, om at lederen intuitivt handler anderledes, hvor den anden måde er mere 

bevidst (Helth og Pjetursson, 2014). 

Grunden til, at jeg anvender Schön er, at han lægger vægt på den erfaringsbaserede viden, som 

grundlag for refleksion. At vi som ledere har en masse viden og erfaring, som kan danne grundlag for 

vores refleksioner, hvad enten de sker ubevidst i handlingen eller bevidst over handlingen 

I denne opgave, bliver refleksiv ledelse en pointe for mig i forhold til at forandre noget, og at trække 

på de erfaringer, vi har som ledere, og at refleksionen kan ses som grundlag for læring. Når vi 

trækker på vores erfaringer, og deler dem med andre oplever jeg ofte, at vi sidder inde med masser 

af viden, som bliver relevant, når vi i tale sætter det, og lytter til det igennem andre. Med refleksion 

som grundlag for læring, mener jeg, de ting vi bliver opmærksomme på gennem vores refleksioner, 

hvad enten de opstår gennem gentagne erfaringer som vi benytter os af, når vi handler, eller om det 

handler om de refleksioner, som vi foretager os over handlinger, enten selvstændige refleksioner 

eller når vi reflekterer sammen med andre, som åbner vores blik for nye veje. Den læring og 

refleksion kan fortsætte hele livet og udvide vores evne til at reflektere. 

Betina Rennison omtaler refleksion og refleksiv læring, som ledelse som livslang læring (Reninson, 

2013) 

Når jeg vælger at inddrage den refleksive læring, er det fordi, jeg mener det bidrager til, at ledelsen 

ser ledelse som en form for læring og samskabelsesproces. Det er relevant i denne opgave, fordi Hb 

har haft fokus på processer og aktiviteter som for mig set, handler om at skabe noget sammen, og at 

det er de processer man indgår i sammen, både med borgerne og medarbejderne, som kvalificerer 

arbejdet. 
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Derfor er mit ærinde med den refleksive ledelse at koble det til min empiri, hvor jeg har set en 

praksis, der i den grad bærer præg af refleksion både i handling, og over handling. Og kan jeg hente 

erfaringer her? 

I dette næste afsnit vil jeg tage fat i min empiri, som jeg tidligere har omtalt i kronologisk 

rækkefølge, som jeg oplevede dem. Jeg vil se på de emner som kommer frem, og hvorledes empirien 

bliver relevant i forhold til min problemstilling. 

Analyse 

I dette afsnit vil jeg gå i dybden med min empiri og se på hvad kommer frem, og er der fælles temaer 

som taler ind i nogle bestemte emner, som jeg kan overføre til min egen ledelse?  

Jeg vil gennemgå de enkelte oplevelser og interviews enkeltvis, for derefter at sammenholde dem. 

Jeg vil anvende mine ovenfor skitserede teorier til at analysere med, der hvor de bliver relevante. 

Jeg vil under hvert underafsnit beskrive, hvad analysen tager udgangspunkt i, og hvilke emner 

analysen tager udgangspunkt i 

 Analyse af Lysvandringen 

Som jeg beskrev i metodeafsnittet, valgte jeg den etnografiske metode, da jeg deltog i et 

arrangement lysvandring.  

Denne analyse vil tage udgangspunkt i følgende: 

 Egne indtryk 

 Feltnoter 

 Lydklip 

 Billeder 

 Videooptag 

 Deltagernes udtalelser 

 Medarbejdernes udtalelser 

Og de emner som var relevante forbindelse med lysvandringen var: 

 Innovation 

 Kreativitet 

 Fællesskab 

 Samskabelse 
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 Eksperimenter med velfærd 

 Facilitatorrollen 

Min oplevelse med lysvandringen var, at det ville være svært at analysere på en så innovativ 

oplevelse, som rørte mig, og gav mig lyst til mere. Samtidig kan jeg nu, noget tid efter se, at de ting 

som kommer frem, er for mig innovation i ordets fulde betydning, fællesskaber og det at gøre noget 

på tværs af roller og aldre. At kaste sig ud i det kreative rum, hvor ting kan ske, som man ikke kan 

styre på forhånd.  

Oplevelsen med lysvandringen gav mig en oplevelse af fællesskab. Det at gøre noget sammen og 

med andre, og fortællingens kunst. At være i naturen og bruge andre virkemidler til at åbne ens 

sanser: Sang, fortælling, mad, bål, lys og naturen. 

Min første tanke var, at denne oplevelse skal mit personale også have, eller kan jeg arrangere en 

lysvandring med min institution, forældre og børn? Kunne organisationen Albertslund Kommune 

lave sådanne lysvandringer, som kan give nye refleksioner over at løse eller overskride 

paradokser?At vi på tværs af siloer, forsøger at at gøre op med udelukkende at bruge evidens,  og 

forsøger at skabe kreative løsninger på tværs. 

Den faciliterende rolle. 

Jeg havde en oplevelse af, at personalet var meget ”på” denne aften, hvilket også gjorde, at jeg ikke 

spurgte om noget, men bare fulgte med, og talte med folk fra landsbyen som deltog. Hvilket for mig 

siger noget, om den måde de som medarbejdere investerer sig selv ind i arrangementet på. Idet Hb 

er meget optaget af, at skabe nogle arrangementer, som fremkalder stemninger og følelser i 

deltagerne, ser jeg også, at de som medarbejdere har en meget faciliterende rolle. Jeg blev meget 

bevidst om, hvor krævende den faciliterende rolle kan være, i løbet af denne aften. Hvis jeg trækker 

det over på min egne ledelse, kan jeg genkende den del, der handler om forskellen mellem at lede 

processer, hvor man ikke er optaget af at nå et mål, men har fokus på det, der sker. Og det var den 

oplevelse jeg fik denne aften, at når målet ikke er givet på forhånd, og hvor deltagerne i høj grad 

fylder indholdet ud, så bliver det ofte noget andet. Jeg kan se, at som facilitator, er det, der sker 

mellem deltagerne og i deltagerne, som er interessant, men også en krævende rolle som leder. 

I mit teoriafsnit var jeg inde på Stacey,  som siger, at innovation som emergens er en afgørende 

præmis for forandringslederen og at man skal ændre rollen fra at være ”ingeniør” til i højere grad at 

være ”facilitator”. Sørensen har i sin ene model om innovation som emergens en antagelse om, at 

forandringslederen ikke på forhånd kan designe den optimale nye praksis, men hun kan skabe tilpas 
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kreativ forstyrrelse i forhold til at øge sandsynligheden for, at det går i den ønskede retning 

(Sørensen, 2013). 

Når jeg tager dette blik, er det fordi jeg oplever lysvandringen som en tilpas forstyrrelse, som skaber 

”dryp” af oplevet velfærd, som jeg tænker, giver så meget på det følelsesmæssige niveau, og tanken 

om at man kan gøre ting på helt nye måder. 

Hb er i denne oplevelse, som lysvandringen er, facilitatorer af en innovativ oplevelse, man kan ikke 

på forhånd vide, hvad folk oplever sådan en aften. Og det havde været interessant at lave et 

fokusgruppeinterview med en gruppe borgere, som deltog denne aften, for at indfange deres 

oplevelser, og de spor det måtte sætte i dem.  

Nedenfor har jeg indsat nogle billede, hvor vi går gennem landsbyen, og på et tidspunkt siger en af 

arrangørerne at når vi vandrer, taler vi sammen, så bliver vi til et fællesskab. Det var ligeledes min 

klare opfattelse, at vi fik talt sammen, og om noget andet, end man ville gøre, hvis man sad indenfor 

til en oplæsning, et foredrag eller et møde. Det fremkaldte glæde og en form for rørthed. En af 

medarbejder, som deltog denne aften, siger i bogen over projektet Min bedste rebranding oplevelse 

var til en lysvandring, hvor alting bare samlede sig til noget helt særligt: mørk aften, lyset i 

lanternerne, den måde folk deltog, det at spise sammen. Jeg fortalte Selma Lagerlöfs Skiftningen, og 

jeg havde haft tid til at arbejde grundigt med den, og den grundige forberedelse gav bonus i en også 

for mig smuk oplevelse (Kulturstyrelsen og Hb, 2015). Det indfanger en del af kernen i dette 

arrangement, at vi gør noget sammen, det er ikke givet på forhånd, hvor det tager os hen, men det 

skaber nogle særlige stemninger, og vækker følelser i folk, også dem som arrangerer det. 
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Når jeg gennemgår mine billeder, noter og videoer kan jeg føle oplevelsen helt tæt på mig, og det får 

mig til at tænke over, hvad er det vi kan, når vi gør noget på nye måder. Lysvandringen var en sådan 

oplevelse for mig og jeg fik tanken ”kan man det med et bibliotek”? Hvilket fik mig til at spørge mig 

selv, ”hvordan kan jeg overføre detoplevelse i min institution”? Kunne vi eksempelvis vandre med 

vores forældre og børn, kunne vi bruge naturen og andre virkemidler, når vi i en medarbejdergruppe 

skal overskride problematikker og finde nye løsninger?  

Hvad er det vi har fokus på, når vi laver arrangementer? Er det, at det skal være noget kendt, noget 

vi ved udfaldet af, eller skal vi have fokus på at skabe oplevelser, som rammer folk, hvor vi kan 

komme tættere på noget af det, som rør os, og skaber afsæt for nye måder at tænke på. Og ligeledes 

at se os og mig som være mere faciliterende fremfor ”ingeniøren”. 

Intens Velfærd 

Det var i forbindelse med lysvandringen ,at Armhøjs artikel om det fremtidsparate lederskab blev 

relevant (Armhøj, 2013). Hun taler om velfærd og, hvordan vi transformerer velfærd fra effekten af 

en plan til at blive en affekt, velfærd der berører andre, og vi bliver berørt af andre. Andre og nye 

måder at skabe velfærd på, som handler om, at blive berørt af handlinger som er særligt intense og 

berører os. 
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 Hendes kreative samskabelse bliver relevant i form af at fjerne sig fra den evidensbaserede viden, 

og tænke eksperimentelt, på tværs og ledelse af det potentielle (Armhøj, 2013). Med lysvandringen 

oplevede jeg, at velfærden mangedobledes og intensiveredes.  

