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Indledning: 
Søkortet: Narrativet om afhandlingens myriader af narrativer 

I denne afhandling er jeg optaget af et samskabelsesprojekt i Næstved Kommune (fremover 

NK), der hedder ”Familien på vej”, og jeg vil undersøge dette projekt gennem narrative 

perspektiver. Det narrative perspektiv har fokus på, hvordan fortællinger – og 

hverdagskaotiske fortællinger om levet liv -  skaber mening, ledelsesrum, roller og værdi.  

Nogle narrative og procesorienterede teoretikere bruger også den narrative fortælling som 

en analysetilgang, fordi de mener, at den essayistiske tilgang kan skabe en merværdi, som en 

mere stramt struktureret analyse ikke kan. Den narrative tilgang vil ikke ankomme for hurtigt 

til resultatet, men er optaget af at undersøge og udfolde, hvad der er i mellemrummet 

mellem problem og løsning. Derfor starter jeg også min afhandling med en fortælling.  Den 

kan åbne for afhandlingens myriader af fortællinger om ”Familien på vej” i NK. 

Jeg har været ansat i min nuværende lederstilling i 4 år som forstander på Døgndiamanten i 

NK, som er en større offentlig døgninstitution med flere afdelinger. Derudover er jeg 

tilknyttet et landsdækkende rådgivningsarbejde i Socialstyrelsens VISO enhed som specialist 

i vanskelige ungesager.  

Jeg blev, som alle andre nye ledere, tilbudt 5 sessioner hos en ledelsescoach og herfra 

husker jeg et par metaforer, som jeg ofte er vendt tilbage til. Coachen sagde til mig: ”Du kan 

måske se dit ledelsesjob i NK fra to vinkler, den ene hvor du som en hval svømmer frit i de 

store oceaner, og den anden hvor du har en uldsweater på, der har været i kogevask”.  For at 

blive i denne metafor, vil jeg forblive i det maritime billede om hvalen i det store ocean og 

nedenfor tegne ”et søkort” op for denne afhandlings indhold. 

I forlængelse af denne metafor vil jeg derfor i denne afhandling om samskabelse forsøge at 

beskrive forløbet som en rejse. Jeg vil beskrive rejsen som en sejltur. Afhandlingen er skibet, 

hvorpå jeg forsøger at være kaptajnen, der ”sejler” igennem det forholdsvist store farvand, 

som NK er.  

Undervejs vil jeg naturligvis også komme forbi den forholdsvist lille ø, som min egen 

organisation Døgndiamanten udgør. Her vil vi bl.a. se på skildpadder og pingviner som 

interne narrativer. Til sidst vil jeg afslutte min rejsebeskrivelse i konklusionen med et lille 

stop i Grønland, som jeg for nyligt har besøgt.  

Døgndiamanten har jeg primært besøgt undervejs i mit MPG forløb og analyseret ved de 

forskellige opgaver, jeg har lavet i relation til de fag, jeg har valgt. Det har været en 

spændende rejse, hvor jeg dels har tilegnet mig viden om min personlige udvikling og en 

række ledelsesfaglige begreber, samt fået viden om kommunikation, strategier, innovation, 
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styringsformer og meget andet. Det vil jeg komme tilbage til i kapitel 4, den personlige del og 

i min konklusion.  

Men på turen, i denne afhandling, vil jeg netop forsøge at sejle ud på et større farvand og 

beskrive rejsen ud fra et ”metaniveau”. Det vil jeg blandt andet gøre med hjælp fra en 

narrativ tilgang, der kan belyse hvordan meningsskabelse muliggør ledelse og værdi. 

Igennem forvaltningspolitiske studier, hvor en række teoretikere byder ind med viden, har 

jeg fået inspiration til at forlade skibets bro og i et fugleperspektiv se NK ovenfra. At 

italesætte bevægelser, der går fra styring til ledelse, er undervejs i kommunen, og lægger på 

sin vis en kurs for udviklingen i NK. Så vil jeg besøge en lille ø i NK, et nyt og særligt initiativ, 

der benævnes ”Familien på vej”.  

På et ledelsesseminar for nyligt udtalte vores nye direktør følgende: 

”De få bruger de mange penge – nogen siger det så konkret: ”Vi bruger 80 % af 

velfærdsmidlerne på de 3 % svageste borgere”. 

Det var denne udtalelse, der skabte en undren og refleksion hos mig, og som i første omgang 

blev startskuddet for denne rejsebeskrivelse. Det har ført til en række spørgsmål opdelt i 2 

grupper: De personlige spørgsmål og de organisatoriske spørgsmål. 

De personlige spørgsmål: 

Dels førte det til overvejelserne i mit eget liv. Jeg har stort set altid brugt min tid og overskud 

på de få. Jeg stillede derfor mig selv en række spørgsmål. Giver det mening for mig? Gør det 

jeg gør en forskel? Kunne jeg have gjort det anderledes og bedre? Hvad kan jeg gøre i 

fremtiden?  

Har jeg fået et ændret syn på min egen ledelse og indsats efter et par år på MPG, hvilket jeg 

svarer på i den personlige del i kapitel 4. 

De organisatoriske spørgsmål: 

Efter et par år på en offentlig lederuddannelse som MPG, gik mine efterfølgende spørgsmål 

mere på, hvad det offentlige egentligt gør ift. direktørens udsagn? Helt konkret hvad rører 

der sig i Næstved kommune, hvor jeg selv arbejder. I forhold til direktørens udsagn peger det 

så på, at man/vi/jeg kan gøre det bedre og måske anderledes i forhold til fordeling af 

ressourcerne/velfærdsmidlerne? Hvis man ændrer på procentfordelingerne giver det så 

tilstrækkelig mening for medarbejderne og organisationen som helhed? 

Kan vi skabe en kvalitativt bedre velfærd for de mange? Det er denne udfordring og NKs 

forsøg på at svare på denne udfordring, der er i fokus for denne afhandling og særligt med 

fokus på det tværfaglige og samskabende initiativ ”Familien på vej”.   
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Baggrund og afhandlingens idé 
Velfærdsbegrebet er ikke givet på forhånd. Det har ændret sig gennem tiden. Hvis vi skal 

forstå det særlige ved at forstå velfærd igennem en samskabelsesoptik, kan det være nyttigt 

at se på, hvordan velfærd tidligere er blevet italesat i forhold til i dag. Det gør det tydeligt, 

hvilke nye former for ledelsesproblematikker samskabelsestilgangen rejser. 

I Enevældens tid var der tydeligvis et meget hierarkisk styret samfund, statsmodelen var klar, 

en såkaldt rendyrket hierarkisk statsmodel, med kongen i spidsen. Kongen havde 

uddelegeret ansvaret til bl.a. ”oldermanden”, der havde ansvaret for de såkaldte laug, der jo 

egentlig danner grundlaget for nutidens faglige organisationer, som igen dækker over de 

såkaldte erhvervsprofessioner. (Højholdt, 2016) 

I den historiske periode tolker jeg det således, at man i lokalsamfundene hjalp hinanden med 

at løse samfundets opgaver på tværs af professionerne, og det fortsætter langt ind i 

folkestyrets begyndelse i 1848 og det unge demokrati. Ved folkestyrets indtog var det ofte i 

de lokale byråd eller i menighedsrådene, hvor de ledende personer i samfundet sad, at de 

stod sammen om at hjælpe de udsatte ex. med fattighuse m.m.  

Senere indførtes amterne, og det kommunale selvstyre vokser og stabiliseres i Danmark. 

Hermed var jorden gødet til det bureaukrati og den styring af den offentlige forvaltning, 

som, på en særlig måde med Max Webers bureaukratimodel, indføres i midten af 60érne.  

I dag styres vi af det moderne demokrati opdelt i 3 sektorer, stat, regioner og kommuner, 

hvor der også ses et tværsektionelt samarbejde. Dette møder så modstand i 80’erne efter 

energikrisen, og en modernisering af den offentlige sektor indføres.  

Begrebet NPM (New Public Management) ser sit indtog og med inspiration fra synet på den 

private sektor, hvor borgerne blev til kunder.  

Dermed blev myndighedsområdet opdelt i 3 overordnede forvaltninger: 

1. Socialområdet 

2. Sundhedsområdet 

3. Arbejdsmarkedsområdet  

 

I disse myndighedsområder indtræder der direkte organisatoriske skel, således at man ex. 

ikke uden videre kan udveksle viden om borgerne på tværs, uden borgens samtykke 

(Højholdt, 2016). 

Socialrådgivere og andre myndighedspersoner bliver specialister i deres sektor, generelt kan 

man tale om, at det sociale område specialiseres og silotankegangen opstår. 

I kommunerne ser man altså en udvikling fra det Weberianske bureaukrati og videre til en 

periode styret af NPM, og det har de senere år ført til det velfærdssamfund, vi kender i dag.  
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Et samfund der af mange forskere (Caroline H. Grøn, 2014)betegnes med forkortelsen NPG 

(New Public Governance), en styring som ovenikøbet og tilsyneladende endnu engang 

efterspørger en udvikling.  

 

Eva Sørensen og Jacob Torfing, som også har besøgt os på MPG, beskriver i artiklen fra 2013. 

”Nye tanker om offentlig styring” forskellen således: 

Hvor NPM søgte at skabe effektive forvaltningssiloer med fokus på input og output, søger 

NPG at nedbryde siloerne og sætte fokus på proces og resultat. Sidst, men ikke mindst gør 

NPG med sin understregning af behovet for et mere aktivt medborgerskab op med NPM’s 

’kundeliggørelse’ af borgerne” 

Kendetegnende for styringsideen NPG er følgende 3 komponenter: 1. Samarbejde og 

netværk 2) Partnerskaber og 3) Borgerindragelse (Caroline H. Grøn, 2014). Denne ændring i 

styringspradigmet betyder naturligvis også en anden opmærksomhed fra ledelsens side på, 

at de forskellige aktører skal inddrages og tænkes ind i processerne i højere grad end under 

NPM, og det ligger i tråd med ledelseskommisionens anbefalinger. 

Med krisen i midten af 0’erne og nu 10 år efter finanskrisen, hvor der er et opsving i 

økonomien, ses der igen behov for nye styringstiltag, der fører samfundet helt ud af krisens 

dønninger.  

Klaus Majgaard, tidligere direktør i Odense kommune og forsker på CBS, fremhæver i 

artiklen med overskriften ”Livet efter NPM”, at der har været brug for en tid med NPM og 

siger: ”Der manglede et sprog, hvor politiske, faglige og økonomiske hensyn kunne bringes i 

spil med hinanden”. 

Denne bevægelse fra NPM til NPG kommer også til udtryk i NK. I NK taler man nu om, at 

ledelsesgrundlaget skal nytænkes ud fra begrebet: ”Ny syntese” (fremover som NS). NS 

defineres ud fra en firefeltsmodel, opdelt i en venstre side og en højre side. Venstre siden 

består dels af regelefterlevelse og effektivisering og højre siden består dels af samskabelse 

og innovation samt af robusthed.  

NS kan beskrives som den faciliterende struktur, der undersøger hvordan de tidligere 

systemer og praksisser (venstresiden) eventuelt kan sameksistere med de nye kompetencer 

(højresiden), der kræves for at forberede den offentlige sektor på fremtiden (Bourgon, 

2017). 

De fire felter beskrives lidt mere fancy med ordene: compliance og performance samt 

emergens og resiliens. Den ny synteses formål er dermed, at forene de offentlige 

myndigheder, borgerne og lokalsamfundene så de kan deles om at producere bedre og mere 

velfærd og værdiskabelse og for færre midler.  

Meget enkelt går NS ud på at skabe balance og et fortløbende flow i de fire felter. 

Fortællingen er, at der overordnet har været et stærkt fokus på venstresiden igennem NPM 
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tiden (den offentlige og specialiserede myndighedsudøvelse) og hvor man nu forsøger at 

skabe en balance ved en bevægelse mod højresiden og de mere kollektive kræfter. 

Kort sagt handler ny syntese (NS) om at skabe værdi på tværs af roller og siloer. 

For at vise hvordan samskabelse sætter ledelse og værdi på spil på nye måder, har jeg, med 

inspiration fra en artikel med overskriften ”Styring af styringsværktøjer” (Åkerstrøm og 

Thygesen, 2004), skabt nedenstående skema, der kan illustrere velfærdsstatens genealogi. 

Her har jeg lagt et ekstra lag på, der viser hvordan samskabelse sætter en ny styreform, 

styringsobjekt og styringsgrænse. Det er dette lag (det grå lag), hvorfra min 

problemformulering og mit genstandsfelt udspringer:  

 

 

Skema 1 

 Styringsform Styringsobjekt Styringsgrænse 

Bureaukratiet Regler/kontrol Embedsmandens 

adfærd 

Embedsmandens 

selvdisciplin 

Sektorforvaltning Planlægning Forvaltning Forvaltningens evne 

til at omsætte 

centrale input til 

decentrale output 

Supervisions-

forvaltningen 

Supervisering Organisationers 

autonomi 

Organisationens 

selvstændighed og 

strategiske kapacitet 

Samskabelses-

forvaltningen 

Facilitering Sociale processer 

på tværs 

Potentialitet, den 

værdi der er lige 

ved at blive til 

 

Den genealogiske udvikling henimod mere decentral styring giver den enkelte leder et stort 

ansvar for at facilitere nye tværgående og grænsekrydsende møder, der kan skabe helt ny 

værdi. For at komme tilbage til rejse metaforen, kan et skib med kaptajn sjældent sejles 

uden andre søfolk, og derfor vil jeg kort berøre medarbejderne og borgerne, som indgår i 

denne samskabelsesproces i det offentlige.  

 



”Familien på vej” – et samskabelsesprojekt i NK set gennem et narrativt perspektiv” 

 

8 
 

Medarbejderne: 

En anden effekt af den udvikling/bevægelse vil formentlig også kunne spores hos 

medarbejderne i de 3 store sektorer, som den offentlige forvaltning består af. Alle ved, det 

har stor betydning, at medarbejderne oplever mening med deres indsats, og det skaber 

naturligt en øget motivation. 

 Det er også en vigtig lederopgave at fastholde medarbejdere og skabe en vis kontinuitet på 

arbejdspladsen. Det ses ofte, at mange skifter job, hvis det, de laver, ikke giver mening. Så 

der er fokus på ”den gode historie” (fortælling/det narrative). Ledelsesopgaven skal derfor 

også fokusere på, at få tilfredse medarbejdere og fokus på medarbejdermotivation og 

generel trivsel, herunder også fokus på arbejdsmiljø og APV, der alt sammen kan være 

afgørende for virksomhedens output.  

 

 

Borgerne: 

Ledelse skal nu også og ydermere foregå med fokus på borgernes oplevelse af, at det er 

værdi- og meningsskabende for dem. Kunsten er, at borgerne også skal være med og ”tale 

godt om” processerne og i praksis kunne udpege og se deres egen indsats i processen. 

Indledningsvis skal det understreges fra den netop udkomne rapport fra 

Ledelseskommissionen, at den første af 7 anbefalinger er følgende:  

”Borgeren i centrum” Den anbefaler bl.a. følgende: (Ledelseskommissionen 2017-2018) 

 

De offentlige ledere skal sikre, at værdiskabelsen for borgere og samfundet er det centrale 

omdrejningspunkt for organisationen 

Ledelsesopgaven har, i den samtid vi befinder os i, minimum 3 afgørende områder der skal 

lykkes.  

1. Borgerne (nu i centrum) 

2. Medarbejdernes trivsel og nu øgede behov for meningsskabelse 

3. At virksomheden generelt er en sund forretning.  

Kompleksiteten i ledelsesopgaven er derfor relativt stor og kan ses fra mange perspektiver 

og kort sagt vil denne rejsebeskrivelse overordnet omhandle samskabelse set ud fra 2 
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teoretiske vinkler, 1. styring og 2. den narrative praksis og det vil udfolde sig i nedenstående 

afsnit. 

Teoretisk positionering 

Hvilket perspektiv har jeg så valgt og fravalgt i denne rejsebeskrivelse:  

Jeg kunne have valgt et instrumentelt ’myndigheds-perspektiv’ på ledelse og værdiskabelse. 

