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Summary 
Change is something that has come to stay in the public sector. Change has become a 

part of everyday life and must work on the same footing as operations (Grenny, 2017, 1-2). 

It is not something you can stop or pause. Today, our world is much more global and 

dynamic and requires both management and employees to be good at dealing with 

change. The one question that remains, is whether we are good enough to deal with it? 

 

"Change is the biggest story in the world today, and we are not coping with it adequately" 

(Bennis, 1973) 

 

Apparently we were not able to cope with it in 1973, and it is doubtful if we can in 2019. 

Nevertheless, the topic of change management is as important as ever, and will always 

have its merit.   

 

In this study, a two-phase change management process will be analysed in a public 

organization. Taking point of departure in the mid-management level, the change 

management process will be analysed using the transformative and programmatic 

approach. 

In the first phase, both the transformative and programmatic approach are used, with the 

programmatic being dominant in the beginning, and elements of the transformative 

approach more so in the end. The following change management elements are identified 

in the first phase: Prioritization, Time, Involvement and Trust. 

In the second phase, primarily the programmatic approach to change is being used. In the 

change management process, a more transformative approach is being pursued, but was 

not implemented in the research period. The following change management elements are 

identified in the second phase: Start-up, Process vs. Action, Meaning and Communication. 

 

Although the two phases have different conditions, it is argued that there remains several 

change management parallels. In particular concerning the use of the programmatic 
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approach in the beginning and the support of the managers.  Regardless of the parallels 

that can be drawn between the two phases, this study shows that there is a significant 

difference between the two phases, while still rendering the chosen change management 

elements relevant across the two phases.  

 

The programmatic and transformative approaches to change management have in this 

study been strong explanatory tools. In the second phase of the change process, however, 

drawing on other change management perspectives could have yielded additional results. 

This case demonstrates that in any given change management process, a range of 

different management theories and perspective are apparent, all of which are relevant to 

observe and act upon as a manager.  

 

In addition, this study shows that change management should never be taken lightly. 

Change management is a difficult discipline, even on a micro-level like this case, even 

though it has become part of everyday life.  
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Indledning  
Forandringer er kommet for at blive i den offentlige sektor. Det er blevet til en del af 

hverdagen, og skal fungere på niveau med den almindelige drift i organisationerne 

(Grenny, 2017, 1-2). Et aspekt som både ledere og medarbejdere skal forholde sig til og 

ikke mindst håndtere. Men hvorfor er vi kommet dertil, hvor forandringer er mere 

almindeligt end stilstand? Er det et udtryk for New Public Management bevægelsens fokus 

på frihed til udvikling, innovation og mål(styring) har sejret over alle de andre mere statiske 

værdier i det offentlige – og dermed givet forandringerne frit spil (Mouritsen, 2018, 223)? 

Nok næppe helt.  

Flere forskere peger på, at det er den globale udvikling, de nye kommunikationsformer, 

den nye teknologi og samfundets overgang fra industri- til videnssamfund, der har rejst 

dette behov for udvikling og forandring (Nielsen, 2006, 8). Virksomhederne har fået kniven 

på struben i og med, der er kommet større og nye krav til de leverancer og løsninger, de 

producerer (Kollerup & Thorball, 2005, 9). Forandringer har altid eksisteret, og er således 

heller ikke noget nyt i litteraturen: 

I forbindelse med kommunalreformen blev der også skrevet en hel del litteratur om 

fusioner, og hvordan man skal forberede medarbejderne på forandringerne (f.eks. 

Goldschmidt & Kirkeby, 2005). Det var man også klar over for flere 100 år siden, da 

generaler skulle forberede deres mænd på det uvisse (De Saxe, 1953, 146). En soldat der 

ved, hvad han har i vente, vil i langt højere grad blive og forsvare sin post trods dårlige 

ods. Men som Kotter skriver, så er det i dag nødvendigt at være langt mere opmærksom 

på forandringer, da vores verden i langt højere grad er global og dynamisk (Kotter, 1996, 

184). Og sådan er det også i de offentlige politiske organisationer. Forandringerne kan 

hurtigt blive overhalet af nye forandringer, og der kræves en hvis portion 

omstillingsparathed. Pludseligt kan vejret slå om, og lederen må sadle om – ændre taktik 

eller sågar strategi. Men er vi gode nok til det?  
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”Change is the biggest story in the world today, and we are not coping with it adequately” 

(Bennis, 1973)  

 

Det var vi tilsyneladende ikke i 1973, og med klimaforandringerne som eksempel kan man 

måske stadigvæk godt have sin tvivl om, hvorvidt vi kan følge med? Uagtet hvad, så tyder 

det på, at forandringer altid vil være relevante at forholde sig til – og at det er en svær 

disciplin at mestre.   

 

Casen		
Vi bevæger os fra et makroniveau ned til et mikroniveau i forandringernes foranderlige 

verden.  

I begyndelsen af 2018 satte Odense Kommune fokus på effektledelse i forvaltningerne. 

Hele effektdelen i ledelsesgerningen skulle have et større fokus. I den sammenhæng blev 

der udarbejdet et tillæg til kommunens ledelsesgrundlag.  

I Børne- og Ungeforvaltningen gav det et naturligt fokus på, hvordan effektledelse skulle 

implementeres i forvaltningen. I en ellers så travl hverdag slog det mig i foråret 2018, at 

den strategiske chefgruppe i Børne- og Ungeforvaltningen ikke havde stillet krav til sig selv 

i forhold til kvalitets- og effektmodeller. De igangsatte initiativer var primært rettet mod de 

decentrale ledere (skole- og institutionsledere med flere). Hvorfor ikke den centrale 

forvaltning?  

Derfor satte jeg mig for, at jeg ville forsøge at udvikle og implementere en kvalitets- og 

effektmodel i Fællessekretariat for Familie & Velfærdsafdelingen og Sundhed & 

Forebyggelsesafdelingen i den centrale forvaltning. Således blev en proces sat i gang i 

sommeren 2018. Forandringen blev skudt i gang.  

 

Sekretariatet var heldigvis vant til forandringer, hvilket også blev ekstra vigtigt i den 

efterfølgende periode. For casen slutter ikke med en implementeret kvalitets- og 

effektmodel i sekretariatet.  
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I december 2018 bliver forvaltningens sparekatalog forkastet til fordel for politikernes egne 

forslag. Det betød at besparelser, på 42 mio. kr., primært skulle findes på den centrale 

administration og ledelse i forvaltning. Ca. en uge efter den politiske beslutning bliver 

sekretariatet nedlagt, og jeg (sekretariatschefen) bliver sendt hjem. De planlagte 

forandringer er overhalet af nogle nye, som ingen i forvaltningen havde set komme.     

 

Masteren vil omhandle en kvalitativ analyse af dette forløb i forhold til forandringsledelse, 

med specifikt fokus på hvordan mellemlederne håndterer de to forandringsprocesser, 

henholdsvis arbejdet med en kvalitets- og effektmodel og nedlæggelsen af sekretariatet.  

 

Problemformulering		
”Hvordan beskrives og forklares ledelsestilgangen i forbindelse med forandringerne i 

perioden februar 2018 – marts 2019?  

Herunder: hvad er de største forskelle og ligheder på ledelsestilgangen i fase 1 i forhold til 

fase 2 – hvis nogen – og hvad skal man være særligt opmærksom på som mellemleder?”  

 

Dette vil blive besvaret ved at analysere de to faser, henholdsvis projektet omkring 

kvalitets- og effektmodellen og reorganiseringen, ud fra følgende teoretiske tilgange til 

forandringer: 

 

1) Ledelse af forandringer i et programmatisk perspektiv 

2) Ledelse af forandringer i et transformativt perspektiv 

 

Masterens formål  
Jeg håber, at denne kvalitative undersøgelse kan bidrage med indsigt i nogle af de forhold, 

som gør sig gældende, når ledere arbejder med forandringer i kommunalt regi. Det er ikke 

et forsøg på at vurdere, hvorvidt forandringerne er hensigtsmæssige eller effektive. Det er 

selve ledelsen af forandringen, som der ønskes indsigt i. Derudover håber jeg, at 
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undersøgelsen vil bidrage til egen læring og dermed være med til at udvide min 

ledelsesmæssige horisont. Det bliver trods alt ikke de sidste forandringer, som jeg kommer 

til at opleve i mit arbejdsliv.  

 

Med en kvalitativ tilgang er det i højere grad muligt at gå i dybden og forstå nogle af de 

underliggende forhold, som gør sig gældende for forandringsprocesserne (Maxwell, 2005, 

23). Casen er af naturlige årsager ikke landsdækkende, selvom casen formodentlig også 

ville kunne findes i andre kommuner. Således vil Masteren kun kunne benyttes som 

illustration for nogle teoretiske generaliseringer om forandringsledelse i kommunerne.  

 

 

Metode og empiri   

Valg	af	case	
Der er tale om et single-case studie med to faser. Normalt benytter man sig af flere cases 

for at opnå en form for sammenligningsgrundlag. I dette tilfælde bruges de to faser, som 

en form for komparativt studie. Optimalt havde man dog lavet en tilsvarende undersøgelse 

i en anden eller flere kommuner. Grundet mit specifikke kendskab til casens 

omdrejningspunktet, ville det dog formodentligt have givet en skævvridning i 

informationsniveauet. Det ville have krævet et andet design af undersøgelsen og formålet.  

 

Robert K. Yin er fortaler for, at man skal benytte sig af et single-case studie såfremt: 1) at 

man har en case, som lever op til de eksakte omstændigheder for en given teori, 2) at man 

har en unik case eller 3) at den enkelte case kan give en særlig indsigt, som er vanskelig 

at opnå (Yin, 1989, 47-48). Denne undersøgelse falder måske tilnærmelsesvis ind under 

punkt 3, da min adgang til data delvist kan betragtes som unik.  

Der er dog andre som hævder, at det ikke er et spørgsmål om casens unikum, men 

udelukkende forskerens ønske om indsigt (Stake, 2000, 437). Mit valg af case beror dels 

på baggrund af viden om casen, ønsket om indsigt og egen læring. 
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Denne opgave er indbefattet af begrebet ”Sticky Data”, som Eric Von Hippel blandt andet 

har skrevet om. I begrebet ligger blandt andet vanskeligheden ved at replicere 

datamaterialet eller gentage undersøgelsen. Et andet aspekt ved begrebet er, at forskeren 

måske ikke forstår eller er opmærksom på de underliggende regler, som er gældende for 

det, der sker (Von Hippel, 1990, 3). Begge dele gør sig til dels gældende i mit tilfælde. I 

den henseende er det også særlig vigtigt at få belyst min rolle i casen, da jeg selv er 

genstand for undersøgelsen.  

 

Min	rolle	og	interessenterne	
Maxwell gør opmærksom på, at det er nødvendigt at gøre sig sine mål klart, når man skal 

gå i gang med at skrive en opgave (Maxwell, 2005, 15-19). Jeg har præsenteret mine mål 

med undersøgelsen, men derfor er det alligevel nødvendigt at dvæle ved, hvordan jeg 

personligt har det med situationen. Ellers kunne det fremstå som et ubeskrevet bias i 

undersøgelsen.  

Jeg betragter mig selv som optimistisk realist. Min fratrædelse er træls, men når nu 

situationen er opstået, så kunne den ikke ske på et bedre tidspunkt i mit liv. Jeg har tre 

små børn og skal skrive min master. Jeg har fået en ualmindelig stor opbakning fra 

kollegaer og medarbejdere i forbindelse med fratrædelsen, og begge mine chefer vil gerne 

give mig deres anbefalinger. Min afgang var et nødvendigt onde for organisationens 

overlevelse. Derfor er det heller ikke en undersøgelse, som skrives af en bitter mand med 

et ønske om at fremstille sig selv som den excellente leder og de andre som håbløse 

forandringsagenter.  

Selvom jeg har det på den her måde, så kan de andre personer, som indgår i 

undersøgelsen, dog godt have en anden oplevelse eller målsætning med besvarelserne i 

undersøgelsen. Det skal jeg selvfølgelig være opmærksom på, når jeg interviewer og 

analyserer på datamaterialet.  
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Den	praktiske	fremgangsmåde	
For at kunne besvare min problemformulering har jeg valgt at benytte mig af en kvalitativ 

tilgang. Dette skyldes primært, at den kvalitative tilgang er fordelagtig at benytte sig af, når 

man skal afdække processer (Maxwell, 2005, 23).  

 

Denne tilgang bliver dog ofte forbundet med manglende objektivitet. Kvale afviser dette 

udsagn ved at henvise til den håndværksmæssige kunnen som kriterium (Riis, 2001, 88). 

Men Kvale diskuterer også spørgsmålet om objektivitet, og hvad der menes med begrebet. 

Han præsenterer tre opfattelser af objektivitet: 1) objektivitet som upartiskhed (freedom 

from bias), 2) intersubjektiv og 3) at forholde sig adækvat til det udforskede objekt (Kvale, 

1997, 73-74).    

For at tage fat i spørgsmålet om upartiskhed, så drejer det sig i høj grad om sandheden af 

den viden, som foreligger. Altså om mine data kan valideres. Hertil har jeg for så vidt 

forsøgt at følge de håndværksmæssige anbefalinger, som Kvale henviser til (Kvale, 1997, 

232-246).   

Med hensyn til Kvales intersubjektivitet, så er det samfundsvidenskabens kæphest. Når alt 

kommer til alt så er det mig, som har foretaget valg og fravalg undervejs i analysen og 

beskrivelserne, hvilket ikke kan renses totalt for min subjektive vurdering (Ulrich, 2005, 

157). Desuden er jeg både den der undersøger, og den der bliver undersøgt. I juridisk 

forstand ville jeg være inhabil. I dette tilfælde vil analysen blive af en mere eller mindre 

subjektiv karakter (Gunter, 2000, 57). Velvidende at de fleste af de nævnte teoretikere er 

positivt indstillet overfor den kvalitative metode, må man spørge, om ikke den kvantitative 

tilgang også lider under nogle af de samme problemer (Maxwell, 1992, 283)? Flere 

forskere peger på denne problematik (Kristiansen, 1999, 52-53).  

 

Deltagende	Observation	
Jeg har benyttet mig af observation igennem dele af forløbet. Når der tales om 

observationsstudier, henvises der til mange forskellige typer (Hellevik, 2003, 136). I min 

situation er det særligt ”Observation med deltagelse”, der er relevant at få belyst. 
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Jeg har trods alt været leder under dele af forløbet, og de fleste af mine observationer er 

gjort under min aktive funktion. Mine observationer kommer i denne undersøgelse til 

udtryk ved min fortælling eller rekonstruktion af forløbet på baggrund af min hukommelse, 

noter og officielle dokumenter for perioden februar 2018 – marts 2019. Observationerne er 

derfor opstartet uden at have undersøgelsen til formål. Mine observationsdata lider under, 

hvorvidt det er en social, fysisk eller selvskabt realitet, som bliver beskrevet. Det er dog en 

almindelig problematik ved deltagende observation som sociologisk metode (Kristiansen, 

1999, 99). I undersøgelsen vil der ikke direkte blive henvist til mine noter, da det ville blive 

meget omfattende. Det er problematikken ved at være både kilde og fortæller. I den 

sammenhæng vil jeg dog være meget eksplicit i forhold til egne udsagn eller statements.  

 

Interviews	
Jeg har i undersøgelsen suppleret mine observationer med en række interviews. Det har 

været helt nødvendigt for at få belyst casen fra flere vinkler. I den sammenhæng har jeg 

udvalgt følgende personer: Min ene chef, to lederkollegaer (som overtager dele af mine 

forhenværende medarbejdere) og tre medarbejdere. Jeg har udvalgt disse personer efter 

relevans og tilgængelighed, da interviewene skulle afholdes. I forhold til de forhenværende 

medarbejdere, blev det udført som et fokusgruppeinterview. Der var afsat en time til de 

enkelte interviews, hvilket var forholdsvis kort tid. Dette skyldes de praktiske 

omstændigheder. Interviewene var af semi-struktureret karakter og blev efterfølgende 

sendt til godkendelse hos interviewpersonerne. Jeg tilføjede et par spørgsmål i 

godkendelsesmailen til de interviewede, for at kompensere for den begrænsede tid i 

interviewsituationen. I undersøgelsen vil mine interviews blive refereret ”Interview”. I 

bilagene fremgår spørgsmålene og de godkendte referater.   
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Svagheder	ved	undersøgelsen	
Jeg kom kort ind på det på side 10. Det drejer sig om ”Sticky data” og min rolle. Udover at 

casen er vanskelig at gentage, så må jeg erkende, at der er en fare for, at jeg ikke har fået 

alle relevante perspektiver med. Problemer eller konflikter kan have mange ansigter alt 

efter hvilket perspektiv, som bliver lagt ned over opgaven eller situationen, hvilket også gør 

sig gældende i dette tilfælde (Tangkjær, 2011, 8).  

Derudover kan besvarelserne fra interviewpersonerne også blive farvet af deres relation til 

mig. Sidst men ikke mindst, så har ledere generelt en tendens til at beskrive eller vurdere 

egen indsats i den positive ende (Andersen & Pedersen, 2016, 10). Jeg vil bestræbe mig 

på at være mådeholdende.   

 

Casen uddybet 

Organisationens	opbygning	

Indledningsvis vil jeg korte beskrive, hvor omdrejningspunktet for casen – 

Fællessekretariatet – er placeret i Odense Kommune: 

 



 
 
 
 
 
 
 

14
4

 
Figur 1 - Børn- & Ungeforvaltningen, Odense Kommune 

 

Som det fremgår af illustrationen har de to afdelinger et fællessekretariat i modsætning til 

Dagtilbud og Skole. Fællessekretariat består af 17 medarbejdere, som består af alt fra 

psykologer, antropologer, socialrådgivere, økonomer, idrætsfaglige m.m. De fleste har 

primært funktion af konsulent. Mine to chefer sidder begge med i direktionen, og formelt 

set er chefen for Familie & Velfærd personaleleder for sekretariatschefen. 

Budgetmæssigt og personalemæssigt er Familie & Velfærdsafdelingen langt den største af 

de to afdelinger. Sundhed & Forebyggelsesafdelingen har dog et særligt politisk fokus, da 
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der er nedsat et sundhedsudvalg (§17, stk. 4 udvalg) i Odense Kommune. Samlet set 

betjener sekretariatet et budget på ca. 900 mio. kr. og ca. 700 medarbejdere.    

 

Det fremgår ikke af figur 1, men de to stabsenheder ”Økonomi & Styring” og ”Politik & 

Strategi” består også af en række mindre enheder: 

 

 
Figur 2 - Børn- & Ungeforvaltningen, Stabsafdelingerne uddybet 

 

Enkelte af disse enheder vil også spille en særlige rolle i casen og forandringsforløbet.  

