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Summary in English  
 

I am head of the Apprenticeship Center at U / Nord, a vocational education center I North 

Zealand. One of the big tasks that lies in my department is to help students in vocational 

education and training to get an apprenticeship. I am currently implementing a change in 

the way apprenticeship consultants work from an approach where they each have a 

network of companies in an industry / education that they collaborate with to collaborate 

with companies to get apprenticeships within several vocational educations. It is a change 

that meets considerable resistance in several places in the consulting group. 

In this master thesis, I have examined what narratives the consultants tell about their 

tasks and about the changes made by increased participation in projects. I have sought to 

identify the differences between the consultants narratives and leadership narratives 

about the tasks and purposes of the Apprenticeship Center and what significance it has 

for my management task. 

I have identified consultant narratives in August 2019, where I saw five different 

narratives in the consulting group. I found four downward narratives: the 'expert', 'the 

project-frustrated consultant', 'the martyr' and 'the victim'. I also found a single upward 

narrative, 'the silent optimist'. 

In November, I also identified five consultant narratives, but I saw a change; there were 

several of the downward narratives from August that I could not hear in November. In 

November I found the downward narrative 'the project frustrated consultant' but it was 

not as negative as in August. I also found the 'expert' but in November it seems to contain 

both upward and downward elements and has changed content from August to 

November. In November I can also find the narrative ‘optimist ', which corresponds to 'the 

silent optimist’ in August, but which in November has a clearer voice. In addition, in 

November I can identify two new narratives, both of which are upward, namely, 'we 

should all be here', 'the purpose-oriented'. 

These different narratives are identified and analyzed based on the 7 P's (Schnoor, 2016) 

in Chapter 5 of this master's thesis. 

Between August and November, I have identified four management narratives and 

experimented with 'change conversations’ (Nygaard, 2017) as a tool for changing 

employees narratives and mention of the change. 

I have identified four management narratives. Two are stable have been named 'the 

caring boss' and 'the frustrated boss'. The latter narrative may have a slight downward 



3 
 

trend. In addition, the downward narrative 'the wondering boss' and the last upward 

narrative, the only upside, the 'hero'. 

The analysis shows a big difference between the narratives that the consulting group and 

management are mentioning.  

Part of the change in consultant narratives from August to November can be attributed 

to the ‘change conversations’ conducted. Here I conducted ‘change conversations’ with 4 

different consultants, each of which was challenged in relation to the ongoing change, 

symbolized by the increasing scope of project participation. The change conversations are 

useful as tools and I see signs that they have moved employees in a more positive 

direction in relation to working in projects. The systematics of change conversations will 

also be applicable more generally in my ongoing 1-1 conversations with my employees. It 

is a tool difficult to use and it will therefore require me to practice 

This master thesis contains in chapters 1 and 2 a general introduction to the problem 

definition on which the analysis is based and the managerial context in which I work. The 

analysis of consultant narratives and management narratives is presented in chapter 5 

and is based on the methodological considerations presented in chapter 3 and the 

theoretical framework of narrative theory presented in chapter 4. In chapter 6, the results 

found in the analysis are discussed. In chapter 7, I reflect on my own development at MPG 

in general and in relation to this master thesis in particular. The conclusion of the master 

thesis is given in chapter 8.  
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1. Indledning   
 

Danske virksomheder oplever i stigende grad mangel på arbejdskraft. Der er i Danmark et 

stort politisk fokus på, at flere unge skal søge erhvervsuddannelserne og flere (voksne) 

ufaglærte skal have en faglært uddannelse. En væsentlig forudsætning for, at det kan ske 

er, at der etableres flere praktikpladser, og at der i virksomhederne skabes et øget fokus 

på effekten af at uddanne ufaglærte medarbejdere.  

Erhvervsskolerne har i mange år haft en praktikpladsopsøgende indsats – skolerne 

opsøger virksomheder for at øge fokus på det at tage lærlinge, dvs. at etablere 

praktikpladser. Mange små og mellemstore virksomheder uddanner lærlinge, og der er i 

dag et tæt samarbejde mellem praktikkonsulenter og virksomheder om at sikre 

praktikpladser. Store virksomheder uddanner forholdsvis færre elever, og der er derfor 

på erhvervsskolerne et øget fokus på at få de store virksomheder i tale i forhold til at 

etablere praktikpladser og for at få virksomhederne til at bidrage til at uddanne den 

faglærte arbejdskraft, som de efterspørger. Det udfordrer den måde, som 

praktikpladskonsulenter traditionelt har arbejdet på: opgaven ændres fra at være en 

relation mellem en virksomhed og en konsulent inden for et enkelt håndværksfag til at 

være en relation mellem en virksomhed med elever inden for mange fag og en konsulent, 

der skal kunne spænde over mange uddannelser / fag. 

Vi er midt i den forandring i Praktikcenteret på U/Nord, teknisk skole Hillerød. Det er den 

forandring, der er grundlaget for dette masterprojekt. U/Nord deltager sammen med 

flere erhvervsskoler i Region Hovedstaden i en række udviklingsprojekter, der 

understøtter denne forandring, og her betyder det meget, hvordan der tales om 

forandringen – er det en god og ønskværdig forandring eller er det en forandring, der 

møder modstand?  

Jeg vil i dette masterprojekt sætte fokus på narrativer i organisationen og undersøge, om 

der er forskellige narrativer på spil mellem medarbejdere og ledelse, og om det har 

indflydelse på forandringen.  

Afsættet for dette masterprojekt er følgende spørgsmål: Vil jeg kunne ændre 

konsulenternes opfattelse af den igangværende forandring ved at arbejde med, hvordan 

der tales om forandringen i organisationen?  

Analysen er baseret på to observationer, der gennemføres i hhv. august 2019 og 

november 2019. I september-oktober, dvs. mellem de to observationer, gennemføres et 

eksperiment, hvor jeg sammen med enkelte medarbejdere afholder forandringssamtaler 

(Nygaard, 2017). Dette for at undersøge, om jeg kan anvende planlagte og strukturerede 



5 
 

samtaler som et middel til at påvirke narrativerne om forandringen. Jeg lytter i 

observationen i november efter, om jeg kan se tegn på ændring i narrativerne.    

Hovedfokus i dette masterprojekt er på ledelse nedad, og dermed mine medarbejdere og 

den måde de ledes på. Her er fokus på narrativer i konsulentgruppen og hvordan jeg kan 

ændre disse narrativer. Men jeg gør mig i løbet af masterprojektet også en række 

refleksioner rettet mod ledelse indad som anledning til at se på min personaleledelse og 

på, om refleksionerne giver anledning til en justering af min personaleledelse.   

 

Min problemformulering er:  

Hvilke forskelle er der på konsulenternes og mine narrativer om opgaver og formål med 

Praktikcenteret? Og hvilken betydning har det for min ledelsesopgave? 

For at undersøge dette vil jeg konkret arbejde med følgende spørgsmål:  

 Hvilke narrativer kan jeg identificere i konsulentgruppen i august 2019?   

 Hvilke narrativer kan jeg identificere i konsulentgruppen i november 2019 efter at 

jeg har gennemført forandringssamtaler?  

 Hvilke narrativer er jeg og ledelsen bærere af? 

 Hvilken erfaringer gør jeg mig med brug af forandringssamtaler og hvilken 

betydning har det for mig i min personaleledelse?   

Dette masterprojekt er bygget op således, at der i kapitel 2 er en generel introduktion til 

min ledelsesmæssige kontekst og dermed også den organisatoriske kontekst for mit 

masterprojekt. Kapitel 3 indeholder en beskrivelse af de metodiske overvejelser, som jeg 

har gjort mig i forhold til analysen i kapitel 5. I kapitel 4 udfoldes den teoretiske ramme 

for analysen. Kapitel 6 indeholder en diskussion af de fundne resultater af analysen og i 

kapitel 7 beskriver jeg kort den faglige og personlige udvikling, som jeg har gennemgået 

på MPG. Masterprojektets konklusion fremgår af kapitel 8.   
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2. Baggrund og min ledelsesmæssige kontekst  
 

 Jeg er ansat på U/Nord, hvor jeg er Praktikcenterchef. U/Nord er en erhvervsskole, der 

udbyder erhvervsuddannelser som fx tømrer, elektriker og mekaniker1. Da jeg gik i gang 

med dette masterprojekt var jeg leder af Praktikcenteret på U/Nord, Teknisk skole, 

Hillerød, hvor jeg havde ledelsesmæssigt ansvar for ca. 20 personer, der alle arbejder i 

Hillerød. I november 2019 er mit ledelsesområde blevet udvidet med ca. 10 personer, 

fordelt på yderligere 2 byer, nemlig Frederikssund og Lyngby. Hovedparten af de nye 

medarbejdere er ansat i Lyngby.   

 

Praktikcenteret var oprindeligt organiseret i to teams, hvoraf det ene team består af 8 

praktikkonsulenter (inkl. en koordinator) og en administrativ medarbejder. Det andet 

team består af instruktører i skolens 10 skolepraktikværksteder inden for de tekniske 

erhvervsuddannelser. Med organisationsændringen i november er konsulentteamet 

udvidet med 3 personer, og der er etableret endnu et instruktørteam, der arbejder i et 

skolepraktikværksted for de merkantile erhvervsuddannelser. Organisationsændringen er 

meldt ud til medarbejderne den 22. november 2019, hvilket er efter jeg har indsamlet al 

min empiri. Jeg har derfor valgt at fastholde det oprindelige fokus på det team af 

konsulenter, som jeg har været personaleleder for siden jeg tiltrådte som 

Praktikcenterchef den 1. januar 2017, dvs. på de tekniske erhvervsuddannelser.    

 

Jobbet på U/Nord er mit første job med personaleledelse. Indtil da havde jeg i mange år 

været chefkonsulent i først Undervisningsministeriet og senere Uddannelses- og 

Forskningsministeriet. Her var jeg ofte projektleder på større og mindre 

udviklingsprojekter og havde faglig ledelse, men ingen personaleledelse. Jeg blev 

oprindeligt ansat på U/Nord (daværende Esnord) i maj 2016 i en andel ledelsesfunktion. 

Den enhed, jeg var leder for blev nedlagt med udgangen af 2018. I 2017-2018 varetog jeg 

begge funktioner. Praktikcenteret blev etableret i 2016 med min nuværende chef som 

midlertidig leder. Jeg overtog jobbet som Praktikcenterchef pr. 1. januar 2017 uden rigtig 

at vide, hvad opgaven gik ud på. Jeg har ikke nogen egentlig jobbeskrivelse, og har derfor 

brugt en del tid og energi på at definere mit eget job.  

Som en del af min ledelsesopgave i Praktikcenteret har jeg også et overordnet 

projektstyringsansvar på skolen, hvilket har stor betydning for den måde jeg selv ser på 

og taler om nye opgaver i Praktikcenteret. Det er nemlig opgaver, som skal løses, fordi 

                                                           
1 Alle erhvervsskoler er organiseret med et praktikcenter, hvor der tilbydes skolepraktik til de elever, der ikke kan få en 

læreplads og samtidig udføres praktikpladsopsøgende funktioner i form af virksomhedsbesøg, besøg i klasserne, samtaler 

med eleverne osv.  
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U/Nord deltager i en række større udviklingsprojekter, der alle har som formål at øge 

søgningen til erhvervsuddannelserne og at skaffe flere praktikpladser. 2 af projekterne 

bemandes udelukkende med konsulenter fra Praktikcenteret. I det tredje projekt indgår 

Praktikcenteret i projektet på lige fod med andre medarbejdere på U/Nord. Mange af de 

nye opgaver, som Praktikcenteret er begyndt at arbejde med siden min tiltrædelse 

finansieres af projekterne. I takt med at projekterne udløber i 2020 og 2021 vil 

opgaveløsningen blive en del af den samlede opgaveportefølje i Praktikcenteret og det 

har derfor betydning for den fremtidige opgaveløsning, hvordan vi idag taler om de nye 

opgaver, der skal varetages også efter projekterne udløber.  

 

Fokus i mit masterprojekt er som nævnt på det oprindelig konsulentteam. Det er her jeg 

er særligt udfordret på at drive en forandringsproces som indebærer, at konsulenterne 

skal til at arbejde med nye opgaver samtidig med at de hidtidige opgaver fastholdes. Det 

er en forandringsproces, som jeg igangsatte, da jeg tiltrådte i januar 2017 og som jeg på 

forskellig vis har arbejdet med i forskellige opgaver på MPG.  

 

Konsulenterne er udkørende konsulenter og er ikke på deres kontor hver dag.  På en typisk 

uge ser jeg alle konsulenterne 1-2 gange og derudover taler jeg i telefon eller er på mail 

med alle flere gange i løbet af ugen. Jeg har kontor på samme adresse som konsulenterne, 

men er der meget lidt pga. møder andre adresser på skolen og mange eksterne møder. Vi 

holder teammøde hver anden uge – og det er her der gives fælles information og tages 

fælles drøftelser og sættes retning.  
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3. Metodiske overvejelser  
 

I dette kapitel beskrives de metodiske overvejelser, jeg har gjort i forbindelse med 

tilrettelæggelse af observationer og eksperiment, og dermed tilvejebringelse af den 

empiri, der ligger til grundfor analysen i kapitel 5. Kapitel 3 er struktureret således, at jeg 

indledningsvist beskriver metodiske overvejelser, der gælder på tværs af de metoder, jeg 

anvender til at indsamle empiri. Dernæst beskriver jeg det, der særligt gør sig gældende 

for hver enkelt metode i hhv. afsnit 3.1, 3.2 og 3.3 nedenfor. De teoretiske begreber, der 

anvendes i forbindelse med beskrivelse af metoden, udfoldes i kapitel 4, der indeholder 

en beskrivelse af den teoretiske ramme for analysen.  

Jeg har udarbejdet data i form af noter fra hvert observation og samtalerne i 

eksperimentet. Det er alt sammen data, som jeg skaber i processen (jf. Coffey 2018, s. 4).  

Den første type empiri indhentes i 2 observationser, hvor jeg har rollen som observatør 

og observerer konsulenterne. De omtales som observation 1 (bilag 2) og observation 3 

(bilag 4). Noterne udgør data fra observationerne og danner grundlag for at identificere 

konsulentnarrativer. Den anden type empiri minder om den første, er struktureret på 

samme måde og omtales som observation 2 (bilag 3). Det er samtaler med mig selv. 