Det perspektiv ville været optaget af, hvordan man gennem planlægning og kontrol kan 

skabe værdi for borgerne. Men det har jeg valgt fra, da det ikke har blik for det perspektiv 

jeg gerne vil have i denne afhandling, der handler om hvordan det tværfaglige og 

samskabende danner nye relationer og værdi.  

Så kunne jeg også have valgt det mere refleksive perspektiv og dermed havde jeg været på 

jagt efter, hvordan man gennem supervision og coaching kunne skabe de refleksioner, der 

muliggør værdiskabelse for borgeren. Men det perspektiv har det med, at iagttage hvordan 

planen afviger, med henblik på at kunne følge den. Og det perspektiv gør sig blind for, 

hvordan afvigelser også kan iagttages som ressourcer.  

Så jeg har i stedet for valgt at gøre brug af et mere narrativt perspektiv (Jørgensen, 2009), da 

jeg mener, at dette fokus kan iagttage hvordan organisationen bliver til gennem løst koblede 

fortællinger.  

Dette perspektiv har blik for, hvordan der værdiskabes gennem de hverdagskaotiske 

fortællinger, der bliver til gennem det levede liv i organisationen. Både livet som leder og 

medarbejder og for den sags skyld og ikke mindst - livet for borgerne. 

I nærværende afhandling hvor jeg gør brug af det narrative perspektiv definerer jeg det ud 

fra følgende beskrivelse: 

”En historie/ et narrativ er et symbolsk sammendrag af menneskelig handling over tid. 

Historien holdes sammen af genkendelige mønstre af begivenheder, der kaldes et plot. 

Centralt i plottes struktur findes menneskets referenceramme og forsøg på at finde retning” 

(T.R.Sarbin) (Hadley, 2005) 

I menneskers og mit eget ønske om at finde menig indgår denne forståelse af det narrative – 

en fortælling, hvorigennem der dannes mening. Hvis vi skal skabe ny viden om, hvordan 

samskabelse danner relationer og værdi, bliver det også vigtig at finde empiriske eksempler, 

der arbejder med netop dette.  Derfor er fokus i denne afhandling: ”Familien på vej” 

Med afsæt i den narrative tilgang og forståelse af organisering og værdiskabelse og med 

udgangspunkt i casen ”Familien på vej” lyder min problemformulering: 
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Problemformulering: 
 

Hvilke narrativer knytter sig til det tværfaglige initiativ ”Familien på vej” i NK 

og hvorvidt og hvordan åbner/ lukker de narrative fortællinger relationer på 

tværs og hvordan giver de værdi- og meningsskabelse for borgerne? 

Kort om casen  
Jeg har valgt at tage udgangspunkt i et særligt projekt: ”Familien på vej”. Det er for alvor 

indført i foråret 2018 i NK, hvor der blev ansat en projektleder. Projektet har haft et længere 

tilløb, og det er nu helt bevidst ikke længere omtalt som et projekt men som et initiativ, da 

det er med til at understrege, at borgerne ikke blot er med i endnu et projekt, men at der er 

tale om et nyt initiativ.  Det har været undervejs igennem længere tid og har haft flere navne 

og har nu fået det endelige navn: ”Familien på vej”. Jeg vil beskrive denne navneproces 

yderligere nedenfor.  

I NK blev det for flere år siden, under den tidligere direktør, besluttet, at man ville satse på 

et projekt, der kunne tilgodese de svageste borgere og gerne med en anden tilgang. Man 

kontaktede derfor Konsulentfirmaet Implement, der udarbejdede en budgetanalyse og 

fremkom med en række anbefalinger. 

Anbefalingerne blev sammensat i et, af økonomiudvalget godkendt, nyt initiativ 

”Tværgående borgerforløb” og blev ultimo 2017 vedtaget, og der blev afsat 2. mill. kr. til 

projektet og udarbejdet et kommissorium (Se bilag 1)  

Det blev opdelt i 2 faser. 

Fase 1: Intern organisering og kompetenceudvikling af medarbejdere, januar 18 – april 18.  

Fase 2: Implementering med deltagelse af op til 50 familier, maj 18 – juni 19. 

Projektet evalueres i 3. kvartal 2019, og der tages beslutningen om evt. videreførelse eller 

overgang til drift. 

Den første opgave i fase 1 var naturligt nok, en ansættelse af en projektleder på baggrund af 

en job- og personprofil. (Se bilag 2): Projektleder ansættes i foråret 2018. 

Projektet fik anvist lokaler og der blev nedsat en styregruppe bestående af 4 centerledere fra 

NK og en direktør. Der er dermed også fire centre involveret i projektet: Center for 

Arbejdsmarked (CAM), Center for handicap og Psykiatri, Center for Børn og Unge (CBU) samt 

Center for Skole og Dagtilbud. 

Herefter blev det besluttet at henholdsvis CBU samt CAM skulle afsætte hver 2 

socialrådgivere, der skulle være der 3 dage om ugen til at arbejde med sagerne, der blev 

udpeget/tildelt fra samme centre.  
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Beslutningen om kun 3 dages arbejde for rådgiverne i initiativet, har sin begrundelse i, at de 

fire rådgivere stadig skal bevare kontakten til de respektive centre, som også stadig har 

personaleansvaret. 

I projektet ser man behov for at ændre navnet til ”Familien på vej” og der er udarbejdet et 

logo og et velkomstbrev (Se bilag 3). Jeg vil i analysen udbrede den navneændringsproces og 

netop beskrive den ønskede ændring i opfattelsen og udviklingen, hvor det sprogligt ændrer 

sig fra at hedde ”et projekt” til at være et initiativ og hvor titlerne på medarbejderne også 

ændrer sig. 

Der er nu 21 familier i tilbuddet, og flere er på vej. 

Undervejs har mange dannet sig meninger og holdninger til hvordan og hvem og ikke så 

meget om selve det meningsskabende med initiativet. Det kan næsten alle være med på. Det 

er således fortællingen der opstår og knytter sigt til initiativet og betydningen, som jeg er 

optaget af i afhandlingen. 
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KAPITEL 1   

Metateori 
Metateoretiske overvejelser og teoretiske begreber 

I et forsøg på at komme frem til svarene på spørgsmålene i min problemformulering om bl.a. 

det værdi- og meningsskabende for de relationer der knytter sig til Familien på vej, har jeg 

valgt at gøre brug af den socialkonstruktivistiske erkendelsesteori. Når det, jeg er optaget af, 

er, hvordan samskabelse bliver til på tværs af roller, siloer og grænser, må jeg også vælge et 

metateoretisk udgangspunkt, der har blik for, hvordan de hverdagskaotiske fortællinger og 

praksisser er med til at forme og omforme organisering, relationer og værdi.  

Udgangspunktet for denne ”isme” er, at det er et opgør med den traditionelle opfattelse 

indenfor videnskabsteori. Den traditionelle erkendelsesteoris udgangspunkt er en forestilling 

om ren og objektiv erkendelse og udelukkende bestemt af den omverden, der erkendes. Den 

står i modsætning til den socialkonstuktivistiske erkendelse, der opnås i forholdet mellem 

den menneskelige tanke og den social kontekst der udspiller sig. Meningen i dette afsnit, er 

ikke at komme langt ind i den overordnede videnskabsteori, men blot skabe et mindre og 

nyttigt grundlag for den opfattelse, der overordnet ligger til grund for erkendelsen i denne 

afhandling.  

Disse to erkendelsesteorier kan illustreres ved nedenstående figur. 

På den ene side er der den traditionelle opfattelse, at det blot er en række linjer der ses i en 

dimension på et papir. Den anden opfattelse, med den socialkonstuktivistiske erkendelse er, 

at disse linjer sat sammen faktisk udgør en rummelig kasse, hvor noget andet så evt. kan 

indeholdes og dermed bliver todimensional, måske endda bliver flerdimensional.  

Lidt forenklet sagt er erkendelsen i denne afhandling, netop det ”skabte” der opstår i 

fortællingen/narrativet, af dem der er omkring, og filosofisk set historien der bliver til i 

indholdet af denne kasse.  

                                                                   (Figur 2 ”Socialkonstruktivisme” s. 31.) 

 

 

 

 

Den viden, der efterfølgende opstår omkring denne fortælling, er dermed heller ikke neutral. 

Den er heller ikke uden magt. Det, man ser, er afhængigt af øjnene, der ser. Nogle vil således 

se sammensatte linjer, mens andre vil se en kasse skabt af linjerne. Vi skaber dermed i vores 

tanker, det vi ser/erkender, og som så derefter udtales, og det kan danne rammen om 

indholdet og historien, der bliver til i denne afhandling – dermed har vi genstandsfeltet. 
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Således kan den socialkonstruktivistiske erkendelsesteori sammenfattes i den erkendelse og 

interesse, der opstår i den proces, som organisationens medlemmer opfatter som den 

meningsskabende proces. Nedenstående figur 5 viser, at den narrative praksis blot er én ud 

af flere tilgange til erkendelse. Det er dog også givet, at alle de 3 praksisteorier kan være 

nyttige at kende til, og tilsammen kan de udgøre et solidt fundament i lederes arbejde med 

organisationer. (Figur 5 – Michala Schnoor, ”Narrativ organisationsudvikling”) 

 

 

 

 

 
 

 

 

Teori: 
Som jeg indledte med, er der i denne afhandling valgt to perspektiver, styring og den 

narrative praksis, ift. at belyse samskabelsen. Styring i nærværende afhandling defineres og 

forstås ud fra følgende definition:  

”Social påvirkning af individer, organisationer og organisationsfelter, der sigter mod at 

understøtte eller ændre adfærd enten direkte eller indirekte gennem regler, viden, 

økonomiske ressourcer, interaktion, normer eller legitimitet”. (Caroline H. Grøn, 2014)  

Styringsperspektivet er valgt, da det har en overordnet betydning for den narrative praksis, 

som er min hovedteori og som også har været meget interessant ift. min personlige 

ledelsesudvikling og forandringsprocessen på Døgndiamanten.  

Jeg gør brug af det styringsmæssige perspektiv, da det har været mest relevant for mig. Dels 

oplever jeg det som en væsentlig grundteori at forstå offentlige initiativer ud fra. Dernæst 

har jeg i denne afhandling valgt en case udenfor min egen nære organisation, og jeg har 

dermed i udgangspunktet interesseret mig for hele organisationen NK set oppefra og med 

særligt udgangspunkt i casen og initiativet; ”Familien på vej”. Da det netop ikke er min 
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hovedteori, vil jeg ikke bruge mange linjer på at beskrive styringsteori her, bortset fra 

ovenstående definition. 

Dog synes jeg også, at den norske professor, K. A. Røviks virusteori er meget relevant og 

brugbar, og den har jeg så brugt primært som analyseteori. 

Der er mange forskellige teoretiske begreber og tilgange indenfor social konstruktionisme, 

som det fremgår af figur 5. Men jeg har valgt at koncentrere mig om den narrative praksis. 

Jeg har valgt, at iagttage det tværfaglige samarbejde og værdiskabelsen med borgerne ud fra 

et narrativt perspektiv som jeg definerede ovenfor. 

En anden og afgørende grund for mig til at bruge narrativ praksis, som hovedteori, findes 

også i hele meningsbegrebet, der også indgår i problemformuleringen. Som jeg udtrykte i 

spørgsmålene i indledningen, gælder det både i forholdet til mine personlige ønsker om 

meningsdannelse men også på det organisatoriske plan. Jeg har fundet hjælp fra 

organisationspsykologen Karl E. Weicks definition af begrebet sensemaking (Murphy, 2015). 

Begrebet læner sig også op ad erkendelsesteorien i nærværende afhandling og handler kort 

sagt om proces og ikke strukturer. Begrebet sensemaking defineres enkelt ved den direkte 

oversættelse, ”skabelsen af mening”. Det vedrører derfor de 3 områder, der indgår i 

ledelsesrummet: borgerne, medarbejderne og virksomheden. Hele titlen for denne 

afhandling er således processuel. 

Billedligt talt, i forlængelse af den maritime metafor, skal man altid bruge en masse grej, når 

man skal ud at sejle, og ikke mindst er det nødvendigt med en stor viden om at sejle, ex. bl.a. 

at kunne læse et søkort. Derfor har jeg samlet en række af de redskaber og teoretikere, der 

ved noget om narrativ praksis og dermed udgør en ”grejkasse” og indikerer områder 

hvormed og hvordan søkortet kan læses og anvendes. 

”Grejsamlingen”: Teoretikere som danner grundlag og introducerer begreber der er nyttige 

for afhandlingen: 
 

1. Psykologerne og ægteparret Gergen og Gergen, har bl.a. teoretiseret dette felt og har på 

mange måder bidraget væsentligt med deres tanker og forskning til socialkonstruktivismens 

udbredelse.  

Således gør de bl.a. brug af begreberne dekonstruktion og rekonstruktion og de har bl.a. 

beskrevet den afgørende forskel der kommer af det traditionelle syn på en leder som ”den 

store mand”, der har den altafgørende magt og er organisationens helt og til det helt andet 

syn der er på lederen, som skaber koncepter og praksisser, og som dermed viser vejen til, at 

lederskab er en relationel proces. (Gergen, 2005).  

Hermed også inspirationen til det tidligere beskrevne ”Grå lag” i figur 1. Netop den 

fortælling, der i denne afhandlings case udspiller sig omkring projektlederen og 
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forberedelserne op til hans ansættelse og efterfølgende hans ledelsesmæssige ageren, har 

stor betydning for projektets udfald og dermed om de fortællinger der knytter sig til 

”Familien på vej”. I min analyse vil jeg bl.a. komme ind på hvordan jeg ser begreberne 

ovenfor anvendt. 

 

2. Psykologen Jerome Bruner, har påpeget, at al individuel erfaringsdannelse og alle kulturer 

eksisterer som og gennem fortællinger: 

”Folkepsykologiens organiserende princip er narrativt af natur, og handler om bevidst 

handlende mennesker, der foretager sig ting på grundlag af, hvad de tror og ønsker, som 

stræber efter mål, møder hindringer, der får bugt med dem, eller som de får bugt med alt 

sammen udstrakt over tiden” (Helth, 2013).     

Desuden har Bruner introduceret, at der kun etableres forbindelser mellem handlingers 

landskaber og mellem bevidsthedens landskaber (Schnoor, Narrativ organisationsudvikling, 

2016) når der skabes mening igennem fortællingen. Essensen er, at gøre brug af forståelsen 

af dette dobbelte landskab, der opstår mellem handlingens og bevidsthedens landskab. I 

handlingens landskab kædes begivenheder i et givent plot sammen i en mere lineær 

forbindelse over tid. I betydningens landskab er det, hvad der føles og tænkes samt de 

fortællinger og refleksioner, der fremkommer af de aktører, der er omkring og i plottet.  

I forbindelse med rekrutteringen af de rådgivere der skal bruges til at udføre formålet i med 

”Familien på vej”, vil jeg i analysen bl.a. komme ind på brugen af det meningsskabende med 

begrebet det dobbelte landskab.  

 

3. Terapeuten Michael White, er en af grundlæggerne af den narrative praksis anvendt 

indenfor terapi, og ligeledes det sociale felt.  

Han har bl.a. udviklet de såkaldte positionskort, som er et nyttigt redskab til at skabe de 

foretrukne fortællinger og har bl.a. 5 nyttige spørgsmålskategorier der kan medvirke til den 

såkaldte stilladsering. Stilladsering er et begreb der metaforisk dækker over den 

udviklingsproces, der skabes i de gradvise bevægelser, der kommer fra ”det specifikke” til 

”det generelle” og hvormed der opstår ny læring og viden i et passende tempo i 

organisationer. Oprindeligt er det Vygotsky, den russiske psykolog, der i sin tænkning om 

den nærmeste udviklingszone (NUZU) skaber grundlaget for begrebet.  

