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Abstract 
Identity Construction in relation to new Technology – in the Department of 
Economics in HK 
This master thesis examines the construction of identity related to new technology in a 
department of economics. The thesis shows that both teams in the case study as expected 
constructs an identity related to new technologies supporting a rather positive self-concept. 
Also, the thesis shows that the identity construction differs profoundly between the two 
teams. The theoretical basis is the concept of identity construction as presented in Weick’s 
theory of sensemaking. Also, I have chosen to use an element from Schein’s theory of 
organizational culture. From Schein’s three levels of culture, I have focused on the so-
called basic underlying assumptions; in the aim of further understanding the identity 
construction, I have aimed mapping the unconscious, taken-for-granted beliefs and values 
in the department of economy.  
 
The case study is two teams in the department of economics in the Danish union HK. HK 
is the largest union in Denmark for salaried employees and negotiates salary and 
employment conditions on behalf of the 250.000 members from the private and the public 
sector. The motivation for writing the thesis has been the societal and organizational 
agenda towards new technologies, a wondering as head of department as of why the 
implementation of new technology such as software robots seems to happen so relatively 
slow despite management efforts to speed up the process, and not least my lack of 
knowledge of how the members of the two teams see them self in relation to new 
technologies. The research was conducted as two focus group interviews with members of 
the two teams. 
 
The analyses show that one of the teams constructs an identity as a highly digitized team, 
which has already to a high degree digitalized their tasks. The other team constructs a 
highly different identity as a team, which strives to catch up with digitalization, but meets 
barriers in the form of lack of management focus, bureaucracy and resistance from an 
organization around them not ready to digitalize. Finally, the leadership implications of the 
constructed identities of the two teams is discussed including how not to destroy the 
positive self-concept while on the same time alter some of the unconscious, taken-for-
granted beliefs and values. 
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Indledning 
De fleste organisationer, private og offentlige, står over for at skulle digitalisere betydeligt 
de kommende år. Potentialet ved digitalisering er stort. En meget citeret analyse fra 
McKinsey & Company fra 2017 viser, at 40 pct. af arbejdstimerne i Danmark kan 
digitaliseres med løsninger, der allerede er opfundet. Om der reelt kan realiseres et 
potentiale i denne størrelsesorden, må tiden vise. Men blandt økonomichefer er der i hvert 
fald bred enighed om, at der i økonomifunktioner er et stort digitaliseringspotentiale og et 
pres for at effektivisere på baggrund af de digitale muligheder. Det store 
digitaliseringspotentiale i økonomifunktioner kan tilskrives mange rutineprægede 
handlinger, der ikke kræver et menneskeligt skøn og derfor let kan overtages af 
softwarerobotter (Robotic Process Automation – også kaldet Robotics eller RPA).  
 
Set fra medarbejdernes synspunkt kan ny teknologi måske være udfordrende. 
Teknologien skal bidrage til effektiviseringer og kan dermed medføre en jobusikkerhed. 
Svaret fra arbejdsgiverside vil typisk være, at medarbejderne skal varetage andre og mere 
interessante jobfunktioner f.eks. udvikle og vedligeholde softwarerobotterne. Et klassisk og 
ofte fremhævet eksempel i Danmark er fra banksektoren, hvor de tidligere 
kassemedarbejdere er blevet erstattet af hæveautomater og i stedet varetager 
rådgivningsopgaver. Bekymringer kan også rette sig mod, om man har de relevante 
kompetencer, ligesom måske ikke alle medarbejdere motiveres af udsigten til at erstatte 
rutineprægede opgaver med mere komplekse opgaver. 
 
For den konkrete organisation er det vigtigt at lykkes med digitaliseringen, og digitalisering 
indgår i disse år som en væsentlig del af strategien for de fleste både offentlige og private 
organisationer. Ingen virksomheder ønsker at ende som Blockbuster, Kodak, Nokia – eller 
PostNord – der er blevet uaktuelle eller overhalet af andre mere digitale konkurrenter. 
Alligevel er det ikke altid ukompliceret at få medarbejderne med på at digitalisere i det 
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ønskede tempo. Her kan sensemakingteori bidrage til en forståelse af, hvordan 
medarbejderne ser sig selv i forhold til digitaliseringen. 
 
Denne masteropgave viser, hvordan medarbejderne i to teams i casen HK’s 
Økonomiafdeling konstruerer to ret forskellige identiteter i relation til digitalisering. Med 
udgangspunkt i fokusgruppeinterview med deltagere fra to forskellige teams i 
Økonomiafdelingen viser analysen, at det ene team konstruerer en identitet som allerede 
meget digitale og samtidig som medlemmernes vogter, der kæmper for, at digitaliseringen 
ikke går for vidt. Det positive selvbillede som meget digitale er muligt at konstruere blandt 
andet fordi, der i teamet er en grundlæggende antagelse om, at det ikke er relevant at 
forholde sig til, hvor langt andre organisationer er med digitalisering. 
 
Det andet team i casen konstruerer en identitet som et team, der ikke er up-to-date med 
digitalisering i forhold til omverdenen, som kæmper for at digitalisere, men bremses af 
manglende cheffokus, bureaukrati mv. 
 
Med to teams, der konstruerer to meget forskellige identiteter, med to på hver sin måde 
positive selvbilleder, vil en ledelsesmæssig understøttelse af meningsskabelsen, der 
spiller ind i de konstruerede identiteter i relation til digitalisering og opretholder positive 
selvbilleder dermed skulle være ret forskellig i de to teams. Eksempelvis vil det spille en 
rolle i det første team, at efterspørgslen efter digitalisering kommer fra medlemmerne, 
mens ledelsesmæssig lydhørhed i forhold til det andet teams efterspørgsel efter 
digitalisering formodentlig vil kunne bidrage til yderligere digitalisering, uden at det dog 
nødvendigvis er hensigstsmæssigt at ødelægge identiteten som et team, der kæmper og 
lykkes på trods af modstand. 

Baggrund 
Digitalisering udgør et væsentligt element i de forandringer, som mange organisationer, 
både offentlige og private, står over for at skulle håndtere i disse år, og der er 
tilsyneladende et enormt potentiale. OECD skønnede i 2016, at for en tredjedel af alle jobs 
i Danmark kan mere end halvdelen af arbejdsopgaverne automatiseres. I 2017 skønnede 
McKinsey & Company i en meget omtalt analyse, at 40 pct. af arbejdstimerne i Danmark 
anvendes til at løse opgaver, der kan automatiseres, vel at mærke med teknologi, der 
allerede er opfundet. Også samfundsmæssigt er der gevinster at hente ved en øget 
produktivitet. Ifølge McKinsey-analysen kan automatisering bidrage til økonomisk vækst i 
samfundet med mellem 0,8 og 1,4 pct. om året. Disse analyser må naturligvis tages med 



5 
 

et gran salt – som bekendt var det også McKinsey, der lavede analysen bag 
”effektiviseringen” af SKAT. 
 
Den nye teknologi kan være en udfordring for medarbejderne, selvom der historisk ikke er 
noget, der tyder på, at teknologisk udvikling medfører, at arbejdskraften samlet set bliver 
overflødig. Tværtimod har der været en enorm teknologisk udvikling og 
produktivitetsstigning siden opfindelsen af dampmaskinen, og arbejdsopgaverne har 
ændret sig væsentlig, men overordnet set er arbejdskraften blot anvendt til at skabe værdi 
på nye måder, og samfundet er samlet set blevet rigere herved. Også fremadrettet må det 
forventes, at digitalisering af specifikke arbejdsopgaver gør en given arbejdskraft 
overflødig, men at denne arbejdskraft kan overføres til og skabe yderligere værdi i mindre 
rutineprægede arbejdsopgaver, der ikke umiddelbart kan digitaliseres, jf. eksemplet fra 
banksektoren. Lokalt, i den konkrete organisation og for konkrete fag, kan det næppe 
afvises, at medarbejdere bliver overflødige. Især, hvis der ikke i tide tages hånd om at 
kompetenceudvikle og overføre medarbejderne til nye opgaver. Eksempler herpå kunne 
være typograferne, der som samlet fag blev stort set afviklet i Danmark i 1970’erne og 
erstattet af computere, og postbudene erstattet af mails og e-boks. 
 
Fagforeningen HK (oprindeligt Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund) har aldrig 
været maskinstormere og var også med til at lancere det oprindelige pc-kørekort i 
Danmark i 1990’erne. HK er Danmarks næststørste fagforening og organiserer ca. 
250.000 medlemmer, beskæftiget på det offentlige og det private arbejdsmarked. Så der 
er tale om en væsentlig aktør på arbejdsmarkedet. HK har nyligt, i samarbejde med 
arbejdsgiversiden, været fremme i den offentlige debat omkring mulighederne i 
digitalisering og digital kompetenceudvikling af medarbejderne. Den 6. september 2019 
har HK’s formand, Kim Simonsen på Facebook delt en artikel fra altinget.dk med 
overskriften ”Nyt PC-kørekort skal løfte danskernes digitale kompetenceniveau”, og Kim 
Simonsen skriver i den forbindelse:  

”Danmark kan vinde job, vækst og milliarder af kroner på digitalisering og nye 
teknologier. Men det kræver, at vi spiller vores kort rigtigt og sørger for solide digitale 
kompetencer til alle – på tværs af arbejdsmarkedet. Derfor er HK, Dansk Erhverv og 
initiativet Digital Dogme gået sammen om et nyt politisk forslag: Alle skal have gratis 
adgang til et nyt nationalt, online uddannelsesprogram.” 

 
I artiklen på altinget.dk fremgår bl.a.: 
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”Hver anden voksne dansker på arbejdsmarkedet mangler ifølge OECD helt basale 
kompetencer inden for information, kommunikation og teknologi. Derfor foreslår HK 
og en række erhvervsaktører et statsfinansieret gratis online uddannelsesprogram.” 

Der er synes således at være en forståelse blandt lønmodtagerne, repræsenteret ved 
fagforeningen HK, arbejdsgiverorganisationen Dansk Erhverv samt en række andre 
aktører om, at medlemmerne af det danske arbejdsmarked med fordel kan opgradere 
deres digitale kompetencer. 
 
Følger man HK-formand Kim Simonsen på de sociale medier, er der ikke nogen tvivl om, 
at Kim Simonsen har fokus på at få HK’s medlemmer til at tage ny teknologi til sig, jf. 
eksempelvis følgende opslag på Facebook den 30. august 2019: 

”RPA – det lyder som en ny virus, men i virkeligheden er det en softwarerobot-
teknologi, der kan hjælpe med administrative opgaver. Måske lyder det alligevel 
farligt, når man er HK-er. En robot er dog kun en hjælp, hvis den hjælpes og 
håndteres af en dygtig medarbejder. Derfor er jeg tage taget på tur til Viborg 
Kommune for at tale med HK-eren Amanda...” 

I ovenstående opslag synes at ligge en antagelse om, at HK’ere er lidt bange for den nye 
teknologi. Det kan virke som om, at Kim Simonsen med dette opslag og sine mange 
opslag om digitalisering og softwarerobotics (RPA) forsøger at ”nudge” HK-medlemmer til 
at turde tage ny teknologi i brug.  
 
Ikke mindst til økonomifunktioner er der i disse år en forventning om digitalisering og 
effektivisering. En af de toneangivende aktører på dette område er Deloitte, som laver en 
halvårlig CFO Survey, der er en temperaturmåling af 1.300 CFO’ers syn på finansielle 
udsigter og strategiske prioriteter gennemført i 20 europæiske lande. Det fremgår klart af 
de seneste surveys, at digitalisering og udvikling/rekruttering af de nødvendige 
kompetencer hertil ligger højt på økonomidirektørers/økonomichefers dagsorden. Også 
McKinsey-analysen peger eksplicit på et stort digitaliseringspotentiale i økonomiopgaver. 
Når økonomiafdelinger er oplagte til at udnytte nye digitale løsninger, skyldes det kort 
sagt, at mange opgaver, der bliver løst i økonomiafdelinger, er gentagne og regelbaserede 
og ikke kræver et menneskeligt skøn. Hver gang en faktura er godkendt, skal banken på 
en bestemt måde have besked om, at et entydigt beløb skal overføres til en konkret 
kreditor fra en konkret i konto i banken. Der er således ikke brug for noget menneskeligt 
skøn. Forventningerne til effektiviseringspotentialet i økonomifunktioner kan måske også 
tilskrives, at økonomifunktioner ikke som udgangspunkt udgør organisationens 
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kerneopgave, og alle organisationer, private såvel som offentlige, gerne ser ressourcer 
allokeret fra administration til kerneopgaver. 
 

Organisationen HK 
HK er en organisation med ca. 1.200 ansatte. Der er 7 lokalafdelinger dækkende hele 
Danmark, 4 sektorer (Stat, Kommunal, Privat og Handel), en A-kasse, HK Danmark (den 
centrale del af HK, også kaldet Forbundet) samt en administrationsenhed (HK 
Administration). Som en del af HK Administration indgår HK Økonomi, altså 
Økonomiafdelingen, som jeg selv er chef for. Der er ca. 30 årsværk i Økonomiafdelingen, 
og Økonomiafdelingen udgøres af 3 teams: Lønteamet, Finansteamet og Budget- og 
regnskabsteamet. Mens der er en teamleder for hhv. Lønteamet og Finansteamet, er jeg 
selv teamleder for Budget- og regnskabsteamet. I Økonomiafdelingen er der som i det 
øvrige HK altovervejende ansat medarbejdere med HK-uddannelse, hvilket afspejler, at 
man historisk altid har rekrutteret HK’ere i HK, uanset jobindhold. Der er dog enkelte 
medarbejdere i Økonomiafdelingen (i Budget- og regnskabsteamet) med akademisk 
uddannelse – selvom også de dog skal være medlem af HK, når de ansat i HK. 
 
På nogle punkter tager HK sin egen medicin i forhold til de løn- og arbejdsforhold, som HK 
kæmper for på vegne af medlemmerne på arbejdspladserne. Når det gælder lønniveau, 
har HK historisk ligget højt, ligesom andre fagforeninger. Det høje lønniveau er noget, som 
HK og de øvrige fagforeninger nu slås med, fordi det medfører meget høje omkostninger. 
For HK som arbejdsgiver har det været en hård kamp at få justeret lønvilkårene internt i 
HK til nogle, der i højere grad afspejler det øvrige arbejdsmarked, og dermed få reduceret 
omkostningerne. Som en konsekvens af denne lønpolitik har medarbejdere ansat i nyere 
tid et lønniveau, der er væsentligt lavere end deres kolleger med højere anciennitet i HK. 
Det indebærer også, at et ledelsesredskab som ”ny løn” ikke findes i HK. 
 
Internt i HK tillægges lederen/ledelse måske en anden rolle eller værdi end i mange andre 
organisationer. Konkret kommer dette eksempelvis til udtryk ved, at selvom ledelsesretten 
er en grundlæggende institution på det danske arbejdsmarked, gælder denne kun delvist 
internt i HK. Formelt har lederne i HK således ikke ret til at afskedige. Man kan som leder 
lave en aftale med en given medarbejder (dvs. med dennes TR) om fratrædelse mod en 
aftalt kompensation, men da det kræver en gensidig aftale, kan det være dyrt. Selvom de 
fleste ledere måske vil benægte, at værktøjer som retten til at afskedige og muligheder for 
at bruge ”ny løn” eller forfremmelser hører til blandt deres mest anvendte 
ledelsesværktøjer, så er det min erfaring, at det kræver stor dygtighed at lede i en 
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organisation, med begrænset ledelsesret, uden disse almindelige ledelsesværktøjer 
potentielt tilstede. 
 
Der er meget lav personaleomsætning i HK Økonomi, hvilket formodentlig bl.a. kan 
tilskrives favorable løn- og arbejdsvilkår. Bortset fra en student og en nyudlært elev har 
ingen i Økonomiafdelingen de seneste tre år, mens jeg har været økonomichef, af egen 
drift skiftet job til en anden organisation. Personaleomsætningen i Økonomiafdelingen i de 
seneste tre år udgøres af: To opsigelser (en CBS-studerende, som fik et mere attraktivt 
studiejob, samt en nyudlært elev), to medarbejdere er gået på pension på de ret favorable 
hvilkår, som man som ansat i HK gennem en årrække er berettiget til, én medarbejder er 
skiftet til et administrationsjob et andet sted i HK, mens HK har ”indgået en aftale” med tre 
medarbejdere, der har forladt HK. Der sker således en vis udskiftning i afdelingen, men 
ingen medarbejdere (udover en student og en nyudlært elev) har de seneste tre år af egen 
drift skiftet job til en anden organisation end HK. Alt andet lige må man ellers forvente, at 
nye medarbejdere i en organisation kan tilføre nye erfaringer, metoder, kompetencer osv. 
Der er således ret høj anciennitet i Økonomiafdelingen og begrænset løbende tilførsel af 
kompetencer og erfaringer fra andre organisationer. 
 