 

Caseforløb	–	februar	2018	til	marts	2019	
Caseforløbet kan overordnet opdeles i to faser. I den første fase har jeg en meget aktiv 

rolle som leder, da jeg er igangsætter og drivkraft bag forandringen. I den anden fase, har 

jeg en væsentlig anden position. Her er der mere tale om en birolle med indirekte eller 

passiv indflydelse på processen.  

Første del af casen er primært beskrevet på baggrund af mine egne erindringer og noter, 

mens anden del af casen primært er beskrevet på baggrund af interviews. 

Økonomi	&	Styring	

Budget	&	Analyse	 Digitalisering	 Løn	&	Personale	 Regnskab	

Politik	&	Strategi	

Kommunikation	&	
Rådgivning	 Ledelsessekretariatet	 HR,	kvalitet	og	effekt	
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Fase	1	
Hermed følger en beskrivelse af første del, som går fra februar 2018 til november 2018. 

Figur 3, forløb i første fase i casen (Februar 2018 – November 2018) 

 

Møde i den strategisk chefgruppe 

I februar 2018 afholdes der møde i den strategiske chefgruppe med henblik på at folde 

effektledelse ud i Børn- og Ungeforvaltningen (BUF). Hvor skal fokus være i forvaltningen? 

Mødet ender med, at staben skal se mere ind i emnet, for at sammensætte en ”pakke” til 

de decentrale mellemlederne.  

 

Møde	i	strategisk	
chefgruppe	 Møde	med	cheferne	 Møde	med	leder	af	HR,	

kvalitet	og	effekt	

Trykprøvning	og	
italesættelse	af	
kvalitets-	og	
effektmodel	i	
sekretariatet	

Involvering	af	
nøglemedarbejdere	

Oplæg	omkring	
kvalitets-	og	
effektmodel	i	
sekretariatet	

Involvering	af	
nøglemedarbejdere	og	
ekstern	konsulent	

1.	workshop	 Dead	end	-	ny	
forandring	begynder	
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Det er kombinationen af dette møde og det pågående udviklingsarbejde med kvalitets- og 

effektmodeller for det specialiserede og sundhedsmæssige børneområde, som initierer 

min plan om en kvalitets- og effektmodel i sekretariatet.  

 

Møde med cheferne 

I marts måned afholder jeg (sekretariatschefen) et møde med Familie & Velfærdschefen 

og Sundhed & Forebyggelseschefen med henblik på at få deres opbakning til udviklingen 

af en Kvalitets- og effektmodel for Fællessekretariatet. Mødet er uproblematisk, de bakker 

begge to op omkring projektet. Senere bliver udviklingsprojektet også skrevet ind i min 

resultatlønskontrakt for 2018. Afdelingscheferne har et ønske om at projektet bliver 

gennemført.  

 

Møde med lederen af HR, kvalitet og effekt 

I april måned afholder jeg et møde med lederen af stabsenheden HR, kvalitet og effekt. 

Formålet med mødet er at få deres opbakning og support til projektet. Jeg inddrager 

specifikt denne enhed, fordi det er dem som har det overordnede ansvar for kvalitets- og 

effektmodellerne samt effektledelse i BUF.  

 

Trykprøvning/italesættelse for sekretariatet 

Jeg benytter et par almindelige sekretariatsmøder til dels at orientere omkring 

effektledelse og kvalitets- og effektmodellerne. Derudover lufter jeg mine tanker omkring 

en model for sekretariatet.  

 

Involvering af nøglemedarbejdere 

I maj måned involverer jeg to udvalgte medarbejdere fra sekretariatet til at hjælpe med 

projektet.  

 

Oplæg omkring proces 

I juni måned afholder sekretariatet et sommerarrangement.  



 
 
 
 
 
 
 

18
8

Indholdet er en rekapitulering af sidste års fokusområder (prioritering, feedback m.m.) og 

det kommende års fokus: en kvalitets- og effektmodel. Herefter præsenterer en 

medarbejder fra HR, kvalitet og effekt det gennerelle arbejde med modellerne og 

erfaringerne fra arbejdet. Jeg runder oplægget af med en procesplan for projektet: 

      
Figur 4, procesplan for projektet 

 

Workshop	1	

• September	2018	
• Hvad	er	kvalitet	i	sekretariatet	
• Hvordan	ser	effekt	ud?	
• Fokusområder	
• Kriterier	for	målinger	m.m.	

Gruppearbejde	

• Oktober-november	
• Gruppe	af	3-4	personer	
• ForYining	af	fokusområder	og	kriteriere	m.m.	
• Hvilket	produkt	skal	leveres	

Workshop	2	

• December	
• Grupperne	præsenterer	deres	materiale	
• ForYining	af	produkterne	-	målsætninger	
• Modellen	gøres	færdig	

Pilotperiode	

• Januar-april	
• Afprøvning	
• RekYlektion/noter	
• MUS	kobles	til	model	
• Oplæg	om	fokusområder	

Evaluering	

• Maj	
• Fremlæggelses	af	oplevelser	/	perspektiver	
• Tilpasning	af	model		

Implementeret	

• Juni	2019	
• Modellen	er	implementeret	
• Modellen	gennemsås	igen	efter	et	år	
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Involvering af nøglemedarbejdere og ekstern konsulent 

Umiddelbart efter arrangementet holder jeg et møde med nøglemedarbejderne. Vi drøfter 

behovet for evt. at få en ekstern konsulent ind i forløbet. Den ene af de to 

nøglemedarbejdere har netop oplevet en dygtig konsulent i forbindelse med udarbejdelse 

af en række kvalitets- og effekt kriterier på en skole. Hun tager kontakt til konsulenten 

umiddelbart efter sommerferien. Dette udskyder projektplanen. På et sekretariatsmøde 

efter efterårsferien genbesøges projektidéen med en ny tidsplan.  

 

1. workshop 

Der afholdes en længere workshop i  starten af november, hvor kvalitet og effekt bliver 

gennemgået på et mere teoretisk plan, for så at orientere sig mod en række praktiske 

eksempler. Det viser sig, at øvelsen med at sætte kriterier for potentielle fokusområder er 

mere vanskelig end først antaget. Workshoppen når således ikke helt i mål, hvilket sætter 

større krav til det efterfølgende gruppearbejde. Derfor aftales det at gennemgå planen på 

det næste sekretariatsmøde.  

 

Dead end – ny forandring begynder 

Det efterfølgende sekretariatsmøde må aflyses på grund af stor besparelser i 

forvaltningen. Mødet skulle have været afholdt i den sidste uge i november / starten af 

december.  
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Fase	2	
Hermed følger en beskrivelse af anden del, som går fra november 2018 til marts 2019. 
 

 

 
Figur 5, forløb i anden fase i casen (November 2018 – marts 2019) 

 

27. november – beslutning om besparelser 

Forvaltningens spareforslag bliver forkastet. Der er opstået en spektakulær politisk 

situation, hvor Odenses borgmester kommer med et helt nyt sparekatalog. De gængse 

administrative og politiske processer bliver sat til side. Det kommer som en stor 

overraskelse for forvaltningen.  

Børn- og Ungeudvalget vedtager det nye sparekatalog uden at have 

konsekvensbeskrivelser eller uddybende materiale fra forvaltningen.  

27.	november	
forvaltningens	

spareforslag	forkastet	

Onsdag	den	5.	december	
medarbejderne	

orienteres	omkring	
situationen	

Tirsdag	den	11.	
december,	

sekretariatchefen	sendes	
hjem	

Tirsdag	den	11.	
december,	

personalemøde	med	
MED-status	i	de	berørte	

enheder		

11.	december	-	17.	
december,	

kommunikation	
udsendes	omkring	

processen	

18.	december,	
afskedigelser	foretages		

Medio	januar,	workshop	
med	berøte	enheder.	
Mulighed	for	at	give	

indspark	omkring	proces	
+	ny	kultur	

Ultimo	januar,	
chefgruppe	aYholder	

chefseminar	-	udmelding	
omkring	placering	af	
medarbejdere.	

Forandringen	
fortsætter...	
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Størstedelen af besparelserne skal findes på administration og ledelse i den centrale 

børne- og ungeforvaltning. Chefgruppen og sekretariatscheferne får ekstremt travlt, da der 

skal eksekveres inden jul. Det er mit indtryk, at der er et politisk ønske om handling her og 

nu, samtidigt med at chefgruppen også har et ønske om handling inden jul. Primært for at 

give de tilbageværende medarbejdere ro på.  

 

Onsdag den 5. december – besparelser i Fællessekretariatet  

På mødet bliver der drøftet forskellige måder på at nå i mål, uden at vi skal afskedige. 

Sekretariatet skal spare 750.000 kr. i 2019. Det er en besparelse på ca. 10% af 

sekretariatets samlede ressourcer.   

På mødet bliver der også spurgt ind til besparelsesdelen på ledelse. Er det inkluderet i de 

750.000 kr.? Min ene chef deltager i mødet. Han fortæller, at besparelsen på ledelse 

endnu ikke er afklaret. Besparelsen på ledelse er ikke indregnet i det nuværende beløb. 

Torsdag den 13. december skal sekretariatet mødes igen, hvor jeg samler op og 

fremlægger et eller flere scenarier for tiden frem mod jul.  

 

Tirsdag den 11. december – sekretariatet nedlægges           

Mandag den 10. december bliver jeg ringet op af min ene chef. Vi skal have en alvorlig 

samtale næste dag. Til mødet deltager en referent fra HR, min ene chef og undertegnede. 

Min chef fortæller, at Fællessekretariatet skal nedlægges, som konsekvens heraf er jeg 

indstillet til afsked.  

Jeg bliver sendt hjem, og sekretariatet bliver efterfølgende orienteret omkring situationen.  

Det er blevet besluttet, at nedlægge Fællessekretariatet og sprede medarbejderne ud på 

enhederne i staben. 

 

11.-17. december 

Der bliver kommunikeret en procesplan ud til medarbejderne omkring det videre forløb via 

mail (se bilag, procesplan). 
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18. december 

Der afskediges en enkelt medarbejder i Fællessekretariatet.  

 

Workshop medio januar 

På workshoppen er alle medarbejderne fra de berørte enheder samlet. Det gælder både 

medarbejderne fra stabsenheder og Fællessekretariatet. Mødet har til hensigt at få input 

fra medarbejderne i forhold til den gode proces omkring sammenlægning af enhederne og 

forslag til ny fælles kultur. Derudover vil lederne svare på spørgsmål. Dagens udbytte skal 

være med til at kvalificere chefgruppens beslutning omkring den endelige fordeling af 

medarbejdere i slutningen af januar.  

 

Ultimo januar, chefgruppens beslutning 

I slutningen af januar måned tager chefgruppen på seminar med henblik på, at drøfte 

kommende udfordringer og den endelige fordeling af medarbejderne fra 

Fællessekretariatet. Umiddelbart herefter bliver der meldt ud til alle medarbejderne. Det 

første som mellemlederne igangsætter er 1-1 med de nytildelte medarbejdere (Interview 

1).   

 

Det var således et overordnet blik over organisationen og det tidsforløb, som vil blive 

analyseret nærmere i forhold til ledelse af forandringer. Men inden vi kommer til den del af 

opgaven, er det nødvendigt at få belyst teorien:   

 

Forandringsteorien  
Der er ingen tvivl om, at ledelsen af forandringer er vigtig, eller som Gary Yukl beskriver 

det: 
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”Leading Change is one of the most important and difficult responsibilities for managers 

and administrators. It involves guiding, incouraging, and facilitating the collective efforts of 

members to adapt and survive in an uncertain and sometimes hostile environment.”  

(Yukl, 2013, 87) 

 

Udover at det er en vigtig opgave for lederen, så kommer Yukl i dette citat også ind på, 

hvad ledelse af forandringer går ud på. Hvilke opgaver og/eller kompetencer skal lederen 

besidde – og under hvilke forhold – i forhold til at lykkes med en forandring. Det skal vi 

vende tilbage til under uddybningen af den programmatiske og transformative tilgang, men 

først vil jeg dvæle lidt ved begrebet ”forandring”: 

 

Forandringer er noget nyt, en ændring i måden at gøre ting på, nye kontorforhold, nye 

kollegaer, nyt arbejde, ny forståelse, ny adfærd. Forandringer kan således være mange 

ting, men det kan i den sammenhæng være hensigtsmæssigt at betragte begrebet lidt 

mere differentieret.  

B. Ahrenfelt skelner blandt andet mellem forandringer af 1. og 2. orden. Første orden er 

mindre ændringer. Det kunne f.eks. være medarbejdere, som skulle flytte kontor til lidt 

længere ned ad gangen på grund af optimering af bygningsmassen i kommunen. Anden 

orden er en mere markant ændring, hvor medarbejderen f.eks. får ændret sit opgavesæt 

og bliver flyttet til en ny afdeling (Ahrenfelt, 2001, 23). 

I denne opgave befinder vi os primært i en forandring af 2. orden. Det gælder både 

implementeringen af kvalitets- og effektmodellen og nedlæggelsen af sekretariatet. 

Ændringerne er af markant karakter, som vil få radikal betydning for medarbejdernes 

hverdag på jobbet. Selvom de to tiltag måske tilnærmelsesvis er af samme orden, så er 

der stadigvæk forskel på dem:  

I forhold til kvalitets- og effektmodellen er der tale om et innovativt forløb, hvor 

nedlæggelsen af sekretariatet mere må betragtes som et enkeltstående fænomen. Det er 

interessant, fordi det både har betydning for tidsforløbet, lederens rolle og involveringen af 

medarbejderne. Det sidste kan umiddelbart virke mere voldsomt i situationen, men 
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behøver ikke nødvendigvis få en større konsekvens for den enkeltes arbejde i forhold til et 

innovativt forløb. I en (personale)ledelsesmæssig kontekst må jeg dog samtidigt 

konstatere, at forandringer af 1. orden kan være lige så vigtige at håndtere, som 

forandringer af 2. orden.  

 

Organisatoriske forandringer kan have vidt forskellig betydning for den enkelte 

medarbejder. Om man vil det eller ej, så kan det fylde utroligt meget for medarbejderne 

ikke at have klarhed over, hvor deres kontorstol skal stå om tre uger. Det betyder også, at 

man som leder kan stå med meget forskellige behov fra medarbejderne, da nogen vil tage 

det som noget stort at få en kvalitets- og effektmodel, mens andre vil blot vil trække lidt på 

skulderne. Det er på mange måder et godt udtryk for, hvor differentieret ledelse må være i 

forhold til at håndtere de mange behov i organisationen.  

Udover ”tyngden” af forandringen kan man selvfølgelig også differentiere i emner. Er der 

tale om tekniske, organisatoriske, individuelle osv. forandringer? I denne case er der i 

begge tilfælde tale om organisatoriske forandringer.       

 

Forandringer handler altså også om ”for hvem” og ikke blot tidsforløb og størrelse. Ole 

Fogh Kirkeby har ved flere lejligheder i undervisningen på MPG’en benyttet sig af at 

dekonstruere et begreb. I den sammenhæng giver det et interessant perspektiv, hvis vi 

betragter begrebet ”forandre”, således det bliver til: ”for andre”. Heri ligger der umiddelbart 

tre betragtninger omkring forandringer:  

For det første er der tale om en handling, som er for nogle andre. En forandring er altså 

ikke noget man gør for sig selv. Og som Kotter udtrykker det: 

 

”Whenever human communities are forced to adjust to shifting conditions, pain is ever 

present.” 

(Kotter, 1996, 4) 
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For det andet fortæller det os, at der er en afsender og en modtager. I dette tilfælde kunne 

det være en mellemleder, (afsenderen) som igangsætter et projektet (kvalitetsmodel) for 

medarbejderne (modtagerne). Da jeg i dette tilfælde tilnærmelsesvis kun betragter 

forandringen i forhold til medarbejdere og ledelse, så får opgaven også et 

socialkonstruktivistisk præg. Årsagen til at jeg ligger fokus her skyldes primært, at det er i 

den menneskelige interaktion i og under forandringen, at der skabes det største 

spændingsfelt for mellemlederen. Selve beslutningen, strukturerne osv. har jeg oplevet af 

mere sekundær betydning. Den betragtning deler Kotter også delvist i forhold til struktur 

(Kotter, 1996, 105). Jeg er selvfølgelig med på, at andre ting kan have store betydning for 

den pågældende forandring (f.eks. teknologi, strukturer, naturkatastrofer osv.). Et godt 

teoretisk eksempel på en model, som betragter flere komponenter end ledelse kunne 

f.eks. være Leavitt-Ry-Modellen (Bakka & Fivelsdal,2004, 308-312). I dette tilfælde 

begrænses fokus til ledelsesdelen, da det er her, jeg har et ønske om indsigt. 

 

For det tredje har afsenderen (i denne case mellemlederen) formodentligt allerede 

bearbejdet forandringen i forhold til modtageren. Det forhold skal vi vende tilbage i 

analysen.         

 

Forandringer kan i denne opgave defineres som: 

 

”En større eller mindre ændring i arbejdsforholdene, som udspringer af planlagte eller 

uplanlagte processer eller hændelser. Dette vil oftest ske i interaktion mellem ledelsen og 

medarbejderne, og vil efterfølgende blive bearbejdet i gruppen eller grupper i 

organisationen. Organisatoriske forandringer sker således for alle i organisationen, men 

opleves forskelligt fra individ til individ.” 

 

Jeg har været lidt omkring det før: forandringer som en proces eller et enkeltstående 

tilfælde. Hvornår kan man måle, at der er sket en forandring? Af ovenstående definition 

kan det måles på mange tidspunkter. Tag f.eks. når en leder sætter et innovativt forløb i 
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gang omkring udviklingen og implementeringen af en kvalitets- og effektmodel. Er 

forandringen først sket når modellen er færdigudviklet, taget i brug og måske evalueret 

efter et år? Eller sker forandringen løbende i processen? Eller? I dele af 

innovationslitteraturen som beslægter begrebet forandring, har man defineret innovation 

på følgende måde:   

 

”En proces igennem hvilken nye ideer, objekter og praktikker skabes og tages i brug” 

(Hansen, 2008, 3) 

 

Eller  

 

”Innovation is the generation, acceptance and implementation of new ideas, processes, 

products and services” 

(Nielsen, 2006, 12) 

 

I dette tilfælde en mere styret proces, hvor resultatet af innovationen (og dermed 

forandringen) er, når innovationen bruges i organisationen.  