Spørgsmål til brug for stilladsering: 

1. Navngivning af den unikke hændelse 

2. Kontekstualisering og historiegørelse af den unikke hændelse 

3. Udforskning af den unikke hændelses virkninger 

4. Evaluering af virkningerne af den unikke hændelse 
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5. Begrundelse for evaluering 

Desuden har jeg også fundet stor inspiration i begrebet dobbelt lytning, som i al sin enkelhed 

går ud på at indtage den position, eksempelvis som leder, hvor man lytter sig frem til den 

fortælling, der opstår mellem den problemmættede fortælling (den synlige) og den 

foretrukne fortælling (den skjulte) – mellem det sagte og usagte.  Den narrative praksis 

handler om, at være tilstede i fortællingen og lytte ind i de dominerende fortællinger og lytte 

sig frem til de alternative fortællinger i organisationen/institutionen og dermed gøre brug af 

det begreb som Michael White kalder ”den dobbelte lytning”. (Schnoor, Narrativ 

organisationsudvikling - at forme fælles mening og handling, 2015) 

Ved at gøre brug af den dobbelte lytning kan man måske lytte sig frem til de såkaldte 

sprækker i fortællingen, hvor der kan åbnes op for nye perspektiver og vinkler i den ellers 

dominerende fortælling. Det gamle ordsprog med at vi har fået 2 ører og en mund – giver 

her rigtig god mening. Dette perspektiv bruger jeg i forbindelse med mine semistrukturerede 

interview, hvor der undervejs opstår sprækker i fortællingen eller svarene, hvilket jeg 

kommer tilbage til i analysen. 

Endelig introducerer White os også til begrebet eksternalisering, som ofte er meget 

brugbart i den moderne ledelsespraksis, hvor problemmættede fortællinger opstår omkring 

en leders liv og person. Den pointe der ligger i, at vores problem i det mentale liv ikke 

kommer inde fra os og identificeres med os selv, men det vi ser udenfor os selv og den 

fortælling og den begivenhed der foregår uden for os selv. 

4. Den franske psykolog, idéhistoriker og filosof Michel Foucault, en af århundredes største 

tænkere, introducerer os til begrebet magt.  

Han er optaget af den bagvedliggende magt og de såkaldte diskurser. Foucault hævder, at 

magten er et relationelt begreb og kun kan eksistere i relationen og kommer til udtryk i 

spændingsfeltet mellem individer. På den måde kan magten anses eller forstås som en 

positiv magtform, der udgør en konstitutiv og formende kraft i folks liv (White, 2006). 

Foucault opfatter dermed, at subjektet etableres via objektiviseringsprocesser og det kan 

f.eks. komme til udtryk i organisationerne. Eksempelvis hvor fortællingen om at det skal 

være meningsdannende at være netop i den organisation, og at det dermed bliver til den 

dominerende fortælling, som dermed former subjektet (medarbejderen). Morten Fogsgaard, 

endnu en af vores undervisere på CBS, udvider forståelsen af denne opfattelse ved at 

udfolde magtbegrebet i en trekant. Selve magtbegrebet kan iflg. Fogsgaard udfoldes i 

magtens trekant bestående af den personlige magt, den strukturelle magt og den diskursive 

magt (Jongh, 2018). Således introduceres magtbegrebet tillige som ”den moderne magt”, 

idet de diskurser, der nu engang er moderne, indbygges i fortællingen. Det kan f.eks. være 

diskursen omkring meningsskabelse og /eller som denne afhandling primært er optaget af – 

diskursen om samskabelse.  
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5. Den danske psykolog Michala Schnoor, har i sin bog ”Narrativ organisationsudvikling” skabt 

et stort overblik over hele den narrative praksis. 

I bogen har jeg haft stor glæde af det overblik, jeg synes hun samler i den narrative tilgang, 

og også giver en række praktiske anvisninger på. Hvordan den netop kan indgå i den 

ledelsesmæssige hverdag, men som også har givet inspiration til selve den praktiske tilgang 

til det empiriske materiale, der er kommet via interviewene og indsamlingen af 

dokumenterne. Tilsammen danner begreberne basis for det samlede materiale i analysen. 

Endnu et andet og væsentligt begreb, der adskiller sig fra dobbelt lytning, den diskursive 

lytning, som er defineret ved en mere refleksiv tilgang er også et redskab og som jeg har 

gjort brug af ved efterrefleksion ifm. interview og indsamlingen af data. Et redskab hvor man 

ud fra fortællingen og dens plot (Schnoor, Narrativ organisationsudvikling - at forme fælles 

mening og handling, 2015)(de 7 P’er) forsøger at stoppe op ved hver enkelt del i en 

fortælling (begivenheden ex. P-pladser), der kan blive overset af den dominerende 

fortællings begivenheder, men som kan være afgørende for at opdage/skabe en alternativ 

fortælling.  

6. Den danske psykolog, Allan Holmgren, skaber blandt andet i sine informative videoer på 

YouTube et godt og enkelt fortalt overblik om de væsentlige begreber i narrativ praksis. 

Han har desuden udfoldet begrebet ”Narrativ og poststrukturalistiske perspektiver” (Helth, 

2013). Her har han netop gjort meget ud af, at selve problemet er interessant og bør 

udforskes, og ikke blot gøres til en udfordring, som han opfatter som et new-speech udtryk 

(Helth, 2013). Han understreger dermed også betydningen af, at problemet navngives og 

dermed bliver navngivningen grundlaget for fortællingen og dermed til det vigtigste.  Så er 

grundlaget skabt, for den ligevægt alle søger, og dertil gøres brug af den narrativ praksis.  Se 

illustrationen af apotekervægten nedenfor, som Holmgren ynder at bruge som illustration af 

den narrative praksis. I flere tilfælde under analysen, opstår der i fortællingen om ”Familien 

på vej”, en beskrivelse af hvordan dette begreb, navngivningen, får betydning for 

fortællingen 

Apotekervægten: Illustration af den narrative praksis. (Holmgren, YouTube) 

Billedet af apotekervægten hvor der på den ene side er selve problemet og på 

den anden del, det der er vigtigt, og som har værdi for os hver især. Når der altså 

opstår et problem, er det fordi der kommer ubalance i den apotekervægt, fordi 

det anfægter vores værdi, og det vigtige kommer frem, i den historie der er bag 

ved fortællingen. Det er den bagvedliggende fortælling der er vigtig.  

 

7. I dialogen med andre udfolder og revitaliserer Ole Fogh Kirkeby begrebet protreptik, hvilket 

jeg oplever, som et meget nyttigt og brugbart værktøj i min egen ledelsesgerning. 
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Ole F. Kirkeby gør tillige brug af det såkaldte translokutionaritetsbegreb. Han fortæller 

betydningen af at komme frem til ”begivenheden og stemningen” i plottet og det er ved 

selve verbaliseringen af ordene at man egentlig finder frem til hvad man mener og hvem 

man er. (Kirkeby, 2016). Med dette begreb forsøger Kirkeby at beskrive og fokusere på 

begivenhedens øjeblik, der netop ønsker at finde frem til meningen uden for fortællingen. 

Den mening der fremkommer og først opstår, når den formuleres mundtligt eller skriftligt. 

Det kan dermed være et meget afgørende begreb at forstå i det narrative perspektiv.  

Ole F. Kirkeby er ydermere meget optaget af etymologien, og henviser ofte til den 

indoeuropæiske rod af et ord, hvor narrativ betyder ”at vide”. Historie betyder at ”at se” og 

fortælling ”at tælle”. Ordets kraft kan dermed oversættes: ”at tale, sige, give et løfte” og Ole 

F. Kirkeby konkluderer dermed at: ”Ordene afslører os, for de er altid sande”. Ole. F. Kirkeby 

henviser således også til ”Bogen af Samuraien” af Yamamoto Tsunetomos, hvor følgende 

citat indrammer kernen i protreptikken: 

”For en samurai er et enkelt ord betydningsfuldt, hvor han end måtte befinde sig. Gennem 

blot ét ord, kan han manifestere kampmodet. I fredelige tider afslører ord et menneskes 

tapperhed, og også under vanskelige omstændigheder ved man, at dets styrke eller fejhed 

kan erfares gennem et enkelt ord. Dette eneste ord er hjertets blomst. Det er ikke blot 

noget, der siges med munden” 

Ovenfor har jeg beskrevet en lang række begreber, der hver for sig har sin betydning og 

relevans, og der findes en del flere. Jeg har her medtaget dem, som jeg mere eller mindre 

har gjort brug af i denne afhandling. Derfor har jeg samlet det i et overskueligt skema, der 

giver et begrebsoverblik.  
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Skema 2:  Skematisk oversigt over anvendte begreber fra den narrative praksis:  

Forfatter Begreb Analysestrategi Primært brugt 
Sekundært 
brugt 

Gergen & 
Gergen 

Dekonstruktion Subjekt positioner  X 

Rekonstruktion 
Nye fortællinger 
/positioner 

 X 

Jerome Bruner 
Det dobbelte landskab 
(Bevidsthedens og 
Handlingens) 

Særlige diskurser 
undervejs  

 X 

Michael White 

Positionskort/Fortrukne 
fortællinger 

Opbygge interview  X 

Stilladsering Forbinde fortællingen X  

Dobbelte 
lytning/sprækker 

Anvendes under 
interview 

X  

Eksternalisering Ledelsesværktøj X  

Wygotsky NUZU Værktøj i fortællingen  x 

Michel 
Foucault 

Magt – relationel 
(personlige strukturelle, 
diskursive – trekanten)  

Hvor er det på spil i 
organisationen 

 x 

Diskurser Strømninger i NK X  

Michala 
Schnoor 

Diskursive lytning  X  

Plot (de 7 P´er)   x 

Allan Holmgren Navngivningen 
Fortællinger om 
”Familien på vej” 

X  

Ole F. Kirkeby 
Protreptik   x 

Translokutionaritet 
Opstår ved 
interviewene 

X  

 

Teoribegrebet for narrativ praksis udfoldes: 

For af komme helt tæt på den hovedteori jeg gør brug af, vil jeg nedenfor forsøge at beskrive 

og udvide enkelte begreber der gøres brug af i den narrative praksis, og det vil jeg gøre i 

nogle overskrifter: 

Fortællingen: Oversat fra engelsk betyder narrativ – fortælling. Narrativ praksis betyder 

derfor kort sagt, at lytte til de fortællinger der kommer fra mennesker. Det er fortællingen, 

der er i centrum, det er fortællingen om bedrifter og oplevelser. Det handler om at lytte til 

hvad der er essensen i fortællingen, om det der er svært og vigtigt for den enkelte. Ole Fogh 

Kirkeby benytter begrebet ”kongevejen” om denne proces ift. til selve begivenheden. At 

finde vejen ind til den væsentligste fortælling. I en rendyrket protreptisk sammenhæng, ville 

jeg så koncentrere mig om et enkelt ord, hvor jeg dog i denne sammenhæng er optaget af 

den generelle forståelse af hele fortællingen, men samtidig gør brug af en protreptisk 

forståelse for det enkelte ords betydning.  

Narrativer kan dermed generelt oversættes med fortællinger, og enhver fortælling har netop 

den ovenfor beskrevne mulighed, for at der kan opstå en ligevægt eller det modsatte. 
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Fortællinger skaber vores identitet. Det kan handle om at få stillet en diagnose, og det kan 

betyde, at forældre eller omgivelser kan skabe en fortælling om den unge, der bliver 

afgørende for den unges identitet og selvforståelse. Det samme kan f.eks. opstå omkring 

fortællingen om vores organisation, om lederen, om kulturen etc. Når vi giver et problem 

eller en situation et navn (selve navngivningen), opstår der en begivenhed, og den forsøger 

vi så at gå i dybden med. Vi handler derefter ofte ud fra grunde og intentioner og ikke 

årsager, der er mere konkrete. Dermed er vi tilbage til illustrationen ovenfor, vægten, og at 

en fortælling kan skabe noget uligevægt omkring en begivenhed. 

I denne afhandling er det så casen ”Familien på vej”, som er begivenheden, og de samtaler 

m.m. der opstår og knytter sig til initiativet og dermed tilsammen udgør genstanden, hvori 

samskabelsen kan ske og potentialet heri analyseres. 

Narrativ teori tilbyder altså ikke kun begreber til at forstå organisering og værdiskabelse. Det 

tilbyder også en praksis. På den måde rummer narrativ teori en transformativ mulighed. 

Den vil jeg nu beskrive, da jeg også har gjort brug af disse greb i forhold til mine interviews 

I relation til figur 1 og det såkaldte samskabelseslag, er det interessante netop, hvordan det 

er muligt i ledelsesrummet at være opmærksom på mulighederne ved at facilitere den 

samarbejdende magt og mulighed, der opstår på tværs af en organisation og således undgå 

at styre og kontrollere og bevæge sig i de øvre lag i figuren (figur 1, på side 7) Dette r i det 

”grå lag”, at den transformerende mulighed opstår og deri tillige potentialet.   

Opsamling  

Jeg vil med det narrative perspektiv bevæge mig fra at forstå organisationen som en på 

forhånd given enhed, til tale om ’organisering’ som de strukturer, der formes og omformes 

gennem hverdagskaotiske og midlertidige narrative meningsdannelser. Værdiskabelse bliver 

med dette perspektiv til gennem myriaderne af fortællinger. Og ledelsesrummet (både 

medarbejdernes og ledernes) tages og gives qua de fortællinger, der bliver mulige gennem 

tekster, sprog og dialoger. Jeg vil som det fremgår af ovenstående skema 2, komme ind på 

disse begrebers anvendelse ifm. analysen. 
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KAPITEL 2 

Metode og dataindsamling: 
I min problemformulering tager jeg udgangspunkt i det epistemologiske perspektiv (Mik-

Meyer, 2010), hvor jeg forsøger at tilvejebringe viden om genstandsfeltet, selve 

begivenheden, som her er ”Familien på vej”. Fokus, for min empiriske indsamling af 

narrativer, knytter sig til initiativet i NK ”Familien på vej”. Der vil altså være tale om den 

mere foranderlige ontologi, der også kan benævnes som dåseåbner (Koch, 2011), hvor 

teorien udgør en inspiration, der bruges som en dåseåbner til at forstå empirien (Høyer, 

2011). 

Jeg vil som metode derfor gøre brug af den forstående forskningstype (Rieper, 2000). Når jeg 

vælger denne ud af 4 forskellige typer: den beskrivende, den forklarende, den forstående og 

den handlingsrettede skyldes det, at den forstående forskningstype kendetegnes ved, at 

forskeren (mig) søger viden baseret på den udforskedes (interviewpersonerne) perspektiv. 

Igennem det empiriske materiale, der her skal forstås som interviewene, forsøger jeg at 

afdække de interviewede personers meninger, vurderinger og holdninger i deres indbyrdes 

sammenhæng og specifikke kontekst.  

 

Denne forskningstype passer bedst til den narrative praksis, modsat ex. den beskrivende og 

forklarende, der knytter sig mere til de naturvidenskabelige og tekniske miljøer. Den 

forstående forskningstype er således også mere handlingsrettet og knyttet op på de ytringer, 

udsagn og tekster, som dermed fortolkes og ofte fører til en revision af forskerens eventuelle 

forforståelse. Det kan også samles til den såkaldte hermeneutiske cirkel, hvor der indgår en 

række teorier i tolkningsprocessen. Den hermeneutiske cirkel handler om den erfaring, at 

man er nødt til at forstå helheden for at kunne forstå dens enkelte dele og omvendt. En 

enklere model kan beskrives med en cirkulær proces fra en forforståelse til en dialog til en 

fortolkning til en ny forståelsesramme og en ny fortolkning og så tilbage igen.  

 

Indsamlede dokumenter 

Hen igennem processen for denne afhandling, har jeg undervejs indsamlet relevante 

dokumenter, som jeg oplever vil være brugbare og hvoraf nogle indgår direkte i min analyse. 

Nogle dokumenter har jeg fået direkte digitalt ifm. stillingsopslaget til projektlederstillingen, 

andre har jeg efterspurgt og indsamlet undervejs ved interviewene og atter andre har jeg 

rekvireret ved samlinger eller opringninger og mailkorrespondance ex. Implements 

forskellige projekter om samskabelse rundt omkring i landet. 

Tilsammen har jeg fået temmelig mange dokumenter, nogle har jeg gjort direkte brug af og 

henviser til og andre indgår blot i min research og som mit baggrundsmateriale.  
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Kvalitative interviews  

De kvalitative og semistrukturerede interviews er valgt, da jeg synes det bedst kan dække 

baggrunden for den narrative vinkel, idet den rummer mulighed for, at historien kommer 

direkte til udtryk i samtalen og interviewet, fremfor ved at gøre brug af et spørgeskema eller 

et mere struktureret interview. 