 Ledelse af det potetielle bliver relevant i forbindelse med lysvandringen. Hvad er der der opstår, og 

som kan blive muligt i det nye? Armhøj taler om det fremtidsparate lederskab skal transformere 

fremtidens velfærd fra at være noget lineært til at det bliver muligt for både ledere, borgere, ældre, 

forældre og børn at se og mærke den intense velfærd. (Armhøj, 2013). Med lysvandringen oplevede 

jeg den intense velfærd, jeg mærkede det sammen med en gruppe borgere i alle aldre, og med de 

medarbejdere som deltog. Her var passede det etnografiske felststudie ind, jeg kom tæt på de 

sociale bevægelser eller stemninger, som jeg kunne indfange, og lod mig indfange af. I forhold til min 

problemstilling, vil jeg sige, at det at Hb har valgt at satse på, at komme helt ud, og tæt på borgerne 

og skabe stemninger hos folk, har givet et nyt blik på, at det at gøre ting på nye måder, når man 

forandrer noget, kan skabe en oplevet velfærd, og har sat spor af, at det potentielle, de små spor 

eller dryp, som Armhøj kalder det (Armhøj, 2013).  

Overført til min verden bliver det relevant at udfordre den mere gængse opfattelse af forandringer. 

Skal oplevelsen overføres til lederskabet, handler det om at berøre andre og lade sig berøre af 

andre, at ledelse er andet end bare mig som leder, men det opstår igennem oplevelser på tværs af 

hinanden gennem alle de intense mikrobevægelser, der bliver til mellem os og på tværs af livet 

(Armhøj, 2013) 

Jeg oplever, at mange af os offentlige ledere  opfatter, at velfærden er dalende, og at de mange krav, 

forventninger og effektmål ligeledes er skyld i dette. Vi har nået en grænse for målstyringen. Derfor 

er det relevant at se på, hvordan man kan intensivere oplevelser, som netop skaber oplevet velfærd. 

Armhøj taler i den forbindelse om ledelse af velfærd (Armhøj, 2013). Hvilke metoder kan man 

anvende for, at skabe oplevelser, som rører folk, men også de medarbejdere og ledere, som arbejder 

med sådanne intense oplevelser. Lysvandringen er en af de metoder, og redskaberne er fortællinger, 

sang, og at skabe stemninger som rører folk. 

Sammenfattende for lysvandringen 

Flere af deltagerne talte om, at det her var meget anderledes. Det var også min oplevelse, og en 

meget æstetisk oplevelse. Hvilket fik mig til at reflektere videre over, at Hb rykker ved en mere 

gængs forståelse af ordet rebranding. De er gået udover, hvad jeg troede kunne tilbydes af et 

bibliotek, og åbnet mine øjnene for, at ved at gøre noget helt anderledes, kan man også rykke ved 

folks opfattelse af en. 
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 Det er det Hansen kalder for etos i hendes kommunikationstrekant (Hansen, 2014). Hvordan 

arbejder man med at brande sig selv, så et image udadtil også bliver det, folk ser og mærker? Det 

kan man b.la. andet gøre ved at skabe oplevelser som lysvandringen. For mig giver ordet rebranding 

mening i forhold til at skabe nye måder at være bibliotek på og til at ændre en organisationens 

identitet i en rebrandingstrategi, som Hb har gjort det.  

En yderligere overvejelse jeg har fået er, hvor meget det giver at lade borgerne være med i designet 

af arrangementet, at de er med i skabelsen af oplevelsen. Jeg ved, fordi jeg kort talte med Katrine 

undervejs, at de som medarbejdere var konstant på med, hvad der rør sig i folk, og hvilke 

stemninger der er til stede, og er der noget som skal tilpasses undervejs?, som jeg omtaler tidligere. 

Dette knytter jeg til Schöns begreb om refleksion-i-handling (Helth og Pjetursson, 2014). Et begreb, 

som jeg tænker ind i min egen praksis, jeg kan trække på mine erfaringer, og reflektere imens jeg 

handler. 

Samtidig er jeg blevet optaget af, hvordan vi i min verden, dagtilbudsverden, kan eksperimentere 

med velfærd, så vi vækker noget i folk, og giver oplevelser, som skaber dryp af oplevet velfærd, og 

som kan trækkes med ind i andre sammenhænge. Måske er vi nødt til at trække på tværs i 

organisationen og hive erfaringer ind, som er anderledes, og som der har været succes med, som Hb. 

Efter denne lysvandring valgte jeg at foretage et fokusgruppeinterview med nogle af de deltagende 

medarbejdere, som beskrevet i metodeafsnittet. Analysen af dette følger i det næste afsnit. 

Analyse af fokusgruppeinterviewet. 

Analysen af dette interview er lavet ud fra: 

 Egne noter undervejs 

 Lydfil taget af interviewet med deltagernes udsagn. 

Emnerne som kom frem under interviewet er: 

 Fælles sprog for rebranding 

 Det refleksive og at være på 

 Kreativitet og performative oplevelser 

 Deltagernes påvirkning  
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Medarbejdernes oplevelse af lysvandringen 

Oplevelsen af arrangementet for de deltagende medarbejdere, var ens omkring selve 

arrangementet, de er vant til at gøre det i et udsat boligområde, hvor de har en oplevelse af, at det 

spontane opstår i større grad, fordi man aldrig ved, hvad man kan forvente. I HØ, som er et 

ressourcestærkt område, oplevede de for det første en stor tilslutning, og alt det praktiske var 

foretaget af landsbyens beboere selv. 

Katrine påpeger i interviewet, at hun gerne vil være med til at dæmme op for at bryde de skel der er 

i en meget opdelt by – nord for Roskildevej – den ”gode” ende, og syd for Roskildevej- den 

”belastede” ende (mine egne ord). For Katrine var det en anderledes oplevelse. Det var hendes 10. 

lysvandring. Katrine oplevede konstante refleksioner over, hvordan de kan trække oplevelserne med 

videre ind i næste arrangement?  

Noget af det Henriette taler om, da hun er fokusperson, er at antallet af deltagere var meget 

overraskende 70 stk. Det blev knap så intimt med gruppen som vandrede, som hun var vant til. 

Lydniveauet var højt, hun troede at der ville have været en mere højtidelig ro, men der var megen 

snak, det mindede mere om en gåtur sammen, en anden form for stemning. Boligområdet Hø 

landsby ville gerne skabe denne stemning, hvor folk kommer hinanden ved. I interviewet 

reflekterede fokuspersonerne over, at det måske var et symptom på, at folk tog lysvandringen til sig. 

Hø landsby bidrog med deres der var unikt 

Det refleksive og at være på 

Adskillige gange taler alle medarbejderne om at være på, og at reflektere over de konstante 

stemninger. Både mens man er på, og efter arrangementerne. Det har jeg valgt at gå lidt mere i 

dybden med, dels fordi det bliver nævnt ofte, både i interviewet her, men også noget jeg hørte på 

lysvandringen. I forhold til denne opgave er det ligeledes relevant, idet det siger noget om, hvad 

forandringer, som er foretaget på en mere performativ og oplevelsesorienteret måde, indebærer for 

medarbejderne 

Betina Rennison har fokus på refleksionsdimensioner, som peger ind i det, som fremgår af 

interviewet (Rennison, 2013). Hun har sin tredje ordens refleksion, som hun kalder transformation, 

hvor fokus er på at lederen skal opbygge og udvikle sin refleksive kapacitet, og det at overskride 

noget og forandre noget, og peger på lederen som lærling. Hun peger samtidig på, at det ikke er 

målet der er det afgørende, men bevægelsen derhen, som gør forskellen (Rennison, 2013).  

Hvilket blev relevant, fordi da jeg gennemlæste interviewet blev jeg opmærksom på, hvor opsatte 

medarbejderne fra Hb var på, at indfange en bestemt stemning, som ”plejer” at være til stede, når 
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de vandrer i deres vante omgivelser i Hedemarken (et udsat boligområde i Albertslund kommune). 

Henriette siger på et tidspunkt jeg lagde mærke til, at folk gik meget og talte sammen, mellem 

stoppene og sangene, så der nogle gange skulle tysses lidt, for at fange stemningen. I Hedemarken 

opstår der tit det, at de synger foran folks altaner, og at folk kommer ud. I løbet af interviewet siger 

hun samtidig Dem vi er sammen med påvirker konceptet. Konceptet tilpasses af deltagerne. 

Biblioteket kan ikke holde så fast på rammen. Det er interessant at lukke folk ind, hvor de har lov til 

at være i arrangementet, så påvirker det også konceptet. Der har vi rykket os, fra hvor vi startede. 

Hvilket siger noget om, at de bagefter kan se, at man må lade tingene ske, som de sker, i den 

kontekst man er i. At selv om de er meget optaget af at røres og berøres, går de op i at indfange 

stemningen på en bestemt måde. Og det kan man ikke altid styre, det viste denne lysvandring dem, 

og det kom frem i løbet af interviewet. 

Jeg har selv tænkt over, hvor meget vi i min hverdag er optaget af, at ramme noget bestemt, at have 

et bestemt mål med det vi gør, eller de forandringer vi arbejder med, frem for at have fokus på 

bevægelsen mod målet, som Rennison taler om. Hvad sker der, hvis vi ikke er så fokuseret på, at 

ramme noget helt specielt, men i højere grad retter fokus på de bevægelser, de stemninger og 

følelser, som rammer folk. Måske det i langt højere grad sikrer nogle forandringer, som er 

bæredygtige 

Katrine siger med egne ord i interviewet, at hun konstant reflekterer over, hvad der sker, hvorfor, og 

hvilke input får hun, og det er det, som kendetegner hende som leder og menneske, hvilket passer 

godt på lederen som ”lærling”. Men at hvis man vil forandre noget gennem sin refleksive kapacitet, 

må overskride nogle vante refleksioner, for derigennem at udvikle ens refleksive kapacitet. Hvilket 

muligvis er en af styrkerne hos Hb. At forandringen har været vellykket, netop fordi de har 

overskredet nogle grænser og udvidet refleksionskapaciteten, som Rennison taler om (Renisson, 

2013) 

Katrine taler om, at man er på som menneske, at det de gør på lysvandringerne, er noget 

performativt, hvor man er på, som det hele menneske man er, og at man, mens man er i handlingen, 

konstant reflekterer over stemninger, sanser mm. Katrine siger Noget af det som karakteriserer mig 

som menneske og som leder er de konstante refleksioner ”hvad sker der nu, hvorfor sker der det, der 

sker, og hvilke input får jeg? 