Når det kommer til digitalisering, har HK internt ikke hele vejen rundt taget sin egen 
medicin. Der har i mange år været begrænset fokus på digitalisering og udvikling af 
digitale kompetencer i HK. Inden for de seneste ca. to år er forventningerne til 
udviklingshastighed bredt forstået, herunder specifikt til digitalisering, i HK steget markant. 
HK har fået en digitaliseringsstrategi (med fokus på medlemmerne og meget begrænset 
fokus på administrative funktioner), der er oprettet en udviklingsafdeling i HK og en 
robotics-afdeling med tre-fire faste softwarerobotics-udviklere. Samtidig er der nu en 
artikuleret forventning til mig som økonomichef fra den øverste ledelse om at digitalisere 
med henblik på effektiviseringer. Dette skal ses i lyset af en situation med faldende 
medlemstal og dermed faldende indtægter gennem mange år. Kombinationen af høje 
lønninger (dvs. høje omkostninger) og faldende indtægter presser alle fagforeninger. Da 
fagforeninger typisk har store formuer at trække på, behøver de ikke at tilpasse 
omkostningerne hurtigt, når indtægterne falder, men over en årrække må det forventes, at 
der vil skulle anvendes færre ressourcer til økonomiadministration i HK. 
 

Begrebet digitalisering 
Den danske ordbog beskriver digitalisering som ”1) omsætning af fx data, lyd eller billeder 
til digital form og 1.a udbredelse af elektroniske medier og computerbaserede 
forretningsgange”. Digitalisering dækker således over alt fra indførslen af PC’ere og det at 
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gemme dokumenter digitalt i stedet for i ringbind på reolen til nyere teknologier som 
Internet of Things (IoT), kunstig intelligens (artificial intelligens, AI), Blockchain, 
Cloudløsninger, Advanced Analytica og Robotic Proces Automation (RPA), også kaldet 
softwarerobotter eller bare Robotics. 
 
Netop RPA bliver mere og mere udbredt i disse år. Med RPA kan man automatisere 
gentagne, manuelle og regelbaserede processer. Automatiseringen sker med såkaldte 
softwarerobotter, der kopierer en almindelig medarbejders betjening af organisationens 
forskellige IT-systemer. Robotten programmeres til at gøre præcis det samme som 
medarbejderen, men væsentligt hurtigere, med mange flere arbejdstimer i døgnet (en 
robot har ikke fyraften, weekend, ferie eller sygedage) og med væsentlig færre fejl, end en 
medarbejder laver. 
 
Et eksempel på udbredelsen af RPA kan ses i Statens Administration, der er et såkaldt 
”shared servicecenter” for hele staten. Dvs. at Statens Administration med ca. 270 
medarbejdere har samme rolle over for statens ministerier og styrelser, som HK Økonomi 
med ca. 30 medarbejdere har over for det øvrige HK. Statens Administration vurderer på 
deres hjemmeside, at en tredjedel af deres opgaver er rutineprægede og kan varetages af 
softwarerobotter. Statens Administration oplyser, at en robot kan arbejde seks gange så 
hurtigt som en medarbejder. På hjemmesiden fremhæver Statens Administration følgende 
fem fordele ved RPA for Statens Administration og deres kunder: 
 

• Lavere omkostninger 
• Højere effektivitet 
• Bedre kvalitet (færre fejl) 
• Mulighed for systematisk videns-indsamling og bedre analytisk grundlag 
• Færre kedelige og rutineprægede opgaver for medarbejderne 

 
En forudsætning for, at RPA kan implementeres, er, at arbejdet laves på en ensartet 
måde, ellers er det ikke muligt at programmere softwarerobotter til at løse opgaverne. I 
princippet ændrer RPA ikke ved de konkrete arbejdsprocesser, der bare bliver digitaliseret. 
I praksis kan der typisk være elementer i processen, som skal justeres, for at robotten kan 
arbejde. Eksempelvis er det en forudsætning, at relevante dokumenter er gemt digitalt, da 
robotten ikke kan slå op i eller tage en kopi fra et fysisk ringbind. Hvis de samme 
dokumenter derimod er gemt i et dokumenthåndteringssystem eller på et drev, så kan 
robotten godt slå op eller vedhæfte et dokument til en sag, eksempelvis som et bilag i 
økonomisystemet. Der forudsættes altså en beskrivelse af opgaverne i processer og 



10 
 

dermed en gennemsigtighed samt normalt også en tidsestimering af den oprindelige 
opgaveløsning og den roboticerede opgaveløsning, for at vurdere og hjemtage 
effektiviseringspotentiale. 
 
For den enkelte medarbejderne indebærer dette, at det ikke er tilstrækkeligt, at man 
samvittighedsfuldt løser sine egne opgaver, som man hidtil (’altid’) har gjort. For at arbejde 
med RPA forudsættes det, at opgaverne er beskrevet som processer, og at den samme 
type opgave hver gang løses på den samme måde. Dermed kan robotten overtage alle 
rutineopgaverne, eller den del af en given opgaveproces, der er rutine. Medarbejdere vil 
skulle løfte ikke-rutineopgaverne, f.eks. særligt komplicerede sager, som det ikke er muligt 
eller for kompliceret at programmere roboten til at løse, eller hvor robotten fejler. 
Medarbejdere vil også skulle vedligeholde og videreudvikle robotterne, f.eks. vil en robot, 
ligesom de medarbejdere, som robotten erstatter, skulle ’videreuddannes’ efterhånden 
som systemerne opgraderes til nye versioner. Der er således både elementer af, at 
opgaver i højere grad bliver gjort til rutineopgaver (standardiserede, beskrevet som 
processer) og elementer af, at opgaverne bliver mindre rutineprægede (robotterne 
overtager rutineopgaverne, og medarbejderne fastholder de komplicerede opgaver, 
herunder robotudvikling og -opdatering). 
 

Ledelsesproblemet 
Med udgangspunkt i en samfundsmæssig digitaliseringsdagsorden, de specifikke 
potentialer i digitalisering af økonomiafdelinger samt et internt pres i HK for at reducere 
administrationsomkostningerne opstår der et ledelsesproblem for mig som økonomichef i 
spidsen for en økonomiafdeling, der i højere grad skal udnytte digitaliseringsmulighederne, 
men hvor det går relativt langsomt med at orientere sig mod ny teknologi. 
 
Når der er ikke er tale om en triviel ledelsesopgave, skyldes det primært, at det ikke er 
klart for mig, hvad der skal til for, at medarbejderne i højere grad orienterer sig mod ny 
teknologi og bidrager til at se og realisere potentialet. Jeg kender ikke mine medarbejdere 
tilstrækkelig godt og mangler viden om, hvad der skal til. De særlige 
ledelsesproblemstillinger, der knytter sig til at være i en fagforening, er i denne kontekst et 
vilkår, som jeg ikke kan påvirke. De første 1-1,5 år af min tid som chef for 
Økonomiafdelingen, hvor jeg blandt andet introducerede mine medarbejdere til de meget 
omtalte OEDC- og McKinsey-analyser, oplevede jeg, at medarbejderne i høj grad 
udfordrede hele forudsætningen om, at der overhovedet skulle være behov for mere 
digitalisering. Der er siden sket en udvikling, eksempelvis arbejder det ene team med 
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implementering af Robotics, men det går relativt trægt og tilsyneladende med en vis 
modvilje. 
 
Jeg synes hyppigt, at jeg hører, at det ikke kan lade sig gøre at digitalisere, fordi det tager 
tid fra driften, ligesom jeg mener at høre, at det ikke vil være hensigtsmæssigt af hensyn til 
vores samarbejdspartnere. Mine medarbejdere har ikke udfordret mig eksplicit på deres 
jobsikkerhed.  Som økonomichef kan jeg godt se for mig, at ressourcerne kan gå fra 
transaktioner (”bogholderopgaver”) til opgaver med at udvikle og vedligeholde 
softwarerobotter samt til økonomistyringsopgaver af mere strategisk karakter, så 
Økonomiafdelingen ikke samlet et bliver mindre. Men selv hvis jeg kan overbevise 
organisationen om, at Økonomiafdelingen skaber værdi ved at lave mere strategisk 
økonomistyring, f.eks. beslutningsgrundlag, analyser, business cases etc., så er det ikke 
sikkert, at det er den nuværende medarbejdergruppe, der vil kunne løse disse typer af 
opgaver, eller at de er interesserede i at skifte rutineopgaverne ud med mere 
komplicerede opgaver. 
 
Jeg har brug for viden om, og i forlængelse heraf gerne handlingsanvisninger til, hvordan 
jeg kommer til den ønskede situation. Mit problem (jf. Knudsen & Justesen, 2011): 
 

• Uønsket aktuel situation i form af en økonomiafdeling, der kun i begrænset omfang 
orienterer sig mod ny teknologi. Mens forventningerne hertil fra omgivelserne er 
stigende. 

• Et ønske om, at medarbejderne i Økonomiafdelingen i højere grad byder ind i 
forhold til at se og udnytte digitaliseringsmuligheder. 

• Der er en barriere i form af træghed og en tilsyneladende modstand mod at arbejde 
henimod mere digitalisering. Min erfaring med at forandre dette er, at selvom der er 
bevægelse, så sker det meget langsomt. Og den grundlæggende barriere er, at jeg 
ikke har viden om, hvad der skal til, for at fjerne denne træghed i forhold 
digitalisering. 

 
Mit ledelsesproblem er således, hvordan jeg kan reducere trægheden i forhold til 
digitalisering. Dette er et problem, fordi der er en forventning om, at der fremover skal 
bruges færre ressourcer på administration. At digitalisering er en del af løsningen, er ikke 
bare en lokal organisatorisk, men også en samfundsmæssig dagsorden i disse år. Til dels 
handler det også om min selvrealisering/faglige stolthed/ønske om succesfuldt at forandre 
en økonomiafdeling, ligesom det handler om mit etiske ansvar som leder: Det er min 
ledelsesopgave at sikre, at medarbejderne har forudsætninger for at være efterspurgt 
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arbejdskraft og kunne klare sig på arbejdsmarkedet, hvis dette af den ene eller den anden 
grund skulle blive relevant. 
 

Vidensproblemet 
Barrieren for transformation fra uønsket til ønsket tilstand består i manglende viden. Mit 
vidensproblem er, at jeg er i en tilstand, hvor jeg ikke forstår, hvorfor det går så 
tilsyneladende trægt i Økonomiafdelingen med digitalisering. Jeg har en undren omkring, 
dette, og jeg vil gerne forstå, hvordan medarbejderne ser sig selv i forhold til digitalisering.  
  
Den primære barriere i forhold til at transformere uvidenhed til viden er, at jeg ikke bare 
kan spørge medarbejderne. Dels har medarbejderne måske ikke selv reflekteret over det 
og oplever måske ikke en træghed, og det kan være et temmelig abstrakt emne at 
forholde sig til. Dels kan der være en barriere i forhold til, at det, som den enkelte 
medarbejder vil mene, ikke nødvendigvis er det samme som summen af medarbejdere, 
eksempelvis i et team, mener. Ligesom der kan være nogle grundlæggende antagelser, 
som medarbejderne ikke er bevidste om, og som ikke kan afdækkes ved at spørge direkte. 
Vidensproblemet i denne masteropgave er som udgangspunkt, hvordan medarbejderne i 
de to teams ser sig selv i relation til digitalisering. Dette vidensproblem vil jeg forsøge at 
belyse med udgangspunkt i teori om meningsskabelse. Dermed kan problemet formuleres 
således: 
 
Problemformulering 

- Hvordan konstruerer medarbejderne i Lønteamet og Finansteamet i 
Økonomiafdelingen identitet i relation til digitalisering? 

 
Bidrag fra min for-forståelse til underspørgsmål til problemformuleringen 

Med et udgangspunkt i, at forståelse bygger på for-forståelser, bør man gøre sig sine for-
forståelser klart, så man kan være systematisk i sine tolkninger, og andre kan 
gennemskue og vurdere disse for-forståelser (Halkier, 2016, p. 80). Mine egne antagelser, 
som chef for Økonomiafdelingen gennem tre år, har jeg formuleret i fire hypoteser, der er 
udtryk for min egen for-forståelse og desuden kan bidrage i forbindelse med 
dataindsamlingen, hvor de kan informere min moderatorguide (spørgeguide) således, at 
disse emner adresseres. De fire hypoteser er:  

a) Medarbejderne er bekymrede for arbejdspresset i forbindelse med, at 
digitaliseringsprojekter skal håndteres samtidig med de driftsopgaver, 
medarbejderne i forvejen skal løse. 
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b) Medarbejderne er bekymrede for deres jobsikkerhed, altså at de kan miste deres 
job, fordi digitaliseringen vil gøre dem overflødige, eller fordi de ikke har de rette 
kompetencer. 

c) Medarbejderne er ikke interesserede i at skifte rutineopgaver ud med mere 
komplicerede opgaver, fordi de foretrækker rutineopgaver og/eller vurderer, at de 
ikke har de rette kompetencer til mere komplicerede opgaver. 

d) Medarbejderne er bekymrede for, at digitaliseringen, i udviklingsfasen og/eller sat 
i drift, vil medføre, at de kan give mindre god service til samarbejdspartnere og vil 
få utilfredse samarbejdspartnere og ”skæld ud”. 

 
Hypoteserne, baseret på min egen for-forståelse, synes i udgangspunktet at knytte an 
primært til individuelle bekymringer snarere end til den identitetsskabelse, som jeg med et 
teoretiske udgangspunkt, jf. nedenfor, forventer sker socialt. Det er min forventning, at 
hypoteserne sammen med underspørgsmål med et teoretisk udgangspunkt kan bidrage til 
at besvarelsen af problemformuleringen. 

Teori 
I denne masteropgave udgøres det teoretiske udgangspunkt af teori om meningsskabelse 
samt af elementer fra kulturteori. Weicks sensemakingteori tilbyder et 
socialkonstruktivistisk og procesorienteret alternativ (Murphy, 2015, p. 213) til de klassiske 
motivationsteorier (eksempelvis Hein, 2019). I sensemakingteori er motivation et 
spørgsmål om, i hvor høj grad det lykkes medarbejderne at skabe mening om deres job 
(Murphy, 2015, p. 213). Antagelsen er, at jo mere meningsfyldt medarbejderne oplever 
deres situation, jo større vilje har de til at arbejde (Frankel & Murphy, 2016, p. 453). 
 
Jeg har valgt at inddrage begreber fra kulturteori som supplement til teori om 
meningsskabelse. Både sensemakingteori og kulturteori har fokus på de uformelle dele af 
organisationen, mens sensemakingteori i modsætning til kulturteorien har en 
procestilgang. Analyser om meningsskabelse og kultur kan supplere hinanden (jf. 
eksempelvis Frankel & Murphy, 2016, p. 454 og Murphy, 2015, p. 212). Jeg har valgt at 
inddrage kulturteoriens fokus på de underliggende antagelser i organisationen som et 
supplement til teori om meningsskabelse, fordi jeg vurderer, at det med 
meningsskabelsesteori er vanskeligt at få belyst det, som tages for givet, som ikke er 
erkendt, som der ikke stilles spørgsmålstegn og dermed ikke artikuleres. Ud fra denne 
overvejelse har jeg valgt at inddrage Scheins kulturteori, hvor jeg især vil låne netop det 
begreb, der anvendes om dette, der tages for givet, det som Schein kalder 
grundlæggende antagelser. Jeg ønsker at analysere, om der er nogle ikke erkendte 
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antagelser, der har betydning for den identitet, som medarbejderne skaber om sig selv i 
relation til digitalisering. 
 
Den konkrete organisation HK Økonomi, specifikt to teams, studeres således i denne 
masteropgave gennem en linse, der viser netop disse to teams i denne økonomiafdeling i 
et meningsskabelsesperspektiv med supplerende begreber fra kulturteori, og der er altså 
tale om en organisationsanalyse med fokus på den del af organisationen, der handler om 
meningsskabelse og grundlæggende antagelser. Dermed udelukkes som udgangspunkt 
alternative vinkler/linser, der også kunne fungere som relevante måder at betragte 
organisationen HK Økonomi på, eksempelvis organisationen som strukturer, 
arbejdsprocesser, beslutninger eller som magtrelationer. 
 

Teori om meningsskabelse (sensemaking) 
Karl E. Weick er kendt for sin teori om sensemaking, der har fascineret rigtig mange, men 
Weick kan være svær at få helt greb om. Når man læser Weick, vil man opleve, at han ofte 
citerer andre forskeres bidrag til sensemakingteorien på en meget inkluderende måde, så 
de bidrager med input, og deres bidrag ikke afgrænses eller præcis relateres til Weicks 
eller andres bidrag. Weick har en tilsyneladende afslappet indstilling til definitioner, også af 
sine egne begreber, der kan være uklare og skifter, ikke bare over tid, men også i den 
enkelte artikel kan der være flere forskellige definitioner af det samme begreb. Disse 
udfordringer med at læse og anvende Weick beskrives hos forfattere, der beundrer Weick, 
eksempelvis Murphy (2015) og Hammer & Høpner (2019). Frankel & Murphy (2016) har i 
”Tekster til organisationsanalyse” valgt at anvende en tekst af Murphy, der introducerer 
Weicks teori om sensemaking, i stedet for en originaltekst af Weick, hvilket måske også 
indikerer, at en artikel af Weick vanskeligt kan fungere som et nogenlunde helstøbt og 
tilgængeligt bidrag med tydelige pointer. 
 