Ud fra ovenstående definition af ”forandring” giver jeg ikke et klart svar på, hvornår 

forandringen præcist finder sted. Men opgaven har som sagt heller ikke til hensigt at 

klarlægge, hvornår forandringerne krystalliseres til hverdag. Grunden til at jeg alligevel 

tager emnet op, skyldes at det er relevant i forhold til ledelsesgerningen i forandringen – 

og ligger også op til modsætningsforholdet imellem den transformative og programmatiske 

ledelsestilgang. Forandringer kan altså betragtes fra mange forskellige vinkler, også flere 

end jeg kommer ind på her.  

 

I forhold til at analysere på ledelse af forandringer har jeg valgt to meget forskellige teorier. 

Den programmatisk og transformative tilgang. De er ikke nødvendigvis modpoler, men har 

hver deres vinkel på ledelse i forandringer. Det giver en mere nuanceret analyse, da de to 

perspektiver kan supplere eller udfordre hinanden. Derudover har jeg også valgt dem på 
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baggrund af mit kendskab til casen, hvor jeg tror, at de vil have en god forklaringskraft. I 

de to efterfølgende afsnit vil jeg kort beskrive de to tilgang og deres syn på ledelse:  

 

Programmatiske	ledelsestilgang		
John P. Kotter er måske en af de mest læste forfattere inde for forandringslitteraturen. En 

af hans mest berømte bøger er ”Leading Change” fra 1996, som denne opgave også tager 

udgangspunkt i. Kotter har på mange måder lavet en veldrejet kogebog til ledere, som skal 

gennemføre en forandring i deres organisation. Den er i sin opbygning inspireret af Kurt 

Lewins unfreeze-change-refreeze tilgang til forandringer (Bakka & Fivelsdal, 2002, 104), 

men er væsentligt mere udbygget.   

 

Kotter har 8 trin, som man skal igennem før forandringen er gennemført succesfyldt 

(Kotter, 1996, 21). 
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Figur 6, Kotters 8 trin 

 

Der er altså tale om en relativt lineær proces, hvor lederen skal lykkedes med en række 

forskellige tiltag.  

 

Kotter Skelner mellem lederskab og management. I den sammenhæng er der to ting, som 

man skal lykkes med i forhold til at få implementeret forandringen. De otte trin i modellen 

og: 

Skabe	den	brændende	platform	

Etableringen	af	forandringsteam	

Udvikling	af	vision	og	strategi	

Kommunikere	forandringsvisionen	

Giv	aktviteter	som	fremmer	processen	de	bedste	vilkår	

Short-term	wins	

Konsolidere	forandringen	

Forankring	i	kulturen			
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”The second component is associated with the driving force behind the process: 

leadership, leadership, and still more leadership” 

(Kotter, 1996, 31) 

  

Med lederskab peger Kotter især på tre ting hos lederen: 1) at kunne sætte retningen, 2) at 

skabe overensstemmelse mellem folk og 3) motivere og inspirere.  

I forhold til management så handler det mere om at planlægge og organisere. Det er også 

nødvendigt i en forandringsproces, men lederskab er vigtigere (Kotter, 1996, 130). Udover 

disse kompetencer hos lederen, kan jeg ud fra Kotters model også udlede at 

kommunikation, indsigt i organisationen og interessenterne, tillid, leadership by example, 

at kunne tilpasse sin idé og skabe følgeskab alle er vigtige komponenter, hvis man skal 

lykkes som leder med en forandringsproces. 

I Kotters tilgang til forandringsledelse er lederen i kontrol med forandringen, og foregår 

primært som en top-downstyret proces. Lederen er meget sikker på, hvad der skal opnås, 

og har mulighed for at ændre på planerne og vilkårene for forandringen. Derudover bliver 

virksomheden betragtet som en meget homogen størrelse (og ellers kan der udskiftes 

personale).  

Det er nok ikke helt sådan jeg betragter den offentlige virksomhedskontekst i Danmark. 

Jeg har en oplevelse af meget mere heterogene organisationer, hvor lederen til tider heller 

ikke selv er helt sikker på, hvordan nye tiltag – faglige såvel politiske – skal implementeres 

på den bedst mulige måde. Til Kotters forsvar, så er hans tilgang også i langt højere grad 

møntet på store private virksomheder med fokus på den øverste ledelse i organisationen. 

Derudover har Kotter primært fokus på forandringer af 2. orden af hele organisationen. Det 

kommer specielt til udtryk i første og sidste fase af hans forandringsmodel. 
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Transformative	ledelsestilgang		
Det var James Mcgregor Burns, som for alvor fik slået begrebet transformativt lederskab 

fast i litteraturen. Lederens opgave i Buns tilfælde var primært at løfte medarbejdernes 

motivation og bevidsthedsniveau i forhold til at reformere og forbedre organisationen 

løbende (Wart, 2012, 75). Det giver helt naturligt en lidt anden tilgang til forandringer end 

den programmatiske ledelsestilgang.  

For det første ligger der en antagelse om, at forandringer er noget som sker løbende både 

i det store og det små. Det er en del af den normale hverdag (Helth, 2014, 158). For det 

andet forsøger lederen at skabe forandringerne ved at appellere til vigtigheden af de 

organisatoriske outcome, som forandringerne vil medføre (Krogsgaard mfl., 2015, 895). 

Der er altså tale om, at lederen skal inspirere eller oplyse sine medarbejdere i sådan grad, 

at de vil tilsidesætte egne behov til fordel for organisationens overordnede formål. 

Derudover bør lederen også formå at sætte en ramme, hvori medarbejderne har rum til at 

skabe nye løsninger på gamle problemer eller komme med nye ideer, som kan understøtte 

virksomhedens overordnede formål.  

På den måde beslægter denne tilgang Douglas McGregors antagelser omkring motivation 

af medarbejdere: Nemlig at en leder ikke kan motivere medarbejderne, men kan skabe 

rammen for medarbejdernes motivation og det gode arbejdsmiljø (Hein, 2008,108). Den 

ramme bliver krumtappen i det transformative lederskab, hvor både lederen og 

medarbejderne i lige høj grad kan blive inspireret af hinanden (Hanke, 2008, 123). 

Det kræver dog, at lederen formår at udvise respekt og empati for sine medarbejdere 

(Wart, 2012, 85-86). Den transformative ledelsestilgang er på den måde meget 

inddragende i sin fremgangsmåde. Lederen har ikke nødvendigvis den rigtige løsning på 

forandringen, men sætter rammen og retningen for processen.   

 

Der er flere ting der peger på, at denne ledelsestilgang måske passer bedre ind i den 

offentlige virksomhed. Flere undersøgelser peger på, at medarbejdere i det offentlige i høj 

grad motiveres af organisationens overordnede formål (Jørgensen & Andersen, 2010, 35). 
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Det gør det væsentligt lettere for en leder at udøve denne type af lederskab, hvis 

medarbejderne selv har den samme overbevisning.  

 
Derudover kræver det også i høj grad selvledende medarbejdere, som har en god 

helhedsforståelse for organisationen og formålet (hvorfor’et i organisationen). Ellers er der 

en risiko for at idéer, forbedringer og forandringerne ikke er sammentænkt eller stikker af 

(Kristensen & Pedersen, 2011, 54). På den måde bliver ledelsen og medarbejderne langt 

mere afhængige af hinanden i denne tilgang til forandringer. Eller som Drucker formulerer 

forholdet mellem den selvledende medarbejdere og virksomheden: 

 

”For most of them it is a symbiotic relationship in which they need each other in equal 

measure. It is not true, as it was for the manual worker in modern industry, that they need 

the job much more than the job needs them” 

(Drucker, 1999, 10)     

 

Men hvad nu hvis man ikke har selvledende medarbejdere, som vil lede eller tænke med? 

Den transformative tilgang tenderer måske næsten til en kultur frem for ledelse. Dermed er 

det måske også en lidt mere langstrakt tilgang frem for den programmatiske, da 

medarbejderne gerne skal være gearet til forandringer. Og her har lederen selvfølgelig en 

vigtig rolle.  

Men en ting er medarbejderne, end anden er forandringstempoet. Jeg har i flere tilfælde 

oplevet forandringer af 2. orden, som har haft meget kort tid til eksekvering. Og her kan 

det være svært at nå det omfang af inddragelse, som idealet foreskriver. Derudover kan 

man også forestille sig, at medarbejderne har så mange driftsopgaver, at det kan være 

svært at tænke nyt. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

32
2

Opsamling	
De to teorier har hver deres forskellige perspektiver på ledelse i forbindelse med 

forandringer. Dette kan opsamles på følgende vis:  

 

 Programteoretiske Transformative Relaterede ledelsesemner 
Ledelsesmæssige 
overvejelser 

Den brændende 
platform 

Forandringer en 
del af hverdagen 

Framing 
narrativet 

 Top down På linje Netværksledelse 
styring 

 Sætter retningen  Sætter retningen Framing 
 Kender processen 

og målet 
Kender opgaven Projektledelse 

Kreativitet 
procesledelse 
målsætninger og målinger  

 Skaber rammen 
for forandringen 

Skabe rammen for 
løbende 
forandringer 

Kultur 
Konflikt 
Strategi og interessenter 

 Skabe følgeskab Skabe mening  Motivation 
Menningsskabelse 
Kommunikation 
 

 Motivere og 
inspirere i forhold 
til forandring 

Motivere og 
inspirere i forhold 
til højere formål 

Selvledende medarbejdere 
Motivation 

 Tillid til 
forandringsteam 

Tillid til 
medarbejderne 

Selvledende medarbejdere 
Tillid 
Teams 

  Medarbejderne er 
genstand for 
forandringen 

Medarbejderne er 
en ressource i 
forandringen 

Selvledende medarbejdere 
HRM 
Magt 
Coaching 

 Organiseringen Det gode 
arbejdsmiljø 

Struktur 
Etik 

 Projekt kan 
ændres på 
baggrund af input 

Projekt forventes 
ændret på 
baggrund af input 

Innovation 

Figur 7, opsamling af det transformative og programmatiske perspektiv 
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Udover modsætningsforholdene i de to perspektiver, så har jeg også indsat relaterede 

ledelsesmæssige emner i Figur 7 til de pågældende kategorier. Disse relaterede emner og 

tilknyttede teorier vil der i vist omfang blive refereret og perspektiveret til i opgaven.   

 

Dette er således det samlede teoretisk ophæng for opgaven i forhold til forandringer og 

ledelse heraf. Næste skridt bliver selve analysen: 

 

Forandringsledelse i fase 1 
Indflyvning	til	forandringer		
Forløbet tager sin start i den programmatiske tilgang. Sekretariatschefen italesætter 

behovet for at få udviklet og implementeret en kvalitets- og effektmodel, således at 

sekretariatet kan følge med udviklingen i forvaltningen. Argumentationen er måske ikke 

den flammende platform, som Kotter fremhæver, men mere: ”hvis ikke vi tager initiativ, er 

der andre som gør det for os”, blandet op med ”vi skal også tage vores egen medicin” 

(egen oplevelse og Interview 2). Selvom der måske bliver talt lidt ”urgency” ind i 

trykprøvningen hos sekretariatet, så er den reelt ikke særlig stor. Det er et projekt, hvor 

sekretariatschefen selv styrer indhold og tidsrammen. Ifølge Kotter vil forandringsprojektet 

falde til jorden, hvis ikke der er italesat nok ”urgency” (Kotter, 1996, 32). Det er det, som 

skal give projektet momentum og skabe behovet for at ændre på tingenes tilstand. Men er 

det også tilfældet?  

Den transformative tilgang vil have et andet fokus. Her vil der være fokus på det 

meningsgivende og formålet med forandringen (Helth, 2014, 156). På den måde er der 

måske ikke behov for at tale forandringen helt vildt op, da det er en naturlig del af 

hverdagen – hvis det giver mening for medarbejderne. Og på den måde minder de to 

teorier alligevel lidt om hinanden, da lederen får en væsentligt rolle som kommunikator, 

der enten skal være god nok til at forklare og argumentere for nødvendigheden eller det 

meningsgivende i forandringen.  
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I dette tilfælde er der blevet brugt en mere transformativ kommunikation i 

forandringsøjemed. Min intention med trykprøvningen var at smide en føler ud. Jeg var 

indstillet på at ændre, udsætte eller droppe projektet, alt efter hvilken feedback jeg fik fra 

medarbejderne. Omvendt kan denne trykprøvning også betragtes som et udtryk for at 

”optø” sekretariatet – en del af de første fem trin i den progammatiske tilgang (Kotter, 

1996, 22). Medarbejderne får lov til at tygge lidt på projektet, uden at det kræver handling. 

I en programmatisk tilgang, vil den kommunikation dog ikke kunne stå alene i ret lang tid 

(momentum), før projektet ville gå til grunde. I dette tilfælde går der relativ lang tid før, 

projektet igangsættes (fra ca. april til juni). Selvom den programmatiske tilgang er åben for 

at ændre i et projektet, så er det i dette tilfælde mere transformativt, da der er en 

forventning om medarbejdernes input.  

 

Tillid	i	forandringerne	
Forud for trykprøvningen af projektet i sekretariatet har der dog været en langt mere 

programmatisk tilgang. Cheferne og lederen fra enheden HR, kvalitet og effekt er blevet 

taget i ed omkring projektet. De er blevet overbeviste om, at projektet er fornuftigt og vil 

bakke op omkring det. Der er altså skabt en ledelsesmæssige koalition omkring projektet. 

Der er ikke den samme opmærksomhed på (eksterne) interessenter i den transformative 

tilgang. Fokus er på det tilnærmelsesvise symbiotiske forhold mellem leder og 

medarbejder. Dermed ligger der nok også en antagelse – i den transformative tilgang – at 

det samme forhold gøre sig gældende for det næste lag i organisationen (mellemlederen 

og chefen). Vi er lidt tilbage omkring en forandringskultur i organisationen. I den 

sammenhæng spurgte jeg ind til, hvordan medarbejderne oplevede de to chefer og mig i 

forhold til idéer, forandringsforslag, kritik osv. 

 

”Ideer blev hørt, anerkendt og måske taget i brug” 

(interview 2) 
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En af medarbejderne fortalte, at hun tit kom med idéer, store som små, og at de altid blev 

mødt med velvilje. Det var ikke alt som kunne bruges, men så var der altid en forklaring 

eller et perspektiv, som begrundede en afvisning. Det udsagn bliver suppleret af en af de 

andre medarbejdere:      

 

”…der var udpræget tillid til hinanden. Når man havde en idé eller en kritisk holdning, så lå 

der en antagelse om, at man gjorde det med de bedste faglige intentioner. Det var 

motiverende.” 

(Interview 2) 

 

Det udsagn synes jeg på mange måder taler ind i den transformative tilgang til 

forandringer. Det er tillige et udsagn, som jeg kan bakke op om – og som jeg også selv 

oplevede mellem min chefer og mig. Alligevel vil jeg vove den påstand, at en afklaring med 

de nærmeste interessenter (chefer og relevant leder) er vital i en 

forandringssammenhæng. Det giver mig dels legitimitet i kraft af chefopbakning, men 

vigtigste af alt så sikrer det en koordinering af opgaver og evt. udefra kommende projekter 

af lignende karakter. Men det er måske også fordi, at en mellemleder har en speciel 

position i organisationen. Her kan der komme bestillinger fra mange sider.  Den 

transformative tilgang – sat lidt på spidsen – vil hævde, at på trods af dette, så vil ledere 

og medarbejdere været gearet til de nye forandringer, som naturligt vil tilgå og udvikle 

organisationen. På det punkt er jeg nok mere inspireret af den programmatiske tilgang. 

Det gør ikke noget, hvis man som leder har fjernet de potentielt forstyrrende elementer i 

forhold til ens nuværende forandringsprojekt.    

 

Jeg synes der er en anden vigtig pointe i citatet fra medarbejderen: Tillid. Det gør sig 

gældende i både den transformative og programmatiske tilgang. Hos Kotter er det utrolig 

vigtig i forhold til teamet af forandringsagenter (Kotter, 1996, 62). Kotter kommer blandt 

andet ind på, at opbygningen af tillid typisk kommer igennem sociale relationer 

(arrangementer, besøg hos hinanden osv.). Men ofte er der ikke tid til at skabe disse 
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relationer og tillid, når der skal gennemføres forandringer. Alternativet er intensive 

seminarer, hvor folk får lov til at arbejde sammen, hygge sammen og ikke mindst får sat de 

fælles mål. Det på trods, så giver det alligevel ikke altid den fornødne tillid. Tillid tager tid 

at opbygge, og kan også foldes væsentligt mere ud, end det Kotter henviser til (Alford & 

Flynn, 2012, 124-130). 

 

Jeg har igennem de sidste to år brugt forholdsvis meget af mit ledelsesfokus på at sætte 

rammerne for sekretariatet. Dels i forhold til en kombination af faglige og sociale 

arrangementer, hvor samarbejde og venskabelige konkurrencer har været et 

gennemgående træk. Derudover har der været fokus på en fælles forståelse af 

opgaveprioritering, forventningsafstemning og feedback. Dermed har jeg haft god tid til at 

etablere nogle tillidsfulde relationer – medarbejderne i mellem, men også i forhold til 

ledelse og medarbejdere.   

Det er altså ikke et forhold jeg skal til at opbygge, men det er noget jeg allerede er givet i 

forhold til det forestående forandringsprojekt. Derfor bliver jeg også mødt af 

medarbejderne – som det fremgår af citatet – med en forestilling om, at jeg kommer med 

det her projektet, (kvalitets- og effektmodel) fordi jeg vil sekretariatet det (fagligt) bedste. 

Det forhold synes jeg passer meget godt på den transformative ledelsestilgang, eller kultur 

om man vil.  

 

Den kritiske iagttager ville muligvis hævde, at der blot er tale om et opnået følgeskab. 

Dette aspekt er også vigtigt i den programmatiske tilgang. Der er dog ikke tale om et 

automatisk opnået følgeskab til idéen om en kvalitets- og effektmodel. Det er muligvis et 

følgeskab på idéen om, hvordan arbejdsfællesskabet i sekretariatet skal fungere. Og det 

er en kæmpe forskel. Selvom det følgeskab kunne få indtryk af en sovepude, så tror jeg 

ikke det er tilfældet. Det fremgår også af interview 2, at det er legitimt at stille kritiske 

spørgsmål, fremføre gode argumenter og komme med modforslag til både kollegaer og 

chefer. Men måske vigtigst af alt: at tingene kan ændre sig, når man kommer med et andet 

perspektiv eller idé.     



 
 
 
 
 
 
 

37
7

Etablering	af	arbejdsgruppe	
På det her tidspunkt ved jeg godt, at det ikke bliver et lille projekt. Jeg synes oven i købet, 

at det er svært at få hånd om. Kvalitets- og effektmodellen står ikke lysende klar for mig. 