Her knytter jeg det til Schöns begreb om refleksion i handling, som jeg introducerede i min 

indledning. Hvor vi som ledere og mennesker trækker på vores erfaringer, og bruger det til at 

reflektere i situationen og intuitivt eksperimenterer med andre måder at handle/tale på. Hvilket i 
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forbindelse med dette interview over lysvandringen, gav mening. Katrine er opmærksom på 

omverdenens input og reaktioner, og hvad det gør ved arrangementet eller stemningen. Som følge 

af dette projekt, er jeg blevet meget optaget af, som følge af de ord bla. Katrine sætter på 

refleksioner, hvor vigtigt det er at trække på forskellige former for refleksioner, og netop trække på 

de erfaringer vi har som ledere. Vi er vant til, at vi skal trække på evidensbaserede metoder i mange 

former, styringsteknologier og teorier, at vi nogle gange glemmer, at vi selv besidder en masse 

oplevet viden, som vi kan trække med ind som læring, som gør os i stand til, at gøre ting anderledes 

baseret på erfaring. Heri ser jeg en stor styrke i, at bruge flere former for refleksioner.  

Jeg har selv, i forbindelse med min nuværende arbejdssituation, prøvet at lade mine erfaringer i 

langt højere grad, danne grundlag for mine refleksioner, hvad er det, jeg har lært tidligere, som jeg 

kan trække med ind, i det jeg gør nu og eksperimentere med andre måder at tale, agere eller handle 

på. En vigtig erfaring som er kommet med mine snakke med Hb. 

Det er det, jeg oplever Katrine gør, når hun er opmærksom på omgivelsernes reaktioner og 

stemninger ind i selve arrangementet. Hun reflekterer hele tiden undervejs, for at det giver mening, 

og bruger Schöns begreb om refleksion i handling. 

Det er det, som rør fokuspersonerne, det med at være ”på”. Hvilket er en stor del af rebrandingen af 

og selve projektet bag Hb. At man bruger meget energi på, at indfange en særlig stemning, som de 

muligvis har været vandt til i en anden del af byen. Det taler de meget om i en særlig indforstået 

enighed. Som om de kan mærke hinandens følelser ind i deres opgave.  

Et af de temaer, som i gruppeinterviewet blev særligt synligt, er det fælles sprog medarbejderne har 

fået igennem rebrandingen af deres bibliotek. Hvilket fik mig til at se nærmere på det tema. 

 Fælles sprog og ændre fortællingen 

Marie reflekterer over i bevidningen Hvor er vi fælles om det sprog, og hvor har vi lavet mange ting 

sammen det sidste år, så man er bare helt med på, hvad der bliver sagt.  

Henriette nævner at rebrandingen udfordrer den klassiske bibliotekstænkning. I forhold til at gå fra 

et klassisk folkebibliotek, har de skabt en anden fortælling via rebrandingen, som et alternativ til den 

klassiske tænkning om biblioteker. Jeg tænker, at den narrative teori her er relevant, fordi jeg 

oplever, at Hb har formået at skabe en anden fortælling om et bibliotek, hvad de kan, og gør. 

Som jeg ser det, har de øget nuancerne og facetterne i fortællingen om deres bibliotek. Hvilket har 

ført til, at også medarbejdernes handlerum er udvidet, noget af det som man i narrativ teori kalder 

for re-autoring, som handler om at skabe fortællinger, der er forankret i de oplevelser, der er i 
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organisationen (Schnoor, 2009).  Gennem rebrandingen har Hb formået at danne nye og mere 

løfterige historier om, hvad er bibliotek også kan, og er. Medarbejderne lever livet i organisationen 

gennem fortællingen om Hb, og hvad de står for, som er en af de centrale ideer i narrativ teori. 

Fokuspersonerne siger flere gange, at de har fået et fælles sprog, netop fordi de har skabt en ny 

fortælling om dem selv med deres rebranding. Det muliggør, at de kan vælge andre metoder og veje 

i deres arbejde. De har formået, via fortællinger, at nå ud til folk i nye og anderledes måder at 

formidle kultur og litteratur på, som står stærkt i et biblioteksbrand i samfundet. 

Jeg oplever, at rebrandingen har givet omgivelserne et nyt billede af, hvad et bibliotek er. De har 

skabt noget med det, de allerede kan, litteraturen, og ind i nogle nye rammer. Biblioteker generelt, 

er et solidt brand, men her er det vækket til live på en ny måde, det kan et bibliotek også være!  

Omsat til min egen verden og min ledelse ser jeg en stærk kraft i at ændre fortællinger i 

forandringer. At gå fra de tynde fortællinger, som sommetider har megen magt og er 

problemorienteret, til at gå til en anden fortælling, som et alternativ til den dominerende 

begrænsende problemfortælling. Det er ikke altid let, og det kræver refleksion at nuancere 

fortællinger. Det handler ikke om, at vi skal gøre fortællingerne mere positive, men nuancere dem. 

Jeg tror at medarbejderne handlerum udvides, hvis lederen skaber rammerne for, og åbner op for 

andre fortolkninger. Og at jeg som leder, ved at invitere ikke kun medarbejdere ind, men også på 

tværs af siloer, borgere og andre, kan åbne op for, at der findes fortællinger, som kan udvide 

perspektiver og handlemuligheder, samt mindske de problemfyldige fortællinger som kan skabe 

nogle mere løfterige fremtidsbilleder, som kan skabe nogle forandringer, som skaber glæde og 

anderledes oplevelser (Schnoor, 2009). 

Yderligere har jeg reflekteret videre over den situation, jeg er i lige nu med den konstituering i en 

vanskelig sammenlægning, hvor udfordringen men samtidig styrken i, at involvere personalet i 

refleksionsprocesser, som kan skabe alternativer til den herskende problematiske fortælling. Fordi 

der er i realiteten ikke noget alternativ, hvis du ønsker, at medarbejdere og andre skal involveres i 

processen og selv indse, at forandringen er nødvendig. Alternativt kan du beordre forandringen. Men 

erkendelsen kan du ikke tvinge frem (Helth og Pjetursson, 2014) Selvom disse processer tager tid, 

mere tid end hvis man kort beordrer, holder de langt mere på den lange bane. Som når Sørensen 

taler om bæredygtige forandringer (Sørensen, 2013) 

I interviewet nævner de to medarbejdere Katrine, som lederen der er med i det svære i 

rebrandingen af Hb. At lederen er med i at ændre historien som det kreative og nysgerrige 

menneske, som de påpeger. Og at hun faciliterer gennem uendelige refleksioner. 
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I analysen af lysvandringen omtalte jeg lederen som facilitator. I forhold til min ledelsesopgave og 

min problemformulering, ser jeg er en styrke i at udfordre de klassiske tænkninger f.eks. i forhold til 

hvordan man strukturerer en hverdag i en daginstitution, kan vi gøre tingene anderledes. Her tror 

jeg på, at lederen har en rolle som facilitator, at der findes andre fortællinger end de dominerende, 

som af og til begrænser os, når vi skal forandre noget, så vi ofte vælger det vi plejer, fremfor at 

udvide historierne om, hvordan det også kan være og skabe mening. Det som i den narrative teori, 

er en af de centrale begreber, og som ikke er noget, der er givet på forhånd, men som udvikles i det 

sociale samspil (Schnoor, 2009). Jeg sammenkæder det ligeledes med Staceys blik på 

forandringslederen som facilitator fremfor ingeniør som præmis for innovation som emergens 

(Sørensen, 2013). Ligeledes kobler jeg det med det tidligere omtalte transformative lederskab med 

fokus på intensiv inddragelse og facilitering, samt fokus på at opretholde en god stemning med 

energi, også i det kaotiske.  

En anden relevant refleksion, som kommer frem i løbet af interviewet, er Katrine, som siger, at hun 

er glad for at høre det fælles sprog, fælles forståelse for kerneopgaven, da en af Katrines 

lederærinder er at skabe mening og sammenhæng, i det de gør. Hun oplever meget fælles 

refleksioner. Måske er det også en faldgrube, at de er blevet for ens, tænker for ens? Der skal måske 

rystet lidt i posen igen, så man kan foretage andre handlinger. Når jeg inddrager denne refleksion, er 

det fordi, at jeg ser Hb, som en meget nytænkende institution i Albertslund Kommune. Men de 

oplever naturligvis også at blive indforstået, og her kan det være svært at finde andre fortællinger 

frem. I deres verden er der også dominerende fortællinger, som for mig handler om, at man skal 

være på, være kreativ, performativ, at deltagernes skal mærke stemningerne i arrangementerne og 

være konstant refleksiv over egen praksis. Et opmærksomhedspunkt, som kom frem under 

interviewet i forbindelse med snakken om rebrandingen. Og Katrine siger på et tidspunkt Der er ikke 

bare et sprog for rebranding, det performative sprog, der er også et sprog for publikumsudvikling og 

borgerinddragelse. Hvad er det nu vi gør, hvad er det, det kræver? Nu er der måske for homogent et 

sprog, nu skal vi ud og udfordres igen. Nu skal vi ryste posen. Men det er også det, der er hårdt, og 

hvor der skal findes en balance, så der bliver tilført noget nyt. Det skal de, hvis de ikke skal stagnere, 

og det er også det der giver energi. Men nogle gange har man også brug for at være i det kendte. 

 

Her tænker jeg, at det bliver lederen som facilitator, der skal kunne fornemme den balancegang, så 

man ikke slider sine medarbejdere op. Og et relevant udsagn fra Katrine i den forbindelse er en 

konstant balancegang i at holde fast i det, vi definerer som kerneydelse, i Hedemarken har vi fundet 

ind til det, vi synes er vore kerneydelse. Selvom kerneydelsen skifter hele tiden. Det kæder jeg 
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sammen med Hansens kommunikationstrekant (Hansen, 2014). At vi ved, hvem og hvad vi er, at vi 

har fokus på, hvordan vi gerne vil fremstå, og vi er opmærksomme op omgivelsernes opfattelse af os 

som bibliotek. Hvilket er en afgørende faktor, når vi ser på forandringer. Hænger de tre hjørner ikke 

nogenlunde sammen, er der ikke sammenhæng i det vi siger, vi gør, og det vi faktisk gør. Det tror jeg, 

har været en afgørende faktor i rebrandingen af Hb, at de netop har fokus på de image, identitet og 

etos. Katrine siger ligeledes Og vi er så meget mere end et bibliotek. Vores legitimitet udadtil og 

politisk ligger også som noget andet end et bibliotek, vi er eksperimenterende, et laboratorium og 

borgerinddragende. Vi har mere fokus på oplevelsen. Og det var min oplevelsen med lysvandringen, 

at der var et stort fokus på oplevelsen. Men siger også noget om omgivelsernes forventning og 

opfattelse, det var en af grundene til, at jeg valgte at foretage yderligere et interview med Katrine 

alene, for at kunne undersøge nogle af de stærke udsagn hun kom med, og fra et lederperspektiv.  