Weick præsenterer i sin bog fra 1995, ”Sensemaking in Organizations”, syv karakteristika 
ved sensemaking, der er et relativt sammenhængende og hyppigt citeret bud på, hvad 
begrebet sensemaking dækker. Efterfølgende har Weick dog selv videreudviklet og 
nuanceret sensemakingbegrebet, og Weick har således formuleret adskillige definitioner af 
sensemaking. Sensemakingbegrebet skal forstås bogstaveligt (Weick, 1995, p. 4), og 
sensemakingbegrebet er i sin bredeste mening en metafor, der ”...fokuserer 
opmærksomheden på den ide, at hverdagslivet reelt må ses som en løbende forsøg på at 
skabe orden, der tager konkrete former, efterhånden som individer forsøger at skabe 
orden og lave retrospektiv mening ud af den situation, de befinder sig i” (Weick, 2001, p. 
11). 
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Implikationerne for ledelse, som Weick selv fremhæver, er ikke enkle eller entydige. Weick 
fremhæver selve historiekonstruktionen som en vigtig ledelsesopgave: ”Beslutsomme 
mennesker er mennesker, som tager et resultat og bagudrettet konstruerer en historie, der 
fremstår, som om den har ledt direkte til resultatet” (1995, p. 184). Weick fremhæver 
generelt, at den væsentlige ledelsesopgave er at have fokus på de processer, gennem 
hvilke der skabes mening, og eksempelvis ikke have fokus på beslutningsprocesser. 
Faktisk er det snarere fælles oplevelser end fælles mening, som knytter organisationer 
sammen (Weick, 1995, p. 188). Lederens opgave er at facilitere, at fælles handlinger og 
oplevelser og fælles italesættelse, da det er en forudsætning for at dele mening, at folk 
kan mødes og tale om deres fælles oplevelse og forhandle en fælles måde at tale om den 
på. Et væsentligt bidrag omkring ledelse er anbefalingerne om at se forandringer som 
løbende frem for episodiske (Weick & Quinn, 1999). 
 
De syv karakteristika ved sensemaking 

Weick (1995) præsenterer syv karakteristika ved sensemaking, som nedenfor kort er 
introduceret. Den ikke helt ukomplicerede oversættelse til danske begreber tager her 
udgangspunkt i Murphy (2015) samt Hammer & Høpner (2019). Sensemaking forstås som 
en proces, der er: 
 

1. Funderet i identitetskonstruktionen 
2. Retrospektiv 
3. Enacter meningsfulde omgivelser 
4. Social 
5. Igangværende 
6. Fokuseret på og af udvundne tegn 
7. Drevet af plausibilitet snarere en præcision 

 
Funderet i identitetskonstruktion 

Mennesker forsøger aktivt at skabe sensemaking, når man oplever en manglende 
bekræftelse af sit jeg, og sensemaking opstår i forbindelse med opretholdelsen af en 
konsistent positiv selvopfattelse. Processen, som udvikler og udskifter en persons 
skiftende opfattelse af selvet, sker for at realisere et positivt selvbillede: behov for 
selvforskønnelse (en søgen efter/opretholdelse af en positiv, kognitiv og følelsesmæssig 
tilstand om selvet), et ønske om at opfatte sig selv som kompetent og effektiv samt endelig 
et behov for selvkonsistens (et ønske om at føle og opleve sammenhæng). Hvis negative 
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billeder truer en af disse selvrepræsentationer, kan mennesker ændre den mening, de 
skaber med billederne, selvom dette er ensbetydende med en redefinition af den 
organisatoriske identitet. Det spejl, som mennesker ser sig selv i, kan være helt 
bogstaveligt, som eksempelvis når man skal forklare (og dermed retfærdiggøre) over for 
eksempelvis en nabo, hvor man arbejder.  
 
Identitetsskabelsen sker i interaktion mellem selvet og omverdenen og er samtidig 
selvrefererende. Identitet konstrueres i en indre social proces. Men identitetsskabelsen 
sker i en interaktionsproces med omverdenen, hvor meningsskaberen gennemgår en 
kontinuerlig redefinition, forsøger at afklare hvilket af sine selver, der er passende, og 
skifter definitioner af sig selv og ”det derude”, således at meningsskaberens definition af 
selvet og af det derude foregår i en vekselvirkning. Mennesker lærer om deres identiteter 
ved at projicere dem ud på omgivelserne og observere konsekvenserne, og mennesker 
forsøger på samme tid at forme og reagerer på de omgivelser, de møder. Sensemaking er 
selvrefererende i den forstand, at det kan være selvet, snarere end omgivelserne, der er 
behov for at fortolke. ”Hvad situationen vil have betydet for mig, dikteres af den identitet, 
jeg antager i håndteringen af den.” Eller med et andet citat ”Jeg identificerer tegn på, hvad 
situationen betyder, fra det selv, som føles mest relevant i forhold til håndteringen af den, 
og langt mindre fra, hvad der sker derude” (Weick, 1995, p. 28). 
 
Retrospektiv 

Weick nævner selv retroperspektivet som det mest kendetegnende karakteristikum ved 
sensemaking. Dannelsen af betydning er en opmærksomhedsproces, vel at mærke en 
opmærksomhed mod det, der allerede er sket. Det, der sker i det pågældende øjeblik, vil 
påvirke det, der bliver opdaget, når man ser tilbage, fordi opmærksomheden er rettet 
bagud fra et specifikt her og nu. Fordi det, der skal fortolkes, allerede har fundet sted og 
kun er en erindring, vil alt, der påvirker hukommelsen, påvirke den mening, der dannes ud 
fra disse erindringer. Det indebærer også, at stimulus-respons eller årsag-virkning ikke 
findes, da årsagen først defineres, når handlingen opdages, og valg af årsagen påvirker 
valget af, hvad virkningen betyder. 
 
Samtidig har alle mennesker typisk mere end ét ”projekt” undervejs med forskellige grader 
af bevidsthed om disse projekter. Derfor er der ikke nogen garanti for klarhed. En 
oplevelse er flertydig og kan give mange slags mening, der kan være i modstrid med 
hinanden. I retrospektiv sensemaking kan der være behov for at syntetisere mange 
forskellige projekter, fordi der er mange forskellige mulige betydninger, altså en 
flertydighed, der kan give forvirring. Mere konkret vil mennesker, der kender resultatet af 
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en kompleks, forudgående historik med sammenflettede, uforudsigelige begivenheder, 
huske denne historie som værende langt mere determineret, så den ”uvægerligt” ville føre 
til det resultat, de allerede kender. Dvs. at tilbageblikket strammer de kausale koblinger og 
rekonstruerer en historie som sammenkoblede begivenheder, der førte direkte til resultatet 
(Weick, 1995, p. 28). 
 
Enacter meningsfulde omgivelser 

Handling (enactment) er afgørende for sensemaking (Weick, 1995, p. 32). Hammer & 
Høpner oversætter begrebet enactment til ’skabe i handling’, hvilket Weick har bifaldet 
(Hammer & Høpner, 2019, p. 27). Aktørerne ’handler mening til live’. Mennesker i 
organisationer producerer ofte selv en del af de omgivelser, som de står overfor (Weick, 
1995, p. 30). Aktørerne har måske en fornemmelse af, hvad der foregår, og handler i 
overensstemmelse hermed, hvorved dette bliver tilfældet. Der er således et bias i, at 
aktørerne lettere får øje på reaktioner, der bekræfter deres eget billede af, hvad der 
foregår, samtidig med at aktørerne påvirker omgivelserne i denne retning. Forskellen fra 
fortolkning er, at i fortolkning antager vi, at det, som fortolkes, ikke påvirkes i 
fortolkningsprocessen. Mens, når noget enactes, så er der en vekselvirkning mellem det, 
som enactes, og meningsskabelsen om det, dvs. at aktørerne ikke bare fortolker, men 
medskaber deres omgivelser (Murphy, 2015, p. 22 ff). 
 
Med afsæt i sensemakingteori vil vi få øje på, at aktører i organisationer handler, som de 
gør, fordi det er i overensstemmelse med den mening, som de er ved at skabe, og med 
afsæt i sensemakingteori forklarer vi folks handlinger ved at analysere deres 
meningsskabelse (Murphy, 2015, p. 22). 
 
Social 

Adfærd er formet af andres adfærd – uanset om disse er imaginære eller fysisk tilstede. 
Tanker, følelser og adfærd hos enkeltpersoner påvirkes af den faktiske, imaginære eller 
implicitte tilstedeværelse af andre. (Weick, 1995, p. 39). Sensemaking sker aldrig isoleret, 
men foregår altid i relation til andre, uanset om disse andre ved det. Selvom vi ikke er i 
dialog med andre, så har det sociale alligevel en vigtig plads, vi overvejer, hvad de andre 
vil mene om dette eller hint, eksempelvis hvordan de vil tænke om det, der kommer fra 
omverdenen, f.eks. fra chefen, og det sociale aspekt handler i høj grad om vores 
forestillinger herom (Hammer & Høpner, 2019, p. 98). 
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Igangværende 

Sensemaking er en løbende proces. ”At forstå sensemaking er at være opmærksom på de 
måder, hvorpå mennesker klipper øjeblikke ud af kontinuerlige strømme og udvinder tegn 
af disse øjeblikke” (Weick, 1995, p. 43). Afbrydelse af strømme er en anledning til en 
følelsesmæssig reaktion, der baner vej for følelser, der påvirker sensemaking. Mennesket 
er fordybet i strømme, som bliver mest tydelige, når de bliver afbrudt. Det kan være 
afbrydelsen af en forventning, der kan give anledning til følelser. Sammenhængen mellem 
følelser og sensemaking kan opsummeres således: 

”Følelser er det, der sker mellem tidspunktet, hvor en sekvens afbryder, og 
tidspunktet, hvor afbrydelsen fjernes, eller en erstattende respons findes, som giver 
mulighed for at gennemføre sekvensen. Indtil en af disse begivenheder indtræffer, 
øges den autonome ophidselse. Når afbrydelsen først indtræffer, iværksættes 
forstærket indsats for at gennemføre den oprindelige, afbrudte sekvens. Hvis der er 
mange forskellige måder, en sekvens kan gennemføres på, er det ikke sandsynligt, 
at der vil opstå megen ophidselse. Det indikerer, at generalister samt mennesker, 
som kan improvisere, bør udvise mindre følelsesrelateret adfærd og færre ekstreme 
følelser” (Weick, 1995, p. 46). 

Negative følelser kan således forventes at opstå, når en organiseret adfærdsfrekvens 
afbrydes uventet, og afbrydelsen tolkes som skadelig eller ødelæggende. Der er mindst to 
kilder til positive følelser relateret til afbryder: dels når der sker en uventet fjernelse af 
forstyrrende stimulus, eller uventet acceleration af gennemførelsen af en plan (Weick, 
1995, p. 47). 
 
Fokuseret på og af udvundne tegn 

”Udvundne tegn (eller ledetråde) er enkle genkendelige strukturer, som er frø, hvorfra 
mennesker udvikler en større mening i det, der foregår” (Weick, 1995, p. 50). Mennesker 
udvælger tegn, og broderer videre på disse tegn, og tolker konsekvensen af disse tegn 
meget mere stærkt, end der egentlig var grundlag for i det oprindelige materiale, hvoraf det 
udvalgte tegn blev udvundet. Det udvalgte tegn udvælges ikke tilfældigt, men efter en 
søgning eller filtrering, hvor man netop lægger mærke til bestemte udvalgte tegn. 
Tolkningen afhænger af konteksten, som tegnet udvindes i, og der sker en social tolkning 
af det udvundne. Weick fremhæver tillid til tegnene som et væsentligt punkt, og her spiller 
enactment en væsentlig rolle. Når man først har udvundet tegn, agerer man derefter: 

”Fordi udvundne tegn er afgørende i deres kapacitet til at skabe handling, er 
meningsskabelsesprocesser ofte tilgivende. Næsten en hvilken som helst reference 
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kan fungere, fordi det stimulerer en kognitiv struktur, som fører folk til at handle med 
større intensitet og dermed erstatter en imaginær orden med en materiel orden” 
(Weick, 1995, p. 55). 

Altså en form for selvopfyldende profeti. ”Når først sensemaking er i gang, har den en 
tendens til at bekræfte troen gennem sin indvirkning på handlinger, der gør det materielt, 
som man tidlige blot forestillede sig” (Weick,1995, p. 55). 
 
Drevet af plausibilitet snarere en præcision 

Der behøver ikke være præcision tilstede for, at der kan laves sensemaking. 
”Sensemaking handler derimod om plausibilitet, pragmatik, sammenhæng, fornuft, 
skabelse, opfindsomhed og instrumentalitet” (Weick, 1995, p. 57). Dette hænger også 
sammen med, at sensemaking handler om videreudvikling af et bestemt referencepunkt 
eller af allerede udvundne tegn, dsv. hvor et tegn knyttes sammen med en allerede 
tilstedeværende idé, f.eks. sammenknytningen af et tegn med et allerede tidligere 
udvundet tegn fra fortiden. Meget væsentligere end præcision er det, at det, som er 
enacted, giver en handlingsramme eller en mulighedsramme, og de muligheder, der ligger 
inden for handlingsrammen, er det, som man ser og finder meningsfulde, mens det, der 
ligger udenfor rammen, afvises. Weick henviser selv til sit klassiske eksempel med 
soldaterne, der farer vild og redder livet ved at finde vej gennem Alperne med et kort over 
Pyrenæerne (Weick, 2005, p. 89). 
 
Præcision er altså på ingen måde en nødvendighed. En nødvendighed er derimod noget, 
der kan opretholde plausibilitet og sammenhæng, som indbefatter tidligere erfaringer, som 
kan konstrueres retrospekt, men bruges fremtidigt, dvs. en god historie, der kan fungere 
som årsagskort, der kan skabe eller genskabe mening og mønstre og skabe orden og 
mening i fremtiden.  
 

Kulturteori 
Organisationskultur var stort i 1980’erne og var centrum for organisationteorien langt ind i 
1990’erne (Schultz, 2014). Kulturen udspringer af de uudtalte grundlæggende antagelser 
om, hvordan verden hænger sammen, og reducerer behovet for kritisk refleksion og 
kritiske spørgsmål (Schultz, 2014).  
 
Den nok største bidragsyder er Edgar H. Schein, og Scheins kulturteori er stadig den, som 
efterfølgende bidragsydere, eksempelvis Martin (1992, 2002) og Schultz (1990) relaterer 
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deres bidrag om kulturteori til (Schultz, 2014). Schein har en klar definition af 
organisationskultur:  

“Et mønster af grundlæggende antagelser, der er opfundet, opdaget eller udviklet af 
en bestemt gruppe, samtidig med, at den lærer at klare sine problemer i forbindelse 
med ekstern tilpasning og intern integration, og som fungerer godt nok til at blive 
betragtet som gyldige og derfor bør læres til nye medlemmer som den korrekte måde 
at opfatte, tænke og føle på i relation til disse problemer” (Schein, 2010, p. 18). 

Kulturen bør iflg. Schein analyseres på tre niveauer, hvor de grundlæggende antagelser 
og eventuelle spændinger imellem niveauerne er det vigtigste (Schein, 2010, p. 23 ff.) 

• Det øverste niveau, artefakter, er mest synligt. Artefakter er de fænomener, som 
man umiddelbart kan se, høre og føle. Det kan eksempelvis være de fysiske 
rammer, sproget, teknologien, dress-code, organisationsdiagrammer, synlige 
ritualer samt de myter og fortællinger, som man fortæller i organisationen. 

• Skueværdier udgøres af både socialt validerede værdier og værdier, der ikke er 
socialt validerede. Når en given antagelse synes at virke, kan den blive en 
skueværdi og derefter en grundlæggende antagelse. Men det er langt fra alle 
skueværdier, der går gennem denne forandring. Mange skueværdier vil vedblive 
ikke at blive socialt valideret. Og nogle skueværdier, eksempelvis strategiplaner 
eller en organisations formelle værdier, vil være i direkte modstrid med de 
grundlæggende antagelser. 

• Grundlæggende antagelser er de ubevidste, taget-for-givet antagelser og 
værdier, som er styrende for adfærd, opfattelser, tanker og følelser. 