Derudover er det en hektisk periode med besparelser i den ene afdeling og komplicerede 

kontraktmæssige forhandlinger i den anden afdeling, som æder af min tid. Derfor beslutter 

jeg mig for at involvere et par af mine medarbejdere i forbindelse med hele projektet. På 

den måde stemmer det overens med den programmatiske tilgang – ingen leder kan klare 

forandringerne alene (Kotter, 1996, 51). 

Det handler både om at kvalificere emnet, men også at skabe et team, som loyalt kan 

implementere forandringen. Selvom cheferne og en lederkollega er taget i ed, så er de 

ikke primære i forhold til at drive og udvikle projektet. De kan måske mere betragtes som 

en support-gruppe i dette tilfælde.  

 

I den transformative tilgang har lederen ikke fokus på at skabe et team, som kan arbejde 

for implementeringen af organisationstiltaget. Det er et helt andet fokus. Lederen kan i 

udgangspunktet ikke kontrollere meget andet end sig selv i en forandring. Der er fokus på 

retning og det gode arbejdsmiljø (Helth, 2014, 157). Jeg er i dette tilfælde helt klart 

inspireret af den programmatiske tilgang, men indgangsvinklen er mere transformativ:  

Jeg har ikke rekrutteret de to medarbejdere til arbejdsgruppen, fordi de skal implementere 

modellen i sekretariatet. Jeg har involveret dem, fordi de skal tænke med i både udvikling 

og proces. På den måde har jeg ikke det knivskarpe billede af, hvordan vejen til målet skal 

brolægges, som i Kotters 8-trins model.    

 

Medarbejderne er valgt med omtanke. Den ene har arbejdet med udvikling af 

kvalitetsmodeller og er dygtig til procesledelse. Den anden er en strategisk dygtig 

projektleder, som ikke kender til arbejdet med kvalitetsmodeller.  Sidstnævnte var med i 

fokusgruppeinterviewet, og indledte med at fortælle om sit første møde med modellen: 
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”…  i første omgang forstod jeg det ikke (en kvalitets- og effektmodel). Emnet var både 

svært og diffust – især fordi jeg ikke kunne koble det op på noget praktisk. Jeg havde en 

masse kritiske spørgsmål, men oplevede en lydhørhed. Således blev der både lavet om i 

indhold og planer. Til sidst gav det super god mening” 

(Interview 2) 

 

Udvælgelsen er af nøglemedarbejdere er naturligvis vigtig. Det giver mig modspil og 

kvalificerer i den grad nogle af de overvejelser, som jeg indledningsvis havde gjort mig 

omkring projektet. Jeg havde ikke involveret dem, for at de nødvendigvis skulle være 

enige med mig. Som det fremgår af citatet, så blev der lavet en hel del om på projektet, i 

løbet af de tre møder jeg havde med de to medarbejdere. Jeg lod mig inspirere – akkurat 

som medarbejderne gjorde. Den dualitet er netop en del af den transformative tilgang. To 

af de vigtigste ting som blev ændret var tidshorisonten og en større grad af indledningsvis 

involvering af alle medarbejderne.  

 

Tid	til	forandring	
Det er interessant, hvordan tingene kan fylde forskelligt. Det kom også til udtryk i 

fokusgruppeinterviewet. I forbindelsen med sommerferien afholdte vi et fredagsseminar for 

sekretariatet. Her blev præsenteret et grundigt oplæg omkring kvalitets- og effektmodeller 

og planen for arbejdet med udviklingen af en kvalitets- og effektmodel i sekretariatet. Der 

deltog en medarbejder fra enheden HR, kvalitet og effekt. Men, resultatet heraf?  

 

”Fint nok, men først efter sommerferien” 

(Interview 2) 

 

Den ene af medarbejderne, som havde været med i arbejdsgruppen, supplerer med, at 

oplægget var nødvendigt for at give en indledningsvis forståelse af, hvad en kvalitets- og 

effektmodel var for noget. Men det fyldte altså ikke meget hos de to andre.  
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Dermed er der måske alligevel noget omkring graden af urgency i et forandringsprojekt, 

som Kotter hævder er vigtigt. Efter sommerferien bliver tidsplanen tilmed skubbet grundet 

travlhed, og fordi vi gerne vil have en ekstern konsulent med om bord. Derfor bliver den 

egentlige projektstart skubbet helt frem til slutningen af oktober. Det er 8-9 måneder fra det 

tidspunkt, hvor tanken først meldte sig hos mig. I den programmatiske tilgang ville det 

have betydet, at projektet hang i en tynd tråd. Der er tilsyneladende ikke et stort behov 

eller tilstrækkeligt drive til at køre det hjem.  

Det kan der måske være en pointe i, selvom jeg i dette tilfælde ser en større 

forklaringskraft i det transformative perspektiv. Her kan tidsaspektet være problematisk, 

men argumentationen væsentligt anderledes end den programmatiske: Mit 

forandringsprojekt (kvalitets- og effektmodellen) vil simpelthen være blevet overhalet eller 

ændret af andre forandringer, da forandringer pågår hele tiden i organisationen. Og det er 

rent faktisk tilfældet i denne case. 

Derfor bør man som leder have en større – også mere end jeg havde – opmærksomhed 

på tiden i sine udviklingsprojekter. Det er er en vanskelig balancegang, uagtet om man 

benytter det ene eller andet perspektiv. Som mellemleder skal du tage hensyn til driften, 

chefer og medarbejderne – alt sammen kan påvirke din tidshorisont.  

 

Involvering	–	flere	veje,	flere	omgange	
Netop involveringen af medarbejderne, påpeger den ene af medarbejderne i fokusgruppe 

interviewet som særligt vigtigt. Dialogen er vigtig i forhold til at få det til at give meningen i 

forhold til praksis (Interview 2).  Der er tale om udviklingen af en kvalitets- og effektmodel 

på et sekretariatet, som både har administrative og udviklingsmæssige opgaver. 

Derudover har medarbejderne meget forskellige opgavesæt. Inddragelsen af 

medarbejderne og dialog anbefales også i den sammenhæng, når der skal udformes 

performancekriterier, opsættes målsætninger osv. (Andersen & Pedersen, 2016).  Det skal 

helst afspejle og understøtte den praksis, som medarbejderne arbejder med. Dermed taler 
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emnet i sig selv mere ind i den transformative tilgang end den programmatiske. Og det tror 

jeg faktisk der er en pointe i, for det viser sig langt mere vanskeligere at udvikle en brugbar 

model end først antaget   

 

Den eksterne konsulent har en del erfaringer fra børne- og ungeområdet vedrørende 

effektmålinger. Især i forhold til skoleområdet, men han har ikke arbejdet med 

administrationen på denne måde. Han giver os nogle nye perspektiver på en kvalitets- og 

effektmodel. Især hans perspektiv på målhierarki og målinger er interessant.  

Workshoppen går nogenlunde fornuftigt ud fra mit (leder)perspektiv, men igen er der lidt 

forskellige meninger hos medarbejderne: 

 

”… processen går skævt. Det var ikke, hvad jeg havde forestillet mig” 

(Interview 2) 

 

Her er der tale om et udsagn fra den medarbejder, som har været involveret i processen 

fra starten. Hun havde en klar forventning om, at vi var kommet væsentligt længere på 

workshoppen. I stedet sad hun lidt tilbage med en oplevelse af, at vi nærmest havde taget 

et par skridt tilbage i processen. 

Den oplevelse deler de to andre medarbejdere dog ikke. Især den ene, som før har 

arbejdet lidt med kvalitetsmodeller i de decentrale enheder, har en helt anden oplevelse. 

Hun synes det var en god indledende øvelse på projektet. Hun havde ikke forventet, at vi 

var nået længere, end vi gjorde.  

 

Jeg havde nok også selv håbet, at vi var nået lidt længere i processen – men var heller 

ikke overrasket over udbyttet. Det er trods alt først her, at alle medarbejderne får lov til at 

arbejde med emnet. Det er først her de bliver ”tvunget” til at forestille sig, hvordan en 

model kan virke i hverdagen, hvordan de praktiske målinger kan lade sig gøre, og hvilke 

målsætninger som vil være interessante og motiverende i forhold til arbejdet. Men det 

siger også noget om, at en sådan type forandring kræver en del dialog for at give mening 
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og blive kvalificeret ordenligt. Især når der er mange faggrupper repræsenteret. I den 

sammenhæng kan der måske også argumenteres for, at den transformative tilgang har 

væsentligt bedre forudsætninger for at lykkes end den programmatiske, når 

medarbejdergruppen er mangfoldig og forandringen kompleks. Det vil dog kræve et andet 

og mere omfattende komparativt studie.  

 

På workshoppen var der tvivl, skepsis og ubesvarede spørgsmål, og det er måske også 

det, der henvises lidt til i citatet. I den transformative tilgang er det helt naturligt, og det 

skal du som leder (og medarbejder) være tilpas i. I den programmatiske tilgang kan det 

være problematisk, da du kan komme til at fremstå som en usikker leder. I den 

sammenhæng spurgte jeg medarbejderne omkring deres oplevelse af min ledelsestilgang 

til projektet:  

 

”Ledelsesmæssigt havde du en mission omkring en kvalitets- og effektmodel (i 

sekretariatet). Retningen var tydelig, men målet og succeskriterierne lå ikke fast. Det var 

noget vi skulle finde sammen.” 

(Interview 2) 

 

Dermed bliver jeg også bekræftet i, at dele af min ledelsestilgang er af transformativ 

karakter, på trods af min forkærlighed for den programmatiske struktur. Citatet bliver dog 

suppleret med en interessant bemærkning fra den ene af medarbejderne:  

 

”Den her fremgangsmåde passede nok også ret godt til gruppen af medarbejdere + vores 

relation til dig som leder. Det var ikke sikkert, at det havde fungeret lige så godt i andre 

sammenhænge. ” 

(interview 2) 

 

Det kan hun måske have ret i, men her vil jeg argumentere for – som jeg også har nævnt 

tidligere – at det måske mere er et udtryk for det arbejdsfællesskab, som er blevet 
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opbygget igennem de sidste par år. Det er det, som skaber rammen for den fornødne 

tryghed og tillid til tvivl og skæve idéer. På den anden side, bevæger vi os lidt ind på 

kritikken af den transformative tilgang. Netop spørgsmålet om hvorvidt medarbejderne er 

gearet til denne type ledelse. I dette tilfælde er det ikke et problem, men det kunne man 

godt forestille sig hos en anden type af medarbejdere eller i en anden virksomhedskultur.   

Den kritisk iagttager ville måske også påpege, at medarbejderne måske bare siger, det jeg 

gerne vil høre. Hvorfor skulle man træde på en mand, der ligger ned? Jeg kan få lidt feel 

good med hjem i bagagen. Det ville dog undre mig, da det ikke er den form for dialog, som 

vi har haft sammen tidligere. Men jeg kan selvfølgelig tage fejl.  

 

Fase 1 slutter med workshoppen, da det efterfølgende sekretariatsmøde med resultaterne 

fra gruppearbejdet må udsættes. En ny forandring er på trapperne.     

 

Delkonklusion	fase	1	
Ledelsestilgangen i denne fase har en programmatisk tilgang med et transformativt 

indhold. Og sådan vil det nok være i de fleste tilfælde af ledelse, som bliver udøvet i 

praksis: Et blandingsprodukt. Det er der ikke noget galt med, da de teoretiske tilgange kan 

noget forskelligt. Det gør sig også gældende i det her tilfælde. Den transformative tilgang 

sikrer et mere nuanceret blik på medarbejderne, som betragtes som en ressource frem for 

en genstand, som skal ændres. Den programmatiske tilgang har til gengæld en god 

struktur, et drive og en strategisk opmærksomhed, som også er vigtig i et 

forandringsøjemed. I fase 1 kan der derfor identificeres følgende ledelsesmæssige 

opmærksomhedspunkter: 

 

Prioritering 
Fordi du som mellemleder bliver nødt til at afveje egne, organisationens og 

medarbejdernes mulighed for at prioritere projektet. Et forandringsprojektet igangsat af 

mellemlederen selv lever i et haj-fyldt farvand. Mange dagsordner kan skubbe til projektet.    
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Tid  
Fordi du som mellemleder bliver nødt til at overveje, hvorvidt tidshorisonten er konstruktiv i 

forhold til den forestående forandring. Hvis der er tale om et længere forløb, må man være 

indstillet på, at projektet enten kan blive lukket ned eller ændret markant.    

 

Involvering 
Fordi du som mellemleder bliver nødt til at overveje graden af involvering i forhold til den 

forestående forandring. Det gælder både i forhold til motivation af medarbejderne, mening 

og kvalificering af projektet. Involvering er særlig vigtig i mere komplekse projekter, men 

tager også tid. Derudover bør du som mellemleder ikke stå alene med projektet. Det er 

nødvendigt med opbakning fra ledelsen og medarbejderne, som også kan hjælpe med 

projektet.  

 

Tillid 
Fordi du som mellemleder bliver nødt til at overveje, hvilken ramme forandringsprojektet 

udspiller sig i. Hvis der er tillid mellem medarbejderne og ledelsen, så er der mulighed for 

en større idégenerering, tvivl og usikkerhed. Det kan skabe et væsentligt mere kvalificeret 

forandringsprojektet, som formodentligt også vil have en større chance for at blive 

implementeret.  

 

Forandringsledelse i fase 2  
Indflyvning	til	forandringer	
På mange måder starter fase 2 på samme måde som fase 1. Der er blevet truffet en 

beslutning af ledelsen, hvorpå medarbejderne indkaldes til et møde. Fra både 

lederkollegaer og medarbejderne er beskrivelsen af MED-møderne i de forskellige 

enheder forholdsvis ensartet. Der er tale om en kortfattet kommunikation med en 

begrundelse i den økonomiske og politiske situation. På det tidspunkt ved ledelsen ikke, 
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hvordan processen kommer til at blive, og hvordan medarbejderne fra Fællessekretariatet 

skal fordeles. Det eneste som står klart er nedlæggelsen af Fællessekretariatet, hvormed 

sekretariatschefens stilling forsvinder (Interview 1 og 2). Ud fra mine to interviews med 

mellemlederne fylder den melding ikke så meget hos deres nuværende medarbejdere. 

Den fylder måske mere hos mellemlederne selv, da nedlæggelsen vil betyde flere opgaver 

og medarbejdere til dem (Interview 1 og 3).  

Ud fra den programmatiske tilgang har vi en brændende platform. Forvaltningen er blevet 

overhalet af politiske agendaer, og har reelt set mistet sin indflydelse på det sparekatalog, 

som bliver politisk vedtaget. Der skal spares 42 millioner, og størstedelen af de midler skal 

findes på administration og ledelse i den centrale administration. Det skal der findes en 

løsning på inden jul, som også skal være effektueret inden jul. Vi har altså en brændende 

platform, i den grad ”urgency” og en meget kort tidshorisont før forandringerne skal være 

slået igennem.  

Derudover involverer det både medarbejdere og ledelse, hvilket gør øvelsen ekstra 

prekær. Chefgruppen vælger i den sammenhæng at køre en meget lukket proces. Og det 

kan der være en god grund til. For det første er der tidsperspektivet. Man har ikke tid til at 

lave fyldestgørende konsekvensbeskrivelser eller lave den mere vanlige proces omkring 

besparelser:  
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Figur 8, normal proces omkring besparelser (min erfaring i forvaltningen) 

 

På mange måder er mange af ingredienserne lagt frem til en programmatisk tilgang til 

forandringerne. I den henseende burde det være forholdsvis lige til, at fremlægge planen 

for det videre forløb for medarbejderne. Men her sker der måske en lidt uheldig 

kommunikation:  

I MED-mødet i Fællessekretariatet spørger medarbejderne ind til overvejelserne bag  

beslutningen. Hvorfor ikke nedlægge enheder i staben, som var vokset i størrelse og antal 

af ledere i den sidste tid? Hvilke overvejelser havde ledelsen haft? Kunne man forestille 

sig andre løsninger? Den diskussion bliver der ikke åbnet for. Begrundelsen for 

nedlæggelsen er økonomiske årsager.  

 

”Det virkede som om chefen havde ”uld i mund”. Der var ikke meget han kunne sige. Han 

virkede meget loyal over for den beslutning, som var blevet truffet i chefgruppen. Det 

virkede ikke som en meningsfuld beslutning. Havde han tabt i chefgruppen?” 

(Interview 2) 

Afdelinger	får	opgave	
Forslag	i	afdelingerne	
samles	ind	og	sendes	

ind	centralt	

Sekretariatschefgrupp
en	diskuterer	og	

bearbejder	forslagene	
-	kommer	måske	med	
nye	bestillinger	til	
afdelingerne	

Sparekatalog	
sammensættes	

Chefgruppen	
gennemgår	og	

beslutter	-	måske	ny	
bestilling	til	

sekretariatscheferne	
eller	afdelingerne	

Sparekataloget	
fremlægges	for	

politikerne	(drøftelse,	
evt.	nye	bestillinger,	

rettelser	osv.)	

Forvaltningen	retter	
til,	hvorefter	det	
sendes	til	politisk	
beslutningsmøde	
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Jeg ved, at min chef er meget loyal. Efter der var faldet mere ro på det hele, talte jeg med 

min anden chef (som var sygemeldt i perioden – en anden var konstitueret). Hun var ikke 

blevet inddraget i beslutningen. Hun mente, at det var en beslutning direktøren alene 

havde taget. I forbindelse med mine interviews af ledere og medarbejdere på 

arbejdspladsen i marts måned falder jeg i snak med økonomichefen i en pause. Han 

sidder også med i direktionen. Vi taler naturligvis om alt det der er sket. I den forbindelse 

bekræfter han delvist situationen:  

Stabschefen, økonomichefen og mine to chefer (den ene konstitueret) var blevet inviteret 

hjem til direktøren onsdag aften (den 5. december). Her fik de fremlagt planen, som – 

økonomichefens egne ord – blev skubbet ned i halsen med lidt pizza.  

Det kan indikere en ubehagelig opgave for min chef. Men hvad der helt præcist er blevet 

diskuteret og overvejet, frem til jeg får opringningen den 10. december, får vi nok aldrig et 

helt klart billede af. Det er på sin vis også underordnet, men kan måske forklare den 

mangelfulde kommunikation på MED-mødet i Fællessekretariatet 

 

Og her er den programmatiske og transformative tilgang til forandringer næsten på linje. 