Sammenfattende for fokusgruppeinterviewet 

Efter interviewet fulgte vi op på det, som går igen, det fælles sprog, som nævnes igen og igen, både 

som en kæmpe værdi, også som et opmærksomhedspunkt, de skal tænke over, og være 

opmærksomme på. Vi havde en snak om, hvor omkostningsfyldt det er, at være konstant på som 

menneske og performer. Man reflekterer konstant undervejs, og omstiller sig til omgivelserne, det er 

både det fede og det hårde. 

Slutteligt siger de to medarbejdere noget interessant om Katrine som leder. Katrine er en visionær 

leder, som har givet plads og vekslet mellem flere kasketter. Hun har på den ene side lagt retningen, 

og på den anden side deltaget på lige fod med de andre medarbejdere. De mener, at man som leder 

skal kunne leve op til de ting, man selv har udstukket, og man skal selv være et kreativt og nysgerrigt 

menneske. Der er blevet handlet og udført ting i praksis, Katrine har ikke bare haft et stykke 

”strategipapir, som hun er gået ud fra. Hun har turdet været på, med sine medarbejdere. Og det vil 

jeg gå mere i dybden med under interviewet med Katrine 

Bevidningsmodellen, som var et fokusgruppe interview, gav en aha oplevelse for de deltagende i, 

hvor fælles et sprog de havde fået. Og Katrine bemærkede efter, at det var de nødt til at se på, i 

forhold til at rykke nye steder hen. Er de blevet for ”blinde” for nye måder, så der mangler nogle til 

at udvide og nuancere mulighederne for Hb som et anderledes og mere performativt tilbud.  

Hvilket jeg syntes, var en god måde for dem, at blive bevidst om egne blinde pletter, via denne 

mulighed for at høre på hinandens blikke og forståelser. Samt hvad rebrandingen har betydet for 

dem som arbejdsplads. Men også at få nogle perspektiver på deres arbejde gennem det at høre på 
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hinanden, og hvilke følelser og tanker de har omkring deres arbejde, og hele processen de har været 

igennem med rebrandingen. 

For mig var det tydeligt, at rebrandingen havde givet dem en mulighed for at gøre noget på helt nye 

måder, men også at det har været omkostningsfyldt, og at man som personalegruppe og ledelse 

investerer meget, når der skabes forandringer, som også skal røre noget i andre mennesker, og 

modtagerne af ens ydelser. 

Jeg vil i det næste afsnit tage fat i interviewet med Katrine. 

Analyse af interviewet med Katrine  

Interviewet foregik på Hb, og denne analyse vil tage udgangspunkt i: 

 Lydfil over interviewet med udsagn fra Katrine. 

 Noter taget undervejs 

 Billeder fra biblioteket 

 Min oplevelse af Hb som sted. 

I dette afsnit har jeg udplukke væsentlige temaer, som kom frem ved gennemgang af interviewet.  

Temaerne i dette afsnit er: 

 Hb’s identitet og image  

 Omgivelsernes opfattelse 

 Medborgerskab, samskabelse og borgerinddragelse 

 Lederen som aktør i forandringer 

Identitet og image hos Hb 

Jeg fik, allerede da jeg trådte ind på Hb første gang til fokusgruppeinterviewet, en klar fornemmelse 

af, at her var et anderledes bibliotek. De har selv ombygget hele biblioteket, så der er 

overensstemmelse med, hvad de gerne vil være, og hvordan folk opfatter dem.  De har derfor 

møbleret med 50’er møbler og poesirum og godnat læsninger. Katrine fortæller at noget af det 

første folk lagde mærke til efter åbningen af det nye bibliotek var ”Hvor er alle bøgerne? ”  Men 

Katrine fortæller, at der er de samme, bare lavet om, og til en dagligstuestemning. De fleste synes 

det er fedt. 

Jeg har valgt at indsætte et par billeder, som indfanger noget af stemningen og giver en 

fornemmelse af, hvad de gerne vil   signalere.
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I forhold til kommunikationstrekanten, var jeg interesseret i identitet, image og etos, for at se, om 

der var en sammenhæng. Her spurgte jeg særligt ind til de tre hjørner i kommunikationstrekanten, 

identitet, image og etos i trekanten. I forhold til identitet, kan der være tale om identitet på to 

niveauer, det observerbare – fakta, og det ikke observerbare, som er virksomhedskultur og 

medarbejdernes opfattelse (Hansen, 2014). 
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Jeg oplever, at niveauerne hænger sammen. Hele identiteten om, at bringe poesien ind, træder 

frem, som både noget synligt og performativt. Hb er kommet ud med et brand, som står stærkt på 

oplevelsessiden, og hvor der er overensstemmelse med, hvad der siger og gør. I den forbindelse 

siger Katrine i interviewet Det er det kulturen og kunsten kan, den kan ramme noget alment 

menneskeligt i os alle sammen, og sætte følelser i svingninger. Vi skal komme ud med et projekt, som 

spiller på folks følelser. Og rebranding, fordi det handlede om at lave bibliotek på en ny måde. Og 

Hvordan kan vi gøre det nemt for folk at deltage?   Medborgerskab handler om at deltage. Vi skal 

gøre det nemt for mennesker at deltage i biblioteket! 

I forbindelse med dette projekt og et indblik i Hb, er det blevet tydeligt for mig, at hvis man vil skabe 

en organisation, som står stærkt og er modstandsdygtig i forandring, skal der være 

overensstemmelse mellem det observerbare og ikke observerbare niveau, men også at identiteten 

formes og forandres i de relationer man indgår i, og at identiteten påvirkes af både imageønske og 

omverdens opfattelse. 

Hvis jeg var kommet til et bibliotek som så ud, som et klassisk bibliotek, ville det formentligt ikke give 

mening for mig, da jeg først besøgte dem, efter min lysvandring, og havde en forestilling om, at her 

var noget anderledes, og derfor hænger det godt sammen med, når Katrine taler om at spille på 

folks følelser, og sætte svingninger i gang. Det er præcis det der sker, når man træder ind, og man 

ser kulturen træde frem på denne måde. 

Hb. Har haft et klart ønske om at være bibliotek på en ny måde, når de siger de vil eksperimentere 

og er meget stærke på, at udvikle ideer.  Katrine siger om rebrandingen af Hb. fordi det handlede om 

at lave bibliotek på en ny måde. Så hvordan kan vi gøre det nemt for folk at deltage? Vi skal gøre det 

nemt for folk at deltage 

Hansen skriver om image Imageønsket handler om det, man gerne vil være, eller det sted, hvor man 

gerne vil hen, som handler om hvordan man fremstiller sig selv (Hansen, 2014)  

Det vil sige, at man meget bevidst kan arbejde på en selvfremstilling. Katrine siger på et tidspunkt På 

Rådhuset omtaler de os som et sted med meget publikumsudvikling og kontakt til socialt svage 

grupper, meget kontakt til folk med anden etnisk baggrund. Frivillighed og borgerinddragelse. Den 

identitet de har på Rådhuset er, som nogle der udvikler spændende tiltag. Det har Katrine selv været 

med til at smide ind hos folk. Hvilket for mig er en relevant pointe i forhold til forandringer, at vi 

bevidst arbejder med den måde vi fremstiller os selv på, og hænger det også sammen med den 

måde medarbejderne opfatter os på, kulturen på arbejdspladsen på? Og i forhold til identitet på det 

ikke observerbare niveau, er det vigtigt, hvad man kommunikerer til omverdenen i forhold til at 
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påvirke omverdenens opfattelse af organisationen Hansen skriver Det, der ikke kommunikeres er 

ikke synligt, og hvis det ikke er synligt for omverdenen, kan man argumentere for, at det ikke 

eksistere (Hansen, 2014). Her tydeliggøre Hansen for mig det argument, at hvis man brander sig på 

en måde, men gør noget andet, eller slet ikke kommunikerer, hvorfor man gør, som man gør, vil 

omgivelserne ikke forstå eller kunne se meningen. Det er ofte det, der sker, når forandringer ikke 

lykkedes. Det kan også bare være ud til medarbejderne! 

Katrine siger om dem selv det går stærkt. 

Men legitimiteten er også hængt op på de mange projekter, fordi der er så mange interessenter, og 

mange som har en aktie i, at der skal skabes udvikling sammen. Men igen ressourcer. Derfor kan det 

godt nogen gange være svært at finde ud af ”hvad er det egentlig vi skal”? Der har rebrandingen 

været en utrolig vigtig ting, i forhold til, at ”vi innoverer på biblioteksydelsen”, og vi kommer ud med 

den levende fortælling. Og det kan vi identificere os med. 

For mig ser ud til, at der er en god overensstemmelse mellem identitet og image, og at det står 

stærkt alle medarbejderne i mellem. Faren kan muligvis være, at den kan stå i vejen for, hvad der 

ellers kan udvikles på, hvis man bliver for blind for andre vinkler. Katrine siger om det Udviklingen 

kan nå et punkt. Ja, så skal der nye mennesker til eller en anden konstellation, eller bliver man for 

”indkultureret”, så man ikke kan se sine egne blinde pletter. Hvilket er en interessant vinkel, som ikke 

vil blive udfoldet i denne opgave. Men kan udviklingen nå et punkt, eller er der grænser for 

innovation, eller handler det om de mennesker, som er med i processen?  

Det er tydeligt, at Hb gerne vil fremstå som et borgerinddragende sted, med innovative og 

anderledes ideer, og at de har fokus på samskabelse, og skabe oplevelser, som berører folk. I 

interviewet blev det ydermere tydeligt at Hb’s rolle er som kulturinstitution, at de skal ud med noget 

alment menneskeligt og projekter der er borgerinddragende. 

Og derfor vil jeg gå videre med at se på, hvordan omgivelserne ser på Hb 

Omgivelsernes opfattelse af Hb 

I forhold til omverdenens faktiske oplevelse, har jeg kun min egen opfattelse, dem som deltog på 

lysvandringen og medarbejdernes ord for, hvordan de opfatter Hb. For et mere nuanceret billede 

havde det været optimalt med nogle blikke fra f.eks. samarbejdspartnere på tværs.  