 
Ifølge Schein er det lederens væsentligste strategiske opgave at identificere, hvornår 
kulturen og særligt de grundlæggende antagelser ikke mere er hensigtsmæssige i forhold 
de udfordringer, som organisationen står overfor. Og i forlængelse heraf er det lederens 
opgave at ændre dette. Scheins tilgang er som udgangspunkt i mindre grad processuel, 
og grundlæggende har Schein en tilgang til kultur som noget, der kan optimeres. Schein 
har dog selv kommenteret sine egen tidligere bidrag til kulturteorien og bevæget sig i en 
lidt mere socialkonstruktivistisk retning i de forskellige udgaver af sin oprindelige bog 
”Organizational Culture and Leadership”, der første gang blev publiceret i 1985 og senest i 
en 5. udgave i 2017 (Schultz, 2014). 
 
Fordi jeg vurderer, at Scheins fokus på det ubevidste, tagen-for-givet er relevant i forhold 
til at forstå medarbejdernes meningsskabelse i relation til digitalisering, har jeg valgt at 
tage udgangspunkt i Scheins tilgang til kultur, vel vidende, at der inden for 
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organisationskulturen findes skoler med en mere processuel tilgang til organisationskultur 
(Schultz, 2014). Martin (1992) påpeger, at Schein alene har fokus på 
integrationsperspektivet, altså det fælles, men overser differentieringsperspektivet og 
fragmenteringsperspektivet, som dækker det, der er uafklaret, som man er uenige om på 
tværs af organisationen, eller som man forsøger at få på plads. I modsætning til i Scheins 
kulturforståelse, har Martin fokus på organiseringsprocesser, ligesom i sensemakingteori 
(Frank & Murphy, 2016, p. 284 ff). Mit udgangspunkt for at inddrage netop Scheins 
kulturteori er en forventning om, at en analyse ud fra Scheins begreb om grundlæggende 
antagelser kan bidrage til at forstå konstruktionen af identitet i den konkrete case. 
 

Bidrag fra teori til underspørgsmål til problemformuleringen 
For at afgrænse opgavens fokus har jeg valgt, at problemformuleringen adresserer 
identitetsskabelse fremfor det bredere begreb meningsskabelse, selvom udgangspunktet i 
teorien er, at elementerne hænger sammen. Mit fokus er således på at forstå 
medarbejdernes identitetsskabelse i relation til digitalisering. Med et teoretisk 
udgangspunkt heri, er mit underspørgsmål 1) hvordan medarbejderne konstruerer en 
identitet, der kan understøtte et positivt selvbillede. Heri ligger en teoretisk antagelse om, 
at det vigtigste for identitetskonstruktion er bevarelsen af et positivt selvbillede. 
Underspørgsmål 2) til besvarelse af problemformuleringen tager udgangspunkt i min for-
forståelse, jf. ovenfor, formuleret i fire hypoteser. Undersøgelsesspørgsmål 3) tager et 
teoretisk udgangspunkt i kulturteori og bygger på en teoretisk baseret forventning om, at 
der vil findes grundlæggende antagelser om, hvordan verden hænger sammen, som der 
ikke stilles spørgsmålstegn ved, og som bidrager til plausibiliteten i forbindelse med 
konstruktionen af identitet. 
 
Tre underspørgsmål til besvarelse af problemformuleringen 

De tre underspørgsmål, der skal bidrage til besvarelse af problemformuleringen: 
 

1) Hvordan konstruerer medarbejderne i teamet identitet, der understøtter et positivt 
selvbillede. 

2) (Hvordan) indgår antagelserne formuleret i hypoteserne i identitetskonstruktionen. 
3) Hvilke grundlæggende antagelser findes i de to teams, forstået som uerkendte 

fælles opfattelser i teamet af, hvordan verden hænger sammen. 

Metode 
Det videnskabsteoretiske udgangspunkt i masteropgaven er moderat 
socialkonstruktivistist, det vil sige med et udgangspunkt om, at det, vi analyserer, 
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afhænger af, hvordan vi iagtager det, hvilket igen hænger sammen med vores sprog 
(Knudsen, 2009). Jeg har et forståelsesproblem og anvender en forstående forskningstype 
i modsætning til en forklarende tilgang (Launsø et al., 2017, p. 43; Knudsen, 2009, p. 16 
og Karpatschof, 2015, p. 452). Perspektivet er de udforskedes, og deres subjektive 
oplevelser og fortolkninger udgør netop selve datamaterialet. I forbindelse med 
masteropgavens diskussion åbnes dog for et handlingsrettet perspektiv med normative og 
handlingsrettede elementer, der ’”…sigter mod at komme med handlingsrettede 
anbefalinger om, hvad der kan/skal/bør gøres” (Knudsen, 2009, p. 16). Der er i forbindelse 
med denne masteropgave ikke tale om aktionsforskning, hvor det handler om at 
kombinere forskningen med praktisk forandring (Knudsen, 2009, p. 12; Launsø et al, 2017, 
p. 104). Det har netop ikke været udgangspunktet, at masteropgaven i sig selv har skullet 
påvirke medarbejderne. 

 

Casestudiet og fokusgruppeinterview som metode 
I denne masteropgave er det hensigten at forstå, hvordan medarbejderne i den konkrete 
case, bestående af to teams i Økonomiafdelingen i HK, skaber identitet i relation til 
digitalisering. Genstanden for analysen udgøres specifikt af de to teams, og det er ikke 
min forventning, at der kan generaliseres ud fra min kvalitative analyse heraf. Valget af 
den konkrete case kan primært tilskrives min ledelsesmæssige interesse for denne case. 
Kontekstbunden viden er værdifuld, også mere værdifuld end ”nytteløs søgen efter 
forudsigende teorier og universalbegreber” (Flyvbjerg, 2015, p. 502).  
 
Dataindsamling er sket via fokusgruppeinterview. Med et socialkonstruktivistisk 
videnskabsteoretisk udgangspunkt kan man ikke skelne mellem begivenheder og 
handlinger og interviewdata som beretninger om begivenheder og handlinger. Alle typer af 
data betragtes som sociale handlinger (Halkier, 2015, p. 138). Fokusgrupper er fagligt 
fornuftigt at bruge, hvis forskningsspørgsmålene i ens undersøgelse lægger op til at 
producere viden om sociale gruppers fortolkninger, interaktioner og sociale normer 
(Halkier, 2016, p. 16). Jeg har valgt fokusgruppeinterview som metode til dataindsamling 
med en forventning om, at der dermed kan skabes data, der kan bidrage til at forstå, 
hvordan medarbejderne i de to teams socialt konstruerer identitet i relation til digitalisering. 
 

Udvælgelse og sammensætning af fokusgrupper 
Der er sammensat to fokusgruppen med medarbejdere fra de to teams, der udgør casen. I 
sammensætning af fokusgrupperne har jeg overvejet spørgsmålet om heterogenitet, dvs. 
maksimum variation med så mange forskelle som muligt repræsenteret, versus 
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segmentering. Ud fra et hensyn til heterogenitet kunne man vælge at sammensætte en 
fokusgruppe så vidt muligt ud fra forskellighed i alder, køn, anciennitet, teamtilhørsforhold 
mv., hvilket man typisk ville gøre, hvis formålet med analysen var at skabe generaliserbare 
data. Jeg har valgt at segmentere deltagerne fokusgrupperne ud fra teamtilhørsforhold for 
netop at indsamle data om disse to teams. Det har indgået i overvejelserne, at 
erfaringsgrundlaget i de to teams er ret forskelligt, så deltagere i en fokusgruppe 
sammensat på tværs af teams kunne have svært ved at tale meningsfuldt med hinanden 
og få meningsskabelsen, der foregår i teamsne, tydeligt frem. Dette har jeg vurderet 
vigtigere end en modgående overvejelse om, at fokusgrupper på tværs af teams kunne 
give flere anledninger for deltagerne i fokusgrupperne til at udfordre hinanden og dermed 
bidrage til at tydeliggøre identitetskonstruktioner og grundlæggende antagelser. 
 
Finansteamet er udvalgt ud fra overvejelser om tre parametre: Digitaliseringspotentiale, 
nylig erfaring med implementering af RPA samt, hvad jeg oplever som modstand mod 
digitalisering. Det store potentiale skyldes, at en stor andel af teamets opgaver er 
gentagne og rutineprægede og dermed oplagte til at overtages af softwarerobotter (RPA). 
Finansteamet har nylig gjort nogle erfaringer med RPA. På den tredje parameter er det 
min oplevelse, at modstanden mod digitalisering generelt er størst i Finansteamet, og det 
er min forventning, at medarbejdernes modstand mod digitalisering vil komme tydeligst til 
udtryk i denne gruppe. 
 
Fokusgruppen fra Finansteamet udgjordes af seks personer, mens Finansteamet i alt er 
på ti personer samt en teamleder. Fokusgruppen var sammensat af de medarbejdere, der 
var på arbejde i den uge, hvor interviewet blev afholdt, i ugen før, hvor interviewet blev 
aftalt, samt uden medarbejdere nyligt startet i teamet. Det sidste hensyn valgte jeg for at 
skåne og ikke skabe en anledning for teamet til at påvirke nye medarbejdere. 
Teamlederen, dvs. medarbejdernes nærmeste leder, deltog efter aftale ikke, ud fra en 
overvejelse om at minimere antallet af chefer til stede ved fokusgruppeinterviewet. 
 
Lønteamet fungerede som pilotfokusgruppe, hvor jeg testede interviewformatet og rollen 
som moderator af. Interviewet fungerede fint, og data indgår i analysen sammen med data 
fra fokusgruppeinterviewet med Finansteamet. Lønteamet består af ni medarbejdere samt 
en teamleder. Og her var det rent praktisk vanskeligt at samle hele teamet, så 
fokusgruppen udgjordes af fire personer, der var udvalgt efter, at de var på arbejde i den 
uge, hvor interviewet blev afholdt, i ugen før, hvor interviewet blev aftalt, samt at de ikke 
inden for meget kort tid var startet i teamet. Teamlederen deltog ikke i fokusgruppen. 
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Tabel: Fokusgruppedeltagernes køn, alder og anciennitet 
 Køn Alder Anciennitet i HK 

Lønteamet    
MT Mand 43 år 4 år 
TJ Kvinde 58 år 26 år 
MH Kvinde 37 år 10 år 
HF Kvinde 51 år 5 år 
Finansteamet    
UH Kvinde 56 år 5 år 
AH Kvinde 37 år  17 år 
MK Kvinde 42 år 21 år 
BL Mand 61 år  10 år 
HK Kvinde 49 år  5 år 
LS Kvinde 59 år  34 år 

 

Gennemførsel af fokusgruppeinterviewet 
De to fokusgruppeinterviews er gennemført i oktober 2019, og jeg har selv fungeret som 
moderator. Jeg forsøgte at skabe en uformel stemning. Rent praktisk foregik de to 
fokusgruppeinterview i Økonomiafdelingens eget mødelokale med medbragt kage og slik 
for at holde interviewet uformelt. Begge interviews varede cirka 1,5 time uden pauser. 
Begge interview blev optaget på telefon og ipad, der lå på mødebordet, hvilket måske 
virkerede hæmmende for deltagerne til at begynde med, men tilsyneladende hurtigt blev 
glemt. 
 
Fokusgruppeinterviewene har været gennemført med en ret stram model med en høj grad 
af facilitering og konkrete øvelser, men med relativt åbne spørgsmål. Den høje grad af 
facilitering har jeg valgt ud fra overvejelser om, at deltagerne i fokusgrupperne allerede 
kender hinanden, og at de allerede har en relation til mig som deres chef. At deltagerne 
kender hinanden godt i forvejen gør, at der er brug for facilitering for at bringe deltagerne 
til at sige de meninger højt, der allerede for længst er etableret, og dermed måske også 
bidrage til synliggørelse af de underliggende antagelser. At jeg er deltagernes chef, med 
en åbenlys magtrelation tilstede (selvom den ganske vist er mindre udtalt i HK end i 
mange andre organisationer), gjorde også, at jeg søgte via konkrete øvelser at gøre det 
trygt for medarbejderne at bidrage. Endelig var jeg forberedt på, at uden en høj grad af 
styring, var der risiko for, at 1-2 deltagere med en etableret magtposition i gruppen ville 
dominere, og at en styret proces faktisk er den bedste vej til at lade den sociale interaktion 
i gruppen udfolde sig og gøre data rigere. I interviewet med Lønteamet er der god balance 
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i, hvor meget de fire deltagere siger. I interviewet med Finansteamet lykkedes det kun 
delvist at undgå, at 1-2 medarbejdere dominerede interviewet. 
 
I introduktionen (bilag 1) var det primære fokus at forventningsafstemme om formålet med 
undersøgelsen og selve fokusgruppeformatet samt ikke mindst at fungere 
tryghedsskabende ved at understrege, at der ikke er rigtige eller forkerte svar er i et 
fokusgruppeinterview. Dette også med henblik på at understøtte deltagelse fra alle i 
gruppen. 
 
Moderatorguiden (bilag 2) var udformet med henblik på at sikre, at deltagerne i interviewet 
fik berørt alle for medarbejderne relevante vinkler på meningsskabelse om digitalisering, 
herunder vinkler, der kunne bidrage til at besvare problemformuleringen ved at bidrage 
med data til besvarelse af de tre underspørgsmål. Moderatorguiden var, udover intro og 
afrunding, opdelt i fem elementer, bestående af en række ret åbne såkaldte 
startspørgsmål samt øvelser. Startspørgsmålene var flere gange kombineret med konkrete 
øvelser, hvor deltagerne eksempelvis blev bedt om at skrive tre ting ned på kort, som de 
forbandt med et givent emne, og efterfølgende i fællesskab gruppere eller prioritere for at 
understøtte en dialog i fokusgruppen. 
 

Metodemæssige og etiske overvejelser 
Der kan være en metodemæssig udfordring i, at fokusgrupperne udgøres af de formelle 
teams i organisationen, da det må forventes, at der allerede gennem mange år er 
forhandlet om identitet og etableret grundlæggende antagelser, så dette i forbindelse med 
interview kun sker i begrænset omfang. Ligesom deltagerne allerede har positioneret sig i 
bestemte roller og magtpositioner, der må forventes at genfindes i interviewsituationen, 
hvor der også må forventes en vis social kontrol over for afvigende meninger. Den 
konkrete imødegåelse har bestået i tilrettelæggelsen af faciliteringen. Man kan også 
argumentere for, at de allerede eksisterende gruppedynamikker kan betragtes som en 
styrke, fordi det giver et mere validt billede af de forhandlede meninger i teamet end 
individuelle interviews, ligesom netop dette, at fokusgruppen interagerer i kendte sociale 
positioner og magtrelationer, kan ses som et vilkår for al social interaktion (Halkier, 2016, 
p. 34). 
 
Ved at anvende fokusgruppeinterview til dataindsamling frem for eksempelvis individuelle 
interview har jeg afskåret mig fra at få indsigt i de enkelte medarbejderes oplevelser uden 
påvirkning af social interaktion med kollegerne. Eventuelt kunne suppleres med 
individuelle interviews, hvor de interviewede kunne være mere frisatte social kontrol, men 
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selvom dette måske kunne give bedre plads til afvigende meninger, er det omvendt 
forventeligt, at også enkeltpersoners meninger er socialt konstruerede, så der heller ikke i 
individuelle interviews ville findes afvigende meninger. Dataindsamling baseret på 
individuelle interview ville måske give mig en vis indsigt i medarbejdernes livsverden 
(Tanggaard & Brinkmann, 2015, p. 31). Men der kunne være andre metodemæssige og 
etiske udfordringer ved at sætte medarbejderne i en 1:1 interviewsituation med deres chef. 
 
Med socialkonstruktivistiske briller er det klart, at fokusgruppeinterview i sig selv er en 
anledning til at påvirke meningsskabelsen, der ellers ikke ville have eksisteret. Og det man 
spørger ind til, retter deltagernes opmærksomhed mod tegn, som de måske ellers ikke 
ville have udvundet og skabt mening om (Murphy, 2015, p. 207). Ligesom det også kan 
være vanskeligt at opnå en analytisk distance, når man studerer aspekter ved sin egen 
organisation (Knudsen, 2009, p. 12). At jeg selv er en del af organisationen indebærer, at 
jeg selv påvirker og selv er underlagt, ligesom min egen forståelse er socialt konstrueret, 
og jeg foretager selv en løbende retrospektiv meningsskabelse af min tid som 
økonomichef i HK. 
 
I forhold til en analyse af sensemaking ville det have været en fordel at observere og 
kortlægge meningsskabelsen i organisationen over en længere periode, fremfor i et enkelt 
nedslag i form af en fokusgruppeinterview, men dette har ikke været praktisk muligt. 
Omvendt man kan måske sige, at fokusgruppeinterviewet anvendes til at sammenligne, i 
hvor høj grad mine fortolkninger baseret på netop løbende observationer gennem en 
længere periode i HK Økonomi, formuleret i fire hypoteser, passer med medarbejdernes 
egne fortolkninger. Fokusgruppeinterviews vil formodentlig kun i begrænset omfang 
bidrage med data om, hvad der ubevidst tages for givet, det som iflg. Schein kan kaldes 
grundlæggende antagelser. Det er min forventning, at der ved at sammenligne de to 
fokusgruppeinterviews kan identificeres forskelle mellem grundlæggende antagelser i de 
to teams, men næppe identificeres et fuldt billede af alle grundlæggende antagelser. 
 
