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ABSTRACT
A central aspect to the concept of Governmentality is how modern governance 

operates in the dualism between individual and totalizing forms of power. This thesis 

investigates how a specific program of modern ruling, that is ‘facilitation’, revolves 

around this tension. By constructing facilitation as program, which tries to re-orientate 

the regime of practise I define as ‘meeting-management’, the analysis shows what kind 

moral codes are installed by facilitation, and discusses how these engage in a complex 

relationship in the tension between individual and totalizing forms of power. 

Chapter 1 problematizes facilitation through its own promises of universal optimization 

of meeting-management. In chapter 2, I clarify the analytical framework needed to 

capture the specific dynamics of the moral codes I try to recognize. By operating with 

Michel Foucault’s concept of governmentality as theoretical background, Mitchell 

Deans governmentality-analysis, and Foucault’s analysis of the moral, I construct an 

analytical strategy that is sensitive to facilitation as the ‘conduct of conduct’, as well as 

the analysis of power in terms of revealing the specific structures of power. 

Chapter 3 begins by unfolding the particular problematizations of existing meeting-

management as a natural starting point of any governmentality-analysis. I recognize 

four distinct problematizations that call on specific solutions analysed through specific 

fields of visibility, technical aspects, forms of knowledge and subjectifications. This 

ends up with four different moral codes: 1) ‘Individual governance’ 2) ‘Collective 

governance’ 3) ‘Planning governance’ 4) ‘Ignorant governance’. 

Chapter 4 discusses how these different moral codes engage in a tragic relationship 

by stimulating problematizations that other moral codes try to solve. This tragic 

relationship revolves around the tension between individual and totalizing forms 

of power or technologies of agency and technologies of performance. I conclude by 

discussing how technologies of agency create a need for technologies of performance 

and vice versa. Facilitation thereby becomes a tragic form of governance that 

problematizes what it creates itself, whereby it can never be satisfied. The exercise of 

governance will naturally lead to even more governance.
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KAPITEL 1

INDLEDNING OG 
PROBLEMSTILLING

”Sæt jer ned og vælg de postkort som I synes, beskriver jer 
bedst. Skriv derefter de læringsmål, som I regner med at få 
ud af denne workshop”

Anne Weber Carlsen, Facilitator
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1.0 Indledning
”Sæt jer ned og vælg det postkort, som I synes, beskriver jer bedst. Skriv derefter de 
læringsmål, som I regner med at få ud denne workshop”. Sådan startede facilitator 
Anne en workshop i facilitering, der foregik på Marselis Hotel i Århus i december 
2015. På bordet lå omtrent 20 café-postkort med alverdens motiver. Valget stod 
mellem alt fra en gruppe nøgne, løbende mennesker til søde kattekillinger og festglade 
dansere i diskokuglens skær, og det var bestemt ikke et oplagt valg. Specielt ikke 
taget i betragtning, at det var mit første møde med denne gruppe komplet ukendte 
mennesker, og bunden af min kop morgenkaffe knap nok var synlig endnu. Mit valg 
faldt dog stilfærdigt på de festglade dansere, da jeg tænkte noget i retning af jeg kan jo 
godt lide musik. Til min store rædsel blev vi bedt om at præsentere vores individuelle 
valg i plenum med dertilhørende begrundelse.

Ovenstående er et lille udsnit af en workshop i ledelsesprogrammet facilitering, der 
forsøger at reformere den måde, vi bedriver mødeledelse på. Facilitering beskrives 
som ” [...] en professionel praksis, der har til formål at gøre det let for en gruppe 
involverende deltagere at nå et på forhånd aftalt mål gennem en inkluderende/
involverende proces, der ledes af en facilitator ved hjælp af kommunikation” (Carlsen 
2015a:5). Programmet præsenterer en lang række principper og metoder med 
formålet at ” […] gøre det lettere for en gruppe mennesker at udrette det, de gerne 
vil” (Ravn 2011:9), og fremstiller sig som ” […] en mere dynamisk og involverende 
måde at skabe resultater i grupper end den klassiske mødeledelse” (Ibid.:bagside). 
At bruge semantikken at facilitere er øjensynligt præsent i meget moderne ledelse, 
men det er ikke umiddelbart den forståelse, jeg er ude efter. Dette speciale betragter 
facilitering som et institutionaliseret ledelsesprogram på højde med eksempelvis 
tillidsbaseret ledelse, hvor der både nedfældes litteratur, samt produceres teorier og 
retningslinier for korrekt adfærd. Facilitering præsenteres i denne litteratur som en 
ny og reformerende tilgang til møder. Ifølge Ib Ravn, lektor på Århus Universitet og 
forfatter til ”Facilitering: Ledelse af møder, der skaber værdi og mening” (2011) samt 
kursusleder i mødefacilitering, skal facilitering gøre op med dårlig mødeledelse (Ravn 
2011:12). 