Suppleret med samtaler med min ledelse danner denne samtale grundlag for at 

identificere ledelsesnarrativer. Den tredje type empiri er et eksperiment med 

forandringssamtaler og noterne fra samtalerne (bilag 5) indgår i analysen af ændring af 

narrativer i Praktikcenteret. Disse tre typer af data udgør i alt 4 datasæt og danner 

grundlag for at identificere narrativer i Praktikcenteret. Nummereringen af bilagene er 

udtryk for den kronologiske rækkefølge som observationer og eksperiment er gennemført 

i.  

Jeg er optaget af at genfinde konkrete begreber fra den narrative teori i mine data mhp. 

at identificere konkrete narrativer – både konsulentnarrativer og ledelsesnarrativer. Jeg 

vil derfor gå deduktivt til værks i min behandling af data, dvs. at jeg søger at genfinde 

elementer af teorien i data (Boelsen, 2017, s. 116). Inspireret af metoden til kodning af 

data (Boolsen, 2017, s. 113-116) har jeg analyseret data og kategoriseret dem ud fra de 7 

P’er (Schnoor, 2016) med henblik på at genfinde de 7 P’er i data og dermed identificere 

narrativer. 

Jeg har valgt at kategorisere narrativerne og ikke kode noterne fra observationerne, fordi 

noterne ikke indeholder konkrete referencer til de 7 P’er. Det gør narrativerne derimod. 

Jeg er opmærksom på, at de er udtryk for min tolkning og oversættelse af data til 

narrativer. Analysedokumentet (vedlagt som bilag 1) indeholder data fra de tre 

gennemførte observationer og er struktureret efter de 7 P’er. Derudover har jeg suppleret 
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med en oplistning af konkrete personer, der udgør fortællerstemmen, samt en vurdering 

af, om narrativet er opadgående, stabilt eller nedadgående. Med analysedokumentet har 

jeg fået et overblik over de fundne narrativer og udviklingen i narrativerne fra august til 

november.  

Ved indsamling af data om mine medarbejdere har jeg haft en del etiske overvejelser i 

forhold til, om jeg skal informere dem om, at de bliver iagttaget i forhold til det de siger 

(observationerne) og i forhold til de samtaler, jeg gennemfører med dem 

(forandringssamtalerne). Udgangspunktet for min dataindsamling har været, at jeg 

ønsker en empiri, der er både valid og reliabel. Validiteten er knyttet op på, om jeg kan 

regne med, at de siger det, de mener. Reliabiliteten er knyttet op på, om det kan 

forventes, at andre vil kunne identificere de samme narrativer, som jeg kan, i den samme 

kontekst (Launsø, 2017, s. 18). 

Med det udgangspunkt har jeg valgt ikke at informere dem om observationerne eller 

eksperimenterne, fordi jeg ønsker at undgå det, som Merete Watt Boolsen kalder 

’undersøgelseseffekter’. ”Undersøgelseseffekter er effekter, der er forårsaget af, at 

undersøgelsen finder sted. Undersøgelsen i sig selv fremkalder effekten….”  (Boolsen, 

2017, s. 101).  Det er min vurdering, at en bevidsthed hos konsulenterne om 

observationen ville kunne få betydning for, hvad konsulenterne siger. Jeg er opmærksom 

på, at der er magt til stede i relationen mellem mig og mine medarbejdere. Ved at 

gennemføre observation og eksperimenter som skjulte studier (Launsø, 2017 s. 116-120) 

håber jeg at kunne reducere betydningen af både ’undersøgelseseffekter’ og magt. 

3.1 Observation 1 og 3 – identifikation af konsulentnarrativer 

For at kunne identificere narrativerne i konsulentgruppen gennemfører jeg to 

observationer med 3 måneders mellemrum. Observationerne tilrettelægges som 

strategidage for konsulentgruppen (strategidag 1 og strategidag 2), og det officielle mål 

med dagene er at få talt om, hvad konsulentgruppens formål er, og hvilke opgaver vi skal 

løse og efterfølgende – og sammen med konsulenterne – foretage en overordnet 

prioritering af opgaver. Mit mål er derudover at indsamle data til at kunne identificere de 

narrativer, der er i konsulentgruppen.    

Observationerne er relativt strukturerede og består af en kombination af en metode til 

observationer og en metode til identifikation af narrativer. Observationerne er 

struktureret i et observationsark, der inspireret af en metode, der blev præsenteret på 

metodeworkshop (Frankel, model vist i undervisningen). Det samlede observationsark ser 

således ud:  
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Observationsdata – tid og sted, deltagere  

 

Noter til forberedelse før observationen  

Hvad forventer jeg de siger? Hvad forventer jeg kommer ud af observationen? 

 

Noter under observationen 

1. Det man taler om  

Hvad taler vi og andre mest om i 

organisationen 

Hvad er de vigtigste temaer på dagsordenen 

Hvordan er de blevet vigtige at tale om 

 

2. Hvem siger hvad 

Hvem er mest/mindst optaget af disse 

temaer? 

Hvem har en fremtrædende/mindre 

fremtrædende stemme i samtalerne? 

Ud fra hvilke forskellige positioner taler de 

forskellige aktører? 

 

 

Refleksioner under observationen  

Hvilke refleksioner sætter det i gang hos mig selv?  

3. Det sprog man bruger 

Hvilke ord bliver typisk brug i samtalerne? 

Hvilke teorier, ideologier, forklaringsmodeller mv. bliver 

brugt? 

Hvordan begrunder de forskellige aktører deres 

perspektiver eller synspunkter? 

 

4. Målet med samtalerne 

Hvad vil de forskellige aktører gerne opnå med 

samtalerne? 

Hvem har indflydelse på temaerne? 

Hvordan har de opnået denne indflydelse? 

Hvilke andre interesser er på spil i forhold til temaerne? 

 

5. Virkningerne af samtalerne 

hvilke særlige opmærksomheder skaber samtalerne? 

Hvad får de mig og andre til at gøre – eller ikke at gøre? 

- Hvilke andre temaer bliver mindre synlige eller legitime 

at fokusere på? 

Refleksioner efter observationen  

 

Figur 1: observationsark 

Arket er struktureret i tre hovedfelter: før, under og efter observationen. ’Før’ er mine 

refleksioner og forventninger til det jeg skal observere.  ’Under observationen’ er 

struktureret efter den model for synliggørelse af fortællinger og diskurser i organisationer, 

som Schnoor opstiller (Schnoor, 2016 s. 100). Modellen anvendes til at identificere, hvad 

der konkret bliver talt om samt mine refleksioner over det sagte. Hermed kan jeg skelne 

mellem det, jeg ser/hører og de refleksioner, det sætter i gang hos mig. Under 

observationen tog jeg stikord til refleksionerne, men den egentlige formulering af teksten 

skete om aftenen samme dag og næste dag, dvs. kort tid efter observationen, hvor jeg 

også formulerede refleksioner efter observationen. 

I observation 1 lyttede jeg efter narrativer i konsulentgruppen. I observation 3 supplerede 

jeg dette fokus med også at lytte efter forandringer i de narrativer, der var identificeret 

efter observation 1. Jeg supplerede lytning efter narrativer med at være mere 

faciliterende ved at udfordre konsulenterne på at tale om ’unikke hændelser’ (Schnoor, 
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2016, s. 148-154) for på den måde at undersøge, om jeg kunne trække nogle andre 

begivenheder frem og dermed ændre plot og evt. punktuering for narrativerne.  

3.2 Observation 2 og samtaler – identifikation af ledelsesnarrativer 

En central del af min problemformulering baserer sig på en antagelse om, at jeg og mine 

konsulenter ikke har den samme opfattelse af, hvad det egentlig er, der er vores opgave.  

Vi har forskellige narrativer om vores opgaver, formål og samarbejde med vores 

interessenter.  

Derfor har jeg afholdt ’samtaler’ med mig selv for at have grundlaget til at kunne 

identificere ledelsesnarrativer. Samtalerne med mig selv er struktureret efter samme 

systematik som observation 1 og 3 og omtales som observation 2.  Data fra observation 2 

kategoriseres på samme vis som observation 1 og 3 og indgår i analysedokumentet (bilag 

1). 

Jeg supplerer observation 2 med samtaler med to medlemmer af direktionen på skolen. 

Noter herfra indgår ikke direkte som data, men jeg bruger dem i udformningen af 

ledelsesnarrativer for at synliggøre, at jeg er en del af en større organisation og skal leve 

op til nogle fastsatte krav og forventning til min ledelsesopgave. Når jeg vælger at 

supplere med samtaler med min ledelse, så er det fordi jeg i min ledelsesopgave er meget 

opmærksom på at lede opad. Samtalerne er blot løse samtaler, hvor jeg tog noter 

undervejs. Den ene samtale gennemførte jeg med min chef, der er uddannelsesdirektør 

for de tekniske erhvervsuddannelse. Den anden samtale gennemførte jeg med 

vicedirektør, som har ansvaret for de erhvervsfaglige uddannelser. I analysen omtales de 

samlet som ’direktionen’. Samtalerne blev gennemført den 30. september 2019. 

3.3 Eksperiment – forandringssamtaler 

I mellem observation 1 og 3 og efter formuleringen af ledelsesnarrativerne, har jeg afholdt 

forandringssamtaler (Nygaard, 2017) med udvalgte konsulenter. Konsulenterne udvælges 

ud fra hvilket landskab, de er mest udfordret i dvs. handlingens, meningens eller 

identitetens landskab og dermed også om de skal arbejde med grundfortælling, 

urfortælling eller livsfortælling (jf. Nygaard, 2017 og udfoldet i kapitel 4).   

Nygaard og Fredslund (Nygaard 2017, s. 59, s. 76 og s. 91-92) opstiller en model for 

forandringssamtaler, der indebærer 4 trin, som leder og medarbejder går i gennem i 

samtalen. De fire trin er beskrevet lidt forskelligt afhængigt af, om det er en 

forandringssamtale, der har fokus på handlingens, meningens eller identitetens landskab. 

Jeg forberedte mig til samtalerne ud fra at skulle igennem de 4 trin i samtalen og anvendte 

støttespørgsmålene, der understøtter identifikation af problemet, undtagelser fra 

problemet, effekter af undtagelser samt muligheder i undtagelser (Nygaard 2017, kap. 4-
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6). Jeg har til brug for samtalerne udarbejde et samtaleark, som jeg skrev noter i under 

mødet. De konkrete noter fra eksperimentet er vedlagt som bilag 5.  

En generisk version af samtalearket ser således ud:  

1.  Identifikation  Handlingens land: Medarbejderen skal identificere og beskrive problemet 

med forandringen konkret og erfaringsnært. 

 Meningens land: Medarbejderen skal fortælle, hvilken betydning 

intentioner og værdier har i det problemmættede plot i fortællingen.  

 Identitetens land:  Medarbejderen skal fortælle, hvilken betydning det 

problemmættede plot i hendes/hans fortælling har for hendes/hans 

identitet i den forandrede virksomhed. 

2.  Undtagelser  Handlingens land: Medarbejderen skal formulere en undtagelse fra 

problemet i form af en begivenhed, der ikke harmonerer med det 

problemmættede plot i fortællingen. 

 Meningens land: Medarbejderen skal formulere undtagelser, hvor de 

nævnte intentioner og værdier bag forandringen ikke er en del af det 

problemmættede plot. 

 Identitetens land:  Medarbejderen skal formulere undtagelser, hvor 

forandringen ikke er en del af det problemmættede plot i egen fortælling 

om egen identitet. 

3 Effekter  Handlingens land: Medarbejderen skal kortlægge mulige effekter af de(n) 

undtagelse(r), som medarbejderen har fortalt om. 

 Meningens land: Medarbejderen skal reflektere over, hvor samtalen har 

bragt hende/ham hen og hvilken ny mening hun/han tilskriver 

forandringen.  

 Identitetens land:  Medarbejderen skal kortlægge mulige effekter af de 

undtagelser, hvor forandringen ikke er en del af det problemmættede 

plot i hendes/hans fortælling  om egen identitet. 

4. Muligheder  Handlingens land: Medarbejderen skal reflektere over, hvor samtalen har 

bragt hende eller ham hen og hvad hun eller han er blevet inspireret til at 

gøre. 

 Meningens land: Medarbejderen skal reflektere over, hvor samtalen har 

bragt hende/ham hen, og hvilken ny mening hun/han tilskriver 

forandringen.  

 Identitetens land: Medarbejderen skal reflektere over, hvor samtalen har 

bragt hende/ham hen, og hvordan det er muligt for hende/ham at blive i 

den forandrede virksomhed.  

Figur 2: Samtaleark 

Jeg har siden min tiltrædelse afholdt 1-1 statusmøder med konsulenterne hvert kvartal. I 

september afholdt jeg igen statusmøder med konsulenterne. For de tre, som jeg havde 

udvalgt til at indgå i eksperimentet, blev samtalen tilrettelagt efter modellen med 

forandringssamtaler. For de øvrige konsulenter var der tale om de sædvanlige 

statussamtaler, hvor der ikke er en formel dagsorden for møderne.  
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Det var oprindeligt min plan at gennemføre 3 samtaler – med en fra hver af de beskrevne 

landskaber. Men jeg er endt med at gennemføre 4 samtaler, hvoraf 2 af dem er med 

konsulenter, der er udfordret i identitetens landskab. Når jeg gennemfører 4 samtaler, så 

skyldes det, at Mette, som jeg først gennemførte identitetsskabende samtale med, er 

blevet syg. Det var derfor ikke muligt for mig under samtalen at holde fast i modellen for 

forandringssamtalen, fordi Mette ikke var i stand til at se det lange perspektiv i sine 

opgaver, men havde brug for øjeblikkelig hjælp til at blive aflastet. Jeg har derfor i 

slutningen af oktober valgt at supplere samtalen med yderligere en identitetsskabende 

samtale med Heidi.  

I forhold til den sidste samtale, så var rammerne en anelse anderledes end for de øvrige 

forandringssamtaler i eksperimentet. Her var rammesætningen, at vi pr. 1. november tog 

imod en ny konsulent (Anja). Heidi var inden mødet blevet bedt om at reflektere over, 

hvad jeg som leder skal være opmærksom på i forhold til, hvordan jeg introducerer Anja 

til projekterne og arbejdet i konsulentgruppen i øvrigt.  

3.4 Opsummering af metodiske overvejelser 

Jeg har i dette kapitel skitseret de metodiske overvejelser, jeg har gjort mig forud for 

indsamling af empiri.  Al empiri indsamles struktureret, således at alle observationer 

dokumenteres efter samme skabelon. Alle forandringssamtaler i eksperimentet 

dokumenteres tilsvarende efter samme skabelon. 