At jeg som moderator er fokusgruppedeltagernes chef, er en åbenlys udfordring (Launsø 
et al., 2017, s. 36). Som moderator har jeg i de to interviewsituationer haft fokus på ikke at 
udfordre deltagerne på deres udsagn for at undgå, at de oplevede at blive udfordret af 
deres chef og undgå meningsudveksling mellem moderator og deltagere. I stedet for har 
jeg forsøgt at bede deltagerne uddybe deres udsagn eller spurgt ind til, om de øvrige 
deltagere ville supplere. Metodemæssigt kan det have medført nogle svagheder, hvor det 
på nogle punkter ville have ført til rigere data, hvis udsagn eller holdninger var blevet 
udfordret lidt. 
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Det er min hensigt at beskrive den identitet, som medarbejderne selv opfatter at have. Det 
vil sige, at analysen i princippet kan verificeres af de interviewede medarbejdere. Dette 
vurderer jeg både metodemæssigt og etisk (Brinkmann, 2015, p. 463 ff.) er det rigtigste. 
Alligevel er der en risiko for, at medarbejderne ikke føler sig loyalt repræsenteret, eller 
bare for, at anvendelsen af teoretiske begreber kan stå i vejen for, at medarbejderne fuldt 
og helt kan genkende deres identitet i analysen. Det er generelt en potentiel metodisk 
vanskelighed ved den forstående forskningstype, at folk kan have mangelfulde billeder af 
de mekanismer og sammenhænge, der faktisk styrer deres handlinger (Launsø et al, 
2017, p. 32 og p. 187). Især i analysen af de mere grundlæggende antagelser er der tale 
om afdækning af noget, som medarbejderne netop ikke er bevidste om, og måske ikke 
umiddelbart vil kunne verificere. I diskussionen har jeg valgt at problematisere og 
perspektivere medarbejdernes selvbillede, da jeg mener, at dette er essentielt for at kunne 
reflektere over de ledelsesmæssige implikationer, selvom jeg kan se, at der er en potentiel 
etisk udfordring i, at medarbejderne ikke nødvendigvis er enige og decideret kan føle sig 
misfortolkede. 
 

Kodning/strukturering af fokusgruppeinterviewdata 
Begge fokusgruppeinterview er blevet renskrevet (bilag 3 og 4). Jeg har struktureret data 
med med et deduktivt udgangspunkt i det teoretisk udledte underspørgsmål 1) om positivt 
selvbillede, samt underspørgsmål 2) der afspejler fire hypoteser baseret på min egen for-
forståelse om arbejdspres, jobsikkerhed, rutineopgaver, reaktioner fra 
samarbejdspartnere. Derimod er det ikke ved hjælp af kodning men først i forbindelse med 
sammenligningen af de to teams, at underspørgsmål 3) om grundlæggende antagelser 
søges besvaret. 
 
Udsagn præsenteret i analysen er udvalgt efter repræsentativitet. Hvor det har haft en 
selvstændigt formål at vise den sociale interaktion mellem deltagerne, er små bidder af 
dialoger udvalgt til at blive præsenteret i analysen. Fokus har dog ikke været på 
interaktionen mellem deltagerne, og der er ikke udarbejdet eksempelvis en 
positioneringsanalyse (Halkier, 2015, p. 150).  

Analyse 
Formålet med analysen er at forstå, hvordan medarbejderne konstruerer identitet i relation 
til digitalisering. De to første underspørgsmål er først søgt besvaret separat for de to 
teams. Efterfølgende er de to teams sammenlignet, og jeg har søgt at besvare 



28 
 

underspørgsmål tre om grundlæggende antagelser ved at analysere, hvad der eksplicit er 
artikuleret i det ene team, men slet ikke artikuleret i det andet team. 
 

Analyse af Finansteamet 

Undersøgelsesspørgsmål 1: Finansteamets etablering af positivt selvbillede 

Finansteamet ser sig selv som et team, der allerede har digitaliseret meget og er meget 
digitale. Finansteamets meningsskabelse foregår som forventet tydeligt retrospektivt, og 
fokus er på tegn, der ligger tilbage i tiden. Teamet hæfter sig ved deres erfaringer med 
digitaliseringsindsatser blandt andet udvikling af konkrete excel-ark, hvilket nævnes flere 
eksempler på, afskaffelse af bilag i ringbind og videndeling mere generelt. Finansteamet 
etablerer på denne måde et positivt selvbillede som et digitalt og team. Eksempler på, at 
Finansteamets allerede har digitaliseret meget, kommer eksempelvis til udtryk ved 
følgende tre udsagn: 

MK: ”…vi har jo i hvert fald fjernet alle papirer i bogholderiet, det er da et skridt med 
at følge med tiden, hvor vi nu synes, at næsten det er gammeldags, hvis 
folk…stadigvæk har 140.000 ringbind med bilag, så er det jo blevet afskaffet her.” 

MK: ”Vidensdele til hinanden, altså, det er da også en form for minidigitalisering, at 
man finder ud af en eller anden…at de systemer man har, man kan udnytte bedre, 
eller trække eller noget, så så, jeg synes også, at vi selv er den stor del af det i 
dagligdagen, faktisk måske bare ubevidst, fordi sådan gør man bare, og sådan har 
man altid gjort…altså det behøver ikke altid at være et eller andet helt nyt forkromet 
system eller en robot eller et eller andet, der er også nogle ting i dagligdagen, som 
med de systemer vi har, som man digitaliserer i små mængder med, hvis man kan 
kalde det det.” 

UH: ”Jeg tænkte på, at BL har jo lavet rigtig mange regneark, vi bruger til 
afstemninger, for eksempel hos os, der bruger vi det i kreditorsystemet til at trække 
dem, der skal indberettes til SKAT. Før i tiden brugte man jo flere dage på det 
omkring årsskiftet, nu sker det en gang om måneden via et Excel…altså, jeg tænker, 
det er jo også en digitalisering, der vil noget, men bare ikke med et system på den 
måde, men med et simpelt regneark.” 

Her fremhæves overgangen fra papirer i ringbind til digitalt gemte bilag, generel 
videndeling i teamet samt udvikling af regneark, med et konkret eksempel. 
 
Det støder teamet, at deres mange digitaliseringsindsatser ikke bliver anerkendt: 
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MK: ”…vi ikke helt vil opfattes som om, at det sker her fra 1. september, jamen altså, 
vi har faktisk været i gang i rigtig mange år og har lavet rigtig mange ting, så det er jo 
bare…altså det er jo ikke sådan, så man starter forfra, og siger, nu skal vi i gang med 
digitalisering, nu skal vi i gang. Jamen vi har lavet rigtig meget i alle de år der er gået, 
altså, der har ikke stået stille, altså der er sket udvikling og lavet projekter og lavet 
nye tiltag.” 

Teamet opfatter, at ledelsen ikke anerkender de mange digitaliseringstiltag, som teamet 
har gjort, og bruger som billede, at teamet ikke vil opfattes som et team, der begynder at 
digitalisere ’her fra 1. september’. Ledelsens måde at tale om digitalisering på, 
understøtter ikke teamets positive selvbillede. 
 
Robotics bliver kun ganske lidt omtalt og tilsyneladende ikke med udpræget stolthed: 

BL: ”… for mig er digitalisering andet end ham Robert. Digitalisering er også sådan 
noget, vi lavede i mandags. Digitalisering er, hvis vi kan bruge de systemer, vi har, 
og tage data fra det og over i nogle afregninger, og i princippet ikke røre det med en 
menneskehånd, men skabe en skabelon, der kan noget, det er også digitalisering. 
Digitalisering er for mig genbrug af data fra et system til et andet. Når vi slå op og 
kigger i ledelsesrapporteringen på intranettet, hvor de enkelte økonomiansvarlige kan 
kigge, hvor de kan se kontingentfordelingen for sidste måned, det er jo også 
digitalisering…” 

Selvom teamet nyligt har indført Robotics, der bliver henvist til af et af teammedlemmerne 
som ’ham Robert’, så er erfaringer med Robotics ikke noget, som teammedlemmerne 
henviser til på en måde, hvor disse erfaringer understøtter teamets selvbillede som et 
kompetent, digitalt team. Robotics slås hen som noget ikke særlig væsentligt i forhold til 
teamets tidligere erfaringer med digitalisering. I stedet fremhæves ledelsesrapportering, 
der er af mindre ny dato. 
 
Erfaringerne med at implementere Robotics beskrives som ikke udpræget positive, og 
fokus er på medgået tid: 

MK: ”…det er lidt i forhold til, at det kan koste rigtig rigtig meget tid, og man skal 
sætte af til at gennemføre projekter med digitalisering… det kan godt blive sådan 
rimeligt presset, når man har alle sine almindelige opgaver også og så skal sætte 
rigtig mange timer… nu har jeg selv lige været med i det her, hvor vi skal have 
robotten til lave vores daglige udbetalinger, og det har, altså brugt rigtig rigtig mange 
timer, og det har ikke kunnet planlægges, og det har været sådan, at så har man 
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været nede i Udviklingsafdelingen, og så ’nå, men I kan lige lave, jeg er lige til møde i 
to timer, så kan I lige lave det færdigt’. Ja, men der er også bare lige 10 andre ting, 
jeg også lige skal lave, så jeg kan ikke lige lave det her færdigt til om to timer, hvor 
du har tid igen, altså, at fristen bliver så kort og så sammenpresset samtidig med sine 
egne opgaver, ja så det er sådan lidt et hovedløst, og det også godt, kan godt være 
sådan lidt op ad bakke med det andet, man også skal nå…” 

Det fremhæves, hvor meget tid der er gået med at lave Robotics, og at det har været en 
decideret hovedløs proces. Fokus er ikke på, hvilken arbejdsproces der laves af robotten i 
stedet for af en kollega eller på sparet arbejdstid. Der henvises til en arbejdsstil med 
Udviklingsafdelingen, der tilsyneladende ikke udviser respekt for arbejdsvilkårene for 
Finansteamet. Finansteamet hæfter sig ikke ved Robotics som et tegn, der understøtter 
Finansteamets identitet som et digitalt team, men ser snarere Robotics som en forstyrrelse 
i forhold til de rigtige arbejdsopgaver. 
 
Som tegn, der viser, at Finansteamet har digitalisereret meget, fremhæver medlemmer af 
teamet også eksempler på, at teamet tidligere var meget lidt digitale, eksempelvis, at man 
ikke bruger kuglerammer, og at teamet ikke mere pakker kontanter i kuverter til ansatte og 
medlemmer, jf. følgende to citater: 

LS: ”…der sker hele tiden noget, det gør der jo hele tiden, siden man startede med 
kuglerammen, ik.” 

MK: ”…spændende udvikling, udviklende arbejde, forstået med, at når man har 
været her i mange år, er der hele tiden sket ændringer, og man skal følge med tiden, 
med digitaliseringen, så man ikke sidder og laver det samme, selvom man har været 
her i mange år. Jeg startede med at pakke lommepengekuverter for 20 år siden, det 
er ikke helt det, man laver i dag, altså så man følger med…” 

Når der flere gange fremhæves eksempler på, at teamet har været meget mindre digitale 
end nu, støder det tilsyneladende nogle af teamets medlemmer, der ikke parate til, at der 
bliver en enighed om, at de og HK dengang var meget lidt digitale, og slår det lidt hen: 

AH: ”…men det var jo tiden… så det var jo sådan, det nu engang var, der var heller 
ikke…der var mange ting, der var anderledes, ik.” 

Disse medlemmer af teamet henviser til, at det var tiden, der var sådan, og afviser at 
hæfte sig ved de fremhævede eksempler som tegn, der viser, at de selv og teamet ikke 
var digitale tidligere, hvilket ellers er tegn, der for nogle kolleger viser, at teamet har 
udviklet sig meget digitalt. 



31 
 

 
Der findes samtidig en anden, og nok sekundær, identitet i teamet som medlemmernes og 
til dels samarbejdspartneres værn eller vogtere mod for megen digitalisering. Dette kan 
være i konflikt med selvbilledet som et kompetent og digitalt team og giver anledning til 
forhandlinger i teamet. Finansteamet eller i hvert fald dele af teamet identificer sig som 
dem, der værner medlemmer og til dels også samarbejdspartnere mod for megen 
digitalisering: 

AH: ”Hvad er det for en oplevelse, du også gerne vil give. Altså må man overhovedet 
ikke ringe til HK til sidst, eller, altså, må man kun ringe til robotten eller skrive en mail. 
Har vi stadig…må man overhovedet komme ind i receptionen, eller skal man stå 
uden for og tale ind i en boks. Sat på spidsen, ik. Der er vel også stadig brug for 
mennesker og nærvær.” 

MK: ”...altså, ville være for meget, hvis du nu ikke måtte komme ind i HK eller ringe til 
HK, altså det er da et fint eksempel på, at ja, det kan blive for meget. Man kan også 
sige, at der er ingen mennesker, der skal være ansat, nu er det kun robotter, så er 
der jo ikke nogen til at udføre kontrollen, så er det jo for meget, så det kan blive for 
meget, altså.” 

Medarbejderne fremhæver nogle lidt hypotetiske scenarier. Formodentlig baseret på tegn, 
udvundet af noget i HK. Fra arbejdet i HK med chatbots, SoMe, fra digitaliseringsstrategi 
og andet udvinder medlemmerne af Finansteamet tegn, der viser, at teamet udfylder en 
relevant og nødvendig rolle som medlemmernes værn mod en menneskefjendsk, alt for 
digital fagforening uden nærvær. 
 
Teamet hæfter sig også ved andre tegn, der understøtter, at digitalisering kan gå for vidt: 

LS: ”Jeg har en sjov oplevelse, hvis I vil høre den, ovre fra…vi var til et eller andet 
møde direktoratet havde arrangeret, og de fortalte om, det er nogle år siden, ik, de 
fortalte så om, de havde holdt sådan et minikursus med noget bogføring, de var 
faktisk ret chokerede, fordi der var nogle kasser, der var begyndt at få automatisk 
bogføring, der var ikke én af dem, der kunne finde ud af, om de skulle debitere eller 
kreditere, når vi snakkede brutto og skat og hvad det ellers var, ikke én, de var dybt 
rystede ovre hos direktoratet, de havde fået automatisk bogføring, de så ikke, 
hvordan tingene blev sat op og bogført. Så nogle gange er det også lidt farligt, ik.” 

Her er fremhævet et møde for år tilbage i ’Direktoratet’ (formodentlig dengang 
Arbejdsmarkedsstyrelsen, nu Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)), hvor 
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en medarbejder i ’Direktoratet’ har nævnt en anden a-kasse, og fokus er på tegn, der 
viser, at digitalisering kan gå for vidt. 
 
Medarbejderne i Finansteamet vurderer sig selv i nutiden i forhold til teamet selv i fortiden. 
måler sig selv mod fortiden. Dette gør meningsskabelsen om teamet plausibel, og gør det 
muligt at fastholde et positivt selvbillede af det digitale team med mulighed for at fortsætte 
arbejdet relativt uændret, på den nuværende måde. Den anden identitet som vogtere mod 
for meget digitalisering brydes delvist mod identiteten som meget digitale, og også er her 
der tale om plausabilitet frem for præcision, der giver mulighed for at fastholde et positivt 
selvbillede og giver mulighed for uændret at fortsætte den nuværende måde at arbejde på. 
 
Undersøgelsesspørgsmål 2: Antagelser baseret på min for-forståelse 

Hypotese a) Arbejdspres 

Det er en hypotese, at medarbejderne er bekymrede for arbejdspresset i forbindelse med 
de udviklingsopgaver i forbindelse med digitaliseringen, der skal håndteres samtidig med 
driftsopgaver, som medarbejderne i forvejen skal løse. Dette er et fokuspunkt for 
Finansteamet, der adresseres mange gange, eksempelvis: 

LS: ”Det er også fordi, vi altid sidder og tænker på, hvornår skal vi få tid til at drifte, nu 
er er der møde igen, nu er der møde igen, nu er der møde…og vi skal også lige, nu 
skal vi sætte det der projekt i vandet, ik, altså, hvornår skal vi få lov til at arbejde, kan 
vi ikke bare få lov til at passe vores arbejde engang imellem, ik, altså.” 