”Vi kan ikke have mødeledere, hvis primære bidrag til struktureringen af mødet er at sige: 
’Hvis der ikke er nogen, der har mere til Punkt 3, går vi videre til Punkt 4’, eller en leder, 
som kun evner at involvere deltagerne ved at spørge ’Gertrud, du sidder så tavst, hvad 
mener du om dette emne?’, og som kun anerkender medarbejderne ved at afslutte mødet 
med et ’Tak for god ro og orden!’” 

(Ibid.:15).
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Facilitering indfanger tidsånden med rammende præcision. Mødet synes disse dage 
at være genstand for en del kritik, og ifølge en undersøgelse fra Harvard Business 
Review bruger organisationer mere og mere tid på dem, og de opleves ofte som 
ineffektive (Burkeman 2014). En leder bruger ifølge en amerikansk undersøgelse af 
Romano og Nunamaker (2001) over halvdelen af sin arbejdstid på møder – et tal der 
er steget markant over de seneste 20-30 år. Moderne organisationer bruger således 
en markant mængde ressourcer på møder – og ofte til frustration for både de ledede 
og lederen. I løbet af min specialeperiode oplevede jeg, at det var et emne, som 
hurtig fandt interesse og fik tungen på gled hos venner, familie, samarbejdspartnere, 
professorer og medstuderende. Alle har en holdning til møder, der sjældent lever op til 
de forventninger, som stilles til dem.

2.0 Problemfelt
Facilitering identificerer en række problemer ved mødeledelse og beskriver, at ”Møder 
er ineffektive for en bred vifte af grunde” (Bern 2012:147). Kritikken medfører, at 
der præsenteres en lang række principper og teknikker, der skal gøre op med den 
mødeledelse, som vi kender i dag. Der er med andre ord tale om en reorientering af 
en ledelseskultur, der både økonomisk, men også menneskeligt, trækker dybe spor i 
organisationer (Ravn 2011, Weidner 2005, Bern 2012, Hogan 2003). Derfor ”parkerer 
vi […] mødelederen og sætter spot på facilitatorrollen” (Ravn 2011:14). Med baggrund 
i disse problematiseringer stiller faciliteringslitteraturen et krav om genopfindelse til 
mødeledelse, hvorigennem mødeledelse orienteres mod nye mål.