Kotter fremhæver i den programmatiske tilgang, at kommunikationen af ens vision (om 

forandringer) skal undgå inkonsistens i sin kommunikation og handlinger. Derudover 

nævner han, at især veluddannede (størstedelen af medarbejderne) har behov for at 

”wrestle” med visionen (Kotter, 1996, 98-100). Det vil sige: stille spørgsmål, udfordre og 

argumentere. Og her bliver Kotter næsten transformativ: 

 

”…Swallowing our pride and reworking the vision is far more productive than heading off in 

the wrong direction – or in a direction that others won’t follow” 

(Kotter, 1996, 100)  

 

Altså hvis ens vision ikke kan forklares og forsvares godt nok, så bør man genoverveje 

som ledelse. I den transformative vil fokus mere være på det meningsgivende. Begrunder 
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økonomi selve beslutningen? Nej, økonomien begrundet behovet. Og derfor står 

medarbejderne tilbage med en ufuldendt mening, som giver anledning til frustration. 

Det undrer mig, at kommunikationen bliver på denne måde. Uden de helt store 

overvejelser kunne jeg give et par halvplausible begrundelser for nedlæggelsen af 

Fællessekretariatet: 

 
1) Medarbejderne har en tværgående dna i Fællessekretariatet. De er vant til at betjene og referere til 

flere chefer. I forhold til den samlede central forvaltning er det den enhed, som bedst kan klare 

reorganiseringen. 

2) Grunden til man ikke har valgt at nedlægge enheder i staben, skyldes en stor 

bevågenhed/kommende opgaver på disse områder. 

3) Det var den mindst indgribende løsning for den samlede organisation, vi som chefgruppe kunne 

komme frem til på meget kort tid.  

4) I denne sparrerunde må vores to afdelinger ligge hårdt for, da vi er blevet skånet for besparelser af 

et par omgange. 

5) Politikkerne vil se chefblod. Vi har set på samtlige chefstillinger og vurderet, at sekretariatschefen i 

Fællessekretariatet er den ”letteste” – som konsekvens heraf nedlægges sekretariatet.   

6) VI kan se et stigende behov for, at staben og de to afdelinger arbejder langt mere tæt sammen. Tag 

f.eks. Vollsmose-Projektet, Sammenhægende Borgerforløb eller unge overgangen til 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen mfl.    

  

Uanset hvad begrundelsen er for min tidligere chefs tilbageholdende kommunikation (og 

han er normalt en ganske dygtig kommunikator), så er det ikke hensigtsmæssigt for 

forandringsprocessen – uagtet om ledelsestilgangen er programmatisk eller transformativ. 

 

På mødet kommer der altså ikke en fyldig nok begrundelse for beslutningen eller en 

mulighed for at komme med alternative forslag. Til gengæld bliver der lovet en 

efterfølgende inddragende proces omkring sammenlægningen. Der vil blive kommunikeret 

mere ud til medarbejderne, så snart chefen og chefgruppen er kommet det lidt nærmere 

(Interview 2).   
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Det er dog ikke alle medarbejdere, som tager den manglende begrundelse for 

nedlæggelsen af Fællessekretariatet lige tungt: 

 

”Det er sådan en typisk kommunal beslutning. Men, sådan er det nok bare. Det er ikke 

første gang, der er truffet beslutninger om reorganiseringer, besparelser eller andet, som 

vi medarbejdere ikke må/kan få indsigt i. Der er ikke andet at gøre end at tænke fremad.” 

(interview 2) 

 

Den transformative ledelsestilgang ville bruge mange skønne spildte kræfter på sådan en 

medarbejder, i forhold til det meningsgivende eller det højere formål. Medarbejderen som 

udtaler sig, betjener dog min tidligere chef helt tæt på, og har måske lidt mere indsigt end 

de andre. På den anden side kan det også være et udtryk for, at medarbejderen har 

accepteret den mere programmatiske ledelsestilgang (vedkommende har arbejdet mange 

år i kommunen) til forandringer. Det er et vilkår, at man ikke nødvendigvis får en 

begrundelse. Ellers har hun bare meget stor tillid til ledelsen. Uanset hvad, viser det en 

stor omstillingsparathed, som helt sikkert vil være værdifuld for det videre forløb. Det er 

samtidigt et godt eksempel på, hvor forskellige behov den enkelte medarbejder kan have – 

og hvor svært det er som chef eller leder at ramme alle medarbejdere. På det punkt er 

både den transformative og programmatiske tilgang dog forholdsvis enige: som leder kan 

man ikke nødvendigvis gøre alle glade (Hein, 2014, 159 og Kotter, 1996, 4).       

 

Involvering	–	en	vej,	en	løsning	
Det er den ene af de to interviewede mellemledere, som skal lave procesplanen og 

kommunikationen for det videre forløb. Men før processen omkring nedlæggelsen af 

Fællessekretariatet kan igangsættes, skal afskedigelserne i hele den centrale 

administration først være afviklet. Det sker den 18. december, hvor de berørte 

medarbejdere får besked. På den måde bliver kommunikationen omkring nedlæggelsen af 

Fællessekretariatet forholdsvis beskeden før jul.  
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”Formålet med kommunikationen er at skabe ro – så meget som den nu kan lade sig 

gøre”. 

(interview 1) 

 

Mellemleder i interview 1 er godt klar over, at det ikke er nogen helt nem situation. 

Kommunikationen bliver i første omgang at bibeholde en nogenlunde status quo – eller 

forsinke unfreeze-perioden om man vil. Det betyder, at medarbejderne i 

Fællessekretariatet får at vide, at der ikke kommer til at ske noget før medio januar, hvor 

de skal deltage en workshop sammen med resten af stabsenhederne. Deres opgavesæt 

er det samme, de bliver på deres kontorpladser, de refererer til de to afdelingschefer og de 

(medarbejderne) vil blive inddraget. 

 

Medarbejderne fra Fællessekretariatet oplever sådan set en meget fin kommunikation på 

den front. Der er dog et men, for der er malurt i kommunikations-bærret:       

 

”Der blev brugt mange af de rigtige ord, men på visse områder blev ordene ikke fulgt til 

dørs” 

(Interview 2) 

 

Det er især inddragelse og involveringsdelen, som medarbejderne føler er fraværende. En 

af medarbejderne påpeger i den sammenhæng, at det havde været nemmere at forholde 

sig til, hvis de (ledelsen) bare havde meldt klart ud, at medarbejderne ikke fik en rolle at 

spille. Det lyder på mange måder som inkonsistens i kommunikationen, som Kotter også 

henviser til er problematisk i et forandringsøjemed – altså at ordene ikke afspejler 

handlingerne (Kotter, 1996, 100). 

Problemet er nok lidt, at ledelsen reelt set ikke har tid til inddragelse. Mine tidligere chefer 

har rigeligt at se til – også inden alt det her sker. Det bliver ikke der, at medarbejderne 

finder tid til involvering eller inddragelse. Mellemlederne fra staben har også svært ved at 
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påtage sig opgaven, da de endnu ikke ved, hvilke medarbejdere der skal referere til dem. I 

det her tilfælde bliver det svært at lave øvelsen med at udsætte un-freeze perioden, da 

forandringen allerede er påbegyndt med hjemsendelsen af sekretariatschefen. På den 

måde er det, hverken i en transformativ eller programmatisk tilgang de mest optimale 

forhold for en forandring. Begge tilgange vil have det svært med inkonsistens i 

kommunikationen, den programmatiske vil være udfordret på manglen af ledelse og den 

transformative vil især have det svært med den manglende mening eller det højere formål. 

Der kan argumenteres for, at man ville have kunne undgået flere problematikker, hvis man 

som ledelse havde fået sin fortælling på plads fra starten. På den måde ville 

medarbejderne i langt højere grad også bedre kunne have klaret sig uden ledelse. Det 

skal vi vende tilbage til senere i analysen.  

 

Det er nu ikke fordi mellemlederne ikke lytter til medarbejderne. I januar måned, forud for 

workshoppen, har de fire mellemlederne taget en snak med alle medarbejderne i 

fællessekretariatet 1-1 (delt dem mellem sig). Formålet er, at få et umiddelbart indtryk af 

den enkeltes opgavesæt, faglige interesse og bekymringer. Den ene mellemleder fortæller 

i den sammenhæng, at folk har taget nedlæggelsen af sekretariatet meget forskelligt. 

Nogen vil bare gerne videre i teksten, mens andre har brug for at vende tingene ad flere 

omgange. Alle har dog været optaget af en ting: Hvorvidt Fællessekretariatet bliver spist af 

Staben. Eller sagt med andre ord, om deres opgaveportefølje bliver ændret til 

stabsopgaver (Interview 1).  

 

Det er bestemt ikke intentionen med forandringsprojektet. Det er lige så meget en ændring 

af stabsenhederne, som det er en ændring af Fællessekretariatet. Og det er en vigtig 

pointe, for det betyder reelt set, at opgaven – forandringsmæssigt – er meget mere 

omfattende end blot Fællessekretariatet. Derfor har workshoppen også til hensigt at slå 

fast, at 1) Fællessekretariatet ikke bliver spist af Staben (der bruges et billede af en haj i 

powerpoint præsentationen), 2) der skal skabes en ny fælles kultur omkring de nye 
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stabsenheder, og 3) at man sammen skal finde frem til den gode proces omkring 

sammenlægningen. 

 

Det virker umiddelbart ganske involverende i forhold til medarbejderne. Og selvom det 

måske nok kunne tyde på et ønske om transformative elementer i forandringsprocessen, 

så bliver det dog eksekveret som en mere fastsat og lineær tilgang til forandringen. Den 

opfattelse bliver jeg bakket op i hos en af de andre mellemledere, som har befundet sig 

mere på sidelinjen.       

 

”…der er forskel på at sætte kommaer og punktummer i sådan en proces.” 

(Interview 3) 

 

Han er af den opfattelse, at man måske har processet lige rigeligt. Der har været mange 

ord og knap så meget handling. Med citatet hentyder han til, at man måske bare skulle 

have taget nogle hurtigere beslutninger omkring fordelingen af medarbejdere, 

arbejdsgange, placering osv. og løbende tilpasset på baggrund af indspark fra 

medarbejdere og ledere. Og hvis det så ikke var godt, så måtte man jo lave det om. Den 

tilgang er mere transformativ, da det taler ind i et mere kontinuerligt forandringsflow i 

organisationen. Det er selvfølgelig en balancegang mellem proces og handling, men i 

hans optik skulle medarbejderne have haft hurtigere besked omkring de praktiske forhold 

(hvor skal jeg sidde, hvem er min leder osv.). Det andet skaber ifølge ham for meget uro 

(Interview 3).  

Denne tilgang ville nok også hurtigere have givet mellemlederne mulighed for at arbejde 

mere direkte med sammenlægningen, og havde dermed også givet noget mere 

ledelseskraft ind i forandringen. På den anden side kræver tilgangen også, at 

mellemlederne/cheferne vil have haft det ok med at lave fejl og ikke mindst ændre evt. 

beslutninger på baggrund af indspark fra medarbejderne. Men, mellemlederen ville måske 

også have været mere overladt til sig selv, i forhold til en mere overordnet styret proces.  
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På workshoppen bliver haj-powerpoint præsentationen ikke mødt med den helt store 

begejstring:  

 

” Der bliver sagt, at Staben ikke er hajen, som kommer og spiser Fællessekretariatet. Men, 

det er den jo…” 

(Interview 2) 

 

Medarbejderne fra Fællessekretariatet er skeptiske. De sidder med oplevelsen af, at de er 

de nye medarbejdere i Staben. Og det gør medarbejderne fra stabsenhederne også. Det 

mest positive fra workshoppen er sådan set, at der bliver meldt klart ud, at organiseringen 

ikke er til debat, og at man som medarbejder ikke får indflydelse på placering i 

stabsenhederne 

 

” Bedre end ”uld i mund.”   

(Interview 2) 

 

Man sidder med det indtryk, at medarbejderne ikke har haft mulighed for at ventilere. De 

har fået opbygget en markant frustration, som de ikke ved, hvad de skal gøre ved. Eller 

som en af medarbejderne selv reflekterer over afslutningsvis i interviewet: 

 

” vi burde egentligt ikke have behov for at sige alt det her.” 

(Interview 2) 

 

Derfor skal udmeldingerne måske også tages med lidt forbehold. De har mødt et venligt 

ansigt, som de har tillid til, og hvor de uden konsekvenser kan lufte deres frustrationer. 

Men faktum er nok, at de stadigvæk har svært ved at se meningen med forandringen.  

Som opfølgning på mit interview med den ene mellemleder, spørger jeg ind til, om han har 

arbejdet med andre elementer end besparelser i forhold til det meningsgivende eller det 

højere formål med forandringen:  
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”Det havde ikke i sig selv mening. Det var en besparelse. Afsættet har i stedet været 

sammen at se på både risici og muligheder ifm. forandringen.” 

(Interview 1a) 

 

Det viser lidt om den vanskelige position mellemlederen har i denne situation. Det er ikke 

ham, som har truffet beslutningen, men det er ham som skal få det til at fungere. I den 

sammenhæng forholder han sig til det fremadrettede, mens flere af de nuværende 

medarbejdere har kastet anker i fortiden. Han har tilsyneladende heller ikke selv (eller han 

vil måske ikke skrive det/sige det) forholdt sig til det meningsgivende ved forandringen. På 

den måde har han den samme loyale tilgang til forandringer, som den ene af 

medarbejderne i interview 2. Men det er måske også den eneste kommunikationsmæssige 

mulighed han har, da det hverken udstiller den afgåede leder eller chefernes beslutning. 

Men det gør til gengæld opgaven med at få medarbejderne trukket ud af den meningsløse 

sump mere vanskelig.  Derfor vælges der også en lidt anden strategi i det fremadrettede 

arbejde med forandringen. 

  

Efter workshoppen i midten af januar og med input fra mellemlederne tager chefgruppen 

på chefseminar i slutningen af januar. Her bliver den endelig fordeling af medarbejderne 

besluttet. Umiddelbart herefter vælger mellemlederne i staben, at afholde 1-1 møder med 

de medarbejdere, som de er blevet tildelt.  

I forbindelse med 1-1 møderne og endnu en workshop i marts måned, får man talt 

prioriteringer, opgaver, forventningsafstemning m.m. igennem. Der bliver desuden lagt op 

til, at medarbejderne ikke kun skal være selvledende men også medledende. På grund af 

de mange afskedigelser er man nødt til at have en mere flad struktur, hvor den enkelte 

medarbejder tildeles mere beslutningskompetence og større selvstændighed i 

opgaveløsningen. Den tilgang til medarbejderne stemmer egentligt meget fint overens 

med det transformative syn på medarbejderne (Helth, 2014, 158). De skal kunne træffe 
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beslutninger, lede sig selv og ikke mindst have blik for hvad der er godt for organisationen. 

I den programmatiske tilgang betragter man ikke medarbejderne på den måde. De er blot 

genstandsfelt eller eventuelt modstandsfelt for/mod forandringen. 

Problemet er bare, at medarbejderne ikke får oplevelsen af at være selvledende eller 

medledende. De har en række opmærksomhedspunkter i forhold til adgang til cheferne, 

mødestrukturer og opgavekoordinering, som ikke bliver hørt.     

 

”Det virker som om, at det er vigtigere for ledelsen at få nedlagt Fællessekretariatet end at 

sikre den gode opgaveløsning.” 

(Interview 2) 

 

Derudover vælger man at flytte rundt på medarbejderne fra det nedlagte Fællessekretariat, 

så de kommer til at sidde sammen med deres nye kollegaer i de forskellige stabsenheder. 

Det giver også anledning til frustration, da den nuværende placering ikke er fordelagtig i 

forhold til nuværende samarbejdspartnere fra andre afdelinger. Medarbejderne får altså 

også her opfattelsen af, at der ikke tages hensyn til opgaveløsningen. Ud fra det 

programmatiske perspektiv giver øvelsen dog fin mening. At flytte medarbejderne til de 

enheder, som de nu hører ind under, virker som et naturligt skridt i en planlagt 

organisationsændring. Det er dog uhensigtsmæssigt, at det møder modstand fra 

medarbejderne. Især fordi struktur ikke er den vigtigste barriere for forandringer i en 

programmatisk tilgang. Men her kan der ligge en overvejelse i, at samlingen af 

medarbejderne kan give mellemlederne mere empowerment, hvilket står over 

opgaveløsningen (Kotter, 1996, 105). 

 

Jeg har en oplevelse af, at de fleste af medarbejderne i den centrale forvaltning er 

selvledende. Det er simpelthen en nødvendighed for at opgaverne bliver løst i det tempo 

som efterspørges. Derfor er det også interessant at se, hvordan man med en 

programmatisk tilgang til forandringerne umiddelbart skaber en unødig barriere for 

forandringen. Stilen passer ikke til kulturen. Det bliver i den sammenhæng heller ikke 
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bedre af, at man italesætter en transformativ tilgang, men udøver en programmatisk. Ellers 

er det blot et udtryk for manglende tid til overvejelse – eller en bias i mine kilder (som før 

nævnt). Umiddelbart viser denne case, at man ledelsesmæssigt bør overveje, hvorvidt ens 

tilgang til forandringen stemmer overens med den kultur eller arbejdsmåde, som 

medarbejderne er vant til, med mindre man selvfølgelig vil lave radikalt om på det hele.  

 

Vision	eller	måske	en	enkelt	ledetråd	
Mening eller mangel på mening fylder rigtig meget i fase 2. I et transformativt 

forandringsperspektiv har lederen en vigtig rolle netop i forhold til prægning af 

meningsskabelsen. Uagtet om det er chef eller mellemleder, så lykkes det ikke rigtigt ved 

flere lejligheder i denne fase. Jeg har tidligere refereret til Weick, og i den sammenhæng 

er der flere paralleller til denne fase og Weicks analyse af en ulykke, hvor 13 brandmænd 

mistede livet i 1949. Akkurat som brandmændene har medarbejderne i Fællessekretariatet 

ikke noget holdepunkt at skabe mening ud fra. Deres tidligere leder er væk, de forstår ikke 

beslutningen og dertil kommer nye kollegaer, måske nye opgaver og en ny 

personaleleder. Og når ledelsen ikke agerer meningsgiver, så bliver medarbejderne 

overladt til selv at skabe mening (Hammer & Høpner, 2014, 92).  

 

I dette tilfælde bliver den mening, som medarbejderne kreerer ikke specielt flatterende. 

Det er en skam, for det skaber umiddelbart et negativt billede af ledelsen og 

forandringsprojektet. Den mening undrer mig, for sådan har det bestemt ikke været før. 