Det er væsentligt for Finansteamet, måske det væsentligste, der mange gange omtales, at 
udviklingsopgaverne, her omtalt i en sammenhæng som ’møder’, tager tid fra driften, som 
medarbejderne betegner som ’vores arbejde’. Udviklingsopgaver, herunder 
digitaliseringsprojekter, opfatter teamet tilsyneladende ikke som rigtigt arbejde, men som 
forstyrrelser i forhold til de rigtige arbejdsopgaver, altså driftsopgaverne. Der er således 
ikke en opfattelse af, at både driftsopgaver og udviklingsopgaver (eksempelvis i 
forbindelse med digitalisering) er tilnærmelsesvis lige vigtige eller lige rigtige. 
 
Hypotese b) Jobsikkerhed 

Bekymring for jobsikkerhed nævnes eksplicit, herunder i sammenhæng med begrebet ”at 
følge med”, jf. følgende uddrag: 

LS: ”Du tænker, udover at man: sidder og bekymrer sig for, at nu bliver man nok fyret 
tre af os fordi, at det her kommer op at køre.” 
AH: ”Bliver vi overflødige.” 
MK: ”Ja, der bliver da en bekymring. Og også om man selv kan følge med, altså...” 
HK: ”Jo ældre, man bliver”. 
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MK: ”Ja, altså, forstår du selv, det der sker, eller kan man selv følge med udviklingen, 
eller altså, hvis ikke man kan, så ved man jo godt, at så er man på vej ud ad døren, 
øh, og det kan så også være svært at få et job et andet sted, hvis man ikke kan følge 
med, ik, så det er da en bekymring.” 
 

Der eksisterer altså en opmærksomhed om jobsikkerhed hos medarbejderne i 
Finansteamet. Medarbejderne er opmærksomme på, at, nogle kan blive overflødige, når 
’det her kommer op at køre’. Det er formodentlig Robotics, der opfattes som noget, der kan 
gøre medarbejderne overflødige. Det er dog noget, som medarbejderne i Finansteamet 
først nævner adspurgt. Teamet knytter det sammen med begrebet ”følge med” og 
fremhæver, at hvis man ikke følger med, så kan man miste sit job. 
 
Hypotese c) Rutineopgaver 

En hypotese er, at medarbejderne faktisk foretrækker rutineopgaver fra mindre 
rutineprægede opgaver, herunder måske fordi de ikke vurderer, at de har de rette 
kompetencer til mindre rutineprægede opgavetyper. Medarbejderne omtaler på forskellig 
vis, hvordan de selv tilrettelægger opgaveløsning og arbejder selvstændigt, eksempelvis: 

UH: ”…selvstændige arbejdsopgaver, at man selv har ansvaret for at lave de ting, 
man nu er blevet tildelt, det synes jeg…det sætter jeg stor pris på.” 

LS: ”At man selv kan tilrettelægge arbejdsdagen, ja.” 

MK: ”Og der ikke er en der stå hen over hovedet på en og dikterer, hvad man skal 
lave hver dag, og man ved, hvad man skal gå i gang med. Og samtidig også med, at 
man kan få fri, når man har behov for det, eller møde en time senere, hvis der er 
behov for det, eller gå en time tidligere.” 

LS: ”Det opfatter jeg også som, at ledelsen stoler på, at vi laver det vi skal, ik, at vi 
selv kan finde ud af det, man behøver ikke stå…” 

Fokus hos medarbejderne synes at være på friheden ved selv at kunne tilrettelægge sine 
arbejdsopgaver uden indblanding fra andre, herunder fra ledelsen. Mere end fokus på 
rutineopgaver, synes fokus at være på, at man har sine egne (rutine)opgaver. Her vil 
Robotics og anden ny teknologi virke indgribende for medarbejderne. Den kortlægning, 
standardisering af opgaverne i beskrevne processer og gennemskuelighed omkring 
ressourceforbrug til opgaveløsning, som Robotics forudsætter, vil gribe ind og kunne 
opleves som i en udfordring i forhold til de arbejdsmåder, som teammedlemmerne i 
Finansteamet foretrækker. 
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En medarbejder i Finansteamet adresserer også, at der ansættes AC’ere i HK, og at man 
internt i HK bør have fokus på at udvikle HK’ere til at kunne løse nye typer af opgaver. 
Samtidig fremhæves, at det er vigtigt, at bordet er ryddet, når man går hjem: 

BL: ”…for mig er det vigtigt, det der, når man går hjem, at så har man fået ryddet 
bordet, det er for mig meget motiverende.” 

Umiddelbart synes der at være en potentiel udfordring heri, da opgaveløsningen i 
forbindelse med Robotics rent praktisk ikke nødvendigvis vil understøtte, at man er færdig 
med alle opgaver hver dag. ’Et ryddet bord’ i betydningen, at alt arbejde er lavet og i 
morgen starter vi på en frisk, passer mindre godt til løsning af mere komplekse opgaver, 
der typisk vil strække sig over en længere periode, hvor det ikke vil være en given ting, 
hvilke dele af opgaverne, der bliver afsluttet på given dag. 
 
Det er tilsyneladende uafhængig af bekymring for egne kompetencer, at medarbejderne 
foretrækker rutineopgaver. Forespurgt, åbnes der for, at det kan være en 
kompetenceudfordring, men det synes ikke at være en væsentlig del af identiteten for 
teamet, da det først er forespurgt, at teamet nævner det: 

AH: ”Altså, man kan da godt sidde og tænke, kan jeg, hvordan er det lige, hvordan 
skal jeg forstå det her, hvad mener de, hvad taler de om, hvad er RPA og så videre, 
ik, men jeg tror, at jo mere man stifter bekendtskab med det, og jo flere gange, man 
har prøvet det, og sådan noget, at man lærer noget hver gang, og man, det bliver 
ikke så fremmed, det bliver mere og mere kendt, ik.”  

Der henvises til, at man tilegner sig nye kompetencer ved at arbejde med nye ting, og heri 
ligger en vis tilsyneladende anerkendelse af, at det godt kan opleves som udfordrende 
med eksempelvis Robotics, men også at kompetencerne kommer, når man arbejder med 
det. 
 
Hypotese d) Samarbejdspartnere 

Hypotesen om, at medarbejderne er bekymrede for, at digitaliseringen, i udviklingsfasen 
og/eller når det er i drift, vil medføre, at de kan give mindre god service til 
samarbejdspartnere, og vil give utilfredse samarbejdspartnere og skæld ud, kan delvist 
afvises, men der er dog visse indikationer på, at dette er tilstede i teamets 
meningsskabelse om digitalisering: 

AH: ”Og da, nogle gange, så synes jeg bare stadig, man skal ligesom finde ud af, 
hvem tilgodeser vi her, hvem er til for hvem, altså der skal også være noget…elastik 
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nogle gange. Men jeg ved godt, at hvis du har for mange elastikker, så kan du ikke 
styre det, du kan ikke styre alle dine undtagelser, så tager det endnu længere tid. 
Men at tro, at alle skal gå på samme vej og i samme retning og i samme kadence, 
det er er nok også…” 

Fokus i teamet er dog mest på, at det er synd for samarbejdspartnere, eller i hvert fald til 
ulejlighed, ligesom også for medlemmerne, når det går for vidt med ensartning og 
digitalisering. I interviewet giver en enkelt medarbejder udtryk for, at der en forventning til, 
at der fremadrettet kan blive udfordringer med at ensarte, og at dette skal håndteres. 
Samarbejdspartnere optræder dog primært som nogen, der må beskyttes mod den 
standardisering, som nogen forsøger at implementere. 
 

Analyse af Lønteamet 

Undersøgelsesspørgsmål 1: Lønteamets etablering af positivt selvbillede 

Lønteamet konstruerer et selvbillede som et digitalt orienteret og grundlæggende digitalt 
kompetent team, der meget gerne vil udnytte digitale muligheder, og som er digitale på 
trods af decideret modstand og manglende opbakning fra omverdenen. Lønteamet ser det 
sådan, at det er omverdenen, der begrænser teamet i den af teamet ønskede og for HK 
ønskværdige digitalisering. Meningsskabelsen i Lønteamet er i høj grad social, ikke bare 
inden for teamet, men sker i relation til en hel række aktører uden for teamet, bl.a. 
samarbejdspartnere, chefer i andre dele af organisationen og tidligere arbejdsplacer. 
Teamets begrænsede digitalisering tilskrives bl.a. manglende ledelsesfokus, umodenhed 
og modstand hos samarbejdspartnere, bureaukrati og manglende vilje hos ledelsen til at 
allokere de nødvendige ressourcer til digitaliseringen. Meningsskabelsen sker i høj grad 
retrospektivt, og teamet har stort fokus på fortiden, især dannelsen af teamet i forbindelse 
med dannelsen af HK Administration (dengang Fagbevægelsens Administrationscenter, 
FAC). Identiteten som et team, der meget gerne vil digitalisere, men bliver begrænset i 
mulighederne af omverdenen, understøtter som forventet et selvbillede af teamets 
medlemmer, der samlet set er positivt og af teamet som kompetent. Lønteamets har en 
identitet som et team, der ser masser af muligheder i digitalisering: 

TJ: ”… at fjerne alle de der tidsrøvere…for pokker, det kan ikke være rigtigt, 
systemerne har alle oplysninger, ej, men det må kunne gøres simplere.” 

MH: ”Man kommer til at arbejde smartere og mere effektivt. Til alles glæde. Det er jo 
det vi går med…hvorfor kan man ikke lave det der lidt smartere, det er jo skide 
irriterende den der ting, kan man ikke gøre det lidt smartere, og der er jo masser af 
muligheder, sådan som jeg ser det i hver fald.” 
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Teamet fremhæver altså klassiske formål med digitalisering, de ser muligheder i at 
effektivisere, at gøre det smartere for alle, hvilket teamet udvinder en lang række tegn, der 
understøtter. 
 
Teamets identitetsskabelse sker i høj grad i forhold til andre uden for teamet. Det gælder 
både lokaldelingerne, der spiller en meget stor rolle som begrænsende aktører. Dette er i 
overensstemmelse med hypotesen om, at medarbejderne er bekymrede for at 
digitaliseringen vil medføre, at de kan give mindre god service til samarbejdspartnere og få 
skæld ud. Især ’skæld ud’ fylder meget, teamet hæfter sig ved mange tegn fra tiden 
omkring teamets dannelse, hvor teamet oplevede ’skæld ud’ og meget ubehagelige 
situationer med kolleger fra andre dele af organisationen: 

MH: ”…vi blev svinet til, fra vi kom til vi gik, for der var så meget modstand af, at det 
skulle ligge centralt, og hvis man spurgte om hjælpe, så lagde de nærmest bare 
fælder ud for en, så man var sikker på at gøre det forkert, og det er jo det vi så er 
vokset op med, vi skal ikke træde nogen over tæerne, vi skal please dem helt vildt 
meget, og det er jo simpelthen fordi man er bare blevet svinet til.” 

TJ: ”Jeg havde jo kolleger siddende på mit kontor hver eneste dag, grædende, og 
ville ikke gå op på sin pind igen, ej men det var så forfærdeligt. Det var virkeligt 
frygteligt.” 

Der er ikke tvivl om, at Lønteamet har oplevet opstarten af deres team og HK 
Administration (dengang FAC) som utroligt hård, og med meget hård modstand fra 
lokalafdelingerne. Det er en del af teamets identitet, at de er blevet meget dårligt 
behandlet, og det optager stadig teamet. Den hårde modstand har understøttet et 
selvbillede af et team, som er lykkedes med at lave lønopgaver på trods af modstand. 
Også denne identitet som et lønteam, der er lykkedes på trods, opfylder behovet for et 
positivt selvbillede. 
 
Men samtidig er meningsskabelsen i teamet om lokalafdelingerne i bevægelse, og der 
bliver justeret i meningsskabelsen herom: 

HF: ”Og så tror jeg, at det er rigtigt, som du siger, at da jeg startede her, der var det, 
hvis man spurgte om et eller andet, hvorfor gør man sådan, så var det fordi ’vi skal 
bare nurse, og man kan ikke…vi skal ikke skubbe på’. Og den tror jeg, at inden for 
det sidste år eller halvandet, der er man begyndt netop at inddrage og få dem med i 
tingene, og det giver bare det der meget mere glidende samarbejde.” 
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Lokalafdelingerne får tildelt en mere positiv rolle. Det fremgår ikke af sammenhængen, om 
det er teamet eller ledelsen eller helt andre, der er begyndt at inddrage lokalafdelingerne 
mere og få et mere glidende samarbejde. 
 
En anden aktør, der begrænser teamets muligheder for at realisere den ønskede 
digitalisering, er ledelsen. 

HF: ”Men det er jo også det, vi oftest netop hører, at jamen det er jo medlemmerne 
først, alt det der medlems…og det er det jo selvfølgelig også, men men, vi kunne jo 
også godt tænke os, netop at der blev nogen…at vi blev også tilgodeset og taget lige 
så alvorligt, og så kunne jeg måske et eller andet sted, det ved jeg ikke, jeg kunne 
godt forestille mig, at vores lille kontor kommer efter det store kontor, for de er 
alligevel tættere på ledelsen, der er Budget- og regnskab, det er mere håndgribeligt, 
at vi hægter på – uden at vide det – men det er sådan min egen ide, at vi egentlig 
ligger lidt bagerst, når…” 

MH: ”Det er lidt ude af øje, ude af sind.” 

Ledelsen ser ikke medarbejderne i lønteamet, bl.a. fordi ledelsen sidder i ’det store kontor’, 
og ser især et andet team. Medlemmerne spiller også en rolle i forhold til lønteamets 
meningsskabelse, men mest som nogle, der bliver prioriteret først og dermed indirekte 
forårsager, at Lønteamet bliver mindre tilgodeset. 
 
Og så er der bureaukratiet, der begrænser Lønteamet i at gennemføre deres ønskede 
digitaliseringsløsninger: 

MT: ”Jamen altså bare det der med de der refusioner, som vi kører med, hvor vi 
mangler den sidste del af integrationen til Nemrefusion, så når man trykker på en 
knap, så søger den selv, det koster penge, det skal op i alle mulige udvalg, og det er 
25.000 kroner det drejer sig om, altså ud af et kæmpe kæmpe regnskab. Det kan 
godt være, det går igennem, men alligevel, men tænk nu hvis der er….” 
TJ ”Det er et IT-budget på simpelthen….” 
MH: ”Det forsinker også processen, ik” 
MT: ”Ja, det gør det da.” 
HF: ”Vi er klar, ik.” 
 

Lønteamet ønsker en konkret digital løsning og har svært ved at forstå, at åbenlyst gode 
investeringer i digitale løsninger skal gennem udvalg, der skal bevilge. Deres behov for 
investering i digitalisering er beskedent i forhold til det samlede IT-budget, og alligevel 
bremser bureaukratiet Lønteamets digitalisering. 
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Undersøgelsesspørgsmål 2: Antagelser baseret på min for-forståelse 

Hypotese a) Arbejdspres 

Hypotesen om arbejdspres kan ikke helt afkræftes. Men teamets meningsskabelse om 
arbejdspres er anderledes end forudsat i hypotesen. Teamet er opmærksom på, at det 
koster ressourcer at digitalisere og samtidig at opnå relevante kompetencer. Det er 
ledelsen, der ikke prioriterer at skaffe ressourcerne, eksempelvis har ledelsen skaffet 
ressourcer til at projekt, der vedrører udbetaling til arbejdsgiverne af ”tabt 
arbejdsfortjeneste”, men det er fordi, at det kommer et andet team til gode, som ledelsen 
sidder i kontor med: 

HF: ”Fordi det er jo ikke…vi kommer jo ikke af med dem, vi taster, det skal jo 
stadigvæk skatteoplyses…det er jo for at lette det store kontor.” 

Det er således en væsentlig del af meningsskabelsen om digitalisering og arbejdspres hos 
lønteamet, at det er ledelsen, der ikke ser teamet og ikke prioriterer de nødvendige 
ressourcer. Ligesom også bureaukrati i HK spænder ben for, at teamet får tilført de 
nødvendige ressourcer. Teamet har herudover stort fokus på, at opgaver kan løses 
smartere, og at der er meget tid at spare, blot teamet kan få tilført de relevante ressourcer 
til udviklingsopgaverne. Det er altså ikke en bekymring i sig selv, at udviklingsopgaver vil 
give arbejdspres. 
 
Hypotese b) Jobsikkerhed 

Hypotesen er, at medarbejderne er bekymrede for deres jobsikkerhed, altså at 
digitaliseringen vil gøre dem overflødige, så de kan risikere at miste deres job. Lønteamet 
har en vis bekymring for dette: 

TJ: ”Ja, IT og hele digitaliseringen udløser bare nogle andre opgaver, som ofte jo er 
vildt spændende. Så det er ikke det. Men det er altid en frygt, når man taler 
digitalisering, jamen så er det jo robotten, der bare gør det hele for mig, jamen så 
behøver jeg jo ikke at være her, altså så er der ikke plads til mig mere, den hører 
man jo gang på gang!” 

Bekymringen er tilstede i Lønteamet. Det fremhæves dog i en sammenhæng med et 
positivt billede af fremtiden, og det gælder generelt for Lønteamet, at fremtiden tegnes 
positiv med muligheder, der kan udnyttes. 
 