Når jeg tænker tilbage på lysvandringen, er det det at gøre noget anderledes, som står tydeligst. Jeg 

husker en deltager som sagde det er godt nok en anderledes version af et bibliotek. 
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På et tidspunkt i interviewet spurgte jeg Katrine, hvordan hun mente at de blev opfattet af 

samarbejdspartnere og folk på Rådhuset, hun svarede. Vi bliver primært opfattet som dem, som er i 

øjenhøjde med mange af de grupper som det er svært at være i kontakt med, og når man sidder oppe 

på rådhuset. Et innovativt bibliotek ”der de har så mange sjove ideer, og det er der, de udvikler så 

mange anderledes ting”. ”Den frække dreng i klassen” Hun siger dog også, at der er så mange 

forestillinger, på grund af mange samarbejdspartnere og interessenter. Hvilket hænger godt 

sammen med det Hansen taler om, når hun siger at identiteten både påvirkes af imageønske og 

omverdenens opfattelse. Hun siger at identiteten er under konstant reformulering (Hansen, 2014) 

F.eks. omtalte nogle medarbejdere, at det var meget anderledes at lave lysvandring i HØ landsby, 

end i Hedemarken. On når de går ud og laver poetiske pauser, er det også meget anderledes, om det 

er i Herstedvester fængsel, eller på en arbejdsplads. Men der hvor jeg ser fællesnævnerne, er hvor 

det handler om at vække følelser hos folk, og bruge poesien og litteraturen til at skabe denne 

sammenhængskraft. Katrine siger selv på et tidspunkt.   Der er en menneskelig sammenhæng mellem 

de borgere der er her, og de medarbejdere som er her. Fællesskabet dækker det nærmest ikke. Når 

man kan mærke, at vi er en del af den samme fortælling, og det giver mening i vores liv. F.eks. når 

der er fortællinger, som giver mening i forhold til ens liv.  

Det vil for mig sige, at det handler for Hb om at skabe stemninger, lige i den kontekst de er i, men at 

de kommer ud med den levende fortælling. 

Når jeg ser på denne del af interviewet og teorien omkring kommunikationstrekanten, ser jeg en 

parallel til min egen ledelsespraksis, hvor det at skabe sammenhæng mellem det vi siger, og det vi 

gør. Ofte når forandringer finder sted, hvad enten de er større eller mindre, glemmer vi nogle gange 

at stoppe op og se på, om f.eks. vores forældre ser og oplever det, som var intentionen med selve 

forandringen. Og i forhold til identiteten er jeg af og til stødt på, at vores kommunikation ikke helt er 

afstemt. Altså dels at medarbejdernes kommunikation udadtil i mødet med forældre og andre 

samarbejdspartnere, signalerer andet end hvad organisationen gerne skulle stå for. Muligvis fordi, at 

de ikke kan identificere sig med det image vi gerne vil ud med. Men også, at der muligvis ikke har 

været en proces, hvor folk er taget med ind i tilblivelsen.  

Der hvor jeg ser Hb. Forcer er den forbundethed mellem de tre hjørner, hvilket resulterer i f.eks. det 

fælles sprog, men også omgivelsernes opfattelse af et bibliotek, som kan noget andet, end blot at 

være udlånere af bøger. 

Et yderligere relevant emne, som kom frem under interviewet, handler om lederen som en slags 

rollemodel 
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Lederen som aktør i forandringer 

I løbet af dette interview var det ikke kun image, identitet og etos i kommunikationstrekanten, som 

fangede min opmærksomhed. Også lederen som med skaber af forandringerne. 

Katrine siger på et tidspunkt om rebrandingen vi har kastet os ud i det sammen, og jeg har turdet 

kaste mig lige så hovedkulds ud i det, som medarbejderne har gjort. Medarbejderne har set mig 

blotte sig, her er det en styrke, at være med i driften. De taler samme sprog. Der skal være en 

kropslig erfaring med og en forståelse af, hvad der er i spil her.  At chefen ikke siger et, men gør 

noget andet. Når jeg sætter nye projekter i gang. F.eks. læser op for demente, er jeg selv med ude de 

første par gange, og kan se hvor sårbart det er, og hvad der er i spil. 

Det emne var en pointe, som jeg har tænkt over lige siden, men også i forbindelse med at se Katrine 

med på f.eks. lysvandringen. Det med, at man som leder har en erfaring med, hvad der er på spil 

blandt medarbejderne. Selvom der er en kæmpe forskel på, hvor i ledelseslaget man befinder sig, 

eller om man selv er med i driften eller ej, kan det være i det små. At man prioriterer aktiviteter, som 

er en del af organisationen. 

Hansen skriver Kommunikationen i identitetshjørnet handler altså dels om organisationens interne 

kommunikation mellem ledelse og medarbejdere, som helst skal foregå i et både bottom-down og 

bottom-up (Hansen, 2014). 

Katrine taler meget om, at man som leder skal være med der, hvor man kan mærke det. Hun siger på 

et tidspunkt at I forhold til at forandre noget, kan jeg se en afgørende faktor i, at man er der sammen 

med sine medarbejdere, i det omfang det er muligt, så man bagefter ved hvad der er i spil, når 

medarbejderne italesætter forskellige dilemmaer, følelser mm. 

Katrine siger om dette når jeg er med, kan jeg se hvor sårbart det er, og hvad der er i spil. Jeg 

evaluerer det sammen med medarbejderne bagefter. Så har de noget de kan falde tilbage på og 

snakke om bagefter. De taler samme sprog, et følelsesmæssigt relevant sprog. Man behøver ikke 

hele tiden være der som leder, men meget vigtigt, at man forstår, hvilke følelser der er i spil. Og 

skabe en feedback kultur, som tager højde for denne sårbarhed, eller refleksiv kultur. Have et sprog 

for at tale med andre mennesker, når de synes ting har været svære eller gået godt. Det vigtigt med 

et fælles sprog. At man åbner op for sin egen sårbarhed. At man selv kan sætte ord på noget af det, 

som man synes er svært. Det er også en autentisk leder. 

Jeg synes, at det er et stærkt udsagn, som jeg flere gange har tænkt på i forhold til den 

ledelsesopgave jeg står overfor lige nu. At jeg kan sige ”ja, jeg kan godt se, at det er svært, jeg har 
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selv mærket det”. At jeg selv giver noget af mig selv som leder for at få medarbejderne på banen, og 

skabe bæredygtige forandringer på den lange bane, som Sørensen ligeledes taler om (Sørensen, 

2013). Samtidig med at lederen forstår, hvad der er på spil, og at medarbejderne kan se lederen som 

en troværdig medspiller, fordi lederen rent faktisk har været med, og deltaget i dele af processerne. 

Sammenfatning 

At blive inviteret indenfor i Hb har været en oplevelse, og selvom jeg godt kunne have samlet mere 

data ind, f.eks. med et fokusgruppeinterview med borgere eller samarbejdspartnere, for at få et blik 

på omverdens opfattelse af selve rebrandingen, og de som de fremstår som i dag, synes jeg, at der 

er emner, som står klart igennem tre steder, hvor jeg har indhentet min empiri og data. Det handler 

om 

 Refleksion og refleksionskultur 

 Innovation 

 Velfærd på en ny måde 

 Samskabelse og ledelse som berører 

 Rebranding som nyskabelse og noget narrativt 

 Fælles sprog 

 Det performative, kreativitet 

 Deltagere påvirker udfaldet/oplevelsen 

 At lede MED sine medarbejdere 

 Identitet, image og etos 

 Facilitator rollen 

Den måde Hb har fortalt omverden hvad et bibliotek også kan, står tilbage som noget jeg har respekt 

for, efter at være blevet inviteret ind i deres verden af følelser, fortællinger og det at blive berørt af 

veldfærdsoplevelser. Fordi det står klart for mig, at rebrandingstrategien handler om, at indtænke 

mange perspektiver, og på tværs af grænser, men som også har handlet om, at gøre noget helt 

andet, og tage mere udgangspunkt i det levede liv.  

På et tidspunkt omtaler Katrine bibliotekarerne, blot som værter hvilket giver en hel anden lyst til at 

være på Hb, at man er gæst, og der er nogle værter, som opvarter dig, hvilket er formålet med den 

omformulering. 

Jeg kan ikke lade være med, at se på de emner og tænke ”innovation findes virkeligt” Man skal blot 

ud og opdage den, og lade sig inspirere af den, og tage det, som man bliver berørt af. Fordi det er 
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det, al denne data har gjort, nemlig at berøre mig, hvilket siger noget, hvad fokus i min praksis og 

skal indeholde, nemlig at lade sig berøre og turde det som leder, men også at berøre andre. 

Der er ingen tvivl om, at styrken i Hb ligger i den kreative samskabelse sammen med borgere og 

andre samarbejdspartnere, hvor man kaster sig ud i kreative processer, hvor der ikke er et fast mål, 

men hvor ydelsen handler om, at vække noget i folk. Præcis som Armhøj taler om i det 

fremtidsparate lederskab, når hun siger Det er netop i det øjeblik, hvor vi bliver berørt og berører 

andre, at det bliver muligt at gøre fremtiden til et nærværende, langt og udstrakt nu, hvor det er de 

mange intense mikrobevægelser, der kan holde velfærden i live (Armhøj, 2013). 

Jeg vender igen tilbage til den refleksive kultur, som et vigtigt omdrejningspunkt i forandringer, fordi 

mine data også omhandler refleksivitet som et vigtigt element. Refleksion både som jeg forstår det, 

og som Rennison italesætter det, er noget lederen skal sikre som en naturlig del af praksis. Rennison 

taler om refleksion som rutine, og det at lære at lære. Men hun omtaler også en udfordring som 

handler om, hvorvidt de permanente spørgsmål, og krav om hele tiden at ændre blik ikke blot skaber 

endeløse refleksioner, som kan mistænkeliggøre lederens professionelle og personlige formåen.  Og 

hvornår er nok nok, og godt nok, og kan det skabe handlingslammelse? (Rennison, 2013) 

En udfordring som også er vigtig, når det drejer sig om lederskab både som transformation og 

programmatisk, som Sørensen omtaler det (Sørensen, 2013), er at jeg som leder på den ene side 

formår at skabe en kultur, hvor vi kreativt kan ændre tanke og handlemuligheder, så vi kan se nye 

muligheder. Men samtidig træffe de beslutninger som nu engang skal træffes, når det kræves. I den 

forbindelse tænker jeg på, når Katrine omtaler det, at de er stærke på ideer og eksperimenter. Fordi 

efterfølgende siger hun Og det går stærkt. Men der er også en værdi i, at holde fast og implementere 

noget i driften. Det kan være en svaghed hos os. Hvilket for mig, siger noget om det, at det på den 

ene side er det vigtigt, at man tør udfordre holdninger og måder at gøre tingene på, men der er også 

en værdi i, at holde fast i noget, og implementere det i driften. Jeg har personligt gjort mig den 

erfaring med forandringer at teste og prøve af flere gange, juster undervejs, hvorefter vi har 

besluttet, om vi skal implementere i driften eller droppe det, eller give det lidt længere tid. Men at få 

det ned i små bider. 