De data, jeg får fra de tre observationer, analyseres og kategoriseres deduktivt efter de 7 

P’er, jf. Michala Schnoors model og samles i et analysedokument (bilag 1). Udover de 7 

P’er suppleres kategoriseringen også med en identifikation af, hvilke konsulenter, der 

udgør fortællerstemmer samt om narrativet er opadgående, stabilt eller nedadgående.  

Observation 1 og 3 anvendes i analysen af om, jeg kan identificere en forandring i 

konsulentnarrativerne fra august til november. Imellem de to strategidage afholdes både 

eksperimentet i form af forandringssamtaler og observation 2 som er en form for samtale 

med mig selv understøttet af samtaler med direktionen.  Disse anvendes i analysen af, om 

der er forskelle mellem konsulentnarrativer og ledelsesnarrativer samt som mulige 

årsagsforklaringer på en ændring.   
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4. Teoretisk ramme for analysen   
 

Dette kapitel indeholder en beskrivelse af den teoretiske ramme for analysen i kapitel 5. 

Rammen tager afsæt i narrativ teori og udgøres i dette masterprojekt af Michala Schnoors 

bog ’Narrativ Organisationsudvikling. At forme fælles mening og forståelse’ (Schnoor, 

2016) samt Nygaard og Fredslunds bog ’Forandringsledelse i et narrativt perspektiv’ 

(Nygaard, 2017). Den røde tråd gennem dette masterprojekt er fokus på narrativer og en 

analyse af både udvikling i narrativer samt om der er forskel på konsulentnarrativer og 

ledelsesnarrativer.  

 

Narrativ teori er en del af en socialkonstruktivistisk forskningstradition som anskuer 

verden ud fra et perspektiv om, at verden, som vi ser den, er socialt konstrueret. 

Opfattelsen af verden afhænger af øjnene der ser / ørerne der lytter. ”I den 

socialkonstruktivistiske erkendelsesteori flyttes fokus fra en interesse i sikker og sand 

viden til en interesse i organisationsmedlemmers meningsskabende processer: hvordan 

skaber, vedligeholder og omformer ledere og medarbejdere viden om, hvad der er i gang 

i i organisationen.” (Schnoor, 2016, s. 61).  

 

Begrebet ’narrativ’, altså en fortælling, er ikke defineret af hverken Schnoor (Schnoor, 

2016) eller Nygaard og Fredslund (Nygaard, 2017). Jeg har på baggrund af deres 

anvendelse af begrebet ’narrativ’ og ’fortælling’, som i denne sammenhæng anvendes 

synonymt, udarbejdet følgende definition, som anvendes i dette masterprojekt:  

 

Et narrativ er en række af sammenhængende udsagn om en eller flere begivenheder i 

organisationen, og som har en tydelig fortæller og indeholder en pointe.  

 

Schnoor trækker i sin teoriudvikling på White (Schnoor, 2016, s. 19 og 58), der har bidraget 

med udvikling af narrativ terapi. I en terapeutisk kontekst handler det om at udvide og 

omforme det enkelte menneskes fortællinger og adskiller sig her fra narrativ 

organisationsudvikling. ”I narrativ organisationsudvikling er formålet at udvide og 

omforme fortællinger i arbejdsfællesskabet med henblik på at skabe indbyrdes samspil, 

der gør organisationen og dens medlemmer bedre rustet til at skabe arbejdsmæssige 

resultater ” (Schnoor, 2016, s. 19 og s. 58).  

Schnoor adskiller sig fra White ved at have fokus på et metaniveau – dvs. på relationer 

mellem mennesker i en organisation. Et terapeutisk perspektiv har fokus på det man 

kunne kalde et mikroniveau, fordi der er fokus på den enkeltes personlige udvikling. Et 

makroniveau i denne sammenhæng ville være relationer mellem organisationer eller på 
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samfundsniveau, dvs. fortællinger på samfundsniveau. I afsnit 4.1 foldes beskrivelsen af 

de 7 P’er ud. 

Schnoor er også beslægtet med andre teoretikere inden for den narrative tradition. 

Eksempelvis Downing (Downing, 1997), der ser på hvordan forskellige typer af 

fortællinger har betydning for en forandring i en organisation. Han sætter fokus på 

sammenhængen mellem følelser, fortællinger og drama i forbindelse med større 

organisatoriske forandringer (Downing, 1997, s. 30). Ligesom Schnoor har han fokus på 

om fortællinger understøtter en positiv eller en negativ fortælling. Downing anvender 

begreberne ’progressive storylines’ (minder om Schnoors opadgående narrativer) og 

’regressiv storylines’ (minder om Schnoors nedadgående narrativer).  

Af andre bidrag inden for narrativ teori kan nævnes Barry og Elmes (Barry, 1997) der også 

beskriver forskellige ’genrer’ af narrativer og har fokus på, hvordan et narrativ fungerer i 

en organisation og hvordan narrativer kan anvendes strategisk.   

Bruner (gengivet i Schnoor, 2016, s. 181-185) arbejder med forskellige landskaber, der 

rummer begivenheder og refleksioner over begivenheder i hhv. handlingens landskab og 

betydningens landskab Her er en tydelig kobling til Nygaard og Fredslund (Nygaard, 2017) 

beskrivelse af landskaber. 

Nygaard og Fredslund (Nygaard, 2017) fokuser på den enkelte medarbejder og dennes 

handlinger, meningsskabelse og identitet i forhold til opgaver og organisation. Der tages 

afsæt i, at medarbejdere har forskellig opfattelse af en forandring – og kan være udfordret 

forskelligt i en forandring afhængigt af, hvordan medarbejderen vurderer forandringens 

konsekvenser. I afsnit 4.2 foldes beskrivelsen af landskaber og anvendelsen for 

forandringssamtaler ud.    

4.1 Identifikation af narrativer – de 7 P’er 

”Narrativ praksis bygger på ideen om, at livet i organisationer skabes gennem fortællinger, 

og at en nyttig måde at skabe udvikling og gode arbejdsmæssige resultater på derfor må 

tage afsæt i organisationsmedlemmernes sprog og kommunikation” (Schnoor 2019, s. 

17). Skal der skabes udvikling af en organisation, skal der sættes fokus på det, som 

medarbejderne i organisationen taler om. Organisationsudvikling i en narrativ tradition 

handler om ”at skabe righoldige og mulighedsskabende fortællinger, der kan bringe 

organisationen og dens medlemmer i en foretrukken retning” (Schnoor 2016, s.17).  

 

Schnoor opstiller en model man som leder kan anvende til at identificere og forme 

narrativer i en organisation (Schnoor 2016, kap. 4). Hun har identificeret 7 elementer i 

narrativer: ’ De 7 P’er’. Hermed skriver hun sig ind i en narrativ tilgang til at se på 

organisationsudvikling som centreret om det talte sprog – ikke kun strukturer, hierarkier 
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og planlagte organisationsforandringer som fx John Kotters 8 trin i forandringsledelse, der 

ser på forandring som strategisk planlagte og pludselige forandringer.  

 

Det første P er personligt perspektiv – perspektivet hos den, der fortæller narrativet, dvs. 

fortællerstemmen. Narrativet fortælles ud fra fortællerens, erfaringer, normer, værdier, 

interesser, mv. Der kan i en organisation være mange fortællerstemmer på spil – og i 

arbejdet med narrativer, kan der arbejdes med en foretrukken fortællerstemme som 

grundlaget for et fælles sprog. 

Det andet P er publikum. Fortællinger skabes i relationen mellem en fortæller og 

publikum, dvs. de, som lytter til fortællingen. Publikums respons på fortællingen har 

betydning for fortællingen mens den fortælles. Fortællinger har liv og samskabes i 

interaktionen mellem fortælleren og sit publikum.  

En hver fortælling må have en handling, en rød tråd gennem fortællingen. Schnoor kalder 

denne for narrativets plot. Det er en sammenkædning af enkeltstående begivenheder, og 

den rækkefølge som begivenheder optræder i i plottet, har betydning for narrativet. Det 

er i narrativ teori en antagelse, at vi altid handler ud fra et bestemt plot. I arbejdet med 

identifikation og udvikling af narrativer i en organisation er det derfor vigtigt at synliggøre 

narrativets plot.  

Det fjerde P er punktuering som i Schnoors model svarer til narrativets start. Punktuering 

har betydning for, hvordan der skabes mening i begivenheder. Plottet er 

sammenkoblingen af begivenheder, og punktuering starttidspunktet for rækken af 

begivenheder, der indgår i plottet.  

I en fortælling indgår der altid en række personer, der handler i forhold til hinanden – de 

udgør fortællingens persongalleri. Nogle er centrale for fortællingen og har dermed en 

hovedrolle; andre er mere perifere og har en birolle. Ved at have blik på persongalleriet i 

en fortælling kan man få øje på andres grunde til at mene eller gøre som de gør.  

I en fortælling kan fortælleren positionere sig selv i forhold til andre i persongalleriet. 

Schnoor kalder det positionering. Fortælleren kan fx fremstille sig selv som en skurk, et 

offer eller noget helt tredje. Tanker om hvad der er rigtigt eller forkert, hvad vi eller andre 

bør gøre osv. skabes i de positioner, der indtages i fortællingen.  

Det sidste af de 7 P’er er pointe – fortællingens morale. Pointen skabes i mødet mellem 

fortællingen og dens publikum.  

Schnoor inddeler narrativer i tre grundtyper som en ramme for at vurdere om narrativer 

er hensigtsmæssige for organisationens udvikling eller ej (Schnoor, 2016, s. 88-95). Hun 
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kobler dem ikke selv til de 7 P’er, men for at jeg kan anvende de tre grundtyper analytisk, 

så vil jeg i beskrivelsen anvende begreberne fra de 7 P’er. 

 Opadgående narrativer: Har et plot, der indeholder en positiv udvikling. 

Positioneringen vil være positiv og fortælleren kan f.eks. fremstille sig som en 

helt. Punktueringen er valgt, så der alene er fokus på begivenheder, der taler 

plottet op. Har en vigtig rolle i en organisation i at bidrage til udvikling og positive 

forventninger. 

 Nedadgående narrativer: Har et plot, der indeholder en negativ udvikling. 

Positioneringen vil f.eks. indebære at fortælleres fremstiller sig som offer for en 

dårlig udvikling eller for en dårlig relation. Punktueringen er valgt, så der er fokus 

på begivenheder, der taler plottet i en nedadgående retning. Italesætter og 

skaber forventning om negativt ladet udvikling. 

 Stabile narrativer: er ikke værdiladede i deres plot, men derimod en opremsning 

af begivenheder. Disse er med til at skabe stabilitet i en organisation 

sammenlignet med de to øvrige grundtyper, der kalder på forandring/udvikling.  

Kritik og opmærksomhedspunkter ved brug af de 7 P’er   

Schnoor fremstiller i sin model de 7 P’er uden en indbyrdes vægtning, dvs. som om de har 

samme betydning i et narrativ. Når der skal arbejdes med at ændre et narrativ, så vil der 

kunne ændres på 7 elementer samtidig. Det er min vurdering, at det vil gøre fokus på 

forandringen meget kompleks og vanskelig at vurdere. Det ligger også implicit i modellen, 

at alle 7 P’er vil kunne identificeres tydeligt i en fortælling, og at de er lige betydningsfulde.  

 

Et af kritikpunkterne i relation til kvalitativ dataindsamling sammenlignet med kvantitativ 

dataindsamling er, at der er et betydeligt subjektivt element i den kvalitative metode 

(Boolsen, 2017, s. 27-36). Det gælder også i forhold til narrativ teori, hvor identifikation af 

narrativer i en organisation baserer sig på forskerens fortolkning af det sagte i 

organisationen. Det afhænger således af ørerne, der hører og en generaliserbarhed i 

forhold til konklusionerne kan være vanskelig. Måske andre vil kunne identificere helt 

andre narrativer ud fra samme data. 

 

I forlængelse heraf tages der i Schnoors model med de 7 P’er ikke højde for ’lytterens’ 

forforståelse af organisationen, dens medlemmer og deres indbyrdes relationer. Særligt i 

en situation, hvor ’lytteren’ har et forudgående kendskab til organisationen er det vigtigt 

at være opmærksom på, at den viden kan påvirke, hvilke narrativer som observatøren 

hører.   



18 
 

 

4.2 Narrativer og medarbejdernes personlige landskaber - 

forandringssamtaler 

Jeg ønsker som en del af mit masterprojekt at arbejde med mine medarbejdere og 

supplerer det generelle fokus på narrativer med et konkret redskab, som jeg kan anvende 

i min relation til hver enkelt medarbejder. Jeg supplerer derfor med forandringssamtaler 

(Nygaard, 2017). Som det fremgår af kapitel 1, så ønsker jeg at igangsætte en 

forandringsproces, der medfører, at der kan identificeres andre narrativer i 

konsulentgruppen i november 2019 end det var tilfældet i august 2019. Midlet til påvirke 

narrativerne kan være forandringssamtaler (Nygaard 2017, s. 9-11).  

Nygaard og Fredslund (Nygaard, 2017) peger på, at man som personaleleder kan 

understøtte medarbejderne i at forfatter alternative narrativer til de eksisterende 

narrativer, og at disse alternative narrativer bliver forandringsmidlet: ”ved at gennemføre 

målrettede forandringssamtaler med medarbejdere, kan forandringslederen understøtte 

medarbejderen i at forfatte en alternativ fortælling om forandringen” (Nygaard 2017, s. 

9). Helt centralt i bogen er skelnen mellem handling, mening og identitet. ”Begivenheder 

foregår i handlingens landskab, men tilskrives mening i meningens landskab og får 

betydning for, hvem der er og kan blive i identitetens landskab” (Nygaard 2017, s. 21). 

 

Beskrivelsen af landskaber trækker på begrebet ’landskaber’ fra Bruner (gengivet i 

Schnoor, 2016, s. 181-185), der skelner mellem handlingens landskab, der udgøres af en 

række begivenheder og betydningens landskab, der udgøres af refleksioner over 

begivenhederne i handlingens landskab. ”Ifølge Bruner er det (…) dette samspil mellem 

de to landskaber, der skaber engagerende og bevægende fortællinger (Schnoor, 2016, s. 

181).  

 

Nygaard og Fredslund (Nygaard 2017) arbejder i deres bog med tre typer af landskaber, 

hvor af det ene er handlingens landskab og minder om Bruners beskrivelse af handlingens 

landskab. De to øvrige er hhv. meningens landskab og identitetens landskab. Disse to 

adskiller sig fra Bruners betydningens landskab ved at skelne mellem de begivenheder, 

der giver mening for den enkelte at løse, og de begivenheder, der flugter med den 

enkeltes opfattelse af egen identitet. 