Jeg vil konkret gøre brug af 4 individuelle kvalitative interviews fra NK, der er 

semistrukturerede og med følgende 4 personer, da de alle har en central rolle i forhold til 

det tværfaglige samarbejde (samskabelse) og værdiskabelse med borgeren. De 3 første 

interviews er transskriberet og er vedlagt som bilag. Det sidste interview er blot optaget. 

1. En direktør (NK) 

2. Den nyansatte projektleder  

3. En Rådgiver  

4. En borger en given Familie/borger fra ”Familien på vej” 

 

I denne opgave vil jeg forsøge at koncentrere mig om primært medarbejdernes mening og 

opfattelse af initiativet, da jeg er optaget af narrativerne i organisationen og hvordan de 

skaber, former og omformer organiseringen på tværs og dermed selve værdiskabelse for 

medarbejderne og borgerne.  

 

Det næste led (lag) i den parlamentariske styringskæde, er netop borgerne. De er jo selve 

kerneopgaven – velfærden, og dem har jeg naturligvis også ønsket at få med, men jeg vil blot 

ud fra et enkelt telefoninterview berøre det. Omend det måske er det mest interessante at 

komme frem til. I denne afhandling har fokus dog været på ledelsesrummet, og det jeg på 

MPG har været mest optaget af, netop midlet jeg personligt kan gøre noget ved, for at nå 

målet. Så i stedet får at se på endemålet, fokuserer jeg på, hvordan medarbejdernes 

narrativer fortæller, skaber og italesætter fortællingen og den værdi, det får undervejs for 

dem selv og i sidste ende for borgerne. 

 

Formålet med disse interviews har været at få indsigt i de eventuelle diskurser og 

dominerende fortællinger og undervejs i interviewene være opmærksom på de sprækker der 

opstår og dykke ned i de sprækker. Formår man i sin ledelsespraksis at gøre brug af det 

narrative greb, hvor man er opmærksom på de sublime erfaringer der fortælles mellem 

linjerne og dykke ned i dem, er det ofte netop der at guldet findes frem – det væsentligste, 

begivenheden. Jeg ønsker at finde frem til hvordan fortællingerne skabes og italesættes, og 

dermed ønsker jeg at være den refleksive praktiker, der er spejderen på opdagelse i egen 

organisation (NK).  
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Etiske overvejelser: 

I mine etiske overvejelser ift. denne afhandling, hvor jeg fortrinsvis bevæger mig i egen 

kommune, har jeg blot meldt klart ud fra starten, hvad opgaven og interviewet gik ud på og 

hvad formålet var. Jeg har netop været meget tydelig og opmærksom på, at jeg bevæger mig 

på en organisatorisk flade, hvor initiativet ”Familien på vej” stadig er skrøbelig. Min 

afhandling kan berøre følsomme områder hos de interviewede, hvor jeg netop er optaget af 

sprækkerne og det mellem linjerne, det usagte. Jeg bevæger mig også fortrinsvis på 

mikroetiske niveau i mine interview, og vil snarere i konklusionen bevæge mig i det 

makroetiske niveau (Tangaard, 2015). 

Jeg har været opmærksom på, at jeg selv er virksomhedsleder og jeg dermed kan siges at 

befinde mig tæt på ”magtens centrum”, hvor eksempelvis projektlederen ikke deltager. Det 

betyder, at min viden og for-forståelser nemt kan påvirke fortællingen og mine interview.  

Jeg kan således bruge min viden til at påvirke diskussionen og gøre brug af viden fra 

”Familien på vej”. Jeg har undervejs været opmærksom på de etiske tommelfingerregler 

med bl.a. et informeret samtykke, hvor jeg har tilbudt anonymitet og nøje overvejet de 

mikro- og makroetiske konsekvenser, ved min egen refleksive rolle. 

Min intention med afhandlingen er, helt tilbage fra min første undring ved forvaltningen af 

velfærdsmidlerne og med direktørens udtalelse om ”de 3 % bruger de 80 %”, at få gravet 

mig ned i den egentlige fortælling. Endnu en tanke har handlet om hvordan jeg 

efterfølgende kan udforske min egen organisation og således også blive klogere på min egen 

rolle og mine egne for-forståelser og senere konklusioner. Her er jeg især opmærksom på, at 

min blinde plet, kan være den umiddelbare fascination, af det jeg kalder det grå lag i 

modellen på side 7, samskabelses-laget. En fascination som jeg blandt andet har, fordi jeg 

ser de potentielle muligheder der er i dette lag, både personligt ift. min egen rolle som leder 

og ikke mindst i samfundsperspektivet.  

Min ”skjulte” agenda kan derfor være, at jeg gerne vil finde frem til, hvordan jeg selv kan 

komme frem til ”sublime erfaringer”, der kan åbne døre og måske ovenikøbet også være 

karrierefremmende. Det kan have den betydning, at jeg i interviewene måske har opsat 

interview og spørgsmål, der bekræfter min egen for-forståelse og fascination. Jeg er derfor i 

særlig grad opmærksom på, at jeg ikke lader denne mulighed, disse blind spots, skabe en 

unødig fascination og dermed forføre mig i den mulighed, der ligger i det kvalitative og 

semistrukturerede interview.  

Sammenfattende om metoder og dataindsamling 
I kraft af at dette er min første akademiske afhandling, har jeg haft stor glæde af faget 

”Samfundsvidenskabelige Metode”. Dels blev jeg introduceret til begrebet antropologi og 

hvordan feltanalyser kan gribes meget forskelligt an, og dels hvordan man kan være meget 

bevidst om hvilke metoder, der anvendes alt efter forskningens genstandsfelt. Desuden 
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hvilke overvejelser, der bygger op til selve problemformuleringen og ikke mindst 

bearbejdningen og den efterfølgende analyse, der fører hen mod konklusionen. Min største 

udfordring i denne del af afhandlingen er omfanget af data, hvor jeg synes det har været 

svært at afgrænse den mængde, der langsomt dukker op i researchfasen. Der bliver ved at 

dukke nye lag og perspektiver frem og data som kan understøtte og indgå i forskellige 

perspektiver af forskningen. 
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KAPITEL 3  

Analysen 
I analysen vil jeg med udgangspunkt i problemformuleringen, foretage analytiske nedslag i 

interviews og dokumenter, hvor jeg primært har blik for de 2 begreber, jeg har været 

optaget af i teoriafsnittet – netop styring og narrativer.  Jeg er optaget af, hvor i 

dokumenterne jeg ser den narrative praksis komme til udtryk og hvorvidt og hvordan de 

medvirker til, at relationer på tværs af organisationen styrkes og hvordan de udtrykker værdi 

og mening og dermed besvarer spørgsmålet i min problemformulering.  

Jeg har som den røde tråd i denne afhandling forsøgt at belyse disse nedslag som en del af 

den rejse, jeg i afhandlingen har foretaget gennem primært NK, i ”Familien på vej” og på 

Døgndiamanten. Jeg har 2 sæt analysestrategier, hvor jeg først ser på, hvordan styring bliver 

italesat af direktøren og derefter og primært på hvordan projektlederen trækker på 

narrative fortællinger, der åbner for ledelsesrummet og det værdi- og meningsskabende.  

Analysen af styringsdelen 
Det er interessant at bevæge sig mellem begreberne styring og ledelse, og opfattelsen af 

disse begreber er tilsyneladende divergerende i litteraturen. Den overordnede opfattelse er, 

at styring har med fastgørelse af mål og retninger at gøre, og hvad de mål gør og hvad de 

skal opnå. Ledelse handler så om, hvordan det opnås, og hvordan man så gør det i 

organisationen. 

I dette afsnit af analysen vil jeg beskrive nogle af de perspektiver på styring, der kan 

anlægges og som man kan vælge at analysere. Jeg vil i mindre grad forholde mig til hvordan 

ledelsen kommer til udtryk i organisationen. 

Narrativet om den instrumentelle styring 

I organisationsteorien (Caroline H. Grøn, 2014) fremstilles fem forskellige perspektiver på 

styring. Der er således tale om en teorimangfoldighed, der kan argumenteres og vælges ud 

fra, alt efter den herskende erkendelsesinteresse og det ledelsesmæssige fokus. 

Der er forskellige narrative fortællinger på spil om ”Familien på vej”. Et dominerende 

narrativ er fortælling om den instrumentelle forståelse af initiativet. Den er med til at skabe 

relationer, værdi og ledelsesrum på en særlig måde:  

Direktøren udtaler eksempelvis, at det skal give resultater og ”de (svageste borgere) skal ud 

af vores butik” (interview 1 minut 7.01 linje 3). Hvis det antages, at dette er baggrunden, kan 

initiativet (og organisationen) dermed anskues som en maskine, hvor der er et mål om at 

skabe resultater i ”hans” butik. Så skal der udarbejdes en struktur og efterfølgende en 

adfærd for til sidst at vurdere det i et resultat, der handler om de økonomiske gevinster.  
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Det var ofte det gældende styringstiltag ifm. NPM og det man i højere grad var optaget af i 

den venstre side af ”Ny Syntese modellen”, altså regelefterlevelse og effektivisering 

(Performance og compliance). Jf. Figur 6.1. (Caroline H. Grøn, 2014). Det forstærkes også 

med sætningen ”og så skal vi have nogle penge i kassen” (interview 1 minut 7.01 linje 11).  

Det vil sige at hvis dette perspektiv vælges, er der genkendelige styringsteknologier i 

anvendelse som dem der kendes fra tiden med NPM – managementtænkningen om mål og 

resultater. I forhold til den tidligere omtalte model i Figur 1 og det grå lag, er vi oppe i de 

øverste lag, som jeg har fravalgt. 

Narrativet om det interessebaserede initiativ 

Ud fra baggrundsmaterialet til styringstiltaget, kan man se hvordan initiativet undervejs får 

forskellige navne – ”Helhedsorienteret indsats – én indgang”, ”Tværfagligt borgerforløb” og 

så endelig ”Familien på vej”. Det indikerer at perspektiverne ændres undervejs.  

Som eksempel kan der også argumenteres for, at der er tale om et interessebasseret 

perspektiv (Gjelstrup s.4). Projektet kan således også ses, som værende i en kontekst af 

interessekonflikter, hvor direktøren kan betegnes som ”forhandlende og 

kompromissøgende” i sin ledelsesstil (Gjelstrup, 2014, s. 375ff).  

I de tidlige dokumenter (Kommissorium og Job – og kravprofil) udarbejdet af embedsværket 

fornemmes det, at det interessebaserede perspektiv er tydeligt ex. ved følgende 3 punkter 

citeret fra kommissoriet:  

”Vigtige indikatorer for projektsucces omfatter derfor blandt andet:  

• Større grad af selvforsørgelse blandt de voksne i familierne.  

• Færre forebyggende indsatser og anbringelser af børnene.  

• Højere fremmødeprocent i skolerne og større trivsel blandt børnene”. 

Det vil sige at med ord som ”selvforsørgelse” og ”fremmødeprocenter” ses der tegn på det 

interessebaserede perspektiv, hvor interessevaretagelse og egennytte-maksimering er i spil 

og dermed bevæger vi os i principal- og agentteorien. 

Det underbygges yderligere af direktørens udtalelse fra interviewet: (Interview 1 minut 

5.29): 

”Øh, og den effektmåling er, hvad skal man sige – også den som jeg tror, der er drivkraften i 

projektet fordi det er den, som medarbejderne trods alt går på arbejde hver eneste dag for 

øh – det er derfor man søger hen i sådan i den kommunale verden” 

Det viser sig dog få sætninger længere fremme i interviewet, at det netop ikke er denne 

effektmåling man ønsker hos medarbejderne, og som man bevæger sig væk fra (Interview 1 

minut 6.00) ” … det i høj grad væk fra, sådan noget new public management-tænkning og 
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over til til øh til øh det, der handler om øh øh at det skal være meningsskabende for 

frontmedarbejderne det her” 

Det vil sige, at det kunne være det interessebaserede perspektiv, der kunne være nogen 

længere oppe i styringskæden der var optaget af. Noget som direktøren opfatter og 

tilsyneladende er enig i at frontmedarbejderen ikke vil og noget de netop vil væk fra. Derfor 

vil jeg også forlade dette perspektiv. 

Narrativet om det kaotiske initiativ 

Ud fra et narrativt perspektiv kan der også argumenteres for, at styringstiltaget kan findes 

mellem henholdsvis kultur, symbol eller kaosperspektivet. Jf. Figur 7.1. (Caroline H. Grøn, 

2014). I lyset af ”Ny syntesemodellen”, peger initiativet henimod kaosperspektivet.  

Narrativer om, at initiativet skaber kaos forstået således, at det emergente opstår ved 

inddragelsen og kommer eksempelvis til udtryk i dette citat, hvor direktøren udtrykker det 

således: (Interview 1 minut 6.00): 

”... og derfor er der også, når vi snakker styring, så er der også en høj grad noget af det, der 

handler om – ja, vi kan kalde det tillidsreform, men public service-genet - altså væk fra og 

det, i høj grad væk fra sådan noget new public management-tænkning – og over til det, der 

handler om, at det skal være meningsskabende for frontmedarbejderne, det her… en meget 

stor tro hos mig på, at styring i det her tilfælde går ud på at give dem, øøh større 

beslutningskompetence”  

Med begreber som ”tillidsreform” og ”meningsskabende” kan vi i citatet se, hvordan 

direktøren har valgt at tage udgangspunkt i medarbejdernes ønsker, og det, han har en 

meget stor tro på, giver mening for dem.  

Denne fortælling skaber en forestilling om organisering, som ligger i forlængelse af Ny 

syntese, hvor samskabelse og det innovative bringes ind med relationer, og hvor 

ledelsesrummet og styringen bærer præg af samskabelse. 

Narrativet om initiativet som et symbol 

Ud fra interviewene kan man også se, at direktøren og projektlederen begge er optaget af 

den gode historie/fortællingen, såvel den som borgerne og den som medarbejderne kan 

fortælle. Det er en forestilling, der går igen i mange af interviewene med både direktøren og 

projektlederen og hos rådgiveren.  

Jeg vil derfor foreløbig tillade mig at konkludere, at det er mest sandsynligt, at der er tale om 

at samskabelse bliver italesat gennem symbolperspektivet, hvor styringen kan komme både 

inde fra organisationen og udefra, men hvor det bærende ønske er, at legitimiteten opstår. 

Det ses ud fra følgende, hvor direktøren siger: (Interview 1 minut 7.58):  
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” baseret på det, jeg allerede arbejdede med i Stevns på det her område, så var det min 

oplevelse, at legitimitet opstår meget hurtigt, når man får dialogen med medarbejderne om 

hvad det er, det her går ud på. At i virkeligheden - sætte dem mere fri og give dem mulighed 

for at benytte deres faglighed, så opstår der automatisk legitimitet” 

Det vil sige, at direktøren referer til, hvordan han i Stevns har set, at han ved hjælp af ”dialog 

med medarbejderne” og ”sætte dem mere fri” tilpasser sig omgivelsernes (medarbejdernes) 

krav. Dermed opnås den ønskede legitimitet hos medarbejderne og fortællingen opstår 

sammen med dem og deres efterfølgende tilgang til og dialog med borgerne.  

Senere og i den afsluttende del af interviewet, hvor min hovedperson i denne afhandling, 

projektlederen, udbygger det ved følgende sammendrag: (Interview 1 minut 20.58): 

”… jeg tænker, at det her projekt, det vil nok vise hvor meget vi kan få ud af det, for jeg tror 

heller ikke, at man kan jo ikke afskaffe hele silo-konceptet hvis jeg skal sige … fordi, det er der 

jo også behov for... så vi skal nok finde ud af i hvor høj grad, at vi kan anvende den 

tværprofessionelle tankegang” 

Det vil sige, at sammenholdt med direktørens udtalelse ovenfor og projektlederens 

afsluttende bemærkninger i ovenstående citat: ” man kan jo ikke afskaffe hele silo-konceptet 

hvis jeg skal sige … fordi, det er der jo også behov for.” underbygges påstanden om, at der er 

tale om symbolperspektivet hvor legitimiteten også opnås ved at tilpasse sig de krav, der 

formentlig også er blandt centercheferne og evt. længere oppe i den parlamentariske 

styringskæde. 