Dertil kommer, at jeg – tror jeg nok – kender ledelsen og kulturen i organisationen. Det 

billede som bliver tegnet af mine tidligere kollegaer, har jeg svært ved at genkende. De vil 

gerne gøre det godt for medarbejderne. Men jeg har selvfølgelig heller ikke deltaget i den 

efterfølgende proces eller den sociale interaktion i forbindelse med forandringen. Weick 

påpeger netop at sammenblanding af social interaktioner og individets erfaringer og 

forforståelse er vigtige i skabelsen af mening. Dermed er der også mulighed for skabelse 
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af mange forskellige meninger, da vi hver især kommer med noget forskelligt i bagagen – 

især når der ikke sker en ledelsesmæssig påvirkning (Hammer & Høpner, 2014, 101).  

Men det kan måske også bare være et udtryk for at al forandring gør ondt (jf. Kotter i et 

tidligere citat). Det her er måske ikke et udtryk for manglende mening, men mere et udtryk 

for en flok medarbejdere, som synes det er svært at omstille sig til en ny hverdag. 

Umiddelbart fylder forandringen jo ikke særligt meget for alle de andre medarbejdere, som 

er i forvaltningen. Heller ikke selvom de skal til at arbejde med en ny kultur, nye kollegaer 

og måske nye opgaver (Interview 1 og 3). Det er en mulighed, men hvis ikke det er 

manglende mening eller smerte hos de enkelte individer, så vil en programmatisk tilgang til 

det nok forklare det ud fra en manglende eksplicit kommunikation omkring det 

inkonsistente i projektet (Kotter, 1996, 99).  

 

Der vil komme flere workshops og en evaluering omkring forandringsprojektet.  

Spørgsmålet er så, hvordan eller hvornår forandringen får en mere konstruktiv og positiv 

klang – eller efterhånden begynder at give mening for medarbejderne fra det nedlagte 

Fællessekretariat.  

 

”Livet forstås baglæns, men må leves forlæns” (Søren Kierkegaard1)  

 

Beslutningen om at nedlægge Fællessekretariatet tror jeg personligt, var et meget 

passende offer for at stille det politiske niveau tilfreds. Jeg har svært ved at se ret mange 

andre alternativer. Derfor håber jeg også, at medarbejderne efterhånden vil danne sig den 

mening, selvom eksekveringen af forandringen umiddelbart ikke har været den mest 

optimale. Det vil evalueringen til januar 2020 forhåbentligt vise noget om. 

 

                                                
1 Sådan fortolker jeg også Weick i Hammer & Høpner, 2014 
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Delkonklusion	fase	2	
Der er tale om en mere ren programmatisk tilgang til forandringer i denne fase. Der er 

transformative tiltag, som dog ikke rigtig lykkes. I den sammenhæng havde det nok været 

mere fordelagtigt, hvis ledelsen havde holdt sig til en helt ren programmatiske tilgang. I 

dette tilfælde bliver sammenblandingen uhensigtsmæssig. Der opleves inkonsistens 

mellem ord og handling, hvilket giver anledning til frustration. Derudover overlades 

medarbejderne til selv at skabe mening ud af situationen, hvilket gør forandringen mindre 

konstruktiv. Mellemlederne arbejder i denne fase under ganske vanskelige vilkår. I fase 2 

kan der identificeres følgende ledelsesmæssige opmærksomhedspunkter: 

 

Opstart af forandring og valg af tilgang 
Fordi du som mellemleder bliver nødt til at overveje medarbejdernes reaktion, når de 

første markante skridt er taget ind i forandringen. Det er vanskeligt at sætte processen på 

pause hos medarbejderne, når først forandringen er gået i gang. Du kan som leder ikke 

undgå at vise handling (eller ikke-handling) i forbindelse med forandringen. I den 

sammenhæng bør det være overvejet, hvordan tilgangen til forandringen passer med den 

pågældende arbejdskultur. 

 

Proces eller direkte handling 
Fordi du som mellemleder bliver nødt til at afveje proces og direkte handling. Hurtige 

beslutninger vil formodentligt kræve løbende justeringer, efterhånden som du og 

medarbejderne får erfaringer med tiltaget. For meget proces kan skabe manglende 

momentum i forandringen. Omvendt kan hurtige beslutninger skabe følelsen af manglende 

inddragelse eller evt. være truffet på et for dårligt grundlag.   

 

Mening / vision 
Fordi du som mellemleder bliver nødt til at overveje, hvilken mening du vil give 

forandringen. Din mening og handlinger har indflydelse på medarbejdernes oplevelse af 
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forandringen. Derfor bør du have en oversættelse klar, som du selv tror på . Samtidigt må 

du være klar på at lave den om, hvis der dukker noget bedre op.  

 

Kommunikation 
Fordi du som mellemleder bliver nødt til at have overensstemmelse mellem ord og 

handling. Du er den som skal skabe forandringen helt tæt på medarbejderne. Derfor er det 

også nødvendigt at være eksplicit – især omkring inkonsistens og tvivl.  

 
   

Sammenligning af de to faser  
Der er ingen tvivl om, at der stor forskel på de to faser. Forandringerne sker under meget 

forskellige vilkår. Derfor kan man måske også stille sig kritisk ved, om det overhovedet kan 

lade sig gøre at drage nogen ledelsesmæssige paralleller i mellem de to faser.  

På trods af, at mellemlederne har et vidt forskelligt udgangspunkt, gribes der alligevel 

både i fase 1 og fase 2 ud efter den programmatiske tilgang til forandringer. Det er måske 

også meget naturligt at starte ud med denne tilgang: Der er behov for en plan, når der skal 

skabes noget nyt. Men selvom den ledelsesmæssige tilgang i udgangspunktet har den 

samme logik, så kommer udførslen til udtryk på meget forskellige måder i de to faser. 

Det er der flere forskellige årsager til, men i forhold til mellemleder-niveauet er det særligt 

den initiale faktor, relationerne og kommunikationen som gør sig gældende.  

 

Initiale	faktor	
Med den initiale faktorer henviser jeg til den primære drivkraft bag forandringen. I fase 1 

var det direkte mellemlederens eget projektet at igangsætte et forandringsprojekt. I fase 2 

bliver det en direkte bestilling fra chef til mellemleder. Jeg var lidt omkring det i afsnittet 

omkring forandringer: afsender/modtager forholdet af forandringen.  

I et programmatisk perspektiv vil lederen mentalt og vidensmæssigt være foran 

medarbejderne i forhold til en forestående forandring. Det gør sig også gældende i fase 1, 
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hvor mellemlederen har haft god tid til at reflektere og bearbejde projektet, længe før ideen 

rammer medarbejderne.  

I fase 2 har mellemlederen, sådan som jeg har fået det refereret, fået informationen 

omkring forandringerne næsten samtidigt med medarbejderne. På den måde har 

mellemlederen i fase 2 ikke haft lang tid til at danne sin egen mening eller kommunikation 

omkring forandringen. I et transformativt perspektiv er det dog ikke nødvendigvis et 

problem. Her er lederen og medarbejderne mere på niveau i forandringernes malstrøm. 

Problemet i fase 2 er bare, at mellemlederen ikke kan agere ankermand for 

medarbejderne. Han er begrænset af chefernes kommunikation, ingen nævneværdig 

relation til medarbejderne og udsættelsen af sammenlægningen. Men det er selvfølgelig 

kun i starten af forandringen. 

Mellemlederne får sig dermed – selvom det er uhensigtsmæssigt – tid til at danne sig en 

retning, en vision eller en plan for mødet med de nye medarbejdere. Det kommer også 

delvist til udtryk programmatisk (der bliver lavet en procesplan), men ikke i et 

transformativt ledelsesperspektiv.  

 

Der sker egentligt det samme i fase 1, hvor kvalitets- og effekt workshoppen bliver skubbet 

fra september til november. Det har dog ikke helt den samme konsekvens, da der ikke er 

foretaget andre handlinger i relation til forandringsprojektet. Derudover har mellemlederen 

heller ikke de samme relationelle eller kommunikationsmæssige udfordringer – og har i et 

transformativt perspektiv umiddelbart opnået en fælles forståelse med medarbejderne 

omring missionen og visionen af forandringsprojektet (Krogsgaard mfl., 2015, 897). 

 

Udskydelsen i både fase 1 og fase 2 kan betragtes som et udtryk for, at forandringerne må 

vige for andre vigtigere opgaver. I et programmatisk perspektiv vil det være en 

forandrings-killer. Det giver ikke aktiviteter for forandringerne de bedste betingelser, som 

ellers er en vigtig del af Kotters otte-trins model. På trods af, at det måske ikke er helt så 

problematisk i fase 1, så har det på sin vis haft mindst lige så fatale konsekvenser for 
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forandringsprojektet i fase 1 som i fase 2. Kvalitets- og effektprojektet blev trods alt lagt i 

graven af forandringerne i fase 2.  

 

Forandringsteam	med	medarbejdere?	
I begge faser har mellemlederen også umiddelbart chefernes opbakning. I fase 1 har 

mellemlederen clearet projektet af med cheferne. I fase 2 har mellemlederen automatisk 

chefernes opbakning. På trods af opbakning i begge faser, så er mellemlederens 

bevægelsesfrihed i fase 2 væsentligt mere begrænset end i fase 1. Cheferne er i langt 

højere grad med ind over beslutningerne i projektet og bestemmer også i høj grad forløbet. 

På den måde er processen meget top-down i fase 2. I den sammenhæng kunne man godt 

stille spørgsmålstegn ved, om man i fase 2 har fået etableret et tilstrækkeligt stærkt 

forandringsteam? Jeg er sådan set overbevist om, at mellemlederne forsøger at gøre det 

så godt som muligt, inden for deres mandat. Men der er måske også brug for et 

forandringsteam på et medarbejderniveau eller blot en blanding af mellemledere og 

medarbejdere. Det er at synke et trin længere ned i organisationen, end det Kotter 

beskriver (Kotter, 1996, 57).  

Vi har i dette tilfælde primært med højtuddannede og meget selvledende medarbejdere at 

gøre. Det er min antagelse, at det ville medarbejderne sagtens kunne håndtere. Det 

tenderer til en mere transformativ ledelsestilgang, da medarbejderne i langt højere grad vil 

blive sat i spil i forhold til forandringen. I dag ville Kotter måske også medgive inddragelsen 

af dette niveau, især i forhold til en organisation med selvledende vidensmedarbejdere. 

Alligevel forestiller jeg mig dog, at en sådan ledelsesmæssige invitation til medarbejderne 

vil være forholdsvis angstprovokerende i fase 2. Mellemlederen kender ikke 

medarbejderne og omvendt. Der mangler så at sige meget af det fodarbejde, som den 

transformative tilgang fordrer (det gode arbejdsmiljø, tillid osv.). Det er måske derfor, at 

inddragelsen og selvledelsen i første omgang kun bliver oplevet på det sproglige niveau i 

fase 2.   
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Kommunikation	
Kommunikationen er meget forskellige i de to faser. I fase 2 er målet bøjet i neon, men 

visionen er uklar. Derudover opleves der inkonsistens i kommunikationen. I fase 1 er målet 

uklart, men retning og visionen tydelig. I forhold til programmatisk eller transformativ 

tilgang til forandringer, så lykkes kommunikationen bare ikke rigtig i fase 2. Grundet min 

rolle eller position i forhold til de to forandringer, så kan det virke som en ophøjelse af 

kommunikationen i fase 1. Det er ikke hensigten. Kommunikationen i fase 1 har heller ikke 

været fejlfri, men kommunikationen i fase 2 er efter min mening decideret 

uhensigtsmæssig i forhold til forandringsprocessen hos medarbejderne fra det nedlagte 

Fællessekretariat. Hvis vi ser på mulighederne for at skabe en mere positiv fortælling, så 

er er alle elementerne til stede i fase 2. Aktantmodellen – et simpelt analyseredskab i 

forhold til personerne og relationerne i en fortælling – kan i den sammenhæng give os et 

hurtigt billede over komponenterne i fortællingen (Fog m.fl., 2009, 93): 

 
Figur 9, aktantmodellen, fase 2 

 

Giver	-	Politikerne	
Mål	-	Budget	i	
balance	/	Ny	
organisering	

Modtager	-	
Forvaltningen	

Medhjælper	-	
Mellemlederne	/	
medarbejderne	

Helt	-	Chefgruppen	
Modstander	-	
Besparelser	/	
gammel	

organisering	
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Set ud fra denne model er rollerne fordelt fordelagtigt for ledelsen i opbygningen af et 

narrativ. Problemet er bare, at det slet ikke bliver udnyttet. Framingen eller indholdet i 

historien er simpelthen for tynd. Det får lidt den samme konsekvens, som i skabelsen af 

mening. Niels Åkerstrøm Andersens tegning omkring hvordan kommunikation knytter an, 

beskriver det meget godt: 

 

    

 

 

Figur 10, kommunikation 

 

 

 

Nemlig som bølger eller ringe i vandet, hvor historien har mulighed for at bevæge sig i 

mange retninger. Hele ideen med framing er at gøre ”start”-bølgen så lille som 

overhovedet mulig, for på den måde at undgå at historien bevæger sig i for mange 

uønskede retninger. I et programmatisk forandringsperspektiv skal den fortælling helst 

være på plads fra starten af, mens man i et transformativt perspektiv nok mere vil arbejde 

med det løbende. I dette tilfælde har framingen eller fortællingen ikke været på plads fra 

starten, hvilket har givet plads til mange fortællinger. Derudover har mellemlederne først 

relativt sent i forløbet, fået mulighed for at lave korrektioner i historien.  

 

Analysen af de to faser kommer med lidt forskellige opmærksomhedspunkter til 

mellemlederne i et forandringsøjemed. Det er der ikke noget odiøst i, da vilkårene og 

omstændighederne for forandringerne er vidt forskellige. Alligevel synes jeg, at de 

samlede opmærksomhedspunkter kan være relevante for begge faser. Det er ikke fordi 

opmærksomhedspunkterne er specielt revolutionerende eller et udtryk for højere 

videnskab. De er faktisk ret banale, og fremkommer også flere steder i ledelseslitteraturen. 
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Men det er interessant, at to – godt nok organisatoriske – forandringsprojekter kan være 

så relativt forskellige og alligevel give anledning til fælles opmærksomhedspunkter i 

relation til forandringer. Det taler for nogle generiske opmærksomhedspunkter i forbindelse 

med ledelse af forandringer. Derfor er det måske heller ikke så underligt, at både den 

programmatiske og transformative tilgang i visse tilfælde har samme opmærksomheder 

omkring forandringsledelse, men ud fra vidt forskellige tilgange og antagelser om emnet.  

  

Perspektivering  
Metodiske	overvejelser	
Min position er både en styrke og en svaghed ved undersøgelsen. Jeg har insider viden, 

som en rigtig forsker kun kan drømme om. På den anden side har jeg også en lille smule 

berøringsangst eller måske blot en mæthed i forhold til emnet. Jeg fik ikke interviewet min 

chef som ønsket. Jeg forsøgte to gange, og begge gange blev det aflyst af legitime 

grunde. Tredje gang bliver først i slutningen af maj. I nogle af mine korridorsnakke kunne 

jeg også have spurgt mere direkte ind til beslutninger og overvejelser. Det ville jeg helt 

sikkert have gjort, hvis jeg var en udefrakommende person. Men jeg havde ikke lyst til at 

udstille mig selv eller min tidligere kollegaer. Det hensyn ville jeg ikke have haft, hvis jeg 

var en neutral udforsker. Jeg tror desuden, at jeg med fordel kunne have interviewet lidt 

flere medarbejdere omkring emnet. Både fra det tidligere Fællessekretariat og Staben. Det 

ville helt sikkert have styrket min analyse, og måske givet et mere nuanceret billede af 

især fase 2. Sidst men ikke mindst, så kunne jeg godt have brugt mere tid i mine 

interviews eller foretaget evt. genbesøg.       

 

Teoretiske	overvejelser 
I forhold til det programmatiske og transformative perspektiv på forandringer, så har begge 

tilgange haft en god forklaringskraft. Det er ikke fordi den ene er bedre end den anden, 

men de giver hinanden et godt modspil med deres respektive syn på ledelse og 

medarbejdere. De fungerede dog nok bedst i fase 1. I fase 2 gav de også nogle gode 
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perspektiver, men jeg kunne med fordel have suppleret med anden teori, omkring f.eks. 

modstand af forandringer (Bakka & Fivelsdal, 2004, 324) eller skraldespandsmodellen 

(Andersen, 2002, 191) De ville nok bedre kunne have forklaret visse dele af hændelserne.   

 

Der er ingen tvivl om, at både den transformative og programmatiske tilgang til 

forandringer åbner op for et hav af underliggende ledelsesemner. I forhold til casen i 

denne opgave, får jeg særligt øje på følgende emner:  

 

Motivation og ledelsesmæssige grundantagelser om mennesket 

Jeg kommer lidt omkring Douglas McGregor i forbindelse med den transformative tilgang 

til forandringer. Netop at lederen i begrænset omfang kan motivere medarbejderne, men 

sætte rammerne for medarbejdernes motivation. Et andet aspekt af McGregors litteratur er 

fokuseret på lederens menneskesyn igennem Teori X og Y. Den del kunne man også have 

analyseret på i forhold til ledernes tilgang til forandringer. Altså hvilke grundantagelser de 

har om deres medarbejdere. Hvis man har den antagelse, at mennesket er skrøbeligt eller 

dovent af natur, så vil det umiddelbart også komme til udtryk i ens ledelsesstil. Der er dog 

elementer af Teori X i den programmatiske tilgang og elementer fra Teori Y findes også i 

den transformative tilgang. Men her kunne man have lavet en mere eksplicit undersøgelse 

af menneskesynet.    

Et mere medarbejderorienteret fokus kunne have været, at analysere motivationen af 

vidensmedarbejdere, ud fra Christensens TURPAS-model: Tilhørsforhold, udfordrende 

opgaver, rimelighed, Præstation, autonomi og selvrealisering (Hein, 2009, 110-113, 192). 

Hvilke elementer blive særligt udfordret ved forandringen og hvordan kunne man evt. 

imødegå det undervejs i processen.   

 

Ledelse af selvledende medarbejdere  

Den her type ledelse stemmer på mange måder overens med den transformative tilgang. 

Det handler blandt andet om retning, mening og mål. Der er dog forskelle, hvor denne type 

ledelse ikke har det samme fokus på arbejdsmiljø og er mere forretnings- og 
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målsætningsorienteret (Kristensen og Pedersen, 2013,163-173). Det ændrer dog ikke på, 

at man helt fundamentalt betragter sine medarbejder: 

  

”… seen and treated as an ”asset” rather than a ”cost”.” 