 

Nygaard og Fredslund anvender begreber fra den narrative teori som ’plot’ og 

’tykke/tynde fortællinger’, men definerer eller beskriver ikke begreberne nærmere. Jeg 

vælger derfor at anvende begreberne i Schnoors forstand, jf. afsnit 4.1 i beskrivelsen af 

landskaberne.  
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Landskaber 

I de tre typer af landskaber har fortælleren fokus på og afsæt i tre forskellige landskaber 

og de tre typer af landskaber baserer sig på 3 forskellige typer af fortællinger (om 

forandringer). I både handlingens og meningens landskab har medarbejderen fokus på 

begivenheder, dvs. noget uden for sig selv og medarbejderen er en form for observatør. I 

identitetens landskab vendes blikket også indad og her har medarbejderen et mere 

eksistentielt fokus på sig selv i forhold til begivenhederne. Handlingens og meningens 

landskaber er begge relativ konkrete, mens identitetens landskab abstrakt og indeholder 

den enkeltes refleksion over sig selv i forhold til begivenheder (Nygaard 2017, kap. 3).  

I handlingens landskab er fokus på begivenheder og der arbejdes med at identificere, 

hvilke begivenheder medarbejderen får øje på og vurderer sig som en del af. Her arbejdes 

med den enkelte medarbejders grundfortælling, der tager afsæt i erfaringer fra fortiden. 

Medarbejderen er udfordret på sin fortælling om organisationen / forandringen. 

Grundfortællingen har et fremadrettet perspektiv og skaber muligheder og retning 

(Nygaard, 2017, s. 21-22 og s. 37) 

 

I meningens landskab er fokus på den enkeltes forståelse af begivenhederne. Her har 

medarbejderen fokus på at identificere de værdier og intentioner, der ligger bag 

begivenheder. Her arbejdes med den enkelte medarbejders urfortælling og tager afsæt i 

konkrete begivenheder i fortiden. I meningens landskab er det urfortællingen, der 

udfordrer medarbejderen.  Urfortællingen trækker på fortiden og knytter fortid og nutid 

sammen. Der er urfortællingen, der for medarbejderen skaber mening med opgaven / 

forandringen (Nygaard 2017, s. 22-24 og s. 38). 

 

Det tredje og sidste landskab er identitetens landskab hvor den enkelte har fokus på at 

forstå sig selv i relation til begivenhederne. Fokus er på livsfortællingen, der baserer sig 

på medarbejderes værdier og normer. I identitetens landskab er det den enkeltes 

livsfortælling og dermed identitet, der er udfordret.  Ved at arbejde med livsfortællingen 

hjælpes medarbejderen til at skabs sig en (ny) identitet i den forandrede organisation 

(Nygaard 2017, s. 24-27 og s. 38-40). 

 

Når der sker en forandring og der opstår disharmoni mellem medarbejderens fortælling 

om forandringen og ledelsens fortællinger om forandringen, så reagerer medarbejderne 

forskelligt afhængigt af deres egne udfordringer i forhold til forandringen (Nygaard 2017, 

s. 49-50). Medarbejdere, der primært er udfordret i handlingens landskab er tilbøjelige til 

at drage ”tynde og generelle konklusioner om, hvad der sker i forandringen”. 

Medarbejdere, der primært er udfordret i meningens landskab” drager ofte tynde og 

generelle konklusioner om, hvilke intentioner og værdier, der ligger bag forandringen” og 
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medarbejdere, der primært er udfordret i identitetens landskab ”melder sig typisk ud af 

forandringsprocessen” (alle 3 citater er fra Nygaard 2017, s. 50). 

 

Forandringssamtaler 

Med det sigte, at skabe større harmoni mellem medarbejders fortællinger og ledelsens 

fortællinger om forandringer, har Nygaard og Fredslund (Nygaard 2017, kap 4-6) udviklet 

relativt konkrete redskaber til gennemførelse af det de omtaler som 

’forandringssamtaler’.  Typen af samtale tager udgangspunkt i, om medarbejderen skal 

hjælpes til at skabe ny handlekraft i forandringen, tilskrive ny mening til forandringen eller 

skabe forbundethed mellem forandringen og egen identitet (Nygaard, s. 9). Valg af type 

af samtale tager således udgangspunkt i, om medarbejderen er udfordret i handlingens, 

meningens eller identitetens landskab. Det er vigtigt her at være opmærksom på, at der 

er tale om arketyper i forhold til vurderingen af, hvilket landskab en medarbejder er 

udfordret i.  

Forandringssamtaler giver lederen et indblik i medarbejderens egen fortælling om 

forandringen og ledere får derigennem grundlag for at kunne understøtte en udvikling, 

der betyder, at medarbejderens narrativer om forandringen ændres fra negativ til positiv. 

Ved at identificere de tre typer af fortællinger, kan det identificeres hvor i forandringen, 

der er disharmoni mellem ledelsens fortællinger og medarbejdernes fortællinger. Det er 

lige præcis det, der er afsættet for dette masterprojekt – dvs. disharmoni mellem 

medarbejdernes og ledelsens narrativer om den igangværende forandring i 

Praktikcenteret.  

Samtalerne tilrettelægges ud fra 4 trin, der er styrende for samtalens struktur (Nygaard, 

2017, kap. 4-6):  

- Trin 1 - identifikation: Medarbejderen skal identificere problemet 

- Trin 2 - undtagelser: Medarbejderen skal formulere en undtagelse fra problemet 

- Trin 3 - effekter: Medarbejderen skal kortlægge mulige effekter af undtagelsen 

- Trin 4 - muligheder: Medarbejderen skal reflektere over, hvor samtalen har bragt 

vedkommende hen. 

 

Bogen indeholder en beskrivelse af, hvad lederen kan få øje på i samtalen, hvilket formål 

samtalen har samt hvornår den kan anvendes. Det har jeg forsøgt at samle i nedenstående 

oversigt, der er et sammenskriv af Nygaard 2017, s.9-14 samt kapitel 3-6.   
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Type af 

forandringssamtale 

Hvad får lederen øje 

på? 

Formål Anvendes når… 

Handlingsskabende 

 

Fokus på at ændre 

grundfortælling 

Indblik i 

medarbejderens egen 

opfattelse af mulige 

fremtidige handlinger 

som følge af 

forandringen (s. 55). 

 

Kan skabe ny handlekraft i 

forandringen gennem 

skabelsen af en ny fortælling 

med et alternativt plot (s. 

55). 

Medarbejderen er i 

tvivl om, hvordan der 

skal handles i 

forandringen og er 

usikker på egne 

fremtidige handlinger 

(s. 50). 

Meningsskabende 

 

Fokus på at ændre 

urfortælling 

Indblik i den mening, 

medarbejderen 

tilskriver forandringen i 

form af intentioner og 

værdier (s. 70). 

Kan tilskrive ny mening til 

forandringen ved at forholde 

sig til hvilke mulige 

intentioner og værdier, der 

kunne ligge bag 

forandringen. Der kan 

forfattes en ny fortælling, 

med fokus på en alternativ 

mening om de intentioner 

og værdier, der ligger bag 

det nye (s.69). 

Medarbejderen skal 

have hjælp til at finde 

ny mening med 

forandringen (s. 50). 

Identitetsskabende 

 

Fokus på 

livsfortælling 

Indblik i 

medarbejderens 

opfattelse af egen 

fremtidig rolle i 

forandringen (s. 88). 

Åbne mulighed for at 

medarbejderen kan se sin 

egen rolle i forandringen, så 

der skabes forbundethed 

mellem medarbejderen og 

arbejdet i den forandrede 

organisation (s. 85-86).  

Medarbejderen er i 

tvivl om, hvorvidt man 

passer ind i 

forandringen og skal 

have hjælp til at finde 

sig selv i den 

forandrede 

virksomhed (s. 51). 

Figur 3. Anvendelse af forandringssamtaler 

 

Kritik og opmærksomhedspunkter ved model med forandringssamtaler og de tre landskaber 

Teorien om forandringsledelse med fokus på de tre landskaber og forandringssamtaler er 

– som så meget anden samfundsvidenskabelig teori – en forenkling af en kompliceret 

verden. I bogen peger de selv på en række begrænsninger (Nygaard 2017, side 99-101) i 

form af relevansen af samtalen, lederens legitimitet samt at der overvejende er et fokus 

på arbejdssituationen. Jeg ser dog nogle andre udfordringer med modellen også som det 

er vigtigt at være opmærksom på, når teorien anvendes.  

 

For det første, så fremstår det i modellen som om der er tale om en eksplicit og brat 

forandring som medarbejdere har modstand mod, og at typen af modstand handler om, 

hvilket landskab medarbejderen er i. I virkelighedens verden, så kan forandringer være 

mere inkrementelle og dermed bliver modstanden også mere diffus og ukonkret og 

dermed vanskelig at sætte ord på for medarbejderen. 



22 
 

 

Der kan for det andet gøre forandringssamtalerne vanskelige at anvende netop fordi 

medarbejderen kan have vanskeligt ved at sætte ord på forandringen. Der opleves måske 

ikke en konkret forandring – måske er det lederen, der ønsker at gennemføre en 

forandring, men medarbejderen har ikke accepteret den eller fået øje på den endnu. 

Derfor kan det være svært at arbejde med trin 2-4 i den skitserede model for 

forandringssamtaler, hvis der i trin 1 ikke er formuleret en udfordring. Som jeg læser 

modellen, så baserer den sig på en implicit antagelse om, at medarbejderne ikke helt har 

forstået det gode i en konkret forandring. Det vil de efter forandringssamtalerne og så er 

de enige i forandringen. Så enkelt er det desværre ikke altid. 

 
For det tredje, så kræver det at kunne gennemføre forandringssamtalerne evne hos 

medarbejder og leder til at kunne reflektere over medarbejderens arbejdssituation. 

Besvarelse af spørgsmålene forudsætter højt refleksionsniveau hos medarbejder og leder 

og det er ikke altid givet, at alle kan honorere dette krav om evne til at reflektere over 

egen arbejdssituation. 
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5. Analyse af narrativer i Praktikcenteret  
 

I dette kapitel sætter jeg fokus på, de narrativer jeg kan identificere i Praktikcenteret. 

Kapitlet er struktureret så hvert underafsnit sætter fokus på at afdække et af 

underspørgsmålene til problemformuleringen, jf. Indledningen. Afsnit 5.1 er fokus på 

narrativer i konsulentgruppen i august 2019, dvs. på det tidspunkt, hvor jeg begynder at 

arbejde med dette masterprojekt. I afsnit 5.2 er fokus på ledelsesnarrativer om 

konsulentgruppens opgaveløsning. I afsnit 5.3 arbejder jeg med effekten af de 

forandringssamtaler, som jeg har gennemført. I afsnit 5.4 analyseres narrativer i 

konsulentgruppen i november 2019. Her er fokus på at søge at identificere både nye 

narrativer og ændringer i narrativerne fra august.  Afsnit 5.5 er en kort opsamling på 

kapitel 5. Diskussion af analysens resultater fremgår af kapitel 6.  

5.1 Konsulentnarrativer august  

Den 26. august 2019 samlede jeg alle konsulenterne til en strategidag, hvor vi skulle 

arbejde med at formulere et fælles formål for konsulentgruppen i Praktikcenteret. Vi 

startede dagen med at formulere et formål for konsulenternes arbejde og drøftede de 

mange opgaver, der løses i Praktikcenteret.  I dagen deltog: Benjamin, Bente M, Bente S., 

Heidi, Jan, Mette, Rikke, Thomas og jeg selv. Steen var syg på dagen. Vi formulerede 

følgende formål for konsulenternes arbejde:  

Vi skaber og fastholder praktikpladser på U/Nord, tekniske uddannelser, 

gennem gode relationer til elever og virksomheder. 

 

Dagen havde to mål: For det første at få en reel drøftelse med konsulenterne om formål 

og opgaver, og for det andet at indsamle data (observation 1), hvor jeg observerede, hvad 

der skete i rummet og hvad der blev sagt. Jeg oplevede det som en god dag, hvor (stort 

set) alle bød ind og var aktive i drøftelsen. Men jeg oplevede også at nogle sad og vogtede 

lidt på hinanden. Jeg har i mine data fra observationen fået øje på 5 narrativer. Jeg har 

valgt at navngive dem ud fra et af de 7 P’er, nemlig positionering, dvs. hvordan fortælleren 

positionerer sig i forhold til andre.  

Narrativ 1. Eksperten: Jeg ved bedst, så det bør gøres på min måde 

Pointen er, at fortælleren ønsker at hævde sig selv og italesætte, at fortælleren er bedre 

end andre. Narrativet er præget af fortællerens personlige perspektiv og en punktuering, 

der ligger flere år tilbage og starter på et tidspunkt, hvor fortælleren var ansat i en helt 

anden funktion på skolen. Plottet i dette narrativ er, at andre på skolen ikke helt forstår, 

hvordan opgaver bør løses – men det gør fortælleren. Fortælleren positionerer sig i en 

ekspertrolle og signalerer, at ’hvis jeg bare får opgaven, så skal den nok blive løst rigtigt – 
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og det er min måde at løser opgaver på, der er den rigtige’. Persongalleriet er her de øvrige 

konsulenter i en hovedrolle og mig og resten af skolen i forskellige biroller.     

Dette narrativ er nedadgående, fordi det peger på en fortsat negativ udvikling i respekten 

mellem forskellige faggrupper. Punktueringen tager afsæt i en kontekst, som ikke findes 

mere, og bidrager derfor ikke til en fremtidig udvikling i konsulentteamet. Det er Thomas 

og Jan, der fortæller dette narrativ. 

Narrativ 2. Den projekt-frustrerede konsulent: Projekterne forstyrrer og giver ikke mening 

for mig 

Dette narrativ skaber frustration og interne uoverensstemmelser i konsulentgruppen. 

Fortællerne positionerer sig selv i en modsætning til de konsulenter, der arbejder i 

projekterne. Plottet er en række begivenheder fra projekternes opstart, hvor der var 

uklarhed om de konkrete opgaver i projektet. Det er ofte en præmis i udviklingsprojekter, 

at der i starten er uklarhed om, hvad der egentlig er opgaven og hvordan den løses. Den 

frustration holder de konsulenter, der ikke er en del af projekterne, fast i. Pointen er, at 

projekterne forstyrrer og er spild af tid som de ellers kunne bruge på de ’rigtige’ opgaver. 