Efter mit interview med Katrine, havde jeg umiddelbart efter, samme aften, et dialog møde med 

politikerne, som vi ledere på dagtilbudsområdet havde indkaldt til på baggrund af kommende 

besparelser på ledelse på området. Jeg tænkte meget over det, at vi var nødt til at vække noget i 

politikerne. Jeg var sat til at sige noget, og i stedet for at holde mig til tal, forskningen siger osv. 

Valgte jeg at fortælle historier ude fra den virkelige verden, om følelser og om at skabe noget 
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sammen. Det var jeg netop i en position til at kunne tale ud fra, i det jeg både var leder i min egen 

store institution, men også i den anden institution, hvor hele ledelsen er sygemeldt. 

Det gav en helt anden oplevelse, og vi talte sammen på en anden måde. Udfaldet er blevet, at de har 

inviteret os ind til, at vi kan pege på noget andet. Spares det skal der, men politikerne fik øjnene op 

for, at det muligvis kan det gøres på en anden måde, og at vi derude har nogle blikke, som vi 

sammen kan gøre noget med. 

Jeg har aldrig på den måde talt om det nære, det som vækker noget i os, ikke i den sammenhæng. 

Men det virkede. Og vi gik ud fra mødet med en virkelig god følelse.  

Det vil sige at de mikrobevægelser, kan blive til makrotiltag, og det er relevant i forhold til at lede 

forandringer. 

Konklusion og diskussion 

Det sidste Katrine sagde i interviewet med hende var Tak fordi du stiller spørgsmålene. Og jeg får lyst 

til at sige Tak for dit arbejde med rebranding af Hb, og tak for rejsen! ”  

Gennem arbejdet med denne opgave, står det klart hvor meget rebranding kan som strategi i 

forandringer. Men det kan ikke stå alene, det er alt det, som er fyldt ind i rebrandingen, som er 

afgørende. 

Til mit første spørgsmål i min problemformulering Hvordan kan rebranding bruges som 

forandringsstrategi i ledelse? Er der ikke et entydigt svar som viser sig, men flere. Men at rebranding 

KAN bruges som forandringsstrategi, særligt når man ser på Hb. 

Det der bliver interessant for mig, er hvad de har formået. De har formået at komme ud med et 

brand, en fortælling om en ny måde at være bibliotek på, og som folk kan bruge tilmed på et så 

institutionelt og kulturelt område som biblioteket er. Vi har alle et forhold til biblioteker. Men det er 

nok de færreste, som har tænkt et bibliotek på en så performativ og sanselig måde, som Hb gør det. 

Fortællingen er nået ud til hele byen, og uden for byen, med en fortælling om et bibliotek som 

samler alle grupper og alle aldre, med aktiviteter som er borgerindvolverende og kreativt 

nytænkende.  

Hvad gør de? De rører og berøres med litteraturen og poesien som værktøj. Og så kaster de sig ud i 

projekter, som måske kan ende på en måde, men måske gør det på en anden måde. De læner sig 
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ikke op ad faste måder at drive bibliotek på, men inviterer borgere, nærmiljøet mm ind og udfolder 

ideer sammen med dem, og efterlader følelsen af velfærd hos den enkelte, som noget ganske nyt. 

Jeg synes ligeledes, at empirien peger på, at anvender man rebranding som en forandringsstrategi, 

så koster det på involveringssiden, og det at man som leder kan kaste sige lige så ”hovedkulds” ind i 

det, som Katrine siger. Jeg har tænkt over, at når man gør tingene på en lidt anden måde, som Hb 

har gjort det, skal man være klar på, at man undervejs skal stole på de ideer man får, man skal kunne 

leve med det nogle gange uforudsigelige. Men hvad er det, der gør, at man ofte vælger den mere 

sikre vej, det som forskningen peger på, økonomien siger? Hvorfor er det, at vi ikke stoler mere på 

det, som gør noget ved os? Det gør vi også men ikke tit nok.  

Jeg arbejder med mennesker og børn, som er så umiddelbare. Når vi har kørt projekter, hvor 

børnene har været med i planlægningen, eller er blevet spurgt undervejs, er vi ofte havnet i nogle 

sjove og livgivende projekter, som blev anderledes end forventet, men som gav mening på flere 

niveauer. Men vi planlægger ofte ud fra det forudsigelige, det vi ved virker, eller har gjort før. Vi er 

bange for, at det kommer til at tage tid. Men det som ofte sker, er at vi glemmer det som betyder 

noget, der hvor vi ser ting på nye måder. 

Det er noget af det, som jeg har lært af mine oplevelser med Hb, at vi ikke skal være så bange for det 

uforudsigelige, og at gøre ting på nye måder. 

Nogle af ideerne vil jeg tage med mig ind i min hverdag og i min ledelse. For det første står det klart 

for mig, at min ledelse vil udvikle sig resten af mit lederliv, og at jeg vil betragte min rolle som altid 

ufærdig, men med en masse erfaringer. Tidligere har jeg været tilbøjelig til, at tænke at jeg med 

årene ville blive mere kompetent, og mere ”færdig” i rollen som leder. Jeg tænker helt anderledes 

om det nu. At nye sammenhænge, nye samarbejdsrelationer, andre kontekster vil forme mig. 

Rennisons ord om lederen som ”lærling” giver mening, fordi jeg kan formes og udvikles, men også at 

jeg tager ansvaret for egen læring. Som forandringslederen, som skal faciliterer forandringer, ser jeg 

en nødvendighed i, at kunne netop dette. 

Mette Frederiksen udtalte forleden i et interview, at lederne skulle lede med mindre kontrol og 

mere tillid. Det kan jeg kun give hende ret i. Men det kræver, at lederen ikke kun benytter sig af den 

dominerende diskurs om, at al viden skal være evidensbaseret og den enorme fokus på effektmål, 

som vi konstant er udsat for. Hvis vi skal forandre og kreativt samskabe, handler det b.la. om at 

skabe kreative løsninger på tværs af faggrænser, hierarkier mm. 

Kontrol er ikke en mulighed for mig, og forandringslederen kan kun kontrollere sig selv, som 

Sørensen skriver (Sørensen, 2013). Men man kan påvirke de mennesker, man er sammen med 
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gennem eksperimenter, aktiv vidensdeling og refleksion. Det er nogle af elementer, jeg har oplevet 

med Hb.  

Det er også den tilgang, jeg er gået ind til den ledelsesopgave på, som jeg står over for lige nu. En 

meget mere personlig tilgang med fokus på nysgerrighed, refleksioner og interaktioner som går tæt 

på. Jeg oplever, at selvom det er en ret svær situation jeg står i, ved at komme ind i en organisation, 

som kører på pumperne, og hvor den ”tynde fortælling” ofte er den fremherskende, at jeg alligevel 

ved ikke at være den som har svarene, men gerne vil være facilitator og skabe rammerne for, at vi 

kan fortælle nye ”tykke fortællinger”, som giver mere energi. Selvom jeg kun er der kort tid, vil jeg 

være med til at skabe glæde ved arbejdet, og højne det psykiske arbejdsmiljø, som sætter spor hos 

børn og forældre. 

Jeg har været inde på emner med teori, som har hjulpet mig med at forstå og analysere al min 

empiri fra Hb, men også de iagttagelser jeg selv har gjort mig i min hverdag. Jeg har set med nye øjne 

på forandringslederen. Jeg har tænkt, er der begrænsninger ved rebrandingen og på Hb? Jeg var 

inde på tidligere at Katrine i interviewet nævnte, at de var ekstremt eksperimenterende og at 

omgivelserne også så dem, der altid har nye ”skøre” ideer. For mig er der en værdi i, også at holde 

fast i det der virker, og gøre det til en del af driften. Det kommer både forældre, børn og 

medarbejdere til gode. 

At gøre det som Hb gør, har også omkostninger, altid at være på, reflektere og udvikle nye kreative 

ideer, og sammen med andre. F.eks. har de oplevet sygemeldinger og stress. Det har vi også på mine 

arbejdspladser. Men jeg tror, at det er vigtigt, at være opmærksomme på, hvornår vi ”drifter” og 

hvornår vi udvikler. Som mennesker tror jeg på, at vi også har brug for forudsigelighed, og ro, for 

derefter i gode tider, at udvikle. Det er min erfaring. 

Dernæst har jeg tænkt over, om det med at kalde ting noget andet f.eks. i en rebrandingsstrategi, og 

at skabe mere velfærd for mindre, ikke blot bliver ”kejserens nye klæder”. Nogle kan blive utroligt 

provokeret af det. Men for mig handler det om, at se noget andet, end det som ligger lige for, og at 

se, at tingene kan gøres på andre måder, hvis vi tør åbne op for det. Fordi vi oplever konstante 

besparelser og evig retænkning af måder at gøre tingene, eller løse arbejdsopgaven, kræver det også 

at ledelsen tænker anderledes. Fremtiden kalder på god ledelse, som forstår at skabe kreative 

processer på tværs, og som kan redefinere vores opgaver gennem innovative tiltag. 

På en stor MED dag i Albertslund Kommune for et halvt år siden omtalte jeg, at man generelt var alt 

for ”large” overfor dårlig ledelse. Medarbejderne og borgerne har krav på ordentlig ledelse, og det 
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kalder fremtiden endnu mere på. Men i min optik, skal det være ledelse som handler om mod, 

kreativitet og at kunne lede både på afstand, men også med nærhed og personlighed. 

De emner jeg har haft oppe i dette projekt kan give mig nogle nye vinkler på, hvordan jeg går til 

ledelsesopgaven på i fremtiden. Jeg ved godt, at jeg ikke ”bare” kan lave en tynd fortælling om til en 

tyk, eller kalde tingene noget andet. At jeg konstant kan skabe refleksive rum, og tænke i og over 

handling. Have helt styr på image, identitet og omverdens afkodning. Eller hele tiden skabe 

innovative processer på tværs af faggrænser. Men jeg kan tage det med ind i min værktøjskasse, og 

lade mig inspirere. Og jeg har den uforbeholdne ret til at se min ledelse som livslang læring, sammen 

med dem, som jeg omgiver mig med. 