(Drucker, 1999, 6) 

 

Den kunne være brugt som et alternativ til den transformative tilgang til forandringer. Hvad 

angår meningsskabelse er denne tilgang dog fuldt på linje med den transformative tilgang: 

   

Meningsskabelse  

Jeg kom omkring Weick i opgaven, men det kunne egentligt godt have fyldt en hel opgave. 

I løbet af undersøgelsen er det også gået op for mig, at det er et emne som går på tværs 

af ledelseslitteraturen, og som i den grad er vigtigt, når man står over for noget nyt. Det 

synes jeg også casen giver et meget godt billede af. Det er især i forhold til lederens rolle 

vedrørende ledetråde og korrektion af opfattelser, som er særligt fremtrædende i denne 

opgave. Det kunne have været interessant, at analysere casen ud fra alle Weicks 7 

elementer i stedet for forandringsteorierne (Hammer & Høpner, 2014, 93-94). Men min 

situation taget i betragtning, ville jeg ikke have været bekvem ved det i forhold til fase 2. 

Kommunikation er også en vigtig del i meningsskabelsen, og derfor kunne man også valgt 

at se på fortællingerne i casen. 

 

Kommunikation 

Den narrative praksis i forbindelse med forandringerne må simpelthen ikke udestå. Weick 

er også inde på det (Hammer & Høpner, 2014, 111). Ledelsen kunne have arbejdet med 

at frame og positionere sig i forhold til fortællingen – især i forhold til fase 2 (Salomonsen, 

2013, 140). Som det fremgår flere steder, så har ledelsen egentligt ok muligheder for at 

stille sig selv i et mere helteagtigt lys. Det bliver også tydeligt i aktantmodellen, som jeg 

kort er inde på i opgaven (Fog m.fl., 2012, 33-40). I den sammenhæng kunne man også 
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have boret dybere ned i, hvad det ikke-markerede er i kommunikationen ved flere 

lejligheder (Andersen, 1999, 112).  

 

Hvad kunne man have gjort anderledes i de to faser? 

På trods af min position, så synes jeg ikke, at jeg kan undgå at svare på det spørgsmål. 

Heller ikke selvom, det altid er nemt at se på tingene i bagklogskabens ulidelige klare lys. 

I fase 1 burde man simpelthen have haft mere turbo på forandringsprocessen. De 

forskellige aktiviteter lå for langt fra hinanden til at få den ønskede sammenhængskraft i 

forløbet. Det kunne man have løst ved blandt andet, at prioritere projektet højere samt at 

have nedsat en arbejdsgruppe tidligere i forløbet. 

I fase 2 er der flere ting, som nok burde være gjort anderledes. Ledelsen burde have haft 

en forklaring på projektet udover økonomiske besparelser. Derudover tror jeg med fordel, 

at man burde have truffet nogle hurtigere beslutninger omkring fordelingen af 

medarbejderne. Og så er der brug af ord. De burde ikke have brugt ord som indflydelse, 

inddragelse og medledelse, hvis processen kun rummer det i lille eller ingen grad. Der er 

desuden lagt op til en meget langstrakt proces (et helt år). Dermed løber de helt sikkert ind 

i nogle af de samme udfordringer som i fase 1. Projektet bliver overhalet af nye 

forandringer – de næste besparelser på administration og ledelse er allerede blevet 

annonceret til efteråret 2019.  

 

Alt i alt bliver jeg igen bekræftet i, hvor mange forskellige elementer i ledelsesgerningen, 

som man bør være opmærksom på. Som en akademisk øvelse er det måske nemt nok, 

men når forandringen banker på din dør, tiden er knap og opgaverne mange, så er det 

begrænset, hvor mange ledelsesmæssige teorier, som kan afspilles på én gang. Samtidigt 

er forandringer ikke noget nyt fænomen. Alternativet ville sandsynligvis mindske behovet 

for ledelse? Tendensen går dog tilsyneladende den anden vej, og dermed vil der kun blive 

brug for mere ledelse eller i højere grad, at bruge sine medarbejdere som en ressource. 

Det er også nogle af de anbefalinger som forskerne bidrager med i 

Ledelseskommissionen: at tænke forandringer som en kontinuerlig proces, at bruge 
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fortiden (den sammenhængende fortælling) og ikke mindst betragte sine medarbejdere 

som en ressource (Offentlige ledere, vilkår, styrker og udfordringer, 15 forskerbidrag til 

Ledelseskommissionen , 2017-2018, 31 og 37).    

 

 

Konklusion  
Jeg har således beskrevet og analyseret en case med to forandringsfaser i Odense 

Kommune, hvor jeg har haft fokus på mellemlederens ledelsestilgang. Jeg har i analysen 

taget udgangspunkt i den programmatiske og transformative tilgang til forandringer. I 

første fase blev der både brugt programmatiske og transformative elementer i 

ledelsesgerningen. Der var en procesplan for forandringen, men medarbejderne blev brugt 

som en vigtig ressource i forhold til udfoldelsen af projektet. Der foregår umiddelbart en 

uproblematisk vekslen mellem de to tilgange til forandringer. Projektet burde dog have haft 

et mere komprimeret tidsforløb, for at have opnået en bedre synergi imellem aktiviteterne. 

I fase 1 blev følgende ledelsesmæssige opmærksomhedspunkter identificeret:  

 
• Prioritering, i forhold til hvorvidt de vigtigste aktører kan prioritere projektet 

• Tid, i forhold til forløbets længde 

• Involvering, særligt i forhold til medarbejderne 

• Tillid, i forhold til leder og medarbejder imellem 

 

I anden fase blev der primært brugt en programmatisk tilgang til forandringer. Desværre 

lykkes kommunikationen ikke rigtig med projektet. Der mangler argumentation for 

projektet, og der opleves en inkonsistens mellem det der bliver sagt og gjort. Der tales om 

inddragelse og medledelse, hvilket i højere grad ligger til den transformative 

ledelsestilgang. Dette bliver dog ikke fulgt til dørs, da men i stedet fortsætter i en mere 

programmatisk ledelsesstil. Det skal dog bemærkes, at i fase 2 har mellemlederne langt 

vanskeligere betingelser end mellemledelsen i fase 1. I fase 2 blev følgende 

ledelsesmæssige opmærksomhedspunkter identificeret: 
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• Opstart, i forhold til vanskelighederne ved at stoppe en påbegyndt forandring 

• Proces eller direkte beslutninger, i forhold til proces før handling kontra handling før proces 

• Mening / Vision, i forhold til at give projektet mening og/eller at have en vision 

• Kommunikation, i forhold til overensstemmelse mellem ord og handling 

 

På trods af at de to faser har meget forskellige betingelser, så kan der alligevel anes visse 

fællestræk. I begge tilfælde tages der udgangspunkt i den programmatiske tilgang. Der er 

også den fornødne chefopbakning i begge tilfælde. Men på trods af disse fællestræk, så er 

der store forskelle i forhold til opstarten, relationerne og kommunikationen. Derfor er 

konklusionen også, at de to faser er vanskelige at sammenligne. Det på trods, så er de 

identificerede ledelsesmæssige opmærksomhedspunkter relevante for begge faser.  

 

Det programmatiske og transformative perspektiv har umiddelbart leveret en god 

forklaringskraft ind i analysen. Der er ingen tvivl om, at de perspektiver de har på 

forandringer er relevante at dvæle ved, hvis man står over for en forandring som leder. I et 

videnssamfund med konstante forandringer, bør man dog nok skele mere til den 

transformative tilgang fremfor den programmatiske, når der er tale om organisatoriske 

forandringer. 

Samtidigt kommer det dog også til udtryk, at der under de to tilgange er en underskov af  

discipliner, som den enkelte leder med fordel kan inddrage i sine overvejelser, refleksioner 

og handlinger – både med og uden medarbejderne.   

 

Forandringer er kommet for at blive, og det ser umiddelbart ud som om flere og flere bider 

på krogen i den offentlige forvaltning. Det kræver ledelse at trække forandringen i land på 

en god måde. I 2003 udgav Jørgen Grønnegård Christensen ”Den fleksible og robuste 

forvaltning”, hvor Christensen blandt andet konkluderede, at forvaltningerne i staten har en 

betydelig fleksibilitet og tilpasningsdygtighed, der gør, at de ikke bliver lammet trods de 

nye forhold (Christensen, 2003, 92-93). På trods af vanskelige vilkår og utilsigtet 
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kommunikation, så gør det sig formodentligt også gældende i kommunerne – og det er en 

betryggende tanke i en foranderlig verden. Spørgsmålet er så hvor længe det holder, hvis 

medarbejderne ikke er en ressource, ledelsen bliver beskåret og forandringerne øges. 
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Eget læringsforløb 
Som det fremgår af casen, faldt hele fratrædelsesdelen sammen med det tidspunkt, hvor 

jeg skulle til at starte op på de indledende overvejelser omkring min masteropgave. I 

udgangspunktet havde jeg forestillet mig, at jeg i langt højere grad skulle skrive omkring 

kvalitets- og effektmålinger, og hvordan det på fornuftig vis kunne implementeres i et 

sekretariat med administrative og udviklingsmæssige opgaver. På den måde havde jeg en 

masteropgave i hovedet, som mere skulle give anledning til at øge min faglig viden 

omkring kvalitet og effekt -  den tavse og refleksive sparringspartner i mit projekt. Tættere 

var jeg ikke kommet på det. Jeg havde på det tidspunkt også kun overfladisk drøftet 

projektet med min chef. Derfor lå der ikke andre udviklingsmæssige punkter i støbeskeen.  

Dermed får denne refleksion omkring forløbet måske også et lidt andet udtryk end i den 

vanlige masteropgave (hvis sådan en findes). 

 

Til en jobsamtale i marts måned blev jeg spurgt, hvad det vigtigste var, som jeg havde fået 

ud af masteruddannelsen. Jeg har været så privilegeret og vedholdende, at jeg har fået lov 

til at tage masteren over 6 år. På den måde har uddannelsen fulgt mig i størstedelen af 

min ledelseskarriere. Og det har været et hårdt, men godt ledelsesspejl at se ind i. 

Uddannelsen har givet rum til refleksion, det har givet rum til inspiration og så har det i den 

grad gjort mig mere skarp på min ledelsesgerning. Min umiddelbare ledelsesstil har jeg på 

den måde kunne kvalificere og relatere til diverse teorier. Hvad virker og hvad virker ikke. 

Det er måske ikke fordi teorierne er blevet brugt vanvittigt aktivt efter eksamen, men de 

har lagt en bund, som også har gjort mig mere sikker i mit virke. Derfor kommer mit svar 

også uden de helt store overvejelser: det har gjort mig mere sikker som leder.  

 

Min masteropgave fik altså en lidt anden vinkel end først antaget. Det har bestemt ikke 

gjort noget, og jeg synes – selvom der ikke var lagt en plan for det – at den har givet 

anledning til meget god læring. Da jeg begyndte at læse op på den transformative og 

programmatiske tilgang til forandringer, var det lærerigt at se, at mange af de overvejelser 
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og handlinger jeg havde gjort mig, stemte overens med teoriernes anbefalinger. Nogen 

kunne hævde, at det ville have været bedre, hvis jeg havde været mig det fuldt bevidst og 

evt. læst op på diverse forandringsteorier. Det kan der måske være en pointe i, men 

samtidigt kan det netop også være et udtryk for den teori-bund, der er blevet lagt i min 

ledelsesgerning. Altså en mere intuitiv brug af teorierne. Og det er måske en smule 

inspireret af Weicks betragtninger om ”kastethed” i meningsskabelse (Hammer & Høpner, 

2014, 107). 

I den sammenhæng har masteropgaven også været et glædeligt gensyn med en lang 

række af teorier og modeller. Ledelse er jo på mange måder en multidisciplin, som kræver 

et vågent øje på et hav af forskellige aspekter. I min bearbejdelse af casen, dukkede der 

også løbende emner om, som sagtens kunne relateres til andre ledelsesmæssige teorier 

eller perspektiver. Det var meget inspirerende – og flere af emnerne og teorierne kunne 

sagtens have været omdrejningspunkter for en eller flere selvstændige opgaver. Det 

kommer også delvist til udtryk i perspektiveringen. Det har også givet mig anledning til at 

læse lidt ind i K.E. Løgstrups Etiske fordring omkring tillid og Jürgen Habermas ”det bedre 

arguments tvangfrie tvang” og ”talens magt står over magtens tale”. Selvom det ikke er 

ledelsesteorier, så giver de nogle gode grundlæggende betragtninger omkring mennesket.  

          

Det var også en god anledning til at se på, hvad jeg kunne have gjort anderledes:  

Det kom nok ikke som en total overraskelse, at fase 1 skulle have været mere 

komprimeret. Og på den måde er det  vigtigt, at man ikke lader sit projektet blive skubbet 

alt for meget af andre opgaver. Her skal man være mere vedholdende, end jeg var i fase 

1. Det er noget, som jeg tager med mig.  

I fase 2 blev jeg meget overrasket over det forløb, som medarbejderne beskrev for mig. 

Det har virkeligt været en øjenåbner i forhold til, hvor vigtigt det er, at lederen påvirker 

meningen og er konsistent i sin kommunikation. Selvom det måske også normalt ville 

være min tilgang, så har casen bare sat en stor fed streg under, hvor vigtigt det er. Det 

kommer jeg ikke til at glemme. En anden ting som jeg tager med mig fra fase 2 er, at man i 
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udgangspunktet altid bør have et ressourcesyn på medarbejderne – og at de ikke må stå 

ubrugt i en sådan situation.  

 

Forandringer er kommet for at blive, og det bliver ikke sidste gang jeg kommer til at lede 

eller opleve store forandringer på en arbejdsplads. I den sammenhæng har 

masteropgaven givet mig en række solide opmærksomhedspunkter og perspektiver på 

forandringer og ikke mindst ledelse. Samtidigt har det nok også været en bearbejdning af 

oplevelsen. Selvom jeg har haft det fint med fratrædelsen, så har opgaven og især 

interviewene (Hanne Dorthes fortjeneste) gjort mig mere tilpas i emnet. Det gav mig også 

muligheden for at få sagt ordentligt farvel til flere kollegaer, hvilket jeg har sat stor pris på. 

Derfor føler jeg egentligt også, at masteropgaven – selvom det også har været træls at 

soppe rundt i fortiden – har været rigtig givende. Det har været en god opsamling på hele 

uddannelsen, som jeg både intuitivt og aktivt vil bruge i min videre ledelsesfærd.  
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Bilag 
Interviewguide	+	tilbagemeldinger	
 
I udgangspunktet bad jeg dem fortælle omkring forløbet, sådan som de havde oplevet det. 
I den sammenhæng var det selvfølgelig vigtigt for mig, at få belyst hvornår hvad skete. 
Herunder havde jeg en række opmærksomhedspunkter i forhold til den programmatiske 
og transformative tilgang. Nedenstående spørgsmål skal derfor mest ses som hjælp til mig 
i interviewsituationen.   
 
Medarbejderne 
 

- Udvikling og implementeringen af kvalitets- og effektmodel 
o Hvordan oplevede du forløbet 
o Hvad var vigtigt 
o Hvordan vil du beskrive ledelsestilgangen til projektet 
o Var der usikkerhed/åbenhed omkring, hvordan man skulle komme i hus med forandringen?  
o Hvordan var forandringstempoet 
o Blev du/I inddraget? 
o Var der tale om en meget fastlåst proces/projektplan 
o Tror du, at det ville have været en stor forandring i sekretariatet? 
o Kom du/I med ideer og løsninger til forandringerne? 
o Meningen med forandringerne?  
o Andre opmærksomhedspunkter? 

 
- Nedlæggelse af sekretariatet 

o Hvornår og hvordan blev det kommunikeret 
o Hvad blev der lagt vægt på 
o Hvilken proces var der umiddelbart planlagt 
o Hvordan skulle medarbejderne evt. Involveres 
o Kom der forslag til andre løsninger/tilgang i processen 
o Blev der justeret i planerne på baggrund af input fra jer 
o Hvordan blev I mødt af de nye ledere 
o Andre opmærksomhedspunkter 
o Tidshorisont  

Lederne 

- Nedlæggelse af sekretariatet 
o Hvornår og hvordan blev det kommunikeret 
o Hvad blev der lagt vægt på 
o Hvilken proces var der umiddelbart planlagt 
o Hvordan blev I involveret  
o Kom der forslag til andre løsninger/tilgang i processen fra medarbejderne 
o Blev der justeret i planerne på baggrund af input fra jer 
o Hvad var ledelsesmæssigt særligt vigtigt for dig i forhold til de nye medarbejdere 
o Andre opmærksomhedspunkter 
o Tidshorisont  
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o Inddragelse? Bruge ideer. 

 
Efter jeg havde interviewet medarbejderne og lederne, fremsendte jeg dem referater til 
godkendelse. Derudover havde jeg lidt ekstra spørgsmål + spurgt om de havde andet at 
tilføje. Deres tilføjelser/rettelser/besvarelser er skrevet ind med rødt  
 

Interview	1	
 
Interview af mellemleder 1 (kollega som overtog størstedelen af medarbejderne fra 
Fællessekretariatet)  
Jeg beder mellemleder 1 beskriver forløbet fra den 10. december og frem til nu.  

Mellemlederne fortæller, at de (ledere som skulle overtage medarbejdere) blev involveret 

umiddelbart efter, at der var blevet afholdt MED-møder i de respektive enheder. 

Kommunikationen på det tidspunkt var beskeden. Der blev umiddelbart kun fortalt at 

Fællessekretariatet skulle nedlægges og medarbejderne forflyttes til Staben. Der blev ikke 

fremlagt nogen nærmere plan eller fordeling af medarbejdere.  

Umiddelbart herefter bliver mellemleder 1 bedt om at lave en procesplan for den 

kommende tid. I forhold til nedlæggelsen af Fællessekretariatet, så afventer den proces i 

midlertidigt de forstående afskedigelser, som finder sted den 18. december. 

Kommunikationen bliver derfor til medarbejderne i Fællessekretariatet, at de for 

nuværende refererer til Morten og Anders (chefer), de beholder deres opgavesæt og 

fysiske kontorplacering. Formålet med kommunikationen er at skabe ro – som meget som 

den nu kan lade sig gøre – hos den enkelte medarbejder. Mellemleder 1 fortæller, at det 

overenskomstmæssige regler (forflyttelser) og MED-inddragelse fyldte forholdsvis meget 

for ledelsen. 

Situationen påvirker medarbejderne meget forskelligt. Der er flere som er meget berørte af 

situationen – omvendt er der andre, som bare gerne vil videre i teksten. En fælles 

bekymring fra medarbejderne går dog på, om Fællessekretariatet nu bliver spist af Staben. 