Persongalleriet er vigtigt: fortælleren har hovedrollen – de konsulenter, der deltager i 

projekter har en birolle. Jeg får også som leder en birolle, fordi fortælleren her ønsker at 

signalere til mig, at fortælleren ikke ønsker at arbejde med projekterne.  Det personlige 

perspektiv er her helt centralt for fortælleren.  

Det er Jan, der fortæller narrativet; han deltager ikke i nogen af projekterne og har heller 

ikke lyst til det. Heidi og Thomas fortæller narrativet, når det handler om det projekt de 

ikke selv er med i.  Mette fortæller det også, men kan samtidig også godt forlige sig med 

projekterne, hvis de kan passes ind i hendes måde at arbejde på. Narrativet er 

nedadgående, fordi plottet peger på en negativ udvikling. 

Narrativ 3. Martyren: Det er nemmere for mig at løse opgaven selv – selvom jeg godt ved 

at andre burde gøre det 

Pointen er, at det er meget nemmere for den enkelte, hvis man som konsulent bare løser 

de opgaver, der kommer forbi. Fortælleren positionerer sig som en martyr, der ofrer sig 

for sagen, og som forventer anerkendelse herfor hos publikum, der er konsulentgruppen 

selv og mig som leder. Igen giver fortælleren sig selv en hovedrolle og alle andre får en 

birolle. Det basere sig på et plot, hvor fortællerstemmens personlige perspektiv tydeligt 

er ’erfaringsramt’. Fortælleren ved, at der er besvær forbundet med samarbejde og at 

tingene ikke bliver gjort som man selv ville gøre.  Når jeg har valgt at kalde den ’martyren’, 

så er det fordi konsulenterne i dette narrativ selv vil løse opgaverne og samtidig ledsager 

opgaveløsningen af bemærkninger om, at ”de andre kan ikke finde ud af det, så lad bare 

mig” eller ”jeg gør det bare, så slipper jeg for bøvl med de andre”. Punktueringen er 

starttidspunkt som konsulent og dermed varierer punktuering fra fortæller til fortæller. 
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Det er min vurdering, at dette narrativ bygges relativt hurtigt op i forbindelse med, at en 

konsulent starter i Praktikcenteret.  

Narrativet er nedadgående, fordi det understøtter en negativ udvikling i samarbejdet med 

relevante interessenter. De bliver slet ikke hørt eller inddraget i fortællingen. Det Mette, 

Jan, Thomas og Heidi der fortæller dette narrativ. 

Narrativ 4. Offeret: Jeg gør som de siger – ellers bliver de sure 

Pointen er, at fortælleren gør opmærksom på at vide, hvad der er rigtigt og bedst – men 

gør noget andet for at gøre andre tilfredse. Dermed positionerer fortælleren sig i en 

offerrolle i forhold til det øvrige persongalleri i narrativet. Plottet er relativt spinkelt, og 

det er kun 2 af konsulenterne, der er bærer af dette narrativ. Jeg har taget det med 

alligevel, fordi det hos fortællerne fylder meget, men det fylder ikke i den øvrige 

konsulentgruppe. Fortællerne har tidligere haft ledelsesansvar, men er på et tidspunkt 

blevet frataget dette ledelsesansvar og er nu ansat som konsulenter. Jeg tror, at det er 

det, der former deres personlige perspektiv. Det er i dette narrativ vanskeligt at 

identificere et publikum – det er som om det er fortælleren selv, der er publikum i forsøget 

på at overbevise sig selv om at skulle løse opgaver, som fortælleren ikke ønsker. 

Punktueringen i dette narrativ ligger mange år tilbage til en tid, hvor fortælleren havde 

anden funktion på skolen. 

 Det er Jan og Thomas, der fortæller dette narrativ. Narrativet er nedadgående, fordi det 

i sit plot hænger fast i en forældet opfattelse af opgaver, som ikke stemmer med nutiden. 

Narrativ 5. Den stille optimist: Vi vil jo gerne samarbejde og gøre det godt for elever og 

virksomheder 

Jeg har valgt at kalde dette narrativ for ’den stille optimist’ og jeg leder efter narrativet 

mellem linjerne i data. Her positionerer konsulenterne sig som optimister, der tror på, at 

det jo går alligevel, og at vi lykkes med det vi skal. Det personlige perspektiv i dette 

narrativ er et ønske om at hjælpe og være til rådighed. Pointen er, at konsulentgruppen – 

trods de snubletråde alle andre lægger ud – alligevel leverer varen i form af praktikpladser 

og virksomheder, der ønsker at samarbejde. I forlængelse heraf er plottet alle de mange 

gode eksempler på elever, der får læreplads og virksomheder, der år efter år vender 

tilbage til konsulenterne med ønske om at ansætte nye elever. Persongalleriet i dette 

narrativ er virksomheder og elever samt nogle af de kolleger, som konsulenterne bedst 

kan lide at samarbejde med. Publikum i dette narrativ er konsulenterne selv og så ledelsen 

på skolen, inkl. mig. Det er dette narrativ, der fortælles, når konsulenterne skal fortælle 

om, hvorfor deres opgave er vigtig. Punktueringen i dette narrativ adskiller sig lidt fra de 

nedadgående narrativer. Som jeg lytter mig til, så flytter starttidspunktet for narrativet sig 

hele tiden – og tager typisk afsæt i den seneste succesoplevelse med en elev eller 

virksomhed. 
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Dette narrativ er svagt opadgående. Dette narrativ bliver løbende udfordret af de 4 

nedadgående narrativer, men jeg kan høre, at konsulenterne igen og igen vender tilbage 

til det, når de skal overbevise sig selv om, at de jo faktisk får løst en masse opgaver hver 

dag. Det er alle konsulenterne, der fortæller dette narrativ.  

Delkonklusion og mine refleksioner over konsulentnarrativerne   

Jeg har på baggrund af de første observation identificeret 5 konsulentnarrativer. De første 

4 narrativer er alle nedadgående og tegner et lidt dystert billede af konsulentteamet og 

deres opgaveløsning. De signalerer alle frustration hos konsulentgruppen over, at de 

kunne være endnu dygtigere – hvis bare andre var ligeså samarbejdsvillige, strukturerede 

og engagerede som de selv. Jeg kan også ud af data hente et mere positivt og opadgående 

narrativ. Det er dog et narrativ, der ikke italesættes eksplicit af konsulenterne. Set i 

bakspejlet, så har jeg måske på dagen mest lyttet efter det negative, fordi det var det, jeg 

forventede ville dukke op. Data indfanger ikke, at der generelt var en god stemning, og at 

alle konsulenterne efter dagen gav udtryk for, at det havde været en rigtig god dag og 

nogle gode diskussioner om, hvad der er vores formål. 

Jeg kan af kategoriseringen (bilag 1) se, at der er tre konsulenter, der slet ikke har en 

stemme. Det er Rikke og Bente, der er de to konsulenter, som arbejder fuld tid i et af 

projekterne, og så er det Benjamin, der er koordinator. Det er tankevækkende, at jeg ikke 

tidligere har været opmærksom på, at Rikke og Bente, slet ikke kommer til orde i de 

narrativer, jeg har identificeret. Det kan være, at de begge er udfordret i handlingens 

landskab og dermed ikke ved hvad de konkret skal foretage sig i projektet. Det kan også 

være, at der er udfordret i meningens landskab og dermed har svært ved at forstå, hvorfor 

der egentlig skal arbejdes på denne (nye) måde. Jeg tror egentlig ikke at de er udfordret i 

identitetens landskab. De kan godt se sig selv i projektet fremadrettet, men de kan ikke få 

greb om, hvordan de skal få projektet til at lykkes.  

I forhold til Benjamin, så beskylder de øvrige konsulenter ham ofte for at være 

dominerende. Det overrasker mig derfor at han ikke har en stemme på dagen. Min 

tolkning er, at han føler sig lidt klemt mellem konsulenterne og mig og faktisk ikke rigtigt 

kan finde sin plads i forhold til, hvordan han taler om projekterne og den nye måde at 

arbejde på – eller de øvrige narrativer, der er på spil i konsulentgruppen.  

Der tegner sig et billede af, at der er mange forskellige fortællinger på spil på samme tid. 

Det kan være en af årsagerne til, at det er vanskeligt at få konsulenterne til at have ét 

fælles fokus i opgaveløsningen – hver konsulent tager udgangspunkt i egne fortællinger 

og dermed bliver billedet broget.  Det kan også forklare, hvorfor jeg selv opfatter min 

ledelse af konsulentgruppen som lidt uklar. Jeg kan se, at jeg i min ledelse kan have spejlet 

hver konsulents eget narrativ og forsøgt at arbejde med det.  
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Generelt er der et sammenfald i pointe og plot i narrativerne. Pointen i form af, at 

’konsulenterne er de bedste til at løse opgaver’. Her er det interessant at pointen, jf. 

Schnoor, skabes i mødet med publikum (Schnoor, 2016, s. 84) og, at jeg i hovedparten af 

narrativerne har identificeret konsulenterne som deres eget publikum. Jeg selv indgår 

også som publikum i flere af narrativerne. Så noget tyder på, at konsulenterne går og 

fortæller hinanden om, hvor gode de er, og hvor dårligt de andre på skolen løser deres 

opgave – og at det i sig selv fastholder de negative narrativer.  

5.2 Ledelsesnarrativer  

En grundlæggende antagelse i teorien om de forskellige landskaber, og hvordan 

medarbejdere kan være udfordret i et landskab baserer sig på, at udfordring kan opstå, 

når der ikke er overensstemmelse mellem medarbejderens narrativer om forandringen 

og ledelsens narrativer om forandringen (Nygaard 2017, s.32; 41-42). Derfor er det 

interessant at identificere, hvilke narrativer ledelsen på U/Nord har om den forandring, 

som ændringer i opgaveløsningen er udtryk for. Jeg kan af data se, at mange af 

ledelsesnarrativerne slet ikke handler om forandringen og dermed fremtiden. De handler 

om nutiden. Jeg identificerer i dette afsnit de narrativer jeg får øje på i data fra både mine 

egne samtaler og refleksioner og de samtaler, som jeg har haft med direktionen. Jeg er 

selv fortæller i alle fire narrativer. 

Narrativ 1. Den frustrerede chef: hvorfor hænger konsulenterne fast i en fortid, der er 

anderledes end nutiden og fremtiden? 

Det personlige perspektiv i dette narrativ er min egen frustration over, at de konsulenter, 

der har været ansat på skolen i mange år, har en tendens til at trække gamle – og i min 

optik forældede – erfaringer frem, når de skal træffe beslutninger. Det overordnede plot 

i denne fortælling er, at konsulenterne glemmer nutiden i deres fokus på fortiden. 

Fortællingens punktuering svarer til min tiltrædelse. Pointen er en forklaring på, hvorfor 

konsulenterne ofte ikke er med på forandringer. Publikum er mig selv, konsulenterne og 

direktionen: mig selv, når jeg forsøger at forklare, hvorfor der er modstand i 

konsulentgruppen mod nye opgaver, konsulenterne, når jeg forsøger at udfordre ’de gode 

gamle dage’ og direktionen, når jeg er frustreret over, at medarbejderne hænger fast i 

fortiden.  

Narrativet er nedadgående, fordi det har sit udspring i, at jeg ikke kan ændre på fakta i 

konsulenternes fortid og som efterfølgende danner grundlag for mit narrativ.  

 Narrativ 2. Den omsorgsfulde chef   

Jeg kan af data se, at jeg flere gange i løbet af den uge, hvor jeg tog noter, tager ansvar 

for, at konsulenterne passer på sig selv og positionerer mig selv i fortællingen som den 

omsorgsfulde leder. Pointen i dette narrativ er, at jeg som leder nogle gange tager på mig 

at skærme konsulenterne mod for stort et arbejdspres. Det personlige perspektiv er mine 
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egne normer og erfaringer, der siger at det er vigtigt, at ledelsen signalerer, at det er ok 

at blive hjemme, hvis man er syg og faktisk holde fri, når man har ferie. Publikum er 

konsulenterne, når jeg taler om, at de skal passe på sig selv og direktionen, når jeg bruger 

massivt arbejdspres og nye opgaver som argument for at få tilført flere ressourcer. Plottet 

er, at vi har rigtig travlt og derfor også har brug for at sige fra. Punktueringen er vanskelig 

at identificere, men måske tilbage til mit første job i 1998, hvor omsorgsfuld ledelse var 

en mangelvare.  

 

Narrativet er stabilt, fordi det som sådan ikke er værdiladet, men heller ikke bidrager til 

udvikling.  

 

Narrativ 3. Den undrende – hvorfor skal det være så svært at samarbejde i organisationen?  

Det personlige perspektiv i dette narrativ er min egen undren over, hvorfor vi i 

organisationen ikke kan finde ud af at samarbejde, så vi løser opgaverne bedre. Igen er 

der tale om et todelt publikum: konsulenterne, når frustrationen bunder i konkrete sager 

eller konkrete dårlige samarbejdsrelationer og direktionen, når frustrationen bunder i 

dårligt tilrettelagte processer og mangelfulde kompetencer. Persongalleriet i dette 

narrativ er stort og udgøres i princippet af alle Praktikcenterets interessenter. Vi ser gang 

på gang, at det går galt, når vi ikke samarbejder eller får en fælles forståelse af, hvad 

opgaven går ud på. Punktueringen falder sammen med min tiltrædelse som 

praktikcenterchef og positioneringen er udtryk for, at vi kan så meget mere, hvis vi blev 

bedre til at tage udgangspunkt i, hvordan en opgave kan løses optimalt frem for et 

udgangspunkt i, hvem der plejer at løse opgaven. Pointen i dette narrativ er: samarbejd 

og hav gensidig tillid til at samarbejde kan forbedre opgaveløsningen. 

Dette narrativ er nedadgående, fordi det baserer sig på et plot med begivenheder, hvor 

det er gået galt.   

Narrativ 4: Helten – vi gør det faktisk ret godt  

Pointen er, at Praktikcenteret løser opgaverne godt og understøttes af et plot, der består 

af en række succeshistorier og dokumenteret målopfyldelse. Det personlige perspektiv i 

dette narrativ er mine personlige værdier om, at vi skal nå vores mål og hele tiden udvikle 

os. Publikum er primært ledelsen på skolen – men også konsulenterne, underviserne og 

administrationen. Persongalleriet i dette narrativ er Praktikcenteret selv i hovedrollen – 

og at alle andre indtager forskellige passive biroller. 