Lønteamet hæfter sig ved, at der bliver ansat akademikere fremfor HK’ere: 
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TJ: ”Men jeg tror, det handler meget om denne her måde, som man også tænker på i 
dag og ansætter på i dag, og det er ikke nogen kritik af nogen, men det er ikke ret 
mange HK’ere, der bliver ansat i systemerne, det er akademikere. Og der er kulturen 
hos rigtig mange af dem, afhængig af hvad det er for et arbejdsområde, de skal ind 
på, helt anderledes, det her. Det er bare ind og ud. Her får jeg lidt erfaring, videre til 
næste, her får jeg lidt erfaring, videre til næste. Sådan har det været oplevet…altså i 
gamle dage, der var det jo virkelig, når man trådte ind ad døren her, det første man 
planlagde, det var sin afskedsreception, når man gik på pension.” 

Akademikernes kultur med hyppigere jobskift end HK’erne fremhæves. Teamet fremhæver 
ikke eksplicit en forventning om, at akademikerne vil erstatte HK’ere, der ikke forlader HK 
ved naturlig afgang, men alligevel kan teamets observation om flere akademikere nok ses 
som et udtryk for, at teamet oplever et vist element af usikkerhed i forhold til den fremtidige 
jobsituation. 
 
Hypotese c) Rutineopgaver 

Opmærksomhed på, om udviklingen går mod færre rutineopgaver, fylder kun lidt for 
Lønteamet. Teamet ser en vis fordel i, at der findes rutineopgaver: 

MT: ”Engang imellem er det meget rart, hvis man har siddet en dag med kun tunge 
opgaver, så at slå hjernen fra, det synes jeg, ellers bliver man jo skør i hovedet.” 

Lønteamet adresserer således rutineopgaver som noget positivt at skulle løse ind i mellem 
mere krævende opgaver. Men teamet problematiserer ikke, hverken direkte eller indirekte, 
at rutineopgaverne kan forsvinde eller ændres. Teamet har langt mere fokus på 
mulighederne for at gøre ting smartere, systemunderstøttet, med færre ressourcer etc.: 

MH: ”Jeg tænker, at det helt mest oplagte, og jeg kan ikke forstå, at der ikke bliver 
tænkt i de baner, vi har et HR-system, som ligger oven på lønsystemet, så når man 
går ind og siger, at nu vil jeg lave et ansættelsesbrev, bum bum bum, så direkte i 
lønsystemet, laver lønoprettelsen og danner et ansættelsesbrev, bum. Der er i hvert 
fald nogle ting at hente. Og så alt det der timeløn, det bør man kunne køre direkte ind 
i lønsystemet. Altså vi sidder og får en masse regneark, der er tastet en gang, så skal 
vi sidde og taste det samme igen, i stedet for, at man bare kan knalde dem direkte 
ind i lønsystemet. Det forstår jeg simpelthen ikke…” 

Her ligger også en forventning til ledelsen om at gøre det bedre. Teamet tænker selv i nye 
baner og ønsker sig, at der digitaliseret yderligere, og undrer sig over, at andre, antagelig 
ledelsen, ikke prioriterer dette.  
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Hypotese d) Samarbejdspartnere 

Hypotesen om, at medarbejderne har en bekymring for samarbejdspartneres reaktion er 
dækkende for Lønteamet i den forstand, at samarbejdspartnernes reaktion fylder rigtig 
meget i teamets konstruktion af identitet som et team, der arbejder på trods af modstand, 
ikke mindst fra samarbejdspartnerne ved etableringen af organisationen: 

MH: ”Det tror jeg også, hvis man var en del af det FAC, så er der måske også en 
årsag til det, nu kan jeg jo så som den eneste tale om det dengang, og vi blev svinet 
til, fra vi kom til vi gik, for der var så meget modstand af, at det skulle ligge centralt, 
og hvis man spurgte om hjælpe, så lagde de nærmest bare fælder ud for en, så man 
var sikker på at gøre det forkert, og det er jo det vi så er vokset op med, vi skal ikke 
træde nogen over tæerne, vi skal please dem helt vildt meget, og det er jo 
simpelthen fordi man er bare blevet svinet til.” 

Lønteamet beskriver en ekstraordinær hård tid, med hård modstand fra 
samarbejdspartnere. Teamet beskriver, hvordan der blev grædt meget, og at man havde 
lyst til at låse døren. Teamet beskriver, at dette er grunden til, at de fortsat ’overservicerer’ 
samarbejdspartnerne. 
 
Imidlertid hæfter teamet sig nu ved tegn på, at der er sket en udvikling til det bedre: 

TJ: ”Men hvor er det fantastisk at se, at alle kongedømmerne er på en eller anden 
sæt og vis har de flyttet sig, dette er ikke ’dette er mit kongedømme’.” 

Teamet vurderer, at samarbejdet er blevet bedre, at chefer rundt i andre dele af 
organisationen ikke er imod nye forslag, bare for at markere sig, og at de forskellige dele 
af HK trækker bakker mere og mere op om en fælles retning. 
 

Sammenligning af de to teams 

Opsamling på underspørgsmål 1 

Finansteamet opretholder en identitet med et positivt selvbillede som et allerede meget 
digitalt team, og samtidig konstruerer finansteamet en identitet som vogter for, at det ikke 
går for vidt med digitalisering af hensyn til medlemmerne, der antages ikke at ønske dette. 
Begge identiteter understøtter et positivt selvbillede, og begge identiteter understøtter, at 
der er nu er digitaliseret tilstrækkeligt, og at det vil være hensigtsmæssigt at holde igen 
med digitalisering. Lønteamets identitetskonstruktion er ganske anderledes. Lønteamet 
opretholder et positivt selvbillede som et team, der ganske vist ikke er så digitalt, som 
teamet selv ønsker at være, men som ser muligheder i digitalisering og meget gerne vil 
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digitalisere yderligere, men som bliver begrænset af manglende cheffokus, bureaukrati og 
modstand fra andre dele af organisationen. 
 
Opsamling på underspørgsmål 2 

I tabellen nedenfor er opsummeret, i hvor høj grad hypoteserne har vist sig dækkende i 
forhold til de to teams. Også her ses et billede af to meget forskellige teams. Generelt er  
hypoteserne på flere punkter dækkende i forhold til Finansteamet, dog med visse 
nuanceringer. Derimod er hypoteserne ikke, eller meget begrænset, dækkende i forhold til 
Lønteamet. 
 
For Finansteamet gælder, at hypoteserne om, at a) bekymring for arbejdspres og c) 
ønsket om at bevare rutineopgaver spiller en rolle for teamet, er yderst dækkende. 
Hypotesen om b) bekymring for jobsikkerhed og manglende kompetencer er delvist 
dækkende, ligesom hypotesen om d) bekymring for reaktionen hos samarbejdspartnere 
internt i HK kun er delvist dækkende. I Lønteamet er hypoteserne kun i begrænset omfang 
dækkende. 
 
Tabel: Opsummering af hypoteserne a) – d)  

Hypotese Finansteamet Lønteamet 
a) Arbejdspres √ Væsentligt fokuspunkt for teamet. 

Fremhæves bl.a. at ’møder’ ikke giver tid 
nok til at passe driftsopgaverne, der 
opfattes som det rigtige arbejde. 

÷ Ikke bekymret for arbejdspres. Teamet 
oplever ikke en udfordring i, at 
digitaliseringsprojekter giver flere 
opgaver, men er bekymret for, at 
ledelsen ikke skaffer tilstrækkelige 
ressourcer til, at teamet kan komme i 
gang med de af teamet ønskede 
digitaliseringsprojekter 

b) Job-
sikkerhed 

(√) Udtrykker en vis bekymring. Teamet 
udtrykker, at de ”følger med” for fortsat at 
være attraktive. 

(√) En udtrykker en vis bekymring. 

c) Rutine-
opgaver 

√ Teamet foretrækker rutineopgaver, 
især at sidde med ’egne opgaver’ uden 
indblanding fra ledelsen, og teamet 
foretrækker, at ’bordet er ryddet’, når de 
går hjem.  

÷ Teamet kan godt lide rutineopgaver en 
gang i mellem, men ser ingen 
udfordringer i, om der bliver færre af 
dem. 

d) Samarbejds-
partnere 

(√) Samarbejdspartnere fylder kun lidt, 
men ses sammen med medlemmerne 
som et tegn på, at standardisering og 
digitalisering kan gå for vidt. Det er i 
højere grad medlemmerne, der antages 

(√) Skæld ud fra samarbejdspartnere er 
en stor del af teamets identitet, men 
teamet ser fortrøstningsfuldt på, at 
samarbejdspartnerne nu er parate til 
digitalisering. 
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at ønske sig mindre digitalisering, der er i 
fokus. 

√ : Hypotesen kan ikke afvises 
(√) : Hypotesen kan delvis afvises 
÷ : Hypotesen kan helt eller stort set helt afvises 
 
Underspørgsmål 3: Grundlæggende antagelser i de to teams 

De grundlæggende antagelser er ikke lette at kortlægge, da de netop er uerkendte og ikke 
bliver talt direkte frem. Det er min forventning, at en sammenligning af interviewsamtalerne 
i de to teams med fokus på identificering af forskelle mellem, hvad der bliver udtalt i det 
ene team, men ikke i det andet team, kan bidrage med indikationer på, hvad der tages for 
givet i det ene team og ikke i det andet team. Det er ikke min forventning, at en sådan 
kortlægning kan være fuldt dækkende for de grundlæggende antagelser, der eksisterer i 
de to teams. 
 
I Lønteamet er tid og ressourcer noget, som ledelsen kan/bør skaffe. Dermed ligger en 
antagelse om, at ledelse godt kan bidrage med noget godt, og i hvert fald kan skaffe tid og 
ressourcer. Ledelsen gør det ganske vist ikke i tilstrækkelig grad, og mere til andre teams 
end til Lønteamet, men der synes at være en grundlæggende antagelse om, at ledelse 
potentielt kan bidrage med noget godt. 
 
Derimod har Finansteamet et billede af, at tid er noget, som medarbejderne har, og som 
ledelsen berøver medarbejderne for, eksempelvis når de finder på digitaliseringsprojekter. 
Her er den grundlæggende antagelse, at ledelse ikke kommer med noget godt. Ledelsen 
antages at være nogle, der forstyrrer eller ødelægger noget godt, som medarbejderne har. 
Dette kommer også til udtryk ved, at selvom Finansteamet konstruerer en identitet som et 
meget digitalt team, så fremhæver teamet ikke Robotics som eksempel herpå, hvilket 
formodentlig kan tilskrives, at Robotics kommer fra ledelsen i Økonomiafdelingen. Der 
synes således at findes en grundlæggende antagelse om, at ledelsen ikke kan bidrage 
med noget positivt, men kun forstyrre eller ødelægge det bestående. 
 
I forlængelse heraf ligger tilsyneladende også en grundlæggende antagelse i 
Finansteamet om, at det nuværende er bedre end det, som fremtiden måtte bringe. 
Teamet ”følger med”, men mere af nødvendighed end af nysgerrighed eller interesse. 
Mens det er en grundlæggende antagelse i Lønteamet, at fremtiden er bedre end nutiden. 
Dette kommer til udtryk ved, at der er potentiale i digitalisering, der kan realiseres og gøre 
ting bedre og nemmere for alle, hvis ellers teamet kan få lov på trods af manglende 
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synlighed hos ledelsen, vilje hos samarbejdspartnere, vilje hos ledelsen i andre dele 
(kongedømmer) i HK, bureaukrati etc. 
 
I Lønteamet foregår en for teamet væsentlig sammenligning med omverdenen, primært i 
form af tidligere arbejdspladser, og denne sammenligning bidrager som et væsentligt 
element til identitetsskabelsen. Heri ligger en antagelse om, at det er relevant, hvad der 
foregår i omverdenen uden for HK. I Finansteamet nævnes ikke omverdenen, i hvert fald 
kun meget indirekte ved at teamet ”følger med” – heri kan måske ligge en antagelse om, at 
der sker en forandring drevet af noget eller nogle uden for HK. Som en undtagelse 
nævnes ’Direktoratet’, på en måde der bekræfter, at digitalisering kan gå for vidt. Men det 
adresseres ikke, om Finansteamet er langt eller kort i forhold til digitalisering i 
omverdenen, og det er således tilsyneladende en grundlæggende antagelse, at det er ikke 
relevant hvad der foregår i omverdenen uden for HK. 
 
Tabel: Opsummering af grundlæggende antagelser i Finansteam og Lønteam 

 Finansteamet Lønteamet 
x) Ledelse Ledelsen kan ikke bidrage med noget 

godt, men er en forstyrrelse af det 
bestående 

Ledelsen kan potentielt bidrage med 
ressourcer etc. 

y) Tid Fortiden og nutiden er bedre end 
fremtiden (fremtiden eksisterer knap 
nok) 

Fremtiden er bedre end nutid og fortid 

z) Omverden Eksisterer ikke/er irrelevant Eksisterer og er relevant 

 

Diskussion 
Det er overraskende for mig, at Finansteamet har konstrueret en fælles identitet som et 
digitalt team. I forhold til Lønteamet har det været overraskende for mig, at lønteamet ser 
mange muligheder i digitalisering, men især, at det indgår som en væsentlig del af teamets 
identitet, at ledelsen (herunder ikke mindst mig selv) udgør en barriere, der står imellem 
teamet og den ønskede digitalisering. 
 
Finansteamet har etableret en fælles identitet som meget digitale og er i fællesskab meget 
eksplicitte omkring, at teamet ”følger med”. Man kunne mene, at dette er en reaktiv tilgang 
til udvikling og digitalisering. Som fagforening for alle HK-uddannede kunne man 
eksempelvis have som ambition at være first-mover eller fast-follower med nyere teknologi 
eller rollemodel for fremtidens HK-arbejdspladser eller om at være nysgerrig på, hvad 
fremtiden bringer for HK-arbejdspladserne. Som økonomichef synes jeg ikke, at det ikke er 
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tilstrækkeligt med de regneark, som Finansteamet nævner, der desuden er sårbare og 
tidsbegrænsede, da det er baseret på én enkelt medarbejders excel-kompetencer. 
 
Baseret på Weicks teori om meningsskabelsesteori vil det være udgangspunktet, at man 
som leder skal undlade at bryde det positive selvbillede. Finansteamet sætter flere små 
sejre med eksempelvis Excelark sammen til et mønster af sejre. Fra et ledelsesperspektiv 
vil det være væsentligt netop at samle disse mange små sejre sammen til en samlet 
strategi. Sejrene kan skabe en mening, der giver lyst til udfordringerne og dermed skaber 
engagement (Weick, 2011, p. 431 og Hammer & Høpner, 2019, p. 165). Det nytter altså 
ikke noget, at jeg som leder bærer ved til en fortælling om, at de sejre, der allerede er, er 
utilstrækkelige, og at der er brug for væsentligt større og mere vidtrækkende sejre, da 
dette næppe vil bidrage til engagement og mod på udfordringerne. Med udgangspunkt i 
analysen kan jeg konstatere, at især i forhold til Finansteamet har jeg udfordret det 
positive selvbillede, når jeg har introduceret tal fra Mckinsey, OEDC mv. Som leder må jeg 
altså skifte min tilgang til at anerkende sejrene og bygge videre herpå. Og tilbyde 
muligheder, fortællinger og historier i forlængelse heraf, som teamet har lyst til at byde ind 
i, og som især ikke nedbryder det positive selvbillede. 
 
Det er en undren for mig som leder, at arbejdet med og implementering af Robotics i 
Finansteamet ikke for et digitalt team tælles som en sejr. Dette kan måske tilskrives, at 
Robotics som udgangspunkt er besluttet af ledere, mens der er en grundlæggende 
antagelse i teamet om, at ledere ikke kan bidrage med noget godt. Også her må jeg 
understøtte, at der bliver konstrueret en historie om Roboticsprojekterne, der knytter an til 
teamets egen historie om digitalisering. 
 