Narrativet om initiativet som en virus, der spreder sig 

Der er også andre fortællinger på spil, og vi skal nu se, hvordan initiativet også kan iagttages 

som en dominerende fortælling om, at det er en virus, der spreder sig.  

Den norske professor, Kjell Arne Røvik, har i faget ”Offentlig styring” fremstillet yderligere 

organisationsteorier, han har bl.a. defineret begrebet masteridé og introducerer dette som 

en virus-teori: 

«En masteride er en idestrøm som i en periode har fått særlig stor legitimitet og utbredelse, 

som samtidig gir legitimitet og retning til lokale definisjoner av problemer og løsninger i 

svært mange organisasjoner på tvers av sektorer og nasjoner, og som har stor 

reformutløsende kraft.» 

Disse ideér kan implementers ud fra tre scenarier: Det optimistiske, det pessimistiske og det 

artistiske.(Røvik´s slides nr. 22) og indeholder følgende definitioner: 
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Skema 3 

Optimistiske Pessimistiske Artistiske 

Hurtig og relativt 

uproblematisk 

implementering 

Bottom up – fornuften findes 

nede i organisationen 

Modsætningsfyldte krav 

Tidsfrister, kontrol,systemer Ved manglende opbakning: 

Frastødning 

Reformer frakoblet 

organisationen 

 

Det må umiddelbart konkluderes, at udgangspunktet for (fortællingen) implementering er 

det optimistiske scenarie (jf. Røviks slide nr. 20-24) og helt specifikt Hierarkidoktrinen, idet 

der er et klart initiativ fra topledelsen i NK, jvf. kommissoriet: s.3 ”Projektets organisering og 

rollefordeling”. Det kommer til udtryk på denne måde: 

”Politisk Organisering Projektet er forankret i Økonomiudvalget med forudgående 

inddragelse i relevant omfang af fagudvalg – dvs. Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget 

(fra 1. januar 2018), Skole- og Børneudvalget samt Sundheds- og Omsorgsudvalget (fra 1. 

januar 2018).  

Administrativ organisering: Projektet er organiseret med en administrativ styregruppe med 

deltagelse fra direktionen og relevante centerchefer. Endvidere nedsættes en tværgående 

projektgruppe, som bistår styregruppen.”  

Der er også lavet en tidsplan og en række systemer der skal måles i dokumentet omtalt som 

”Kommissorium” (bilag 1) hvor der eksempelvis fremgår følgende: 

”Projektets resultater omfatter blandt andet: 

• De deltagende familier, som har sager i flere centre, skal fremover have én sagsbehandler 

• Etablering af koordinerende team på tværs af centre 

• Der udarbejdes én samlet plan for familien, og andre eksisterende handleplaner og indsatser 

sættes på standby  

• Systematisk inddragelse af familien i planlægningen af handleplaner for at sikre ejerskab 

• Fastlæggelse af én fælles model på tværs af centre for at måle progression/fremskridt i 

familierne  

• Etablering af én fælles økonomimodel/økonomistyringsmodel, som håndterer og skaber 

gennemsigtighed i økonomien i projektet – herunder fordeling af investeringer og sparede 

udgifter centrene i mellem. 

• Op mod 50 deltagende familier 2018-2019” 

Det vil sige, at målene er klare og implementeringen doktrinen er tydelig som en top-down 

styring, og dermed er der også sikret en hurtig implementering iflg. det kendetegnede for 
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det optimistiske scenarie. Det kan vi se ved citatord fra de respektive punkter ovenfor og 

som påbegynder hver sætning:  ” etablering, udarbejdes én samlet plan, systematisk 

inddragelse, fastlæggelse, etablering af én fælles økonomimodel…” 

I forlængelse heraf, er det nyttigt at forholde sig til den af Røvik omtalte virusteori og dens 

indtog i en organisation. Denne virus er kendetegnet ved at kunne brede sig hurtigt ved 

netop styring og efterfølgende ledelse, altså det optimistiske scenarie og Røvik taler om 

”translatørkompetencer” (de 4 dyder: kundskab, mod, tålmodighed, styrke) i forhold til at få 

det til at virke. 

I dette tilfælde må initiativet desuden betegnes som en kontekstualisering. 

Kontekstualisering betyder, at en sprogliggjort idé udføres i praksis (jf. Røviks slide nr. 41). 

Det kommer også til udtryk med dette initiativ eksempelvis ved direktøren, som ovenfor 

henviser til, hvordan det har virket i en anden kommune hvor han selv har været (Stevns). 

Nedenfor vil jeg se mere på den ledelsesmæssige del af styringen: 

I direktørens fortælling om dette initiativ, fremgår det, at han synes, at NK er med på ”det 

nye sort”, og samskabelse. Det vil sige, han taler ud fra højre siden af ”Ny syntese”, det 

emergente og innovative.  

”… det vil komme til at ske af sig selv, fordi jeg tror, at efterhånden som vi kommer i gang 

med det her projekt, så vil der opstå en nysgerrighed i resten af organisationen. Hvad er det I 

har gang i? Er det noget, der virker? Er det noget, vi andre også måske skulle – inspireres af 

og det skal få indflydelse på den måde vi arbejder på” (Interview 1 minut 29.25). 

Det vil sige, at direktøren udtrykker sikkerhed om, hvordan initiativet vil brede sig med 

citatet: 

 ”… så vil der opstå en nysgerrighed i resten af organisationen”. Direktøren antyder med de 

efterfølgende spørgsmål at han kender til spørgsmål der vil komme og hvordan det vil brede 

sig i fortællingen ud fra det. Hermed er der tale om brug af det tidligere omtalte 

diskursbegreb, som jeg kunne have valgt at gå dybere ned i, ved uddybende spørgsmål til et 

plot som direktøren kender til fra tidligere kommune.  

Endelig kan man sige, ud fra interviews med projektleder og rådgiver (Interview 2 og 3) og 

som eksempelvis ses i nedenstående citat, at såvel rådgiver og projektleder har oplevet 

stadig mere accept og legitimitet også på det praktiske plan ex. ift. at de nu også har fået 

parkeringspladser til deres biler, som opleves som en ret stor ting i ”Familien på vej” 

(Interview 3 minut 25.02): ”Nej, men det er jo lidt sjovt med sådan noget ikke, men når der – 

når man ligesom skal i gang og det er lidt svært – at det her med hvordan kaffen smager og… 

hvor man skal parkere og sådan noget” 
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og ligeledes, at der er begyndt en dialog om, at rådgiverne overvejer, om de gerne vil være 

der i 5 dage frem for 3 (Interview 3 minut 29): 

”Så vi er her tre dage om ugen og skal være på og lave dette her - og så de andre to dage der 

laver vi så det vi plejer, så det har jo også været sådan lidt – find ud af det med 

samarbejdspartnere – hvordan...” 

Det vil sige, at det ses, at med begge ovenstående citater, er der tale om at de helt små ting, 

kan få stor betydning for ledelsen af initiativet. Noget jeg fandt frem til, ved at gøre brug af 

den dobbelte lytning og hvor jeg blot et øjeblik fordybede mig i en af de såkaldte sprækker 

der opstod i interviewet ex. P-pladserne. Der kan også argumenteres for, at projektlederen 

demonstrerer at være i besiddelse af de ovenfor omtalte ”4 dyder” og hvor tålmodighed ex. 

her kommer til udtryk, idet de har rendt rundt og flyttet parkeringsskiven for at passe deres 

arbejde i ”Familien på vej”.  

Narrativet om spredning på tværs af organisationer 

Narrativet om initiativet som en virus underbygges yderligere af det sidst afholdte Fælles 

ledermøde på Kobæk strand, hvor den indbudte kommunaldirektør fra Kalundborg var på 

besøg. Han talte netop om ønsket om bevægelsen mod højre skal styrkes, således at 

balancen i den firdelte model bedre opnås. 

Nedenstående er blot 2 eksempler på titler for lignende initiativer i andre kommuner 

foruden det i Næstved og de er alle udarbejdet af Implement : 

• Lolland. «Helhedsinsats i familier» 

• Helsingør: «Det sammenhængende borgerforløb» 

 

Som nævnt tidligere var der i foråret i NK et indledende besøg af Jan Bartram, der fortalte 

om og introducerede «Ny syntese modellen» til alle ledere i NK og som netop er blevet fulgt 

op af besøget fra Kalundborg. Dermed mener jeg, at NK med dette initiativ «Familien på vej» 

forsøger at være med på det sidste nye og hoppe på den trend, der er opstået i det ovenfor 

beskrevne grå lag – samskabelseslaget. Med Røvik kan man sige, at det, der er på spil ,er 

virusteorien, som er undervejs med implementering rundt om i landet og nu også i NK. 

 

Et andet sted formulerer direktøren meget eksplicit, hvordan narrativet, om at initiativet er 

en virus, er dominerende: (interview 1 minut 9.30- 10.30) «Jeg gik og tænkte på – da jeg 

opdagede, at vi var flere kommuner, der arbejde på det her. Hvorfor er vi det pludseligt? 

Og foruden svaret om, at også andre kommuner arbejder med området – og dermed 

synliggørelsen af det som Røvik vil kalde en spredning af en virus/masteriden, henter 

direktøren i sætningen nedenfor, også årsagen til at de spredes i de reformer der indførtes: 

(interview 1 minut 9.30)  «Og svaret er, at vi havde nogle erfaringer, som vi gjorde os i 
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samtlige kommuner på tidspunktet fra især reformen af førtidspension og flexjob. Som gik ud 

på, at man etablerede nogle rehabiliteringsteam....de var jo tværsektionelle»  

Alle vil altså gerne være med og se mening med det hele. Hvilket understreges i slutningen af 

interviewet (interview 1 minut:25.30-26.01), hvor ordet mening er det gennemgående: 

«.. jeg har haft mulighed for at fortælle det til - i flere omgange - til vores politikere nu om… - 

og de synes jo også, at det giver enormt meget mening. Altså, det er jo til at forstå det her, 

ikke også. Det er jo så taknemmeligt… og at kommunikere det her, ikke. Så, så alle synes bare 

det giver god mening og det er er det, vi skal holde fast i. Hele tiden, det er det 

meningsskabende ... det her … at det giver mening det her.” 

Med ovenstående citater ser vi, at der dels er tale om en virusspredning i kommuner, hvor 

årsagen dog også kan findes i reformer m.m., men hvor det i høj grad også afhænger af en af 

de dominerende fortællinger i samfundet. Man kan tale om den diskurs i samfundet, om at 

det skal give mening for medarbejderen, for borgerne og for den sags skyld alle i den 

parlamentariske styringskæde. 

Projektlederen forstærker netop også det meningsskabende med følgende citat: (interview 1 

minut:26.01) ”… og øh det er den tro på, at det giver mening, det skal være vores benzin til at 

holde hele turen igennem” 

Delkonklusion 

Så når Røvik anvender ordet virus-teori i denne forbindelse, er det vigtigt at understrege, at 

det ikke har den negative klang, der kan være ved ordet, men netop er en betegnelse på 

hvordan fortællingen kan sprede sig som en virus i positiv forstand. Analysen har her vist, 

hvordan der er tre variationer af narrativet, om at initiativet er en virus, og om hvordan den 

implementeres: det optimistiske er klart det dominerende, som vi så både hos direktøren og 

projektlederen. Det så vi eksempelvis med udtalelser som projketlederens lige ovenfor om 

«vores benzin» og tidligere med direktørens udtalelse  om at det skal give mening og som går 

igen flere gange i interviewet.  

Hermed er jeg tilbage ved problemforumleringens spørgsmål, om hvordan narrativerne 

knytter sig til initiativet på tværs af organisationen. 

Narrativet om initiativets tilblivelse i organisationen 

I dette afsnit er jeg på jagt efter hvordan narrativer på tværs af organisationen knytter sig til 

«Familien på vej». Vi skal, gennem de teoretiske begreber og styringsinitiativer fra 

topledelsen og via dokumenter formuleret af styregrupper m.m. samt gennem mine egne 

deltagerobservationer i organisationer, fremskrive fortællingen om initiativets tilblivelse i 

organisationen. Det er min narrative fortælling om initiativets tilblivelse, men den er formet 

af dokumenter, erfaringer og interviews og set i et socialkonstruktivistisk perspektiv.  
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Forud for projektets tilblivelse har der, som nævnt i indledningen, været et forudgående 

arbejde, dels i byrådet, nærmere bestemt i økonomiudvalget, der har beviliget de 2 mill i 

projektmidler.  

Derefter har embedsværket udarbejdet et kommisorium og en efterfølgende job- og 

kravsprofil. Det er de 2 dokumenter jeg vil analysere ift. styringsdelen, som netop også har 

efterfølgende betydning for den narrative praksis, som indgår i hovedanalysen.  

Fortælling 1: Betydningen af et «Kommisorium»: 

I NK har der igennem flere år været en økonomisk krise, som man længe har arbejdet på at 

løse. Mange forskellige løsningsmuligheder har været i spil: centraliseringer af fagcentre og 

sammenlægninger, administrative afskedigelser og en række andre besparelser.  Nu har man 

så også taget dette initiativ ”Familien på vej”. Forud for hele initiativets igangsættelse ligger 

nogle budgetanalyser og nedenstående konklusioner om styringstiltag, som igen indgår i de 

dominerende fortællinger i samfundet, ex. diskursen om samskabelse og det tværfaglige.  

I projektet udmøntes anbefalingerne fra budget-temaanalysen ” Integreret Indsats”:  

a.  En indgang og en plan: Borgeren/familien har én fast koordinerende sagsbehandler og der 

udarbejdes én plan i dialog med borgeren/familien. Andre eksisterende planer og indsatser 

sættes på standby i handleplanens periode.  

b. Etablering af et tværfagligt team på tværs af centre, der har ansvar for hjælp til de udsatte 

familier.  

c. Integrerede indsatser – fælles metode til udredning, indsatser, som målrettes og integreres 

samt tæt opfølgning og løbende justeringer. 

Når man læser dette citat, som er fra Implements anbefalinger ud fra et narrativt perspektiv, 

kan man se, at det bidrager til dels ovenstående virusteori og dels også til den dominerende 

fortælling. Der er altså tale om, at man med initiativet ”Familien på vej” er tilbage ved 

symbolperspektivet, hvor man forsøger at tilpasse organisationen NK til de krav, som 

kommer fra omgivelserne, og som stilles i begge ender af den parlamentariske styringskæde.  

Byrådet har i flere år været klar over udfordringerne med overskredne budgetter i CBU 

ligesom de har været bevidste om udfordringer med fordelingen af velfærdsmidlerne netop 

her. Det fremkommer klart af nedenstående, at retningen er sat af byrådet og  endeligt 

besluttet i økonomiudvalget, det mest betydningsfulde udvalg, hvor borgmesteren som 

oftest er udvalgsformand:  

Fortælling 2: Den narrative fortælling om projektlederen som ‘navigatoren’  

Det vi nu skal se er, hvordan der formes en fortælling om projektlederen, som en person der 

skal samle projektet/initiativet og dermed også udgøre den facilitator jvf. figur 1 og medvirke 

til det omtalte «grå lag» i teoriafsnittet. En rolle, der forventes at muliggøre, at han kan skabe 
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relationer på tværs, fordi han dels skal overbevise/medvirke til at styregruppen og de 4 

centerchefer får ejerskab til initiativet (lede opad), og til medarbejderne (lede nedad), så de 

og borgene oplever det som værdiskabende. Det skal vi nu se gennem narrative analyser af 

dokumenter og observationer. 

I job- og kravprofilen er det interessante, at initiativet organiseres direkte under direktøren, 

hvilket er usædvanligt ift. at centerchefterne udgøre 3. styringsled. Dermed indikerer 

topledelsen stor legitimitet og tillige beslutningskompetence til projektlederen, som skal 

navigere følsomt ift. de ovenfor beskrevne magtteorier og den omtalte magttrekant. Teksten 

lyder således: 

«Formelt vil du få reference til Direktør JBL i starten af projektet.  Herudover bygges en 

projektorganisation op omkring projektet, så styregruppen bliver dit omdrejningspunkt i 

forhold til projektets fremdrift og faglige resultater».   