Dette narrativ er opadgående og baserer sig på en række af positive begivenheder. Der er 

implicit en tro på, at det kan blive ved med at gå godt – og endnu bedre.  
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Delkonklusion og mine refleksioner over ledelsesnarrativerne  

Jeg kan i forhold til ledelsesnarrativerne se, at flere af dem har en punktuering, der falder 

sammen med min tiltrædelse, men andre er lidt mere uklare. Jeg kan se, at jeg selv får 

understøttet modstand mod forandringen i nogle af narrativerne. Bl.a. den omsorgsfulde 

leder, hvor jeg indirekte får sagt, at vi ikke kan tage flere opgaver på os, men hvor hele 

forandringsprocessen jo netop betyder, at vi skal tage om ikke flere så i hvert fald nye 

opgaver på os. Det får jeg ikke understøttet i ledelsesnarrativerne. Flere af mine egne 

narrativer har dobbelt publikum – både opad og nedad. Hvilket kan bidrage til at jeg nogle 

gange føler, at min kommunikation er uklar.  

Ledelsesnarrativerne har en nedadgående tendens – kun et enkelt af de fire er 

opadgående. Det er kommet bag på mig, at jeg ikke i ledelsesnarrativerne kan identificere 

flere opadgående narrativer.  Jeg synes jeg i min tilgang til opgaver og ledelse har et 

fremadrettet og optimistisk livssyn, men når jeg analyserer det, som jeg konkret har 

identificeret som narrativer, så tegner der sig et andet billede.  

5.3 Forandringssamtaler som eksperiment 

Jeg har i september-oktober gennemført et eksperiment i form af forandringssamtaler 

med fire konsulenter. Udvælgelsen af medarbejderne til samtalerne skete på baggrund af 

min vurdering af om de (mest) udfordret i meningens, handlingens eller identitetens 

landskab, således at hvert landskab er repræsenteret.  I oktober vurderede jeg, at jeg var 

nødt til at supplere data med yderligere en samtale, da data i forhold til udfordringer i 

identitetens landskab ikke var solide nok.  

De præsenterede landskaber er arketyper – medarbejderne kan godt være udfordret i 

flere landskaber samtidig (Nyggard, 2017, s. 20). Men når jeg ser ud over mine 

medarbejdere, så har de alle et dominerende landskab, som de er udfordret i.  

Møderne med medarbejderne er indkaldt som ordinære statusmøder. De er vant til den 

type møder, som jeg forsøger at holde som 1-1 møder ca. 1 gang i kvartalet. Her taler vi 

om løst og fast – alt fra ferieønsker de kommende måneder til ønske om at få eller afgive 

nye opgaver. Jeg har gennemført statusmøderne med alle konsulenterne men for 3 af 

konsulenterne (Rikke, Jan, Mette) har min dagsorden for mødet været styret af modellen 

for forandringssamtaler. For den ekstra samtale var afsættet ikke en almindelig 

statussamtale men i stedet, at vi i november har ansat en ny konsulent, der skal arbejde 

meget i projekterne. Udgangspunktet var, hvordan Heidi (som jeg holder samtalen med) 

kunne klæde mig på i forhold til at kunne introducere en ny konsulent til opgaverne i 

projekterne.  
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Handlingsskabende forandringssamtale 

Den første samtale var med Rikke.  Rikke efterspørger præcise rammer og retningslinjer 

for sin opgaveløsning, og har samtidig brug for at hun kender opgaven og ved hvad hun 

skal gøre. Jeg oplever hende generelt som usikker og hele tiden i tvivl om, hvad hun skal 

og hvordan.  

Forandringssamtalen har som formål at være handlingsskabende og give mig indblik i, 

hvad Rikke ser af muligheder for handlinger for at kunne arbejde i det projekt, hvor hun 

er ansat. Den skal give Rikke en mulighed for at reflektere over og formulere handlinger, 

der gør at hun bedre kan forstå, hvad hun skal. Afsættet for den handlingsskabende 

samtale er, at få hende på sporet af, hvordan hun selv kan handle for at kunne handle i 

projektet. Hun peger i samtalens start på ”at det hele har været noget uklart – hvad er 

det vi skal og hvornår”.  

Rikke er rigtig god til at få andre til at løse opgaver, som hun ikke selv ved, hvordan hun 

skal gå til. Et eksempel finder jeg i data, hvor hun som svar på spørgsmålet, om der er 

noget som hun ønsker, at jeg skal udføre, svarer ”Vil du indkalde til møde med (…), så vi 

kan få aftalt, hvilke roller vi hver især har?” Her kaldes på at nogle andre end hende selv 

sætter rammen for, hvilken rolle og opgave hun selv har sammenlignet med de andre. 

Den rolle er sådan set beskrevet og der er udarbejdet en procedurebeskrivelse, der 

indeholder en detaljeret beskrivelse af opgaven. Alligevel udfordrer hun den. Min 

hypotese er, at hun ikke forstår den og dermed ikke ved, hvad hun skal gøre.   

Vi nåede på mødet ikke alle punkterne for samtalen igennem; der var primært fokus på 

identifikation af problemet og på, om Rikke kunne begynde at formulere undtagelser.  

Meningsskabende forandringssamtale 

Den anden samtale var med Jan. Jan har en præference for selv at definere sine opgaver 

og selv løse dem som han synes er rigtigt. Han kan godt løse en opgave, som han ikke 

personligt er enig i – men han gør det på sin egen måde. Forandringssamtalen havde som 

formål, at få Jan til at tilskrive ny mening til forandringen ved at han forholdt sig til, hvilke 

mulige intentioner og værdier, der kunne ligge bag forandringen, altså det at 

konsulenterne skal arbejde mere på tværs og med større virksomheder.  

Med samtalen skulle jeg gerne få et indblik i, hvilken mening Jan tilskriver forandringen. 

Jan har rigtigt svært ved at se meningen med den forandrede måde at arbejde på, som 

projektdeltagelsen er udtryk for. Målet er derfor, at han begynder at se meningen med 

opgaverne og derfor ændrer det narrativ han bruger om projekterne. Han høres tydeligt i 

flere af narrativerne fra august.  

Vi kom ikke ret langt med denne første samtale, hvor mit fokus var på at forsøge at skabe 

mening med forandringen – set fra Jans perspektiv. Jan er så vidt jeg kan se bærer af alle 
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5 konsulentnarrativer. Det kan forklare, hvorfor han den ene dag kan være meget 

begejstret for samarbejde og opgaver, dvs. når den stille optimist dominerer sammen 

med ’eksperten’, og andre dage kan være meget frustreret, dvs. når ’offeret’, ’martyren’ 

og ’den frustrerede’ dominerer. Min vurdering er, at skiftet i narrativer afhænger af 

plottet, dvs. hvilke enkelstående begivenheder, der er dominerende på en konkret dag.  

Identitetsskabende forandringssamtale  

Jeg havde egentlig planlagt at gennemføre en samtale med Mette, da det er min 

oplevelse, at det er hende, der er mest udfordret i identitetens landskab. Imidlertid blev 

Mette syg i løbet af september og har været deltidssygemeldt i en længere periode. Jeg 

gennemførte den planlagte samtale med Mette, men det lykkedes mig ikke at fastholde 

fokus på identitetsskabelse og have et fremadrettet perspektiv. Mette havde i stedet for 

behov for en snak om, hvordan hun kunne blive aflastet i sine opgaver.  

Jeg valgte derfor at supplere samtalen med Mette med en samtale med Heidi, der blev 

tilrettelagt som en samtale om, hvad jeg skal være opmærksom på, når jeg skal 

introducere en ny medarbejder til projekterne. Heidi er i forhold til det ene projekt meget 

udfordret i identitetens landskab, men i forhold til det andet projekt, så giver det rigtig 

god meningen for hende. Det undrer mig, og det var det, som jeg havde fokus på i 

eksperimentet.  

Heidi fortæller narrativet ’martyren’, ’den frustrerede’ og også ’den stille optimist’. Det 

gør det nogle gange svært for hende selv – på den ene side at holde fast i martyrrollen og 

frustrationer over dårligt samarbejde og på den anden side at se, at det faktisk på nogle 

punkter er blevet bedre i forhold til samarbejde. Særligt er hun blevet meget glad for det 

ene projekt, men kan slet ikke se pointen med det andet.  

Det var min oplevelse under mødet, at hun faktisk flyttede sig, da hun begyndte at 

formulere undtagelser, hvor forandringen i form af projektarbejdet ikke er en del af 

narrativerne. Jeg forsøgte at lade den positive opfattelse af det ene projekt smitte af på 

fortællingen om det andet projekt. Det handler måske om, at hun begynder at se effekten 

af arbejdet, og dermed får nye begivenheder at bygge sit plot på. 

Delkonklusion og mine refleksioner over brug af forandringssamtaler 

Jeg har eksperimenteret med at gennemføre forandringssamtaler. Det er en samtaleform, 

der kræver øvelse hos både leder og medarbejder. Min oplevelse er, at møderne blev 

bedre og bedre i takt med, at jeg blev bedre til at anvende spørgerammen.   

Jeg havde valgt ikke at informere medarbejderne om det egentlige formål med 

samtalerne. Set i bakspejlet tror jeg, at det var en fejl. Den samtale jeg havde med Heidi 

havde lige netop fokus på forandringen meget eksplicit og det gjorde, at Heidi og jeg i 

løbet af samtalen mere konkret og specifikt kunne begynde at arbejde med at identificere 
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undtagelser, effekter og muligheder. For de øvrige samtaler var fokus meget mere 

camoufleret og det gjorde også, at det var vanskeligt for mig, at være præcis i mine 

spørgsmål. Derfor blev resultatet lidt diffust.  

Men når det er sagt, så gav spørgerammen for forandringssamtaler bedre 1-1-møder end 

de møder, jeg plejer at afholde.  Om det er spørgerammen i sig selv eller jeg var bedre 

forberedt til samtalen end jeg plejer at være, er svært at vide, men det er formentlig en 

kombination. Det viste sig vanskeligt at anvende modellen for forandringssamtaler 

stringent. Det forudsætter et højt refleksionsniveau hos medarbejderen og det er ikke 

alle, der kan honorere dette.  

Et af mine kritikpunkter af modellen, jf. teoriafsnittet, er at den har vanskeligt ved at 

håndtere inkrementelle og diffuse forandringer. Det blev tydeligt i mine samtaler, hvor 

både konsulent og jeg havde svært ved at sætte ord på den forandring, der skulle skabes 

handling eller mening i forhold til. Det var nemmere i forhold til den identitetsskabende 

samtale med Heidi, fordi jeg her havde sat rammen i form af samtale om forandringen.  

5.4 Konsulentnarrativer november   

Den 18. november 2019samlede jeg konsulentteamet igen til en opfølgende strategidag, 

Vi nåede ikke helt så langt med opgaveprioritering på strategidag 1, som jeg havde 

planlagt. Det var derfor helt naturligt at supplere med en strategidag 2 med særligt fokus 

på at prioritere opgaver. Dagen startede med, at vi genbesøgte formålet, som vi 

formulerede på strategidag 12. Det gav anledning til mange diskussioner og til at formålet 

blev omformuleret til følgende:  

Via gode relationer til elever og virksomheder 

skaber og vedligeholder vi uddannelsesaftaler på U/Nord. 

Ligesom den første strategidag, så havde også denne dag to mål: at få en reel drøftelse 

med konsulenterne om opgaver og indsamling af data mhp. på at identificere narrativer i 

konsulentgruppen. Her lytter jeg både efter, om jeg kan genfinde narrativerne fra 

strategidag 1, og om jeg kan identificere nye narrativer. Jeg har identificeret i alt 5 

narrativer, hvoraf 2 minder om dem der blev identificeret strategidag 1. Til stede på 

strategidag 2 var Anja (tiltrådt 1.11.2019, da Thomas er fratrådt), Benjamin, Bente M., 

Bente S., Heidi, Jan, Mette, Rikke og Steen samt jeg selv.  

Narrativ 1.  Eksperten: Jeg ved bedst så det bør gøres på min måde 

Pointen er, at fortælleren ønsker at hævde sig selv og italesætte at være bedre end de 

andre konsulenter. Det personlige perspektiv tager afsæt i fortællerens normer og 

                                                           
2 ”Vi skaber og vedligeholder praktikpladser på U/Nord tekniske uddannelser gennem gode 
relationer til elever og virksomheder” 
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værdier for det at være konsulent. Narrativet går igen fra strategidag 1, men plottet har 

ændret sig. Plottet i dette narrativ handler om, at fortælleren har gode erfaringer med 

konkrete konsulentopgaver og fortælleren vil gerne have, at de andre konsulenter løser 

deres opgaver på samme måde som ham. Publikum er de øvrige konsulenter og 

samarbejdspartnere på skolen.  Punktueringen tager afsæt i begivenheder i 2018-2019. 

Persongalleriet er fortælleren i en hovedrolle, og en række biroller til de forskellige 

samarbejdspartnere, der har deltaget i de begivenheder, der tilsammen udgør plottet.  

Hvorvidt dette narrativ er opadgående eller nedadgående er op til publikum at afgøre. 

Det kan være opadgående, fordi det peger på nogle muligheder for at løse opgaverne 

endnu bedre. Men der er også indbygget en risiko for at publikum opfatter narrativet som 

nedadgående, fordi fortælleren kan fremstå bedrevidende og dominerende. Det er kun 

Jan, der er bærer af dette narrativ. 

Narrativ 2. Den projekt-frustrerede konsulent -  projekterne er nyttesløse 

Pointen i dette narrativ er, at fortælleren ser projekterne som nytteløse i forhold til ’de 

rigtige opgaver’. Narrativet går igen fra strategidag 1. Plottet baserer sig på en række 

begivenheder, hvor fortællerne giver udtryk for ikke at ville arbejde i projekterne. Det 

personlige perspektiv for fortælleren er ’flerdimensionelt’ forstået på den måde, at nogle 

fortællere står uden for projekterne og betragter dem; andre står inde i projektet og synes 

at det projekt, som fortælleren er med i, giver mening, mens de andre projekter forstyrrer. 

Publikum er – uanset fortællerstemme – de andre konsulenter og mig som ledelse.  

Persongalleriet er lidt rodet, men mit indtryk er, at fortælleren – uanset personligt 

perspektiv – ser sig selv i en hovedrolle og de øvrige konsulenterne og jeg selv i biroller. 

Punktueringen for dette narrativ ligger ca. 2 år tilbage, da vi begyndte at arbejde i de to 

store udviklingsprojekter. 