Det teoretiske udgangspunkt i Scheins kulturteori vil være, at det er den vigtigste 
ledelsesmæssige opgave at ændre de grundlæggende antagelser i organisationen, når de 
er forældede og ikke mere skaber værdi, men står i vejen for den nødvendige udvikling.  
Jeg ser et behov for at bryde nogle af de grundlæggende antagelser, hvis Finansteamet 
skal rykkes og reducere den træghed, jeg oplever i forhold til digitalisering. Ledelse 
antages ikke at bidrage med noget godt, og dette stemmer overens med mine erfaringer 
som økonomichef gennem tre år. Finansteamet tager også for givet, at hverken omverden 
eller fremtid har en betydning. Selvom meningsskabelse antages at foregå retrospektivt er 
det alligevel påfaldende, at teamet slet ikke har nogle billeder af en fremtid. Måske har 
teamet ikke forudsætninger for at konstruerer en identitet, hvori fremtiden indgår. Som 
følge af, at teamet er lukket for ledelsesmæssigt input samt input fra omverden, er det 
måske ikke muligt for teamet at lave en rig fortælling om fremtiden, der indebærer 
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forandringer fra det nuværende. Det er næppe en triviel opgave at ændre disse 
grundlæggende antagelser. Men det er måske muligt at presse ledelsesmæssige 
beslutninger igennem om studiebesøg, kurser, konferencedeltagelse, uddannelse mv., Det 
er min klare ledelsesmæssige overbevisning, at enhver organisation bør lade sig inspirere 
af omverdenen. Som udgangspunkt måske især en ledelsesopgave, men da 
ledelsesgenerede input ikke accepteres som legitime, vil være nødvendigt at inspiration til 
digitaliseringen er medarbejderdrevet. Dette vil ikke ændre ved antagelsen om, at ledelse 
er dårligt, men måske kan ændre ved antagelsen om, at omverdenen er ikke-eksisterende 
og give grundlaget for, at teamet får en rigdom af oplevelser og input, de kan plukke fra til 
en mulig meningsskabelse om fremtiden. 
 
Min hypotese om, at samarbejdspartnere var vigtige og dermed kunne fungere som driver, 
var ikke dækkende. Derimod spiller medlemmerne en rolle i Finansteamets 
identitetsskabelse. Det er muligt, at flere analyser og fortællinger om medlemmer, som 
giver teamet mulighed for at udvinde nogle tegn om medlemmerne og medlemmernes 
ønske om digitalisering, kan bidrage til at gøre det muligt at justere denne identitet som 
vogter mod digitalisering. Det kunne være analyser der viser, at medlemmerne 
efterspørger at være i dialog med HK 24/7 på sociale medier, brugerundersøgelser, der 
viser, at medlemmerne efterspørger digitale løsninger fra deres fagforening e.lign. 
 
Lønteamet ser sig selv som et team, der er lykkedes med meget på trods af modstand, 
som ser masser af muligheder i digitalisering, men som holdes tilbage af omverdenen. Det 
kunne være fristende som chef på denne baggrund at tilføre ressourcer og eksplicit 
ledelsesopbakning og så regne med, at teamet rykker vildt på digitalisering. Teamet har 
som sådan en forventning om, at ledelse spiller en rolle og godt kan bidrage med noget 
godt (ledelsen har eksempelvis set og prioriteret et andet team, men desværre ikke 
Lønteamet). Det kan dog overvejes, om dette vil bryde teamets positive selvbillede, og om 
det i virkeligheden er mere hensigtsmæssigt at teamet fortsat oplever at skulle kæmpe for 
fremskridt og ressourcerne til at gennemføre dem. 
 
Hypoteserne baseret på min egen for-forståelse retter sig mere mod mulige individuelle 
bekymringer. Kan der måske i Finansteamet bag den socialt konstruerede identitet ligge 
individuelle bekymringer for, om man er kompetent og egentlig ”følger med”, der ikke 
socialt kan luftes, men som passer fint ind i den fælles meningsskabelse om, at der ikke er 
grund til meget mere digitalisering, og som fortsat vil bære ved til den fælles 
identitetskonstruktion som det digitale team. En ledelsesmæssig håndtering kan være 
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”tvungen” kompetenceudvikling, igen ikke noget, der bidrager til at ændre den 
grundlæggende antagelse om ledelse. 
 
Den ledelsesmæssige håndtering af en individuel bekymring om arbejdspres, kunne være 
at skabe tydelig tid til udvikling. Omvendt kan man diskutere, om den bekymring om 
arbejdspres, som teamet nævner mange gange, mere skal ses som et tegn, der skaber 
plausibilitet snarere end en dyb udfordring med arbejdspres. Jobsikkerhed er ligeledes en 
individuel risiko snarere end en fælles, som måske kunne håndteres praktisk ved et 
ledelsesmæssigt greb med at melde klart ud, at vi undlader at besætte næste og måske 
næste stilling, der bliver ledig ved naturlig afgang (pension). Dette vil ikke bidrage til at 
ændre den fælles antagelse om, at ledelse er skidt, men give individuel jobsikkerhed og 
dermed måske understøtte teamets egen interesse i at digitalisere for at fastholde et 
moderat arbejdspres. Udfordringen med, at medarbejderne ønsker at sidde med deres 
egne (rutine)opgaver vurderer jeg, er rigtig svær at håndtere med de ledelsesværktøjer, 
jeg har til rådighed. 
 

Konklusion 
Denne masterafhandling viser, at de to teams, der udgør casen, konstruerer to meget 
forskellige identiteter i relation til digitalisering. Jf. underspørgsmål 1 formår begge teams 
at opretholde et positive selvbilleder som kompetente teams. Finansteamet konstruerer en 
identitet som et team, der allerede er meget digitalt og ”følger med”. Teamet udvinder 
forskellige tegn i teamets arbejde, der understøtter dette, bl.a. udviklingen af en række 
excel-ark, afskaffelse af ringbind mv. og i det hele taget tegn der viser, at teamet tidligere 
var væsentligt mindre digitalt. Overraskende ser teamet ikke Robotics som et tegn på, at 
teamet er digitalt. Teamet er opmærksomme på, at digitalisering kan gå for vidt. 
Finansteamet har også en identitet som medlemmernes vogter mod for vidtgående 
digitalisering, der har til formål at holde medlemmerne borte fra deres fagforening. 
Lønteamet konstruerer en helt anden identitet som et team, der lykkes på trods af 
modstand og ser digitale potentialer, ønsker digitalisering, men bremses af andre. Teamet 
hæfter sig ved tegn, der viser, at teamet er blevet dårligt behandlet af samarbejdspartnere, 
manglende ledelsesfokus på teamet, bureaukrati, en umoden organisation og forbigåelse 
af teamet ved prioritering af ressourcer. 
 
Analysen viser, at mine antagelser formuleret med udgangspunkt i min for-forståelse som 
økonomichef kun er delvist er dækkende. Antagelser om baggrunden for trægheden med 
digitalisering formuleret i 4 hypoteser om arbejdspres, jobsikkerhed, rutineopgaver og 
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samarbejdspartnere er mest dækkende for Finansteamet. For Finansteamet spiller 
bekymring for arbejdspres en væsentlig rolle i forhold til digitalisering, der står i vejen for, 
at teamet har tid at ’drifte’. Medarbejderne tilkendegiver også klart at værdsætte 
rutineopgaver, hvilket bestemt kan være en udfordring i forbindelse med digitalisering. Der 
kan herudover være et opmærksomhedspunkt på, om analysen baseret på data indsamlet 
i fokusgrupper og med fokus på identitetsskabelse som en social aktivitet, kan overse 
visse individuelle bekymringer, som det ikke er socialt muligt at lufte, og det kan være 
relevant at overveje, om der er brug for ledelsesmæssigt også at håndtere bekymring for 
jobsikkerhed. 
 
En sammenligning viser, at der er forskelle i de grundlæggende antagelser. I 
Finansteamet er det en grundlæggende antagelse, at ledelse ikke kan bidrage med noget 
godt, at omverdenen ikke eksisterer eller er relevant for Finansteamet, heller ikke i relation 
til teamets digitalisering, og at der ikke findes en fremtid for Finansteamet, der adskiller sig 
fra den kendte nutid. Disse grundlæggende antagelser bidrager til at gøre 
identitetskonstruktionen i teamet plausibel. I Lønteamet antages ledere at kunne bidrage 
med gode ting i form af ressourcer, gode beslutninger etc. (om end de langt fra altid gør 
det), mens antagelser om, at omverden og fremtid ikke eksisterer, ikke gælder for 
Lønteamet, der i høj grad orienterer ud mod omverdenen og mod fremtiden. 
 
I forhold til et handlingsperspektiv bør ledelsestilgangen til de to teams være forskellig. 
Som udgangspunkt vil det være ønskværdigt ikke at ødelægge identitetskonstruktionen 
med positive selvbilleder, men snarere bygge videre på de sejre, som de to teams oplever 
at have. Derimod er der nogle grundlæggende antagelser, som der består en vanskelig 
ledelsesmæssig opgave i at justere. 
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Bilag 
 
 

Bilag 1: Introduktion til fokusgruppeinterview 
 
Tusind tak fordi I er så hjælpsomme at stille op til et interview, det er en stor hjælp for mig. 
Interviewet vil indgå som materiale i den opgave, som jeg er ved at skrive på min 
uddannelse. 
 
Min opgave handler meget bredt om, hvad der motiverer i HK Økonomi og lidt mere 
konkret, men ikke særlig konkret om, hvordan digitalisering opleves. Jeg er interesseret i 
at høre om jeres erfaringer. 
 
Interviewet i dag handler om 

• Hvad digitalisering betyder for jer og jeres arbejde, dvs. om jeres erfaringer og 
oplevelser med digitalisering. 

 
Interviewet varer ca. 1,5 time, det bliver optaget, og bagefter skriver jeg det rent. Det, I 
taler om med hinanden, vil jeg forsøge at opsummere essensen af og på den måde få en 
analyse ud af det. Jeg anonymiserer det, I siger. Jeg og min vejleder, hvis han er meget 
interesseret, og min censor, hvis han er ekstremt interesseret, er de eneste, som ser 
udskriften af interviewet. Jeg er godt med på, at jeg ikke bare er en tilfældig forsker eller 
konsulent, men jeres chef. Uanset hvad jeg spørger om, skal I selvfølgelig ikke sige noget, 
som I ikke har lyst til at sige, når jeg er her. Samtidig vil jeg sige, at I meget gerne må 
gentage noget, som I måske synes I har sagt til mig ved tidligere lejligheder, I må gerne 
gentage jer selv, så jeg kan få de relevante input med i denne her analyse – også selvom I 
måske allerede har givet udtryk for jeres pointe tidligere. 
 
 
Hvordan vil interviewet forløbe 

• Dette interview er et fælles interview, så det er anderledes end det, man normalt 
forbinder med et interview, hvor intervieweren stiller spørgsmål, og den der bliver 
interviewet, svarer. 

• Meningen er, at I skal tale sammen med hinanden om nogle emner, som jeg giver 
jer. 
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• Min rolle er at sikre, at der er et grundlag at tale ud fra, så jeg giver jer nogle 
spørgsmål og øvelser, og vil måske spørge lidt ind til det, I siger, men skal ellers 
forsøge at sige så lidt som muligt. Hvis snakken går, kan det godt være, at jeg giver 
lidt slip og lader jer snakke. Men ellers har jeg som sagt forberedt et antal emner 
eller øvelser, som jeg beder jer tale om. 

• I må meget gerne hjælpe hinanden med at snakke – måske lidt som ville gøre, når I 
sidder med nogle venner og bekendte og snakker. Dvs. spørge ind, når nogen siger 
noget og supplere det der bliver sagt, med jeres egne oplevelser. 

• Jeg er meget interesseret i jeres erfaringer og oplevelser og holdninger. Så I må 
meget gerne fortælle om, hvordan I har oplevet den ene eller den andens situation 
og give ret konkrete eksempler fra dagligdagen, når I fortæller. 

• Alle oplevelser er lige vigtige - alle oplevelser er lige okay – der er ikke nogen trick-
spørgsmål, og der er ikke nogen som helst rigtige eller forkerte svar. 
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Bilag 2: Moderatorguide/køreplan for fokusgruppeinterview 

Tema Spørgsmål Formål 
 

Min 

Intro Introduktion Fortælle om formål og 
format og takke for 
deltagelsen, betrygge 
deltagerne om, at de 
ikke kan sige noget 
forkert. 

5 

Tema 1 
Det gode 
ved at 
være 
ansat i 
teamet i 
Økonomi-
afdelingen 
i HK 

Hvad er det gode ved at være ansat i x-teamet i 
Økonomiafdelingen i HK? 
 
Vil I hver især tænke på ca. 3 gode ting og skrive 
dem ned på 3 sedler – I får lige 2 minutter 
 
Vil I sammen kategorisere dem lidt? 
Let at svare på, engagerende, afvæbnende, kan 
lede til mange forskellige svar 
 
Eventuelle opfølgende spørgsmål: 

- Hvad er en god arbejdsdag 
- Kan I beskrive en god arbejdsopgave 
- Hvad kan medvirke til, at I kan tage hjem fra 

en arbejdsdag (eller en arbejdsuge) og det 
har været en god arbejdsdag? 
 

Få gang i tankerne, 
varme op, begynde at 
tale sammen. 
 
Få input til, hvor fokus 
er, f.eks. relationer til 
samarbejdspartnere, 
kolleger, chefer 
og/eller opgaver, 
arbejdsvilkår, 
præferencer vedr. 
rutineopgaver, drift, 
udvikling etc. 
 
Måske indikere 
abstraktionsniveau 
vedr. arbejdsopgaver 
 
 

10 

Tema 2 
Digitaliseri
ng 

Der bliver talt meget om digitalisering, også her i 
HK Økonomi. 
 
Vil I hver især i et par minutters stilhed skrive 3 ord 
på 3 sedler (et ord på hver seddel) som I forbinder 
med digitalisering.   
 
Vil I nu tage en seddel ad gangen og gerne sætte 
nogle ord på, altså fortælle hinanden, hvad der lige 

Danne et billede af, 
hvad medarbejderne 
har top of mind i 
forhold til 
digitalisering, hvordan 
skaber medarbejderne 
mening omkring 
digitalisering. 
 

15 
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gjorde, at I forbandt dette ord med digitalisering – 
en oplevelse, eller en følelse eller en holdning – 
hvis I kan – og hjælpe hinanden med at klumpe 
ordene i 2-3-4 kategorier – altså under 2-3-4 
overskrifter 
 
 

 
 
 
 

Tema 3 
Digitaliseri
ng 
uddybet 
 

Lad os fortsat fokusere op, hvad digitalisering 
betyder for arbejdsopgaverne i teamet, både 
fordele og ulemper ved digitalisering 
 
Kan jeg bede jer hver især om at tage et kort der 
illustrerer, hvordan I har oplevet, at en eller anden 
form for digitalisering har gjort en forskel for den 
måde, I arbejder på i teamet 
 
Kan I i fællesskab blive enige om (og skrive ned) 
nogle fordele ved digitalisering. Kan I rangordne 
dem? 
 
Kan I i fællesskab blive enige om nogle ulemper 
eller udfordringer eller bekymringer ved 
digitalisering? Kan I rangordne dem? 
 
Eventuelle opfølgende spørgsmål 

- Kan I give et eksempel, hvor dette kom til 
udtryk? 

- Hvor kommer efterspørgslen efter 
digitalisering fra? 

 

Give anledning til at 
komme frem med 
bekymringer og 
modstand, og danne 
et billede af, hvad 
eventuel modstand 
udspringer af 
 
 
 
 
 

10 

Tema 4 
Samarbej
dspartner
e 
 

Samarbejdspartnere – hvem er de vigtigste 
samarbejdspartnere for jer? 
 
Eventuelle opfølgende spørgsmål: 

- Hvordan oplever I samarbejdet med dem? 
- Hvad er vigtigt for et godt samarbejde? 

Danne et billede af, 
om relationen til 
kunderne spiller en 
rolle i forhold til 
eventuelt modstand 
mod digitalisering. 

10 



55 
 

- Kan I sige noget om, hvordan I oplever eller 
tror, at digitalisering hos jer har påvirket 
dem eller kan komme til at påvirker dem? 
Hvad betyder det fores jeres samarbejde 
med dem? 

 
Tema 5 
Fremtiden
, 

Nu flytter jeg fokus lidt til fremtiden, sådan lidt 
science fiction agtigt – men kun lidt – jeg tænker 
HK Økonomi eller bare jeres team om 10-12 år: 
 
Hvis en journalist skal skrive en artikel til HK 
bladet om erfaringerne i HK Økonomi med 
digitalisering, som andre HK’ere eller 
Økonomifunktioner i andre organisationer kunne 
blive klogere af – hvad skulle de så skrive. 
 
Eventuelle opfølgende spørgsmål 

- Hvad skal der mere stå i artiklen? 
- Hvad kunne en sigende overskrift være? 
- Hvad kunne de vigtigste pointer i artiklen 

være som andre har gjort sig samme 
erfaringer endnu kunne lære af? 

- Har arbejdsopgaverne ændret sig? 
- Hvad har været sværeste? 
- Hvor mange er I nu i forhold til for 10 år 

siden? 
- Hvad har været det gode ved 

digitaliseringen? 
 
 

Danne et billede af 
bekymringer for 
nutiden og fremtiden 
ved hjælp af en 
konkret genstand 
(artikel) 

10 

Afrunding Opsamling på temaer, som ikke er blevet nævnt 
 
Takke for indsatsen 
 
 

 10 
min 
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Bilag 3: Transskriberet interview med Lønteamet (vedlagt separat) 
 

Bilag 4: Transskriberet interview med Finansteamet (vedlagt separat) 
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