Det vil sige, at topledelsen udtrykker en klar retning, ved at italesætte projektlederens 

reference og ikke mindst betydningen af den legitimtet, det forventes at han skal opnå ved 

samarbejdet med de 4 centerchefer og dermed skal opnå det ønskede resultat. 

Dernæst er det tydeligt, at man ønsker en person, der kan navigere i dette felt af interesser 

og således spille en afgørende rolle ift. at få samskabelse bragt på dagsorden med sine 

personlige kompetencer. Teksten lyder således: 

Herudover ser vi gerne, at du:  

• har et mindset, hvor borgeren – herunder de udsatte familier er omdrejningspunkt for de 

indsatser, du arbejder med   

• evner at motivere og engagere dine samarbejdsparterne på tværs af faglige skel og praksis – 

du kan sikre dig følgeskab   

• kan se og udvikle løsninger og skabe sammenhænge på tværs af organisation og lovgivninger  

• er resultatorienteret og kan omsætte tanker og ideer til praksis  

• har personlig gennemslagskraft og vedholdenhed  

• trives med mange samarbejdsrelationer   

• har erfaring med at arbejde med vidensopsamling og dokumentation – eksempelvis i 

regneark mv.  

• er en holdspiller 

Dette citat er med andre ord et udtryk for, at der også fra starten er en forventning om at 

projektet skal måles hos borgeren: ”har et mindset… ”  og at der også efterspørges 

samarbejde på tværs: ”på tværs af faglige skel” hvilket igen fører tilbage til min 

problemformulering om hvilke narrativer der knytter sig på tværs, og som i disse citater 

kommer fra topledelsen. Det samme kan ses ved en analyse af job -og kravprofilen, som jeg 

dog af pladshensyn vil undlade her. 
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Delkonklusion: 
Vi har med de ovenstående analyseeksempler, fokuseret på den narrative praksis og 

iagttaget den ud fra styringsperspektivet. Der er ovenfor vist eksempler på de fortællinger, 

der kommer fra dokumenterne ”Kommissorium” og ”Job- og kravprofil”. Der er andre 

eksempler på, hvordan de indledende dokumenter har stor betydning for den fortælling, der 

knytter sig til initiativet. Både til projektlederen, til rådgiveren etc. og hvordan man af 

ovenstående tydeligt kan se betydningen af styringen og ledelsesrummet. Samlet kan det få 

afgørende betydning for initiativets udfald. Ledelsesopgaven (som har min særlige 

opmærksomhed på MPG) har dermed stor betydning. Dels er der selve forarbejdet og 

betydningen af job- og kravprofil og den efterfølgende rekrutteringsproces. Dernæst 

håndtering af projektlederens magtrum, der opstår med den givne legitimitet og selve 

organiseringen, men sidst og ikke mindst projektlederens evne til at håndtere de forskellige 

ledelsesstile der forventes kendskab til. 

Narrativ praksis 
Vi forlader nu de fortællinger, der dominerer, når det handler om direktørens fortælling om 

initiativet og om de narrativer der knytter sig til initiativet og til projektlederens rolle.  

Nu skal vi zoome ind på de narrative fortællinger, der bliver til, når der arbejdes med 

initiativet i hverdagen. Det ansporer jeg bevidst ved at indlede interviewet med selv at 

uddele en skildpadde fra Toms, og kort fortælle historien fra Døgndiamanten, hvor den 

netop indgår i et af narrativerne på Døgndiamanten. Selve min interesse i hvilken rolle det 

narrative spiller, og som også er en væsentlig motivation for denne afhandling, idet jeg har 

oplevet en fuldstændig forandret organisation på Døgndiamanten, hvor det narrative har 

spillet en afgørende rolle med fortællingen om diamanter, pingviner og skildpadder (Se bilag 

4). 

Det er derfor en helt bevidst brug fra min side af den narrative praksis og det værktøj, der af 

Bruner benævnes ”det dobbelte landskab”, der betyder at jeg er interesseret i det samspil 

der opstår mellem handlingens- og betydningens landskab og tillige de affektive muligheder 

der tillige opstår, ved at italesætte Danmarks mest solgte chokolade og historien om 

skildpaddens egenskaber, - som faktisk dermed ender med både at starte og slutte 

interviewet. Det giver også giver anledning til at gøre brug af Ole F. Kirkebys 

translokutionaritetsbegreb –” begivenhedens øjeblik” – hvor stemningen og selve udtalelsen 

af sætningen sætter scenen: 

Jeg indleder derfor interviewet: (interview 1 minut:0.26),”…et narrativ fra Døgndiamanten 

ting tager tid og … skildpadden, der både er forandringsparat og i stand til at omstille sig…” 

Projektlederen: ”… den opbløder det...”.  Jeg tolker denne kommentarer, således at han 

mener det, som en icebreaker i starten af interviewet.  
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Direktøren: ”… og den vandt jo over haren” (interview 1 minut 0.26) supplerer historien med 

en anden kendt fabel om at haren overraskende tabte løbet til skildpadden. 

Interviewet slutter med at konkludere, at det tager tid og ”nogen skal gi´ for fællesskabets 

bedste” ”… det har skullet have tid og det rigtige momentum har skullet være der”. 

(Interview 1 minut 31.30-32.58) 

Hele denne indledning af interviewet er, for mig, en måde at iscenesætte fortællingen, en 

fremgangsmåde jeg ofte har anvendt i andre sammenhænge ex. med sagsbehandlere. 

Denne fortælling åbner og giver mulighed for at komme dybere og mere uformelt ind i en 

dialog og som her i et interview. Effekten af denne form indledning understreges også af, at 

de interviewede husker indledningen til interviewet, da jeg afslutter interviewet. Langt de 

fleste i Danmark vil associere positivt i sanseapparatet til Toms chokoladeskildpadde og 

fortællingen sætter affektive aftryk ift. stemninger, smagen, fyldets konsistens, chokoladens 

sprødhed m.m. 

I denne samtale mellem forstanderen (som er undertegnede) og direktøren bliver 

fortællingen om skildpadden (narrativ, der er kendt fra Døgndiamanten) en metafor, der kan 

skabe selvhjulpne borgere en central rolle i deres eget liv. Den viser, hvordan det handler 

om, at skabe værdi på flere bundlinjer, selvhjulpne borgere (det inden i – symboliseret ved 

det lækre fyld i Toms skildpadder) og penge i kassen: 

Fortællingen om skildpadden trækker på en forestilling om, at der er et mål med 

styringstiltaget, der gås efter et resultat og en effekt i styringstiltaget: ”Så er der to effekter 

vi følger, vi forfølger her – det er, at vi skal have de her borgere gjort selvhjulpne – både 

økonomisk og socialt … de skal ud af vores butik - i højeste grad … det er nu muligt … og vi 

skal have nogle penge i kassen, det er målet”. (interview 1 minut: 7.01- 7.58) 

Det, som jeg vil vise med ovenstående analyse af inddragelsen af en kendt metafor, 

skildpadden, er hvordan en fortælling kan åbne for flere perspektiver, og hvordan en enkelt 

metafor kan få betydning både i starten og slutningen af interviewet og dermed får 

betydning for retningen på interviewet. Dels er der retningen med at borgeren er i centrum 

og ønskes selvhjulpne: ”de her borgere gjort selvhjulpne” og dels den anden del der handler 

om effekt og resultater i butikken NK - ”og de skal ud af vores butik”. Borgeren, symboliseres 

med skildpadden, og ønskes med initiativet selvstændiggjort og selvhjulpen.  Når borgeren 

bliver det, opnås også det ønskede økonomiske og sociale resultat. 

Nu vil jeg bevæge mig over i et andet interview, hvor medarbejderen (rådgiveren) fortæller 

om forandringen for hende ved at få muligheden for at arbejde i ”Familien på vej”. 

Narrativ om rådgiverens andel i fortællingen om ”Familien på vej”:  

(Indhold fra interview 3 - oktober 2018 - ”Familien på vej”- Transskriberet) 
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Rådgiver har arbejdet i jobcenteret, og hun er nu 3 dage ugentligt i ”Familien på vej”. Efter 

en relativt lang indkøringsfase er der nu ved at være en hverdag, og de praktiske ting 

omkring stedet er ved at være på plads, hvilket har stor betydning for ejerskabet (interview 3 

minut 3.04): 

”Ja altså som du selv nævner, så har det været meget lavpraktiske ting lige til at starte med. 

Få et møblement og få det hele afpasset i forhold til vores normale arbejde ikke” 

Hele optakten med, at blive spurgt har haft stor betydning for rådgiver og tillige, at der var 

en forståelse for, at hun skulle være 3 dage i ”Familien på vej” og 2 dage på sin ”gamle” 

arbejdsplads i jobcenteret. Men det har også været meget væsentligt for hende, at opleve, 

at det har givet mening for borgerne: (interview 3 minut 1.57): 

”Altså, der er jo nogle af de her familier eller borgere, som jo nærmest allerede i den første 

indledende kontakt, siger: Jamen det er jo det, jeg altid har efterspurgt. Ikke – og det er jo 

det jeg altid har syntes var en rigtig god idé. Så de har været meget åbne overfor det, rigtigt 

mange af familierne – fra starten af.” 

Rådgiver fortæller, at borgeren oplever det som meget meningsfuldt og hun udtrykker det 

ved at citerer en borger for følgende sætning: ”Jamen det er jo det, jeg altid har efterspurgt” 

Denne sætning bliver gentaget omen med andre ord nedenfor ved interviewet med 

borgeren, men viser i selve interviewet rådgivers umiddelbare begejstring, forstærket ved at 

hun citere borgeren og vælger at fortælle om det.  Familien har nu fået den ønskede hjælp 

og rådgiver skal ikke sende dem videre til den anden ende af forvaltningen ift. 

problemstillinger med deres børn, men hun er den ”ene”, der skal støtte dem i, at deres 

drøm bliver til virkelighed. (interview 3 minut 6.01): 

”Ja, altså det under alle omstændigheder så har vi jo – sådan personligt fået rigtig meget ud 

af at lære noget nyt og få udvidet vores vidensområde, se tingene fra en anderledes vinkel 

ikke. … og arbejdet, altså det er jo helt anderledes, at arbejde med en familie end det er at 

arbejde med en enkelt person … og få hele det overblik – fordi i en beskæftigelsessamtale, 

der er vi jo fokuseret på det er denne her vej, og det er kun det her, det drejer sig om. Så jo 

mere man ligesom får rullet ud, jo mere kommer det til at fylde, så derfor så tror jeg også, 

det har været sådan en stor mundfuld at komme i gang med” 

Det opleves hermed meget meningsfuldt for rådgiveren, det viser citaterne: ”anderledes at 

arbejde med en familie end det er at arbejde med en enkelt person” og ”få hele det overblik”. 

Men det kræver dog også mere viden og igen tiden til at få det fulde overblik over to 

lovgivninger, men samlet set giver interviewet med rådgiveren en klar tilbagemelding om, at 

det giver mening og værdi, som det fremgår af: ”Under alle omstændigheder så har vi jo – 

sådan personligt fået rigtig meget ud af at lære noget nyt og få udvidet vores vidensområde, 

se tingene fra en øh anderledes vinkel, ikke. ” (Interview 3 minut 6.01). 

Foruden denne klare positive udmelding viser interviewet senere, at det betyder en del for 

rådgiver, at familien, der skal deltage i initiativet, også er udvalgt af hendes kollegaer, som 

vidner om et ejerskab til initiativet. Desuden overvejer rådgiver allerede på nuværende 
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tidspunkt, at hun trods udfordringerne med at forvalte 2 lovgivninger, arbejdsmarkeds- og 

serviceloven, at hun gerne vil bruge al sin tid i ”Familien på vej”. Så konklusionen på analysen 

af rådgiverens fortælling om initiativet er klart en stor opbakning til initiativet, og dermed er 

fortællingen fortykket. 

Narrativ om borgerens andel i fortællingen om ”Familien på vej”:  

Da det ikke var muligt at mødes personligt med borgeren fik jeg et kortere (15 min) 

telefoninterview (ikke transskriberet, men optaget) for at lytte mig ind til hans oplevelse af 

initiativet: ”Familien på vej.” 

 

Nedenstående er konklusionerne fra interviewet:  

 
Han gav udtryk for både taknemmelighed over ”Familien på vej” og i hvor høj grad initiativet 
har givet mening for ham og hans familie. 
 
Han anerkendte følgende ting som meget betydningsfulde: 

• Han oplevede sig hørt og forstået personligt, men det gælder også hans kæreste og børn 

• Han var glad for at kunne nævne sit eget mål og deres fælles mål 

• Han roste den ”faste mødedag” og placering af mødet hos ham selv (det hjemlige og kendte) 

• Stor tilfredshed med én rådgiver, som han omtalte som Kristine og ikke én fra kommunen. 
Det betyder meget, at det er den samme. Har oplevet mange ændringer tidligere. 

• Har siddet fast i 9 år, men synes nu det ”rykker hele vejen rundt…” 

• Han tænkte, initiativet er godt for mange andre end ham selv, og han nævner ex. at 
personer med angst for det store rum også kan profitere af ovenstående. 
 

Set ud fra et narrativt perspektiv kan man sige, at det, der er på spil her, er at den 

dominerende fortælling af det værdi- og meningsskabende fortsætter. Borgeren udtrykker 

en række konkrete ting, der giver det værdi- og mening for ham og hans familie: ”føler sig 

hørt og forstået”, ”faste mødedag”, ”én rådgiver”, ”godt for mange andre end ham selv”.  

 

Det er et udtryk for, at den foreløbige hensigt med initiativet er på vej til at blive nået. At 

fortællingen vil brede sig positivt fra hans og hans kæreste fortællinger og dermed endnu 

engang understrege og understøtte den narrative praksis’ betydning og formentlig ikke 

mindst få afgørende betydningen i den evaluerende fase til efteråret 2019. 

 

Analyse af dokumenter 
Analysen ”Familien på vej” (se bilag 3), 

Det er tydeligvis stort for henholdsvis rådgiver og projektleder at kunne sende mig den ”nye” 

folder, der på en enkel og ligefrem måde har givet initiativet form og krop. I det afsluttende 

interview med projektlederen, der ikke er transskriberet, kom en længere fortælling om hele 

udarbejdelsen af logo, farvevalg og udseende bl.a. med stjernen som symbol for drømmen. 
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Projektlederen forsøgte at understrege betydningen af de enkelte P’er i plottet om 

fortælling om folderen ”Familien på vej” og ”Familiens plan”. Det var tydeligt for mig 

undervejs i min analyse, hvor jeg netop gjorde brug af den diskursive lytning og dermed 

undervejs i interviewet bevarede en tilstrækkelig refleksiv distance til fortællingen.  

Dels fortalte projektlederen om logoets tilblivelse med stjernens betydning, dens placering 

tydeligt på forsiden og det bevidste valg af de 2 farvede grønne nuancer på folderen og ikke 

mindst af stjernen samt teksten på forsiden, rettet direkte mod familien. Det hele er valgt 

med stor omtanke. Den grønne farve er alment accepteret som håbets farve i Danmark. Det 

indikerer en tydelig grafisk italesættelse af det narrative perspektiv, som er en almen 

accepteret fortælling i den danske kultur, og som aktuelt har fundet sin vej helt ind til 

eksamenslokalet på CBS, hvilket næppe heller er en tilfældighed. Desuden er bagsidens 

kontakter også tydeligt fremhævet med navn først og dernæst en titel, som også indikerer, 

at det er personen fremfor titlen som borgeren/familien møder i ”Familien på vej”. 

I interview nr. 3 fortæller projektlederen, at valget om ”Familien” og ikke ”Familier” – har 

den tilsigtede virkning for familierne, at det er rettet direkte til dem og ikke noget alle gør. At 

deres stjernedrøm er overskuelig og der helt enkelt er udformet på ét stykke papir, så det 

kan hænge på opslagstavlen og dermed er deres personlige. Det bekræfter borgeren i 

interviewet også er praktiseret, og både hans og deres fælles mål er klart og formuleret på 

skemaet og hængt op på køleskabet. 