Jeg ved, at jeg i fremtiden i forandringer både vil planlægge, eksekvere, træffe top down 

beslutninger, og have fokus på drift og økonomi, fordi det også er min opgave. Men jeg vil også 

benytte mig af innovative løsninger, eksperimentere, have fokus på intensiv inddragelse og facilitere 

processer og udvikle min refleksive praksis. Det vigtige for mig er at have fokus på, hvornår jeg 

benytter mig af enten det ene, eller det andet.  At det i krisetider, er afgørende at anvende 

transformative tiltag. 

Udviklingsplan 

Oprindelige udviklingsplan 

Hvad skal udvikles 

1. Personaleledelse i Sydstjernen, og hvordan arbejder/ videreudvikler jeg mine 

personaleledelseskompetencer i forhold til de dilemmaer, jeg nævner i mine 

hjemmeopgaver? 

2. Andre ledelsesopgaver i fremtiden i og uden for Albertslund? 

Mål 

 At udvikle kompetencer inden for personaleledelse. Herind under ville vægten lægge på 

selvledelse og moderne HRM, samt kommunikative færdigheder. 

 At erhverve mig kompetencer, som vil videreudvikle mine lederkompetencer i retning af 

en mere analyserende tilgang til min personalegruppe og organisationen, og kunne skrue 

op og ned for tempoet. 

 At have fokus på at skabe flere refleksioner ind i min organisation, som kan klæde mine 

personaler på til, at fremstå fagligt kompetente og tydelige, således at de kan 

imødekomme krav og forventninger udefra. 
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 At blive klædt på, via teori og bearbejdning af egen ledelsespraksis, til at jeg i fremtiden 

vil kunne søge andre ledelsesstillinger i den offentlige sektor 

Succeskriterier 

 At jeg gennemfører MPG på 3-4 år 

 At jeg formår at holde fokus på mine mål i Udviklingsplanen, og hvis målene ændres 

undervejs, at jeg formår, at justere min Udviklingsplan 

 At fagene giver mig konkrete redskaber til, at løse mine opgaver i forbindelse med 

Udviklingsplanen og formår, at omsætte den teoretiske viden til min egen 

ledelsespraksis 

 At jeg får skabt nogle refleksionsprocesser i min personalegruppe, som fører til øget 

mulighed for, at mine medarbejdere i højere grad selv leder den daglige praksis. Og 

at mine medarbejdere kan mærke en højere grad af fælles refleksioner, som fører til 

en forandring i det daglige møde med borgerne. 

 At er blevet mere bevidst om de forskellige ledelsesstille ifølge Goleman, og være 

mere bevidst i min daglige ledelse om, hvad det gør ved min medarbejdergruppe, når 

jeg benytter mig af de forskellige ledelsesstile. 

 At jeg, når jeg har gennemført min master, ser mig selv i stand til og klædt på til, også 

at søge andre, for mig, relevante lederstillinger 

Udvikling undervejs 

Det som står som ganske centralt i min udvikling undervejs med MPG er, at jeg i langt højere grad, 

stoler på min egne handlinger, egne refleksioner, og evnen til at tage det, der virker!  

Jeg har tidligere på diplomudannelsen i ledelse, men også i begyndelsen på MPG haft en tendens til, 

at uddrage det, som jeg mente lærer og censor gerne ville læse eller høre. Her er jeg blevet langt 

bedre til at skrive og sige noget om det, jeg selv tror på, og har erfaret.  

Undervisningen er meget forskelligartet, og det har både sin styrke og sine svagheder. Styrke fordi 

man som studerende bliver introduceret for en bred vifte af teori og retninger. Og en svaghed fordi 

der kan mangle noget sammenhæng, som man som studerende selv må finde eller skabe. En 

underviser har et blik på den gode studerende, en anden, har en anden. Her handler det om, at tro 

på det, som virker for en selv. Det er jeg blevet meget skarpere på. 

Jeg kan se på mine gamle mål og succeskriterier, at jeg har rykket mig en del, men noget hænger 

ved, og det glæder mig. Jeg har nået uddannelsen inden for den tidsgrænse jeg satte mig selv. Men 
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har ydermere opnået teoretisk at blive introduceret for en mangfoldig vifte af ledelsesteori, som jeg 

har kunnet anvende i mit lederskab. 

Læring i forbindelse med masterprojektet og perspektivering 

En del af den læring som udspringer fra arbejdet med dette masterprojekt, handler om mig selv som 

leder i forandringer. At jeg er facilitatoren, som faciliterer processer.  Og at ledelse er livslang læring, 

som ikke har et mål, men hele tiden nye veje. 

Jeg har en erfaring, og den erfaring skal bruges, også når jeg reflekterer i handlinger. Min ledelse er 

andet end evidens på hvad der virker, og jeg gør mig nogle erfaringer i, hvad der virker. Jeg kan se, at 

teorien giver blikke til at forstå og analysere, men jeg ved også noget selv! Og det skal sættes i spil. 

Jeg kan se i forbindelse med dette projekt, hvor vigtigt det er, at medarbejderne kan forstå 

meningen, at de forstår lederen, men også at lederen tør kaste sig selv på banen. Dermed ikke sagt, 

at jeg skal være med i alt, det kan jeg ikke. Men, at jeg ved hvad de taler om, at jeg har mærket det 

på egen krop. Det kan skabe nogle bæredygtige forandringer. 

I faget Eksistens og ledelse her på MPG talte Camilla Sløk om tre zoner, den professionelle, den 

personlige og den private. Den har jeg brugt mange gange, og igen i dette projekt. At man ikke kun 

kan være professionel, men også må have en personlig tilgang til sine medarbejder og borgere, så 

man kan vække noget og berøre hinanden, som skaber samhørighed, og lysten til at gøre noget 

sammen og med hinanden.  

Det nok mest lærerige, er at innovation har fået en oprindelig betydning for mig. Og at man kan søge 

på tværs af områder og fagligheder for at finde denne nyskabelse, som sætter spor. Hb. Har fra 

første øjeblik fortalt mig hvad innovation er, og at man kan skabe velfærd på så mange andre måder, 

end det som ligger lige for. 

På baggrund af denne opgave og mine oplevelser med Hb, har vi sammen iværksat en lysvandring 

med min forældregruppe. Den oplevelse jeg havde, ville jeg gerne hive ned i min egen praksis for at 

se, hvad kan det der? Hvad sker der, når vi er sammen på nye og anderledes måder. 

Jeg har også tænkt en lysvandring i den institution jeg er konstitueret i, men kun i 

medarbejdergruppen. 

Samtidig har jeg arrangeret, at Hb, kommer ned og laver ”poetiske pauser” for mit personale i 

slutningen af november. Jeg er meget spændt på, hvilke stemninger det vil frembringe, og hvad folk 

vil sige. Min oplevelse med at berøre og blive berørt har sat et afgørende spor i mig. Der kunne også 
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være så mange andre kreative løsninger derude, som kan være med til at skabe velfærd i et en tid, 

hvor den er under enormt pres.  

Men, hvis jeg som leder kan være med til at skabe grobund for at gøre ting på andre måder og skabe 

de mikroskopiske bevægelser, som Armhøj omtaler (Armhøj, 2013), som kan sætte spor og afsæt i 

den oplevede velfærd, så kan jeg se, hvordan det giver mening at hive erfaringerne fra Hb. med ind i 

min ledelsespraksis. 
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Bilag 1. 
Lysvandring i Herstedøster Landsby (HØ) tirsdags d.13.9.16 

Hedemarkens bibliotek havde i samarbejde med HØ landsby arrangeret en lysvandring med en 

fortælling om ”Sælkvinden”. 

Vi mødes en smuk september aften ved medborgerhuset i Landsbyen. Vi modtages ved indgangen af 

de 3 medarbejdere fra Hedemarken, Katrine, Henriette og Gökhan. De er pænt klædt med habitjakke. 

Der er tændt op i bålfadet, lanterner er tændt, lænestole med hæklet tæpper, og borde dækket med 

duge. Vi får alle et program, og der kommer flere og flere til. Ca. 70 mennesker i alle aldre, lige fra de 

små i barnevogne, til de gamle, som bliver kørt i Christianiacykler. Vi gør os klar til at vandre ud i 

landsbyen med lanterner, og udstyret med vores hæfter med sange. 

Første stop ved kirken, hvor pigekoret synger ”Septembers Himmel”. Vi synger med.  En smuk 

oplevelse, og jeg bliver meget rørt. 

Dernæst runder vi gadekæret, hvor vi synger ”Jeg ved en Lærkerede”. Når vi går fra et sted til et 

andet, er det Katrine med klokken, som angiver, at nu skal vi videre. Folk taler livligt mellem 

stoppene, i den smukke gamle landsby, og børnene leger livligt. Der er stille, når der synges. 

Ved gadekæret, sender vi små papirs både ud med små lys på den lille sø, børnene leger i 

vandkanten. 

Vi går videre til en lille plads, hvor vi synger ”Solen er så rød mor”. Af og til må Henriette, som 

arbejder på biblioteket tysse lidt på os, for at indfange den specielle stemning. Men folk er glade! 

Vi går videre til en lille privat gård, hvor vi igen synger ”solen er så rød mor”. Pigekoret synger med, 

ved hvert stop. 

Jeg bemærker, at en af medarrangørerne var glade for, at så mange var dukket op, og i alle aldre. 

Vi går tilbage til medborgerhuset, hvor de byder os inden for. Her har fortæller Annette gjort klar 

med stole, puder, arabiske tæpper, og levende lys.  

Hun fanger hurtigt folks opmærksomhed, med hendes fantastiske stemme og artefakter. Man skal 

være helt stille under hendes ”barske” fortælling om Sælhunden. I 17 minutter lytter gamle, unge og 

børn til hendes livagtige fortælling, som er meget dramatisk. Kun en mor og et barn må forlade 

forsamlingen og må gå uden for. Hun slutter fortællingen med en slags færøsk sang, meget smukt, 

og stilheden bliver brudt. 
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En af de ældre medarrangører bemærker og siger til forsamlingen ”at når vi vandrer, får vi talt 

sammen, så er vi et fællesskab. 

Udenfor venter dampende varm tomatsuppe, pølsehorn og æblejuice. Der bliver talt, grint, leget og 

spist. 

Til afslutning, omdeler medarbejderne fra Hedemarkens bibliotek, godnathistorier foldet fint 

sammen, ud til alle som har lyst. Der står ”læses for en du holder af ”.  

Jeg kører hjem efter en fantastisk og æstetisk oplevelse, fuld af stemninger. 

Som det sidste, læser jeg en godnat novelle for min mand. En fuldstændig slutning, på en fantastisk 

aften. 