Dette narrativ er nedadgående, fordi projekter anses som en forstyrrelse i forhold til ’de 

rigtige opgaver’. Steen og Jan er den fortællerstemme, der ser alle projekter som 

forstyrrende. Mette og Heidi er den fortællerstemme, der ser eget projekt som 

meningsfuldt og det andet projekt som forstyrrende.  

Narrativ 3. Vi skal alle være her – alle opgaver som vi løser inden for formålet er vigtige 

Pointen i dette narrativ er, at fortælleren gør opmærksom på, at der er mange forskellige 

opgaver, der skal løses i konsulentteamet, og at alle har en opgave, der understøtter 

formålet. Det personlige perspektiv i dette narrativ er dels erfaringer fra de seneste år, 

dels fortællerens egne retfærdighedsværdier, der kommer til udtryk. Plottet baserer sig 

på en række begivenheder, hvor det er lykkedes særligt de konsulenter, der arbejder i 

projekterne, at etablere nogle gode arrangementer for virksomheder, og hvor vi begynder 

at se en effekt af deres arbejde. Men det baserer sig også på nogle begivenheder, hvor 

fortælleren har oplevet, at andre konsulenter giver udtryk for, at ikke alle opgaver ’er 
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rigtige konsulentopgaver’. Punktueringen, der danner grundlag for narrativet ligger i 

efteråret 2019. Fortælleren er i hovedrollen og positionerer sig som en, der også vil ses 

og høres. De øvrige konsulenter og jeg har biroller og fortælleren forventer, at vi lytter til 

fortællingen, men det gør vi ikke nødvendigvis. 

Det er Bente M., Rikke og i en vis grad også Bente S. der fortæller dette narrativ. Jeg tolker 

det som opadgående, fordi der trods alt ligger en optimisme og et resultatfokus, som jeg 

ikke har oplevet før. Det at stemmerne bliver så højlydte, og at jeg hører dem, ser jeg som 

udtryk for en styrket opgaveselvtillid hos fortællerne.   

Narrativ 4. Den formålsorienterede konsulent 

Pointen i dette narrativ er, at det er ok at sige nej til opgaver, som fortællerne vurderer 

ikke hører til i konsulentgruppen. Det personlige perspektiv i dette narrativ er det jeg 

tolker som en ro hos fortælleren. Drøftelsen af konsulentgruppens formål på strategidag 

1 har givet nogle af konsulenterne et grundlag til at prioritere opgaver – og dermed også 

at prioritere opgaver fra. Publikum i dette narrativ er både konsulentgruppen selv og 

samarbejdspartnere internt på skolen. Konsulenterne har hovedrollen og 

samarbejdspartnerne har en birolle. Narrativet indeholder et plot om, at det har været en 

god oplevelse at sige nej til nogle opgaver med afsæt i at det ikke ’er min opgave’. 

Narrativets punktuering er strategidag 1 og fortælleren positionerer sig netop i forhold til, 

at vi på dagen formulerede et formål. Det blev justeret på strategidag 2, men det ændrer 

ikke på essensen af formålet.  

Narrativet er opadgående, fordi det peger på en forbedring af arbejdsvilkårene som følge 

af at kunne sige nej til opgaver. Det er særligt Mette og Jan, der fortæller dette narrativ.  

Narrativ 5. Optimisten: Vi vil jeg gerne samarbejde og de andre vil sikkert også gerne 

Plottet i dette narrativ baserer sig på en række konkrete begivenheder i efteråret 2019, 

hvor ændrede arbejdsgange i forhold til Administrationen har vist sig at have en positiv 

effekt på opgaveløsningen. Fortællerens personlige perspektiv er, at det kan lykkes at 

samarbejde, og at Administrationen også har været frustreret over utilstrækkeligt 

samarbejde. Narrativet har sin start i september 2019 og er en ny stemme i 

konsulentteamet. Persongalleriet er de øvrige konsulenter og medarbejdere i 

Administrationen, der nu omtales positivt. Fortælleren selv spiller hovedrollen, 

Administrationen og jeg i store birolle og de øvrige konsulenter mindre biroller. Pointen 

er, at hvis vi taler sammen om opgaver og udfordringer, så kan vi bedre forstå hinanden 

og dermed bedre løse opgaverne.  

Det er Jan og Steen, der er de tydeligste stemmer i dette narrativ. Det er et opadgående 

narrativ, fordi det indeholder en optimisme i forhold til at nogle af de frustrationer, som 

konsulentgruppen tidligere har givet udtryk for, nu har en mulig løsning.  
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Delkonklusion og mine refleksioner over ændringen i konsulentnarrativerne 

Når jeg ser på de narrativer, der er identificeret i observation 2, så synes jeg at spore en 

stigende optimisme og flere opadgående narrativer. Efter observation 1 konstaterede jeg, 

at Rikke og Bente ikke havde en stemme i de dominerende narrativer. Jeg var på 

strategidag 2 derfor meget bevidst om, at give dem en stemme. Det gjorde jeg bl.a. ved 

at lave to strukturerede bordrunder med først en beskrivelse af, hvilke opgaver hver 

enkelt løser, og dernæst en beskrivelse af hvilke opgaver hver enkelt kunne tænke sig at 

løse.  

Jeg startede dagen med at genbesøge det formål, som vi beskrev på dag 1. Det gav 

anledning til, at vi omformulerede formål. Det var Rikke og Bente, der udfordrede det 

oprindelige formål ved at italesætte, at de ikke arbejder med praktikpladser og at 

relationsarbejdet fylder næsten alt hos dem. De gav udtryk for, at de ikke føler sig rummet 

i formålet. Det anerkendte de øvrige konsulenter – og derfor blev formålet omformuleret. 

Der er stadig mange narrativer på spil i konsulentgruppen. Når jeg ser på noterne fra 

strategidag 2, så kan jeg se, at samtalen var noget rodet. Noterne er skrevet ned i den 

rækkefølge ordene blev sagt, og jeg kan se, at Jan bliver ved med at vende tilbage til 

’eksperten’ og ’optimisten’ flere gange selvom samtalen egentlig har flyttet sig et andet 

sted hen. Jan er meget dominerende. Jeg kan i kategoriseringen af narrativerne se, at han 

fortæller 4 af de 5 narrativer, der er identificeret i november. Kun narrativet ’vi skal alle 

være her’ fortæller han ikke.  

Benjamin er endnu en gang fraværende i narrativerne – det undrer mig egentlig, for jeg 

synes ikke, at han plejer at være så stille. Jeg har svært ved at pege på, hvorfor jeg ikke 

kan høre ham i narrativerne. En forklaring kan være, at han ikke ønsker at holde liv i de 

nedadgående narrativer og samtidig ikke rigtig har de konkrete positive begivenheder at 

bidrage med i de opadgående narrativer. Han ønsker formentlig ikke at blive ’sat i bås’ 

med Rikke og Bente og bidrager derfor heller ikke til narrativet ’vi skal alle være her’. Og 

måske er han mere klemt mellem konsulenterne og mig end jeg har været opmærksom 

på.  

Steen, der var fraværende på dag 1, fortæller to af narrativerne, nemlig ’den 

projektfrustrerede konsulent’ og ’optimisten’. Optimisten er jeg særligt glad for. Han har 

længe været udfordret på samarbejdet med Administrationen, men i stedet for at tale 

højt om det som Jan, så siger han ikke noget, og arbejder bare videre som han selv synes. 

For at få ham til at tale, så spurgte jeg under dag 2 bevidst efter unikke hændelser, da 

fortællingen om samarbejdet med andre enheder dukkede op. Steen havde her flere gode 

og nylige begivenheder at bidrage med.  
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6. Diskussion  
 

I dette kapitel diskuterer jeg de resultater, jeg har fundet i analysen. Diskussionen 

omhandler i afsnit 6.1 de fundne narrativer og forandringssamtaler som værktøj, 6.2 den 

valgte metode og teori samt i afsnit 6.3 en række ledelsesmæssige opmærksomheds-

punkter, som jeg på baggrund af analysen har hæftet mig. 

6.1 De fundne narrativer og forandringssamtaler som værktøj 
Jeg kan se tegn på, at narrativerne i Praktikcenteret har ændret sig fra august til 

november. Antallet af opadgående narrativer er øget fra 1 til 3-4 narrativer og samtidig 

er antallet af nedadgående narrativer reduceret fra 4 til 1-2. Når antallet af hhv. 

opadgående og nedadgående narrativer i november er lidt usikkert, så er det fordi det 

ene af narrativerne ikke er entydigt opadgående eller nedadgående. Retningen på 

narrativet afhænger af publikums relation til fortælleren.  

På baggrund af analysen kan jeg identificere en række tendenser i konsulentnarrativernes 

udvikling. Den første tendens er, at der både i august og i november er mange fortællinger 

på spil i organisationen på samme tid. Det kan være med til at fastholde, at nye opgaver 

virker uoverskuelige for konsulenterne – for dukker der så bare endnu flere narrativer op 

i gruppen?  Et fokusområde for mig fremadrettet vil derfor være at reducere antallet af 

konsulentnarrativer.  

Den anden tendens er, at jeg synes at kunne identificere en positiv udvikling fra august til 

november som indebærer, at konsulentnarrativerne generelt er mere opadgående. 

Indholdet af et af de nedadgående konsulentnarrativer, nemlig eksperten, har 

punktueringen og plottet flyttet sig fra at tage udgangspunkt i begivenheder, der ligger 

mange år tilbage til at tage udgangspunkt i begivenheder, der har fundet sted i 2018—

2019. De narrativer, der er nye i november, alle er opadgående. Forandringssamtalen med 

Jan, der er i forhold til arbejdet i projekterne er udfordret i meningens landskab, ser jeg 

tegn på har virket.  

Den tredje tendens er, at det er lykkedes at give Rikke og Bente en stemme i 

konsulentgruppen i form af narrativet ’Vi skal alle være her’. De var tavse i august og har 

i november fået modet til at få en stemme. Eller måske er jeg blevet bedre til at høre 

dem? Det var en af refleksionerne efter observation 1, at jeg måske ikke har kunnet høre 

dem igennem ’støjen’ fra alle de andre narrativer i konsulentgruppen.  Det er min 

vurdering, at forandringssamtalen med Rikke satte gang i et fokus på, at hun selv bærer 

et ansvar for at gøre sig selv mere ’handlingsparat’, at hun ikke skal afvente at få en 

konkret opgave, men derimod aktivt være med til at beskrive de opgaver, som jeg 

forventer hun løser. Det ser jeg tydelige tegn på er ved at ske.  
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Jeg kan også af analysen se, at der kun i begrænset omfang er sammenfald mellem 

konsulentnarrativer og ledelsesnarrativer. Vi taler simpelthen ikke om det samme og når 

vi gør, så er det med forskelligt fokus. Det kan være en af forklaringerne på, at der i 

konsulentgruppen er modstand mod den nye måde at arbejde på, men det giver mig også 

noget at arbejde med fremadrettet.  

6.2 Den valgte metode og teori 
Et bærende element i min dataindsamling er, at jeg har været observatør og facilitator i 

både observationerne og i eksperimentet. Jeg har forsøgt at undgå 

’undersøgelseseffekter’. Alligevel så vurderer jeg, at jeg er ramt af undersøgelseseffekter 

har haft betydning, når jeg sammenligner narrativerne i november med narrativerne i 

august i den forstand, at bare det at jeg har fokus på et område gør, at jeg kan høre nogle 

narrativer i november, som måske også var til stede i august. Jeg hørte dem bare ikke.  Så 

den omstændighed, at jeg har identificeret narrativer i august, påvirker observationen i 

november, så jeg her lytter på en anden måde.    

Det har været spændende at arbejde med at identificere narrativer baseret på de 7 P’er. 

Men at identificere de 7 P’er er også en kompleks model, der udfordrer observatørens 

analytiske evner og evne til at være upartisk og ikke anvende sin forforståelse af de 

observerede.  Jeg synes at kunne se, af de identificerede narrativer, at jeg har trukket på 

viden om konsulenterne, som jeg ord-for-ord ikke kan finde belæg for i data, men som 

udspringer af min forforståelse og kenskab til konsulenterne. Havde jeg haft længere tid 

til at observere konsulenterne hver for sig og ikke som gruppe på en strategidag, så havde 

mange af de motiver og hensigter, som jeg i min tolkning af data lægger ned over 

konsulentgruppen, formentlig vist sig.  

Det har også vist sig vanskeligt at identificere alle 7 P’er i alle narrativer og samtidig har 

det vist sig, at ikke alle 7 P’er har lige stor betydning i narrativet. Positionering har for mig 

været styrende for navngivning af narrativerne. Punktuering og plot har større betydning 

for formulering af narrativet end de øvrige P’er.  Det kunne derfor være en mulighed at 

forenkle modellen, så der i stedet arbejdes med 4 hv-spørgsmål i retning af:  

- Hvem indgår i narrativet (rummer persongalleri og publikum) 

- Hvordan ser de sig selv i narrativet (rummer positionering og perspektiv) 

- Hvad handler narrativet om (rummer plot og pointe) 

- Hvornår er narrativets starttidspunkt (rummer punktuering) 

Det ville gøre modellen mere enkel at anvende og baseret på identifikation og analyse af 

narrativerne i kapitel 5, så synes jeg også at have belæg for, at ikke alle 7 P’er er lige 

betydende for identifikation af narrativet.  
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Det har været udfordrende at gennemføre eksperimentet med forandringssamtalerne. 

Som jeg skrev i kritikken af teorien, så er det vanskeligt at igangsætte samtalerne, når der 

er tale om en (ledelsesinitieret) inkrementel forandring – og ikke en brat og erkendt 

forandring. Jeg har oplevet rammen for forandringssamtaler som vanskelig at følge 

stringent. Men når modellen anvendes mere som en spørgeramme for en samtale mellem 

leder og medarbejder, så har det givet en struktur på samtalerne, som har løftet kvaliteten 

af samtalerne i forhold til de statussamtaler, som jeg plejer at afholde. Og jeg kan også se, 

at jeg ved at italesætte forandringen, som jeg gjorde med Heidi, har fået et større udbytte 

af samtalen end ved de øvrige samtaler, hvor jeg ikke var så explicit om den forandring, 

som var emne for samtalen.  

6.3 Ledelsesmæssige opmærksomhedspunkter 
Jeg har brugt dette masterprojekt som en anledning til at stoppe op og se på min egen 

ledelsespraksis. Jeg er i mit første lederjob og jeg har derfor benyttet mig at muligheden 

for at reflektere over min praksis. Det har jeg gjort ved at identificere narrativer og ved at 

afprøve et nyt ledelsesværktøj til medarbejdersamtaler. Det synliggør en række 

ledelsesmæssige opmærksomhedspunkter som jeg dels har arbejdet med i løbet af det 

efterår, hvor jeg har skrevet dette masterprojekt, og dels vil arbejde med fremadrettet.  