Altså at ens nuværende opgaveportefølje bliver ændret til stabsopgaver. Og det er 

selvfølgelig ikke intentionen, siger mellemleder 1. 
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I midten af januar bliver der afholdt en fælles workshop, hvor alle medarbejderne deltager 

(både fra Staben og det nedlagte Fællessekretariatet). Workshoppen har til formål at få 

medarbejdernes input til den kommende sammenlægning. Hvad vil være hensigtsmæssigt 

i forhold til processen, og hvad kunne man godt tænke sig at tage med fra det gamle ind i 

det nye. Derudover er det også en mulighed for ledelsen, at få kommunikeret et par 

budskab samt svare på evt. spørgsmål. I den sammenhæng er et vigtigt budskab fra 

ledelsen, at der skal skabes nye enheder med en ny fælles kultur. Det er altså ikke kun 

medarbejderne fra Fællessekretariatet, som skal forandre sig. Derudover bliver det også 

slået fast, at Staben ikke spiser Fællessekretariatet (haj-metafor). Det bliver netop nogle 

nye enheder, som både er stabs- og understøttelsesenheder i forhold til de to afdelinger. 

Deres (medarbejdernes) input er vigtige i forhold til forandringsprocessen og nye kultur. På 

workshoppen bliver det også gjort klart, at medarbejderne ikke får mulighed for at komme 

med ønsker til, hvilken enhed/leder de gerne vil ind under (den tilgang havde benyttet ved 

tidligere lejligheder).  

På det her tidspunkt ved medarbejderne og mellemlederne endnu ikke, hvordan 

medarbejderne fra Fællessekretariatet skal deles ud på stabsenhederne. Det bliver noget 

som chefgruppen tager stilling til på et chefseminar i slutningen af januar med input fra 

mellemlederne og udbyttet af workshoppen. Først herefter bliver en beslutning meldt ud 

omkring den endelige organisering.  

Umiddelbart efter beslutningen i chefgruppen afholder alle mellemlederne samtale med de 

medarbejdere, som de er blevet tildelt fra Fællessekretariatet. 

Mellemleder 1 fortæller, at han/ledelsen brug ret meget krudt på, at oversætte den 

politiske kommunikation. Den politiske kommunikation handler ikke om dem og deres 

arbejde, men er en del af et politisk spil.   

Mellemleder 1 fortæller, at de har søgt midler fra en central pulje under Hovedudvalget. 

Midlerne er møntet på understøttelse af forandringsprocessen, og et læringsperspektiv i 

forhold til kommende forandringsprocesser i kommunen (evaluering af forløbet, afsluttes 

ultimo 2019).   
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Interview	1a	(bemærkninger	fra	interviewede	omkring	referat	+	ekstra	spørgsmål)	

 
Rettelser til mit referat (det med rødt): 

På det her tidspunkt ved medarbejderne og mellemlederne endnu ikke, hvordan 

medarbejderne fra Fællessekretariatet skal deles ud på stabsenhederne. Det bliver noget 

som chefgruppen tager stilling til på et chefseminar i slutningen af januar med input fra 

mellemlederne og udbyttet af workshoppen. Først herefter bliver en beslutning meldt ud 

omkring den endelige organisering.  

Før chefseminar vedr. organisering gennemføres hilse-på-møder med alle medarbejdere 

fra det daværende fællessekretariat, hvor der tales om opgaver, faglige interesser mv. 

Dette udgør en del af grundlaget for chefernes beslutning om organisering. Herudover 

indgår også lister over alle medarbejderes opgaver. 

Umiddelbart efter beslutningen i chefgruppen afholder alle mellemlederne samtale med de 

medarbejdere, som de er blevet tildelt fra Fællessekretariatet. 

Mellemleder 1 fortæller, at han/ledelsen brug ret meget krudt på, at oversætte den politiske 

kommunikation. Den politiske kommunikation handler ikke om dem og deres arbejde, men 

er en del af et politisk spil.   

Ekstra spørgsmål: 

1) De tre vigtigste input fra medarbejderne på workshoppen? 

Vi vil gerne lære hinanden at kende både hinandens opgaver og hinanden som 

mennesker. Herudover meget forskellige inputs – medarbejdere har forskellige 

perspektiver/præferencer. Nogen ønsker mindre proces, andre mere proces. Vi skal tale 
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om, hvordan vi sammen kan prioritere opgaver, når vi er færre. På chefgruppeniveau, på 

afdelingsniveau og i dagligdagen. 

2) Er der nogle af disse input, som har ændret på processen, organiseringen eller nogle af 

dine umiddelbare forestillinger omkring forløbet? 

Det har formet processen. Kan jo være svært (kontrafaktisk) at sige om det har ændret 

processen. Med afsæt i ovenstående er der bl.a. sket nedsættelse af arbejdsgruppe med 

en række medarbejdere, der repræsenterer forskellige perspektiver på fx mere/mindre 

proces, som er med til at designe proces, f.eks. workshops og seminar med afsæt i 

ledelsesmæssig ramme og målsætninger. Ret meget fokus på at lære hinanden at kende 

og hinandens opgaver.  Fokus på dagligdagsprioritering på første workshop.  

3) Hvad gjorde/gør du/I i forhold til at give forandringen mening (udover det 

økonomiske/politiske)? 

Den havde ikke i sig selv mening. Det var en besparelse. Afsættet har i stedet været 

sammen at se på både risici og muligheder ifm. forandringen. 

 

 

 

Interview	2	
 
Fokusgruppeinterview af tidligere medarbejdere fra Fællessekretariatet (3 personer)  
1) Omkring forløbet med udviklingen af Kvalitets- og effektmodellen i Fællessekretariatet 

Jeg beder dem fortælle, hvordan de oplevede forløbet. 

Medarbejder 1 starter med at fortælle, at hun i første omgang ikke forstod det. Emnet var 

både svært og diffust – især fordi hun ikke kunne koble det op på noget praktisk. Hun 



 
 
 
 
 
 
 

83
3

havde en masse kritiske spørgsmål, men oplevede en lydhørhed. Således blev der både 

lavet om i indehold og planer. Til sidst gav det super god mening 

Medarbejder 1 var en af de medarbejdere, som blev inddraget i planlægningen af forløbet.  

Medarbejder 1 oplevede generelt, at vi arbejdede os stille og roligt frem mod noget ganske 

fornuftigt. Men dialogen var helt afgørende – også i forhold til at få det til at give mening. 

På et tidspunkt vælger vi, at inddrage en ekstern konsulent, som har arbejdet med emnet 

andre steder i forvaltningen. Her oplever medarbejder 1 et rigtigt godt indledende møde. 

Herefter afholdes der en workshop for Fællessekretariatet med den eksterne konsulent. 

På den workshop oplever medarbejder 1, at processen går skævt. Det var ikke hvad hun 

havde forestillet sig.  

Medarbejder 2 har ikke helt den samme oplevelse af workshoppen. Hun havde ikke 

forventet, at vi var nået i mål med en model på workshoppen. Hun tog det mere som en 

indledende øvelse. 

Medarbejder 2 har arbejdet med de decentrale enheder i forhold til udvikling af kvalitets- 

og effektmodeller. I den sammenhæng har hun også den holdning, at vi burde smage 

vores egen medicin i Fællessekretariatet. Hun oplevede, at det var en utrolig svær opgave 

ude i de decentrale enheder, og at det krævede mange runder. Derfor synes hun også, at 

det er en god øvelse for Fællessekretariatet, som dog ville have taget tid.  

Medarbejder 2 sidder også med den oplevelse, at der var plads til uenighed, plads til kritik 

– og at der tilpasses løbende i forhold til input.  

Der bliver kredset lidt omkring workshoppen. Jeg spørger ind til oplægget før 

sommerferien, hvor jeg + gæst kom med oplæg omkring kvalitets- og effektmodellerne og 

den videre proces. Den seance blev oplevet lidt forskelligt. Umiddelbart fyldte det ikke så 

meget hos medarbejder 2 og 3. Det var fint nok, men var trods alt først efter 

sommerferien/efteråret. Det gav dog lige et indblik i hvad kvalitets- og effektmodeller 

overhovedet var, hvilket – ifølge medarbejder 1 – nok var nødvendigt for overhovedet at 

kunne deltage i workshoppen i efteråret. På oplægget før sommerferien var der dog også 

et andet emne på dagsorden, som måske stjal lidt af billedet ifølge medarbejder 2. Det 
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drejede sig om trivsel og nye medarbejderes første indtryk af sekretariatet. Den del fyldte 

forskelligt hos de tre medarbejdere.  

Jeg spørger ind til deres oplevelse af min ledelse i forbindelse med projektet. Vidste jeg 

hvad der skulle ske? Havde jeg svarene? Var der en tydelig retning osv.  

De tre medarbejdere er enige om, at jeg ledelsesmæssigt havde en mission omkring en 

kvalitets- og effektmodel. Retningen var tydelig, men målet og succeskriterierne lå ikke 

fast. Det var noget vi skulle finde sammen. Medarbejder 2 fremhæver, at den her 

fremgangsmåde nok også passede ret godt til gruppen af medarbejdere + deres relation til 

lederen. Det var ikke sikkert, at det havde fungeret lige så godt i andre sammenhænge.  

Jeg spurgte ind til, hvordan de generelt blev mødt af ledelsen (Morten, Anders/Sonja og 

undertegnede), når de komme med ideer eller der var forandringer på tapetet. Ideer blev 

hørt, anerkendt og måske taget i brug. Medarbejder 1 fortæller, at hun tit havde ideer, som 

hun delte med ledelsen. De blev altid vel modtaget og drøftet – ikke alt kunne bruges, men 

så var der også en god begrundelse. Medarbejder 2 supplerer med, at der var udpræget 

tillid til hinanden. Når man havde en idé eller en kritisk holdning, så lå der en antagelse 

om, at man gjorde det med de bedste faglige intentioner. Det var motiverende.  

 

2) Omkring nedlæggelsen af Fællessekretariatet 

Jeg beder dem huske tilbage til før jul, i forhold til den første kommunikation omkring 

nedlæggelsen af sekretariatet. De husker personalemødet med MED-status, hvor der blev 

sagt meget lidt. Begrundelsen for nedlæggelsen af sekretariatet var af økonomiske 

årsager. Derudover skulle sekretariatet ligges ind i staben. Det var frustrende, da vi havde 

et meget velfungerende sekretariatet. Hvordan og hvorledes var på det tidspunkt uklart, 

men der ville komme en inddragende proces. Det virkede som om Morten havde ”uld i 

mund”. Der var ikke meget han ikke kunne sige. Han virkede meget loyal over for den 

beslutning, som var blevet truffet i chefgruppen. Det virkede ikke som en meningsfuld 

beslutning. Havde Morten tabt i chefgruppen? Medarbejder 3 supplerer med, at det var 

sådan en typisk kommunal beslutning. Men, sådan er det nok bare. Det er ikke første 
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gang, at der er truffet beslutninger om reorganiseringer, besparelser eller andet, som vi 

medarbejdere ikke må/kan få indsigt i. Der er ikke andet at gøre end at tænke fremad.   

I den efterfølgende tid blev der generelt kommunikeret meget fint. Der blev brugt mange af 

de rigtige ord, men på visse områder blev ordene ikke fuldt til dørs. Især 

inddragelsesdelen oplevede medarbejderne som fraværende, selvom det bliver sagt ved 

flere lejligheder.  

I midten af januar afholdes en workshop. Den har til formål at få medarbejdernes input, i 

forhold til 1) forandringsprocessen og 2) hvilke ting fra det gamle man gerne ville tage med 

ind i den nye kultur.    

På workshoppen i midten af januar, bliver haj-metaforen brugt omkring nedlæggelsen af 

Fællessekretariatet og indlejringen i stabsenhederne (powerpoint). Staben er netop ikke 

hajen, som kommer og spiser Fællessekretariatet. Men, det er den jo, som medarbejder 3 

tørt konstaterer. Medarbejderne i fællessekretariatet er de nye, som skal ind i 

stabsenhederne. Det er også den oplevelse, som medarbejderne i stabsenheder intuitivt 

sidder med (Medarbejderne fra Fællessekretariatet er placeret i midten af salen).  

På workshoppen bliver der spurgt ind til organiseringen og overvejelserne herom. Dette er 

ikke til debat – og heller ikke ønsker om placering eller referencer. Det bliver besluttet af 

ledelsen. Og det er egentligt en ok klar udmelding. Bedre end ”uld i mund” 

I den nye organisering bliver der lagt op til en flad struktur. Medarbejderne skal ikke kun 

være selvledende men også medledende. Denne del + udsagnet omkring inddragelse er 

dog modstridende med, hvad de tre medarbejdere oplever. Det er især i forhold til den nye 

mødestruktur (koordinering), adgangen til niveau 2 cheferne (opgavepræciseringer) og 

kontor-flytteplanerne, som kolliderer med medarbejdernes blik på opgaveløsningen. Det 

giver anledning til frustration, da det ikke stemmer overens med det der bliver sagt og 

skaber problemer for deres opgaveløsning.  De får indtrykket af, at det er vigtige for 

ledelsen at få nedlagt Fællessekretariatet end at sikre den gode opgaveløsning.  

Der mangler et rum til drøftelser, tvivl, uenighed.  

Og så er der selvfølgelig også behov for at få opbygget nogle nye relationer og tillid. Og 

det tager tid. Men, vi burde egentligt ikke have behov for at sige alt det her, siger 
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medarbejder 1. Problemet er nok bare, at vi var vant til en helt anden kultur og 

ledelsestilgang. 

 

Interview	2a	(bemærkninger	fra	de	interviewede	omkring	referat	+	ekstra	spørgsmål)	
 
Rettelser til mit referat (det med rødt): 
I den efterfølgende tid blev der generelt kommunikeret meget fint Der blev kommunikeret 

meget (snarere end fint) – kvantitativt er vi blevet holdt informeret i stort omfang – men det 

har i høj grad været information om proces snarere end bevæggrunde og overvejelser. 

Der blev brugt mange af de rigtige ord, men på visse områder blev ordene ikke fuldt til 

dørs. Især inddragelsesdelen oplevede medarbejderne som fraværende, selvom det bliver 

sagt ved flere lejligheder Pseudoinddragelsen har direkte konsekvenser for trivslen blandt 

flere kollegaer.  

 

Ekstra spørgsmål: 

1) Er der noget fra processen med kvalitets- og effektmodellen, som har ændret noget hos 

jer (tilgang, viden, erfaring)? 

Nja… Jeg har en større viden omkring kvalitets- og effektarbejdet, og dermed en større 

forståelse for mine kollegers arbejde. Men ikke noget jeg tænker har direkte indflydelse på 

måden min tilgang til egne opgaver er. 

 2) I forhold til nedlæggelsen af sekretariatet: Hvad har ledelsen taget med sig/brugt af 

jeres input? (workshop, 1-1 osv.) 

Det er svært at sige hvad der er taget med af overvejelser, da det ikke har været så synligt 

på hvilket grundlag forskellige beslutninger er blevet truffet. 

1) Er der noget fra processen med kvalitets- og effektmodellen, som har ændret noget hos 

jer (tilgang, viden, erfaring)? 
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Jeg synes, drøftelserne på workshoppen på et overordnet plan har bidraget til at ”det ikke 

er så farligt” at træde ind i en ”kvalitets- og effekt-tænkning”. Rasmus var god til at tale 

kompleksiteten ned og pege os i en retning, hvor vi selv kan være med til at tage ejerskab 

til, hvordan effektledelse kan gøres meningsfuldt. Indikationer på hvordan det kan blive 

”vores projekt” og ikke et projekt, der dikteres ovenfra. Men jeg har stadig oplevelsen af, at 

vi stoppede lige ved indgangen. Hvis det skulle lede til mærkbare, synlige ændringer skulle 

vi have fortsat dialogen og evt. prøvehandlinger sammen. 

2) I forhold til nedlæggelsen af sekretariatet: Hvad har ledelsen taget med sig/brugt af 

jeres input? (workshop, 1-1 osv.) 

Enig med medarbejder 1 

 

Interview	3	
 
Interview af mellemleder 2 (kollega som overtog en enkelt medarbejder fra 
Fællessekretariatet)  
Jeg beder mellemleder 2 beskriver forløbet fra den 10. december og frem til nu. 

Mellemleder 2 er lidt på sidelinjen. I forhold til personalesituationen er den ikke så 

omfattende, da han kun modtager en medarbejder fra Fællessekretariatet. Vedkommende 

har desuden arbejdet tæt med mange af medarbejderne i stabsenheden, og har også den 

samme uddannelsesmæssige baggrund. De har det samme ”sprog” – og her har nogle af 

de andre stabsenheder nok en større udfordring. 

Mellemleder 2 kan fra sidelinjen tillade sig at sige lidt mere. Lidt retorisk spørg han, hvor 

meget snakker man og hvor meget handler man i sådan en forandring? Det er selvfølgelig 

en balancegang, men i det her tilfælde er der måske blevet processet eller snakket lidt for 

meget. Og så er han selvfølgelig godt klar over, at personalet kan have forskellige behov. 

Men, der er forskel på at sætte kommaer og punktummer i sådan en proces. Altså at 

prøve noget af, og så tilpasser løbende eller efter et stykke tid. Folk har brug for at vide, 
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hvem de refererer til, hvor de skal sidde – alt det lavpraktiske, så de kan virke i deres job. 

Det tog for lang tid, før det var på plads.   

Vi vender tilbage til forandringen i mellemleder 2s egen enhed. Han har godt nok kun 

modtaget en medarbejder, men har til gengæld overtaget en lange række af opgaver fra 

det nedlagte sekretariatet. Nu skal stabsenheden også servicere de decentrale enheder. 

Hvad har det af betydning? Her er der ikke rum til så meget proces, da opgaverne skal 

løses fra dag 1. Men det kræver nok lidt refleksion på et tidspunkt, for det kræver noget 

ekstra og andet af medarbejderne, end de har været vant til. Mellemleder 2 noterer ned på 

sin notesblok ;) Der er dog forskel på at flytte opgaver og flytte mennesker (og relationer). I 

den sammenhæng er det nok mere uproblematisk at flytte opgaver.  

Mellemleder 2 har i starten haft lidt hyppigere 1-1 samtaler med den nye medarbejder. 

Han tror på, at der kan kommer noget meget fint ud af tilførslen af den ene medarbejder i 

forhold til enheden. De er især tre som skal arbejde sammen, og her er han sikker på det 

nok skal skabe en god dynamik.     

 

Interview	3a	(bemærkninger	fra	interviewede	omkring	referat	+	ekstra	spørgsmål)	
Ingen bemærkninger 
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Procesplan	

 