Hele denne umiddelbart enkle folder, er også et udtryk for begrebet stilladsering, hvor der 

via Michael Whites 5 spørgsmålskategorier (se i teoriafsnittet s. 15 nederst) skabes og 

italesættes overfor medarbejdere og borgere en helhed – en position - og således bygger 

fortællingen om ”Familien på vej” sig op i organisationen.  

Allerede ved indledning antydede jeg, at initiativet har fået flere navne undervejs og nu 

endelig er landet på ”Familien på vej”, hvor også logo er udarbejdet. Dermed kan det ses, at 

det af Allan Holmgren omtalte begreb ”navngivningen” har stor betydning (Se teoriafsnittet 

s. 17). Når initiativet nu udtales og omtales med ordene ”Familien på vej” kan det siges, at 

blive yderligere udvidet med Ole F. Kirkebys translokutionaritetsbegreb, hvor udtalelsen og 

selve betydningen og den dybere forståelse bliver til i fortællingen. Det kunne både høres i 

projektlederens stemme og ses i hans mimik.  

Delkonklusion – hvor peger de mange narrative fortællinger hen?  
Sammenfattende for disse myriader af fortællinger, der opstår i interviews og igennem 

dokumenterne, viser dels hvor stor udbredelse det har i landet og dels en understregning af 

betydningen og timingen, der opstod med ny kommunaldirektør og ny direktør i NK både, 

set med styring for øje og ift. min problemformulering, hvor jeg er optaget af hvilke 

narrativer der knytter sig til initiativet ”Familien på vej” i NK. 
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I mine analyser har jeg vist følgende narrative fortællinger om initiativet ”Familien på vej”, 

hvor jeg igennem analysen har gjort brug af de fleste af de begreber jeg har nævnt tilbage i 

skema 2. 

 

Første del af analysen af dokumenterne, der sætter betingelserne for ledelsesrummet, viser 

følgende: 

• Narrativet om konsulenten og materialet.  Betydningen af det forberedende arbejde, der 

ligger i udarbejdelsen af dokumenterne, henholdsvis kommissoriet og job- og kravprofilen 

samt centerchefens mails og medvirken til legitimering. Forberedelser, der udover at give 

retning ifm. Styringsinitiativet også skaber mulighed for ansættelsesudvalgets rekruttering af 

den rette projektleder. Her var jeg optaget af tilblivelsen af de dominerende fortællinger helt 

fra topledelse til styregruppen og det endelige valg af projektlederen og hans betydning for 

initiativets udfald.  

• Narrativet om og betydningen af ”Familien på vej”.  De har fået eget logo, brochure, sted og 

P-pladser og tænkningen om enkle mål for borgeren. Samlet giver det en ny fortælling, som 

dermed bliver tyknet. Det så vi eksempelvis ved projektlederens medrivende fortælling om 

de enkelte deles betydning. Her var jeg bl.a. optaget af navngivningen af projektet og den 

betydning, den får undervejs ifm. det endelige valg af initiativets navn: ”Familien på vej” 

• Narrativet om ”Familien på vej” forstærkes undervejs på ledelsesplanet forarbejdet helt fra 

betydningen af ansættelsesudvalgets sammensætning og efterfølgende legitimitet. Der har 

været opbakning til projektlederen, fra kommunaldirektøren, politikerne m.fl. Dernæst hele 

initieringen af besøg fra Kalundborg. Her har jeg bl.a. været optaget af den diskursive 

lytning, det vil sige, her har jeg lyttet efter dele af fortællinger med plot, punkteringer, 

pointer m.m. Det gav mulighed for at se, hvordan styringskædens forskellige led i italesætter 

initiativet. 

• Narrativet om medarbejderen og borgeren, hvor begge udtrykker at de oplever værdi- og 

mening samt ejerskab. Dette understreger at narrativet endnu engang forstærkes og således 

bliver den dominerende fortælling om hvorvidt at initiativet åbner eller lukker og hvorvidt 

det bygger relationer på tværs i NK. Dermed er vi tilbage til problemformuleringens 

spørgsmål og analysens formål. 

Det er ikke alle fortællinger, der er lige dominerende ex. i interviewet med centerchefen, 

som også har fokus på andre fortællinger i NK. Det billede, der synes at tegne sig mest, er at 

”Familien på vej”-initiativet trækker på et narrativ om samskabelse og at alle har en 

betydning for at initiativet lykkes. Hele processen som kendetegner det optimistiske 

scenarie, da der er fokus på hurtig implementering, tidsfrister, systemer m.m.  

 

Det har betydet, at der knyttes stærke relationer til initiativet ”Familien på vej”. Der er også 

tegn på, at det åbner for nye bevillinger. Det ser vi eksempelvis, når rådgiverne ønsker 5 

dage fremfor 3 dage og at flere familier visiteres til ”Familien på vej”.  
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Det er interessant og bemærkelsesværdigt, at den interviewede borger, der ellers selv har 

rigeligt at slås med, tænker på, at eksempelvis andre borgere med angst kan få glæde af 

initiativet. Det skaber samarbejde på tværs af organisationen og samfundet, hvor 

fortællingen kan brede sig blandt de borgere, der netop profiterer af initiativet, og som er i 

målgruppen. Det er således også fortællingen, der muliggør, at der er mange der knytter an 

til ”Familien på vej” – og at den kan forgrene sig. 

 

På ledelsessiden tænker jeg, at de magtrum der er i alle relationer, bliver forskudt og ændret 

og skaber endnu flere muligheder for innovative indsatser. Eksempelvis får borgeren ved 

denne tilgang en anden opmærksomhed og dermed også en anden magt og magten 

forskydes dermed i relationen mellem rådgiver (myndighed) og borgeren. Dermed opstår 

muligheden for en anden balance og i højere grad i overensstemmelse med tænkningen ifm. 

Ny Syntese, men også med potentialet nævnt med ”det grå lag” i figur 1. Det kan naturligvis 

skabe usikkerhed i de ledelsesmæssige magtrum, hvor suveræniteten og magten ikke vil 

afgives, men det er vel godt det samme!! 

Alt handler i sidste ende om at skabe værdi og mening for borgeren. Interviewet med 

borgeren viser, at den tilsigtede virkning med ”Familien på vej” ender med at gælde for 

borgeren, kæresten og deres 4 sammenbragte børn, som interviewet klart understregede, 

med udsagnet: ”... det rykker hele vejen rundt…”. Kerneopgavens mål om værdi- og mening 

for borgeren kommer til at gælde for alle involveret og dermed for flere relationer på tværs i 

NK. Det giver naturligvis en række følgevirkninger som bedre økonomi, sammenhold etc. 

 

Værdien og det meningsfulde opstår således i hele den parlamentariske styringskæde og er 

dermed selvforstærkende. Hele interviewfasen og de mange praktiske ting ift. at få interview 

aftalt, lydoptagelser på plads, etiske overvejelser, transskribering og de efterfølgende 

overvejelser og refleksioner, har givet mig et indtryk at hvor meget arbejde der ligger i 

forarbejdet til en afhandling. En anden vigtig parameter, er de videnskabsteoretiske 

overvejelser, teorier og metoder, der kan bruges inden man kommer til den del hvor 

interviewet foregår. De akademiske værktøjer, jeg har præsenteret i teoriafsnittet, og som 

indgår i hele undersøgelsesfasen, har givet mig stor respekt for forskerens rolle og 

forberedelse. 

  

For mig at se er der, igennem dokumentanalysen, som jeg har lavet nogle eksempler på 

ovenfor, en rød tråd om hvordan man på forskellige måder forsøger, at gøre brug af de 

forskellige værktøjer fra den narrative praksis og ”grejsamlingen” (den grafiske udformning 

og tilblivelse, citater, mails m.m.) og det er netop de redskaber, der dels styrer og dels tjener 

til at skabe en fortælling, der fremmer den samme dagsorden - samskabelse. 
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KAPITEL 4 

Min personlige udvikling på MPG 
I denne del af afhandlingen vil jeg beskrive det 4. kriterium for den målopfyldelse der ligger 

til grund for en masterafhandling: 

”Den studerende dokumenterer og analyserer egen ledelsesmæssige udvikling i relation til 
den konkrete udformning af masterprojektet. ” 
 
Jeg har valgt at samle denne del i nedenstående 4 overskrifter, der hver beskriver forskellige 
faser af mit personlige udviklingsforløb.  
 

• Optakten til at vælge MPG og herunder forløbet op til fagene jeg har valgt  

• Dialogen og refleksionen med medstuderende og læringsgrupper samt PUF, LFG m.fl. 

• Forløbet med Master-projektet    

• Min foreløbige personlige konklusion 

Optakten: 

Allerførst var det nyt for mig at skulle være offentlig leder. Min personlige vej startede med 

kurs mod at skulle være mejeriingeniør og vendte til at blive folkeskolelærer. Så blev jeg 

leder i en privat og fondsejet virksomhed, jeg selv tog initiativ til, og nu er jeg så foreløbigt 

kommet til at være virksomhedsleder/forstander i en offentlig døgninstitution. Der har 

været en spændende rejse gennem samfundets forskellige arbejdsmiljøer. Min første store 

opgave i det offentlige var at stå i spidsen for et forholdsvis stort forandringsprojekt på 

døgninstitutionen DMD i NK, der var på vej mod en relativt stor krise. Nu, 4 år senere, 

hedder vi Døgndiamanten, og vi har fået stor ros af kommunen NK og af Socialtilsynet for 

forandringen, der også har vist sig ved en relativt lav sygdomsprocent, grønne smileys i 

arbejdsmiljøet og en virksomhed der generelt er i vækst og udvikling. 

Som nævnt i indledningen ville jeg gøre et kort ophold på Døgndiamanten ift. brugen af den 

omtalte teori, henholdsvis styring og narrativer (De 5 C’er, skildpadder og pingviner – se 

bilag). De er blevet anvendt og har haft stor betydning for organisationen og min personlige 

ledelsesudvikling. I begyndelsen, havde denne tilgang karakter af et intuitivt forsøg fra min 

side, på at skabe en ny fortælling om institutionen og skabe en ledelsesplatform for mig som 

ny forstander. Det var altså ikke en direkte bevidst handling ud fra et erhvervet teoretisk 

afsæt.  Igennem MPG har jeg så set betydningen af hvordan ex. skildpadde-fortællingen igen 

og igen har været med til at brande menneskesynet og tilgangen til de unge. Hvordan 

pingvin-fortællingen utallige gange har italesat betydningen af, at forstå og omsætte det, 

således at personalet indbyrdes har kunnet være der for hinanden og ”varme hinanden 

indbyrdes” og hvordan det har skabt fortællinger om sammenhold.   

Narrativet har undervejs været forstærket med billedet af diamanten og de 5 C’er, der er 

grundlaget for navnet ’Døgndiamanten’, og dermed den omtalte - navngivning. Narrativet 

har skabt en fortælling om Døgndiamanten ved hjælp af de 5 C’er (Cut, carat, colour, clarity 
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og certificate) og har givet anledning til refleksion og retning ift.  pædagogik, rekruttering og 

strategi m.m. der har taget kurs af denne fortælling. 

I hele dette forløb, denne rejse, har jeg langsomt fundet mig til rette i og erfaret glæden ved 

de mange udviklingstrin, der har været indbygget. Da jeg tog min første egentlige 

lederuddannelse som akademileder, tænkte jeg: ”så behøver jeg ikke at vide mere om det!”.  

Da jeg blev offentlig leder, oplevede jeg et meget hierarkisk opdelt ledelseshierarki og en 

klar rollefordeling, hvor bla. Leadership Pipeline var en del af gennemgangen på mine første 

dage som leder. Jeg blev også ret hurtig klar over, at jeg havde brug for at forstå denne rolle i 

et mere teoretisk og samfundsmæssigt perspektiv, hvis jeg vil være med til at ændre på det.  

Derfor har begrebet styring og den narrative praksis også givet et helt andet afsæt for mig i 

dag og for min ledelsesrolle. Jeg har nu en anden og mere nuanceret forståelse for og viden 

om hvordan dette begreb og teorien kan bruges og om hvordan bl.a. samskabelse nu også 

finder sted i min organisation, med inddragelse af anbringende kommuner, rådgivere, 

foreningsliv, forældre og de unge m.fl. og dermed en anden forvaltning af velfærdsmidlerne 

som vi administrerer hos os. 

Da jeg valgte, ved en LUS samtale, at være frimodig og gå efter at få bevilget en MASTER i 

ledelse (MPG), som jeg hørte, at min chef selv havde gennemført med stor glæde, var det 

derfor uden viden om hvor meget det indebar. Jeg var tillige uvidende om, hvor meget det 

ville betyde for mig og mit nuværende og formentlig kommende ledelsesliv. Jeg vidste ikke 

meget om uddannelsen, bortset fra den hed MPG og foregik på CBS.  Det var altså noget 

med en MASTER, og dermed var både titlen og stedet mig noget skræmmende. Dels var 

selvforståelsen som ”akademiker” fremmed for mig, men også stedet CBS, som i min 

bevidsthed er stedet med de mange dygtige og stræbsomme unge mennesker samlet på et 

sted.  

Da jeg første gang indfandt mig på MPG til et intromøde, så jeg også en række modne 

mennesker, og jeg tænkte, at de så meget kloge og dygtige ud. Jeg var usikker på, om jeg 

befandt på rette sted! Jeg valgte dog helt bevidst, at være proaktiv fra starten, at blive 

klogere på det hele. Jeg valgte bl.a. at blive en del af MPGs studienævn. Jeg valgte at være 

positiv, aktiv og meget ”narrativ” i italesættelsen af min egen tilgang, oven på det gode 

forløb jeg havde oplevet som offentlig leder efter 2 år som forstander, og ift. det jeg håbede, 

at det kunne føre til.  Jeg tænkte, at det var praktisk, at MPG var fleksibelt og kunne vare op 

til 6 år. Jeg har undervejs været meget bevidst og undersøgende på de fag, jeg har valgt 

undervejs. Jeg blev rådet til at styrke mine ”svage sider” eller ”blind spots” og derfor har jeg 

valgt flere og meget forskellige fag. 

 

 Dialogen og refleksionen: 

Da vi kom i gang med PUF og LFG, kom jeg i en LFG gruppe med 5 personer, som jeg også 

synes var meget dygtige og akademiske, så i starten var jeg noget stille. Her befandt jeg mig 
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dog i stigende grad rigtig godt, og vi var meget anerkendende, direkte, ærlige og 

opmuntrende ift. vores personlige udviklingsforløb. Fortællingerne byggede sig op i vores 

gruppe og i mig. Vi holdt sammen i hele forløbet, og vi har mødtes ”privat” flere gange og 

gør det stadig. Det har betydet rigtig meget for mig, at jeg personligt fandt mig til rette og 

blev ”tryg” og følte mig hjemme. 

Jeg konstaterede, at jeg var meget studieparat og med stor fornøjelse sugede viden til mig. 

Processen var båret af en stor grad af oprigtig lyst til mere. Vi opmuntrede hinanden til 

fordybelse og refleksion, og jeg fravalgte en del af mit ellers meget aktive fritidsliv (for en 

tid) og har også valgt en del ”venne- og familieliv” fra (for en tid).  

Omend jeg hele tiden har været meget fokuseret på ”workbalance”, har jeg haft stor glæde 

af en bred opbakning til studiet. Denne opbakning har været væsentlig og afgørende for 

studiets udbytte og den deraf indbyggede tid til refleksion over min egen udvikling undervejs 

og samtidig for min ledelsesrolle på Døgndiamanten og i NK.  

I mit arbejdsforløb har jeg også været heldig i og med, at jeg har oplevet 2 

kommunaldirektører og 2 direktører, der repræsenterer 2 forskellige tilgange til topledelse. 

Det har givet perspektiv og har undervejs betydet en del ift. min egen udvikling og 

refleksionen over fagenes indhold. Jeg er blevet meget opmærksom på det styringsmæssige, 

hvilket gjorde faget Offentlig styring meget interessant og relevant hvorfor det også er 

medtaget i afhandlingen. 