Jeg er i analysen af narrativer blevet overrasket over, at der er stemmer, som jeg ikke har 

hørt. I august var det 3 – i november var det reduceret til 1. Jeg synes selv, at jeg er 

opmærksom på at se og høre alle, men jeg kan af data se, at det ikke har været tilfældet i 

de to observationer. Jeg blev opmærksom på det i august og har derfor gennem efteråret 

været opmærksom på at lytte efter deres stemmer, men også f.eks. gennem 

forandringssamtalen med Rikke at give hende en mere præcis ramme og forståelse af de 

opgaver, som hun skal løse. I forhold til både Rikke og Bente har jeg i efteråret øget mit 

fokus på at gøre deres opgave konkret. Jeg har ikke tidligere været opmærksom på, hvor 

forskelligt vi så på den opgave, som de skal løse. Jeg synes egentlig, at den er klar nok – 

men det var den ikke for dem.  

Jeg er også blevet overrasket over antallet af nedadgående narrativer i august – og 

glædeligt overrasket igen i november, da jeg kan se tegn på, at narrativerne har ændret 

sig til at være mere opadgående. Jeg har i efteråret været mere opmærksom på, hvordan 

vi taler om hinanden og de opgaver, vi skal løse. Særligt er jeg blevet opmærksom på, 

hvad jeg selv siger, så jeg i det mindste ikke (også) bidrager med nedadgående narrativer. 

Jeg er derfor lige så stille ved at forsøge at påvirke punktuering og plot i de nedadgående 

narrativer for at gøre dem mere opadgående. Det er fortællerens privilegie at vælge 

punktuering og de begivenheder, der indgår i plottet for et narrativ. Det har jeg gjort ved 

f.eks. at udfordre Jans synspunkter fra ’for mange år siden’ og fokusere på, hvordan det 

er nu. Og ved at ændre nogle af de samarbejdsrelationer, der er mellem konsulenter og 
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Administrationen. Tidligere foregik meget ’dialog’ på mails. Jeg har i efteråret fået 

Administrationen til i stedet at invitere konsulenterne til møder, når der er fælles 

udfordringer, der skal løses. Det ser ud til at have virket.  

Jeg har kvartalsvis afholdt 1-1 samtaler med mine medarbejdere. De samtaler vil jeg 

fortsætte fremadrettet, og inspireret af modellen med forandringssamtaler, så vil jeg 

fremover gøre møderne en anelse mere strukturerede. Jeg kan se, at en formel 

spørgeramme gør, at jeg får stillet konsulenterne nogle spørgsmål som kalder på 

refleksion over egen opgaveløsning og samarbejde med andre. Skelnen mellem de tre 

landskaber kan virke kunstig, men ud fra et analytisk synspunkt, så giver det et godt 

grundlag for at formulere refleksionsspørgsmål tilpasset den enkelte konsulent.  
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7. Min rejse på MPG  
 

I dette kapitel vil jeg kort beskrive min rejse på MPG. Jeg er cand.scient.pol. fra 1998 (AU). 

Mit første job var i Københavns Kommunes. Efter 2 år skiftede jeg til det daværende 

Københavns Amt. Som følge af Strukturreformen, og dermed amternes nedlæggelse, blev 

jeg med udgangen af 2006 overflyttet til Undervisningsministeriet. Fra 2007-2016 var jeg 

ansat i 2 forskellige ministerier – fordelt på flere kontorer – hvor omdrejningspunktet var 

ministerbetjening, styring og projektledelse. Siden 2016 har jeg været ansat på U/Nord.  

Når jeg vælger at nævne disse ansættelser, så er det fordi min rejse på MPG er præget af 

de erfaringer, som jeg har fået i mine tidligere ansættelser. De første moduler var præget 

af en instrumentel tilgang – her valgte jeg styringsmodulerne og blev udfordret på min 

tilgang til at lede og planlægge. Jeg fik nye redskaber, men flyttede mig ikke personligt.  

Mit jobskifte i 2016 fra en embedsmandsrolle til en ledelsesrolle var et stort og meget 

meningsfuldt skifte for mig. Jeg har siden da valgt moduler rettet mod strategiudvikling 

og kommunikation, og hvordan det påvirker personaleledelse. Strategiudvikling, fordi jeg 

altid selv har været optaget af at kunne se en retning på det arbejde jeg skal løse og det 

vil jeg gerne som leder stille til rådighed for mine medarbejdere. Kommunikation, fordi 

jeg oplever, at uanset alle gode intentioner i planlægning og strategiarbejde, så får det 

ikke liv, hvis fortælling, rammesætning og kommunikationen ikke er på plads.  

Jeg startede på MPG helt tilbage i 2013. Pga. arbejdspres og jobskifte har jeg holdt pause 

et par gange undervejs.  Da jeg tog mit første modul i 2013 var jeg chefkonsulent i Center 

for Uddannelsespolitik i Uddannelses- og Forskningsministeriet og havde en ønske om at 

blive klogere på styring og ledelse. Udover klassisk ministerbetjening havde jeg fra 2011 

og frem i stigende grad projektledelsesopgaver. Det var opgaver, der kaldte på nogle 

andre kompetencer end jeg var vant til at bruge. Det handlede om at agere mere 

strategisk, at motivere kolleger og projektdeltagere og kunne planlægge en proces.  

I forbindelse med LFG og PUF (gennemført 2015) begyndte jeg at jeg reflektere over min 

egen ledelsespraksis. Begreberne ’management’ og ’leadership’ har jeg taget med mig fra 

den gang og bruger dem stadig med jævne mellemrum til at synliggøre, hvad jeg mener 

ledelse er – nemlig begge dele. PUF var første gang jeg brugte tid på at reflektere over, 

hvilke typer opgaver jeg godt kan lide, og hvor jeg gerne vi udvikle mig hen. Det var i 

forbindelse med PUF, at jeg besluttede mig for at gå ledelsesvejen.  

To af de moduler på MPG, som har gjort størst indtryk er ’Strategiudvikling i et 

governanceperspektiv’ og ’Strategisk HRM’. De har åbnet min forståelse af, at en strategi 

kan have mange udtryk og ikke behøver at være et skrevet dokument med en fast 
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struktur. En strategi kan ligeså vel være en model eller blot en retning og fortælling i en 

organisation. Jeg har flere gange i forbindelse med strategiudvikling i den del af U/Nord, 

som jeg har ansvaret for, anvendt en model præsenteret på ’Strategiudvikling i et 

governanceperspektiv’ til at prioritere opgaver som grundlag for at udvikle en strategi. 

Det er også den model, jeg anvendte på de to strategidage med konsulenterne.  

Modulet ’Strategisk HRM’ har givet mig et blik for, hvordan jeg som leder kan sætte 

retning for mine medarbejdere – og hvordan det at have en tydelig retning kan 

understøtte, at de bliver mere ’strategisk selvledende’. Alle mine refleksioner om dette 

masterprojekt startede oprindeligt med at jeg ønskede at understøtte, at mine 

medarbejdere i højere grad bliver strategisk selvledende for derved at frigøre en del af 

min tid fra ’mikroledelse’ (Kristensen, 2013, kap. 7) til at kunne arbejde mere strategisk. 

Det er ikke et emne, jeg berører i relation til de identificerede narrativer, men det har 

ligget i baghovedet gennem hele processen. Det er også derfor jeg har arbejdet med at 

konsulenterne og jeg har formuleret fælles formål for konsulenternes funktion. Det er en 

teoretisk ramme, som jeg arbejder med i hverdagen og som jeg kan se styrker vores 

opgaveløsning. Den understøtter en udvikling, hvor jeg ønsker at mine medarbejdere 

bliver mere strategisk selvledende.  

Jeg vil til eksamenen gerne udfolde dette perspektiv både i forhold til den 

konsulentgruppe, der har været genstand for observationer og eksperiment i dette 

masterprojekt, og de øvrige medarbejdere, der indgår i det fælles Praktikcenter på 

U/Nord. 

At udarbejde dette masterprojekt er for mig afslutningen på en lang og udbytte rig rejse, 

hvor jeg har udviklet mig både fagligt og personligt. Men samtidig står jeg også ved starten 

på en række nye ledelsesmæssige udfordringer som følge af en ny organisation med øget 

ledelsesansvar. 

 

  



42 
 

8. Konklusion  
 

”Udgangspunktet i et narrativt perspektiv er, at hver gang ledere og medarbejdere handler eller gør noget i 

arbejdsfællesskabet, påvirker de den sociale verden og bevæger arbejdsfællesskabet i en bestemt retning. 

Lederens (…) opgave er derfor at medvirke til at skabe de bedst mulige rammer for, at en foretrukken 

bevægelse kan ske – både i hverdagens løbende kommunikation og i særligt iscenesatte udviklingsaktiviteter” 

(Schnoor, 2016 s. 17)  

Ovenstående citat har været afsættet for mit masterprojekt og har været inspiration til 

mit valg af fokus på narrativer som et ledelsesværktøj til at understøtte en forandring. 

Derfor har jeg arbejdet med udviklingsaktiviteter, der knytter an til en fælles forståelse af 

vores formål, og med at understøtte disse udviklingsaktiviteter med et konkret 

ledelsesværktøj i form af forandringssamtaler.  

Jeg startede arbejdet med dette masterprojekt med et ønske om at skabe en forandring i 

konsulentgruppen ved at sætte fokus på det vi fortæller om opgaver, samarbejdspartnere 

og hinanden. Jeg har undersøgt, om der er forskel på det konsulenterne fortæller og det 

som ledelsen fortæller. Konkret har jeg identificeret konsulentnarrativer i august 2019 og 

igen i november 2019. Mellem august og november har jeg identificeret 

ledelsesnarrativer og jeg har eksperimenteret med forandringssamtaler som et konkret 

værktøj i min personaleledelse.  

Jeg kunne i august identificere 5 konsulentnarrativer, hvoraf 4 var nedadgående og kun 

et enkelt opadgående. Jeg har navngivet de nedadgående hhv. ’eksperten’, ’den projekt-

frustrerede’, ’martyren’ og ’offeret’ efter de positioner som fortælleren indtager i hvert 

af narrativerne. Det opadgående narrativ er navngivet ’den stille optimist’ 

Jeg har i november igen identificeret 5 konsulentnarrativer. Det er tilfældigt, at det er det 

samme antal som i august. Af de 5 konsulentnarrativer er 1 nedadgående, 1 kan tolkes 

som både nedadgående og opadgående og de øvrige 3 er opadgående. Det nedadgående 

narrativ ’den projektfrustrerede konsulent’ går igen fra august. Narrativet ’eksperten’ går 

også igen, men med et lidt andet plot end i august. 2 af de 3 opadgående narrativer i 

november er nye i forhold til august, nemlig ’vi skal alle være her’ og ’den 

formålsorienterede konsulent’. Det sidste opadgående narrativ er justeret i forhold til 

august fra ’den stille optimist’ til ’optimisten’.  

I september/oktober gennemførte jeg en række forandringssamtaler, med et ønske om, 

at de konsulenter, der deltog i en samtale, ville kunne påvirkes til at fortælle andre 

narrativer end i august. Jeg havde samtale med fire konsulenter, der var udfordret i hhv. 

meningens (Jan), handlingens (Rikke), og identitetens landskaber (Mette og Heidi).  Målet 

med samtalerne var både at arbejde med den enkelte konsulent i forhold til den i 
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gangværende forandring og at eksperimentere med ledelsesværktøjet ’forandrings-

samtaler’ for at vurdere, om det er et redskab, som jeg vil kunne anvende i min 

personaleledelse fremadrettet.  

Jeg synes at kunne konkludere, at samtalerne har haft en effekt: Rikke har nu faktisk en 

stemme. Rikke var udfordret i handlingens landskab og kunne ikke se hvilke handlinger 

hun skulle gøre for at løse sine opgaver. Det åbnede samtalen op for – og er blevet fulgt 

op af adskillige ekstra snakke i siden. Rikke viser nu over for mig, at hun ikke længere er 

handlingslammet – og det har måske også givet hende modet til at tage ordet i 

konsulentgruppen og få en stemme.  

Heidi og Mette var udfordret i identitetens landskab og jeg kan ikke de identificerede 

nedadgående narrativer finde tegn på, at de har flyttet sig nævneværdigt. Men jeg kan 

konstatere, at det er andre narrativer, som jeg har fået øje på i november i forhold til 

august, så måske samtale alligevel har haft en vis effekt. Især Mette er bærer af ’den 

formålsorienterede konsulent’ og det har givet hende et mere tydeligt grundlag for sin 

opgaveløsning. 

Jan var udfordret i meningens landskab. Efter samtalen begynder jeg at se tegn på at han 

flytter sig – men det går langsomt. F.eks. har han i november overdraget information om 

en virksomhed til Bente for, at hun kunne kontakte virksomheden og præsentere 

projektet. Det var ikke sket i august 2019. Efter samtalen havde jeg en opfattelse af, at 

Jan arbejder i flere plots på en gang og skifter rundt mellem begivenheder, der definerer 

disse plots. Det gør han stadig, men ved at have oplevet nogle positive begivenheder, er 

han nu også fortæller i et opadgående narrativ. Om det skyldes den konkrete samtale er 

usikkert – måske har det også betydning, at Thomas er fratrådt og Jan dermed har mistet 

en ’medfortæller’ i et par af de narrativer, som han fortalte i august.  

En del af dette masterprojekts problemformulering var at sammenligne konsulent-

narrativer og ledelsesnarrativer. Jeg kan på baggrund af analysen konkludere, at der kun 

er et enkelt sammenfald mellem disse to typer af narrativer.  Det er konsulenternes 

’martyren’ og ledelsesnarrativet ’den undrende’. Det er begge nedadgående narrativer, 

og dermed ikke hensigtsmæssige at bygge en udvikling på. De øvrige ledelsesnarrativer er 

overvejende stabile eller opadgående og afviger både i indhold og perspektiv fra 

konsulenternes.  

Sammenfattende kan det konkluderes, at jeg kan identificere en udvikling i 

konsulentnarrativerne i forhold til både indhold og retning. Der er forskel på 

konsulentnarrativer og ledelsesnarrativer og det har i løbet af masterprojektet – og vil 

også fremadrettet – påvirke min personaleledelse.  
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