Bilag 2. 
Outsider witness interview d.16.9.16  

Tilstede: Katrine-projektleder (deltog i lysvandringen), Henriette (deltog i lysvandringen) – 

bibliotekar, Marie (deltog ikke i lysvandringen, men har deltaget i mange andre) – medarbejdere i 

Hedemarkens bibliotek og medborgercenter. 

 

De stillede spørgsmål, til den som er på: 

-Hvordan oplevede du stemningen i Herstedøster Landsby (HØ)? 

-Hvordan var stemningen? 

-Var der noget, som blev anderledes end du havde tænkt? 

-Hvordan oplevede du, at omgivelserne spillede ind i arrangementet? 

-Var der noget som rørte dig? 

-Du nævnte forskelligheden i boligområderne, har du tænkt mere over det? 

-Jeg overhørte, at arrangørerne i HØ var glade for aldersspredningen, hvad tænker du om det? 

-En af borgerne sagde ”når vi vandre, får vi talt sammen, så er vi et fællesskab”. Hvad giver det dig?  
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I første omgang interviewer jeg Katrine i ca.15 min. De to andre lytter. 

Hvordan oplevede du lysvandringen i Herstedøster Landsby (HØ)?: 

Meget anderledes, det var den 10.lysvandring. Noget af det som karakteriserer hende som 

menneske og som leder er de konstante refleksioner ”hvad sker der nu, hvorfor sker der det, der 

sker, og hvilke input får jeg. Det har været nemmer at være i oplevelsen i Hedemarken. Konstante 

refleksioner over, hvordan de kan trække det videre ind i næste arrangement? 

F.eks. var der en af de ældre, som blev transporteret rundt på en Christianiacykel, som sagde, at den 

klokke, som angav, at nu går vi videre, mindede ham om noget indisk buddhistisk noget.. Altså at 

folk opfatter tingene så forskelligt.  

Det er en del af rebrandingen, at fortælle på andre måder 

 

Stemningen, hvordan var den? 

Stor tilslutning. Men Hø krævede meget, de forventer mere som borgere, det er et ressourcestærkt 

område, hvor folk kommer, hjælper til, men også kræver en vare. Der er det anderledes i 

Hedemarken, hvor folk er meget mere spontane, og kommer hinanden ved. 

Var der noget, som rørte dig? 

Jeg blev ikke lige så rørt som i Hedemarken, der var dog et øjeblik ved søen, hvor der blev sendt lys 

ud, og sunget ”Solen er så rød mor”, også henne i den lille går, hvor vi var privat. 

Et af formålene for HØ landsby var at tiltrække flere yngre børnefamilier, og komme hinanden ved, 

det lykkedes. Der var næsten 70 tilhængere i alle aldre.  

Katrine taler en del om, at man er på som menneske, at det de gør på lysvandringerne er noget 

performativt, hvor man er på, som det hele menneske man er, og at man, mens man er i handlingen, 

konstant reflekterer over stemninger, sanser mm. 

”Under vandringen fortalte du mig Katrine, at forskellen i boligområderne, var noget du gerne ville 

være med til at forene. 

I Albertslund kæmper vi med infrastrukturen, byen er utroligt opdelt, og vi hører tit ”er 

Hedemarkens bibliotek ikke bare for hedemarken? Byens borgere skal besøge hinanden i 

boligområderne. Og det kan biblioteket være med til, at dæmme op for. 
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Spørgsmål til refleksion hos bevidnerne: 

Hvordan påvirker den interviewedes oplevelse af lysvandringen jer? Hvilken stemning eller sanser 

kalder det på?  

Henriette og Marie snakker sammen om, hvad de har hørt Katrine fortælle om lysvandringen. 

Hvordan påvirkede Katrines oplevelse af lysvandringen dem, hvilke sanser? 

Henriette (som også deltog), havde meget den samme oplevelse af, at det spontane, som tit opstår i 

Hedemarken, ikke var der i HØ. Hun lagde mærke til, at folk gik meget og talte sammen, mellem 

stoppene og sangene, så der nogle gange skulle tysses lidt, for at fange stemningen. I Hedemarken 

opstår der tit det, at de synger foran folks altaner, og at folk kommer ud. 

De blev begge grebet af det Katrine talte om, med at være på! Hvilket er en stor del af rebrandingen 

af og selve projektet bag hedemarkens bibliotek. 

Tilbage til Katrine, hvor vi taler om, hvad det er for perspektiver i forhold til det hendes kollegaer 

taler om, åbner op for? Hvad tænker du om det dine kollegaer har talt om? 

Katrine bliver glad for at høre det fælles sprog, fælles forståelse for kerneopgaven, da en af Katrines 

lederærinder er at skabe mening og sammenhæng i det de gør. Hun oplever meget fælles 

refleksioner. Men måske er det også lidt en faldgrube, at de er blevet for ens, tænker for ens. Der 

skal måske rystet lidt i posen igen, så man kan foretage andre handlinger.  

De er personlige formidler, som har sig selv med, de er ikke objektive, når de afholder 

arrangementer som lysvandringer. De reflekterer konstant over, hvordan andre modtager 

budskabet. Jeg bed mærke i, at Katrine nævnte, at hun var bekymret for, om de fik nok ud af det i 

HØ landsby. 

Dernæst er det Henriette jeg interviewer over de sammen spørgsmål som Katrine, Anne og Katrine 

lytter. 

Det afspejlede, at de var i et andet område. I en mere kulturvandt gruppe. Der var hænder med til at 

løfte på en anden måde, end de er vandt til. Det frigør kræfter til at koncentrere sig om det, som er 

det centrale i lysvandringen. Men på den anden side, havde de ikke rigtigt føling med hvem der gør 

hvad. 

Man havde ikke helt ejerskab, som man plejede. De skabte dog rammen, og stemningen.   
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Antallet af deltagere var meget overraskende 70 stk, dog blev det knap så intim med gruppen som 

vandrede. Lydniveauet var højt, hun troede at der ville have været en mere højtidelig ro, men der 

var ret meget snak, så det mindede lidt mere om en gåtur sammen, en anden form for stemning. 

Boligområdet ville dog også gerne skabe denne stemning, hvor folk kommer hinanden ved. Måske 

det var et symptom på, at folk tog lysvandringen til sig. Hø landsby bidrog med deres der var unikt. 

Dem vi er sammen med påvirker konceptet. Konceptet tilpasses af deltagerne. Biblioteket kan ikke 

holde så fast på rammen. Det er interessant at lukke folk ind, hvor de har lov til at være i 

arrangementet, så påvirker det også konceptet, der har de rykket sig, fra hvor de startede. 

Jeg vender mig nu mod Katrine og Marie. 

Marie: Hvor er vi fælles om det sprog, og hvor har vi lavet mange ting sammen det sidste år, så man 

er bare helt med på, hvad der bliver sagt. Især det med at de er vandt til at være i et udsat 

boligområde. 

Katrine: Der er ikke bare et sprog for det der Rebranding, det performative sprog, der er også et 

sprog for publikumsudvikling og borgerinddragelse. Hvad er det nu vi gør, hvad er det, det kræver? 

Nu er der måske for homogent et sprog, nu skal vi ud og udfordres igen. Nu skal vi ryste posen. Men 

det er også det, der er hårdt, og hvor der skal findes en balance, så der bliver tilført noget nyt. Det 

skal de, hvis de ikke skal stagnere, og det er også det der giver energi. Men nogle gange har man 

også brug for at være i det kendte. 

Men det der med at der er nye vinde også politisk, kan være hårdt. En konstant balancegang i at 

holde fast i det, vi definerer som kerneydelse, men Hedemarken har fundet ind til det, de synes er 

deres Kerneydelse. Selvom kerneydelsen skifter hele tiden. Og de er så meget mere end et bibliotek. 

Deres legitimitet udadtil og politisk ligger også som noget andet end et bibliotek, de er 

eksperimenterende, et laboratorium og borgerindragende. Vi har mere fokus på oplevelsen. Men 

det er også et krydspres. 

Tilbage til Henriette, som godt kan se, at det er en kombination af viden fra litteraturen, eller de 

arrangementer, de afholder på biblioteket, men også en oplevelse. Hun taler om en paraply, som 

kan rumme rigtigt meget. 

Rebrandingen udfordrer den klassiske bibliotekstænkning. 

 

Eftertanker: 
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Efter den faste form altså outsider witness formen, havde vi en løs snak om deres opgave, ledelse 

mm. Så jeg også har noteret mig. 

Det fælles sprog nævnes igen og igen, både som en kæmpe værdi, men også som et 

opmærksomhedspunkt, de skal tænke over, og være opmærksomme på. 

Rebrandingen har givet omgivelserne et nyt billede af, hvad et bibliotek er. De har skabt noget med 

det de allerede kan, litteraturen, og ind i nogle nye rammer. Biblioteker generelt, er et solidt brand, 

men her er det vækket til live på en ny måde, ”det kan vi også”. 

Vi havde en snak om, hvor omkostningsfyldt det er, at være konstant på, som menneske og 

performer. Man reflekterer konstant undervejs, og omstiller sig til omgivelserne, det er både det 

fede og det hårde. 

Jeg spørger de to medarbejdere, hvad det er Katrine har gjort ind i det her projekt med rebranding af 

Hedemarkens bibliotek? 

Hun er en visionær leder, som har givet plads og vekslet mellem flere kasketter. Hun har på den ene 

side lagt retningen, og på den anden side deltaget på lige fod med de andre medarbejdere. De 

mener, at man som leder skal kunne leve op til de ting, man selv har udstukket, og man skal selv 

være et kreativt og nysgerrigt menneske. Der er blevet handlet og udført ting i praksis, Katrine har 

ikke bare haft et stykke ”strategipapir, som hun er gået ud fra. 

Igen bliver der italesat et ”fælles sprog” 

Bilag 3. 

Spørgeguide til interview med lederen af Hb. 

 Hvordan opstod projektet? 

 Hvad var formålet? 

 Hvorfor rebranding? Og hvad betyder det for jer? 

 Hvad var Hb. Før rebrandingen, hvordan så det ud? 

 

 Hvad skal i producere, hvad er jeres ”produkt”? 

 

 Hvad siger I om jer selv, jeres selvfremstilling? 
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 Hvordan opfatter omverdenen jer? 

 

o Borgerne 

o Samarbejdspartnere 

o Kommunen 

 

 Hvordan passer I ind som bibliotek? 

 Hvilke overraskelser har du mødt i projektet? 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

 