Forløbet med Master-afhandlingen: 

Personligt synes jeg, at det er helt vemodigt at skulle slutte. Omvendt har jeg også glædet 

mig meget til at skulle samle den viden jeg har opsamlet i en decideret masterafhandling. Jeg 

er så taknemmelig for dette forløb, hvor jeg også på en særlig måde har kunnet fordybe mig i 

et emne og denne gang uden for ”min egen” institution men dog i samme organisation. Det 

har vist sig at være et meget relevant indhold ift. min indledning og menneskesyn, som jeg 

har været opmærksom på er en bias i selve afhandlingens titel og min egen forforståelse af 

samskabelsesdiskursen.  

Derudover har jeg atter oplevet betydningen af at følge undervisningens rådgivning om 

fordeling af arbejdsprocessen over hele semesteret, lige fra første dag med introduktion af 

Masterforløbet til valget af vejleder og hvordan den proces optimalt kunne forløbe. Det har 

været en rigtig fin proces for mig, hvor jeg oplever at have haft tid til fordybelse, refleksion, 

repetition og en god skriveproces.      

Sammenfattende for den personlige del: 
Formentlig af ovenstående grunde kunne jeg tilmelde mig fagene meget bevidst. De blev ét 

efter ét konsumeret, og jeg har oplevet stor værdi og glæde ved samtlige fag.  

Undervejs har jeg gjort brug af et nyttigt og brugbart begreb fra ”grejkassen” – nemlig 

eksternalisering. Ofte har der været meget læsestof og mange nye begreber, midt i en travl 

hverdag, og det hele har flydt lidt rundt – man kan sige, jeg har følt mig på dybt vand og som 
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om jeg var ved at drukne i teorier og begreber. Med begrebet eksternalisering, har jeg skabt 

afstand til det problem, der hurtigt opstår – ”jeg kan ikke”, hvor opgiven og modløshed ofte 

kommer lige bagefter. Jeg har dermed hurtigt fået det vendt til, at det ikke var mig, der var 

noget galt med, men at det blot kræver meget tid og fordybelse samt vedholdenhed. Jeg 

flyttede problemet ud. Væk fra mig selv og mit indre. Dermed var motivationen hurtigt 

tilbage, og muligheden for at viden i højere grad blev opsamlet, og processen kom derfor 

hurtigt på sporet igen.  

Nu er der så gået 2,5 år, og jeg er med nærværende afhandling tæt på at afslutte et 

fantastisk forløb for mig selv. Jeg synes og har hørt hele vejen rundt, at det også har haft 

betydningen for andre. Fra både kollegaer, de unge, min chef og fra direktionen samt min 

kone, har jeg samstemmende fået respons på, at jeg har udviklet mig personligt og i min 

ledelsesrolle. Det har, i langt højere grad end jeg havde forestillet mig, været udbytterigt.  

Det er derfor nok ikke overraskende, at jeg tillader mig at konkludere, at det har været 

spændende at være studerende på CBS og MPG, og jeg har fået en indsigt og viden om 

begreber og områder, jeg slet ikke kendte til. Jeg oplever en positiv tilegnelse af begrebet 

”akademiker”.  

Samtidig vil jeg også slutte denne foreløbige konklusion i ydmyghed, idet jeg også blevet klar 

over dybden i et af Sokrates´ kendte citater:  

 

”Alt jeg ved, er at jeg intet ved” 
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KAPITEL 5 

Konklusion 
For at vende tilbage til starten, søkortet, og således også gøre brug af den narrative praksis, 

fortællingen og den røde tråd i afhandlingen, vil jeg afslutte min rejse i denne konklusion. 

I ovennævnte afhandling fremgår der en analyse af den diskurs, der omtales samskabelse, og 

som jeg har analyseret ud fra teorier og via metoder i lyset af de 2 begreber styring og 

narrativ praksis. 

I problemformuleringen ville jeg finde frem til hvordan, den narrative praksis og styring 

henholdsvis har åbnet og lukket for de relationer og den praksis, på tværs af organisationen i 

NK, der knytter sig til initiativet ”Familien på vej”, og om det har skabt værdi og mening for 

medarbejderne og borgerne. 

Samfundet som helhed, hele styringskæden, forventer at få indflydelse på hvert deres 

niveau, og forventer som minimum at opleve mening og værdi i den bevægelse samfundet 

udvikler sig. Forhåbentlig kan det føre til en god balance af ansvars- og arbejdsfordelingen og 

dermed også til en bedre udnyttelse af velfærdsmidlerne og på denne måde komme 

borgerne til gavn. Jeg har dog ikke mulighed for i denne afhandling at konkludere, om mit 

indledende undringsspørgsmål med procentsatserne - de 3 % og de 80 % - har ændret sig 

endnu. Mit arbejde med afhandlingen har vist den udvikling, som ”Familien på vej” og 

dermed NK er i, har fremmet processen og givet værdi og mening. 

Det kommer til udtryk lige fra topledelse og projektleder over rådgiverne og til borgerens 

oplevelse, og det har samlet set fremmet processen om samskabelse og har givet værdi og 

mening på tværs i organisationen.  

Min konklusion er, at den narrative praksis og styring mod at få initiativet igangsat er 

lykkedes.  

Igennem analysen og de myriader af fortællinger, der er opstået og underbygget, og som er 

vist gennem citaterne og via brugen af begreberne fra den narrative praksis, har jeg vist, at 

langt de fleste narrativer åbner op for relationerne på tværs af kommunen. Det har faktisk 

været svært at vise nogle narrativer, der har lukket ned for relationerne, hvilket måske kan 

skyldes min forforståelse og fascination af det omtalte ”grå lag” og dermed 

samskabelsestankegangen.  

Dernæst har interviews med medarbejderne vist en stigende motivation og oplevelse af 

værdi og mening. Det lyder umiddelbart også, på citaterne fra direktøren, som om det også 

gælder det politiske niveau og topledelsen i NK, der samlet set ser mulighederne.  
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Afslutningsvist var det for mig meget opmuntrende at tale med borgeren og høre den store 

begejstring, han gav udtryk for og som skinnede klart igennem ift. en række af de ønsker og 

målepunkter, der helt fra begyndelsen, var udtrykt i kommissoriet. Efter at han i 9 år har 

oplevet at sidde fast, var hans konklusion: At det er hele familien, der er blevet berørt og 

oplevelsen om, at blive hørt og forstået af den samme navngivne rådgiver, den samme 

ugedag og privat derhjemme m.m. har haft afgørende betydning. At børnenes udfordringer 

og forældrenes jobsituation nu er blevet samlet ét sted og med én rådgiver for bordenden, 

giver ro og en fortælling om, at det nu ikke er ”kommunen” der hjælper, men en navngiven 

rådgiver, der omtales med fornavn og ikke som socialrådgiveren eller kommunen.  

Det omtalte ”grå lag” i figur 1 vil føre over til, at lederen skal være opmærksom på, at 

nøgleordet for styringen er samskabelse, og fokus skal være på facilitering, så alle grupper og 

de sociale processer kommer i spil, og dermed bringer et forhåbentligt stort potentiale til 

veje. 

Således vil jeg hermed kort vende tilbage til den indledende metafor ”om hvalen og 

uldtrøjen”, hvor jeg som leder og som forsker i NK overvejende har oplevet følelsen af at 

være som ”hvalen i det store ocean”, og at der er plads og mulighed for at udfolde sig og det 

er derfor passende, at afslutte min rejse på Grønland. 

Grønland: 

Ifm. min rolle som forstander og rådgiver i Socialstyrelsen, har jeg fornyligt haft glæden af et 

virksomhedsbesøg, hvor jeg besøgte institutionen Orpigaq i Kangerlussuaq i Vestgrønland. 

Jeg var ifm. denne afhandling meget optaget af, hvordan en hel kultur og et sprog er bygget 

op omkring den narrative praksis. Sproget er formet som en beskrivelse så ex. computer 

kaldes: ”qarasaasiaq” og dækker over betydningen: kunstig hjerne.  

Jeg talte med nogle unge i Grønland, som vi normalt kalder udadreagerende unge. Når de 

skulle opleve noget rigtig godt sammen med deres kontaktperson, var det ofte en aktivitet, 

som jagt med rifler og nedskydning af moskusokser og en efterfølgende partering med 

skarpe knive, der blev omtalt. Det ville være helt utænkeligt med danske unge, at tilbyde 

dem at gå ud og skyde med skarpt og skære med skarpe knive. Men da de på den måde i 

Grønland har bygget deres tradition og stolthed op om ex. jagt og fiskeri, er det utænkeligt, 

at den fortælling og færdighed opbygget gennem generationer, ville få et negativt indhold.  

Den kritiske vinkel: 

Truslen er dog lige om hjørnet, for når værdierne lider skibbrud, eller der kommer andre 

stærke stimulanser ind som ex. alkohol, nedbrydende internet (som jeg desværre også så det 

på Grønland), så går det hurtigt galt, og de førhen så stærke fordele ved samskabelsen bliver 

nu pludselig en stor udfordring.  

En af de store udfordringer og dermed en trussel for at samskabelse skal lykkedes, er et 

grundlæggende forskelligt menneskesyn og værdisæt, f.eks. tillidsbegrebet. Tillidsbrud, i 
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form af narrativer bygget på løgn og styring motiveret af eksempelvis ønsket om ”egen 

vinding” og en undertrykkende magt, vil også ende meget skræmmende. Altså, er det en 

nødvendighed for samskabelsen, at det offentlige og styringskæden også vil lade sig 

forandre og påvirke. Dermed kommer jeg tilbage til det indledende billede om ”uldtrøjen i 

kogevask”.  

Det kan indimellem, dog relativt sjældent, opleves som om, at det offentlige, kan ses som en 

kæmpe supertanker. Den har svært ved at ændre kurs på kort tid og uden et meget langt 

tilløb. Så når samskabelsen presses af tiden og de hurtige forandringer, har det offentlige 

vanskeligt ved at omstille sig. Så bliver det som uldtrøjen i kogevask, der bliver påvirket ved 

ydre tiltag og det kan opleves meget stramt og snært og ufleksibelt. Man kan fristes til at 

tænke, at det ville ikke ske i det private.  

Dermed har jeg også introduceret, at den enkelte leder og jeg som forstander, i et ønske om 

samskabelse, skal være med på at lade sig berøre og påvirkes og muligvis også forandres. I 

protreptikken og 3. generationscoaching taler man om, at skabe resonans i dialogen – at 

man som 2 stemmegafler lader sig samstemme, og når én tone slås an, sker der også en 

påvirkning af den anden. Man kan også tale om, at man forsøger at opnå symmetri i 

samtalen og dialogen, og således gælder det alle parter i samskabelsesdialogen. 

Det fremkommer og citeres i Eva Pallesens artikel ”Ledelse af og i borgernær velfærdspraksis 

– refleksion, responsitivitet og rum” hvor følgende citat fremgår:  ”Selve ideen om, at der i 

praksis altid findes en mental model der kan ekspliciteres, og at dette er nøglen til at 

realisere udvikling- ”det nye” i fagprofessionel praksis – afspejler en organisatorisk 

læringsteori – ”double loop learning” (Pors, 2016) 

Tilbage til NK og ”Familien på vej” vil jeg dermed også konkludere, at der, for mig at se, er en 

klar styring og brug af narrativ praksis fra topledelsens side bl.a. i forbindelse med det 

”Fælles lederforum”. 

Vi startede dagen med at samles til morgensang. Der var inviteret en sangekspert, der ledte 

os i udfordrende korsang og rytmeøvelser. 

Dernæst var kommunaldirektøren fra Kalundborg kommune inviteret. Han fortalte om det 

nyetablerede ledelsesgrundlag, ”Fælles retning”, der tydeligvis bygger på samskabelse og 

den narrative praksis.  

Dagen blev afsluttet med en teambuildingøvelse, hvor vi skulle samle rør og få vand til at 

ende i en balje. 

Endnu et greb hentet fra det narrative univers – når ord og viden bliver til handling.  

”Et er søkort at læse, et andet er skib at sejle” 
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Perspektivering  
Jeg er meget optaget af den diskurs, der drejer sig om social innovation og co-creation, hvor 

samskabelse efter min mening også indeholdes. Jeg synes, det er påfaldende at kunne følge 

dyre-udsendelser om de såkaldte intelligente dyr, der både overlever og opnår 

bemærkelsesværdige resultater ved at samskabe. Hermed et par nærliggende eksempler i 

metaforisk forlængelse: 

Pingvinerne på Sydpolen, går i flok og i programmet kunne man følge, hvordan de på 

mærkværdig vis formår, med flokke på til 40 tusind pingviner ad gangen, internt at 

kommunikere således at ingen fryser ihjel. Via et sindrigt kommunikationssystem bevæger 

de sig ud og rundt, på en måde så alle bevarer varmen.  

På den måde oplever jeg, at det grå lag, som jeg omtaler i figur 1, har så meget potentiale i 

sig. At vi som ledere og jeg som nuværende forstander, der stadig arbejder med de svageste 

borgere, har meget at hente i disse teorier om styring og den narrativ praksis. Måske kan vi 

også i højere grad gøre brug af det ”grå guld”, der frem for at skulle blive en ”ældrebyrde”, 

kan indgå i samskabelsen. Dermed kan vi måske også opleve, at det ikke forbliver sådan, at 

velfærdsmidlerne anvendes som de gør nu, hvor ”de 3% bruges på de 80%”. 

Lige nu virker det også som om, der er en fælles udfordring for vores arts overlevelse, og 

nogle gange kan man spørge sig selv om: Er det først ved så ekstreme ydre og livstruende 

faktorer, som ex. global opvarmning og naturkatastrofer, at vi begynder at udnytte 

potentialet i samskabelse? 

På det personlige plan har jeg ved mødet med flere forskere, og som jeg afsluttede den 

personlige del af afhandlingen med, fået smag for og sult efter endnu mere, og jeg har endda 

overvejet, om forskning kunne være noget for mig, og om der kan gemme sig et endnu ikke 

opdaget potentiale i det ”grå lag” og det ”grå guld”😊.  På denne måde har jeg også antydet, 

at der i fremtidens ”rejsebeskrivelser” fra min side, kan komme mange andre perspektiver 

og teorier på banen ift. samskabelse, og jeg vil derfor vælge at afslutte min afhandling med 

at sige det således: 

”Nye eventyr venter forude” 
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Et engelsk resumé 
This dissertation is about a joint project "The Family on the Move" or in Danish” Familien på 

vej” in Næstved Kommune (NK). 

I am a daily leader in ”Døgndiamanten”, a social institution, also in NK, where I have been in 

charge for 4 years. In the dissertation I do not begin with my own daily life and leadership at 

Døgndiamanten, I have done that in the other tasks at CBS. 

The dissertation looks at the initiative ”Familien på vej” based on two different perspectives, 

a narrative perspective and management perspective. 

In the introductory section, I tell about how I wondered about the distribution of welfare 

funds in Denmark, which is quite remarkable, so that 3% use 80% of welfare funds. And I 

wonder about it. 

There is a theory section where I explain the theory used based on a number of concepts 

made by a number of theorists in the narrative theory area. 

In the analysis section, I therefore produce a series of quotes from different interviews, 

which I analyze from the different concepts that I have explained in the theory section. 

Based on the interviews of the various employees in the initiative, I explain the question in 

the formulation of the problem. In an independent section I tell about my personal 

development in my study time at CBS where I have read at MPG and have studied a number 

of subjects. My overall conclusion is that I experience having developed a lot for the 2,5 

years I have studied at CBS and it has been very rewarding on a personal level and it has also 

benefited my daily management practices. 

Throughout my dissertation, I try to tell you how I have had personal development from a 

desire to be a college teacher to end up being a leader in ”Døgndiamanten”, which has been 

a personal exciting journey. The method: I have collected a number of documents from my 

organization that I analyzed and have also conducted a series of interviews that I also 

analyze. 

Problem definition: What narratives are related to the interdisciplinary initiative ”Familien 

på vej” in NK, and whether and how do the narrative narratives open up / close relationships 

and how do they provide value and a feeling that the initiative makes sense for the citizens? 

In the conclusion, I gather a series of summaries based on the theory and the analysis, which 

largely concludes that the initiative in NK has succeeded and meets the expectations of the 

political level through the senior management and down to the citizen, who gets the joy of 

the initiative in the end. 
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