Det er netop i denne reorientering mod nye mål, at dette speciale finder sin 
kerneinteresse. Der kommunikeres et gennemgribende optimeringspotentiale for 
mødeledelse, og der opstilles løfter for at facilitering kan hjælpe denne optimering. 
Facilitering kan nemlig både skabe ”forbedring af menneskers livskvalitet” (Ravn 
2011: 199), samtidig med at forbedre organisationers effektivitet således at man ” 
[…] muliggør, at grupper kan nå indtil flere måneders arbejde på bare tre-fire dage” 
(Weidner 2005:7). Facilitatoren skal stille sig selv spørgsmålet: ”hvilke kulturelle 
former i mødet fremmer bedst menneskers opblomstring?” (Ravn 2011:201) samtidig 
med at ”Kunne forbedre effektiviteten i beslutningsprocesser” (Weidner 2005:8). 
Ikke nok med at facilitering kan øge effektiviteten i organisationer – den kan også 
skabe opblomstring, glæde og ikke mindst realisere medarbejderen. Det er noget af 
et optimeringsløfte facilitering præsenterer, og der argumenteres blandt andet for, at 
”man kan blæse og have mel i munden” (Carlsen 2015b:2), når forholdet mellem frihed 
og sikkerhed i ledelse diskuteres. Med andre ord iagttager facilitering sig som et til tider 
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universalt ledelsesprogram, hvorigennem det kan realisere et optimeringspotentiale 
for organisationens resultater såvel som for medarbejderens private liv. Som dette 
speciale vil vise er løfterne dog ikke uden konsekvenser, og magt slettes ikke blot, fordi 
man lover menneskelig opblomstring – ligesom der i forsøget på at løse de opstillede 
problemer også produceres nye. Jeg viser, at de universale optimeringsambitioner 
medfører, at facilitering installerer yderst komplekse og mangfoldige magtrelationer, 
der gør, at den udfordrer sig selv som ledelse. De løfter der gives udadtil, udfordres 
indefra, og det er præcis disse subtile magtforhold som dette speciale afdækker og 
diskuterer konsekvenser ud fra. 

Analysen indskriver sig i den stødt voksende governmentality litteratur. I min 
specifikke læsning af governmentality opererer jeg med en præmis om, at facilitering 
installerer moralske kodekser, forstået som kodekser for, hvordan der bør handles, der 
producerer specifikke forventninger til de subjekter, som indgår i ledelsesrelationen 
(facilitator & mødedeltager). Et metodisk greb, som er inspireret af Foucault (1994), 
der betegner moral som det ” […] sæt af værdier og handleregler, som anbefales til 
individerne og grupperne gennem forskellige foreskrivende apparater […] ” (s.35). 
Ifølge Jensen (2002:7-14) er governmental magt netop moraliserende, og det er dette 
moralske forventningspres, der er mit udgangspunkt for at udfolde de strategiske 
effekter af facilitering som ledelsesprogram. Som Foucault sagde: ”Min pointe er 
ikke, at alt er dårligt, men at alt er farligt, hvilket ikke er helt det samme som dårligt. 
Hvis alt er farligt, så har vi altid noget at gøre” (Foucault i Villadsen 2006:107). Hvor 
faciliteringslitteraturen hovedsageligt identificerer optimeringsambitioner, er det 
mit mål, at undersøge og synliggøre de farer, udfordringer og selvmodsigelser, der 
ligeledes udfoldes ved facilitering som en form for mødeledelse. 

Tilbage til workshoppen! Mødet med facilitering var på mange måder et forvirrende 
et af slagsen. Jeg var der for at lære, men langt hen ad vejen var jeg selv ansvarlig for 
min egen læring. Man skulle selv formulere, hvad man ville lære og konstant evaluere 
sine læringsmål. Det var yderst begrænset, hvad facilitator Anne egentlig bidrog med 
af indhold. Når man endelig fik eksterne input var det oftest fra de deltagende, der 
evaluerede andres indsats. For undertegnede var processen ligeledes til tider forbundet 
med et vist ubehag. Jeg kunne ikke altid genkende den identitet, jeg som deltager 
blev påduttet. Jeg oplevede ikke umiddelbart frihed og det gode, som facilitering ellers 
lover. Tværtimod fremstod teknikkerne til tider en smule overgribende og forvirrende. 
Jeg var ofte i tvivl om, hvad der egentlig blev forventet af mig i specifikke situationer. 
Det er selvfølgelig en subjektiv og ikke videre velbegrundet følelse, men den virkede 
som et oplagt sted for undersøgelsen at starte. Jeg forfølger således følgende 
problemformulering:
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     Hvordan installerer facilitering specifikke moralske kodekser som 

     ledelsessprogram, og hvordan udfordrer disse udøvelsen af ledelse?

Følgende arbejdsspørgsmål konkretiserer analysen:

• Hvordan problematiserer facilitering mødeledelse? 

• Hvordan installerer facilitering forventningsstrukturer mod bestemte kodekser 

for moralsk adfærd? 

• Hvordan opstår der indre spændinger i facilitering mellem totaliserende og 

individualiserende ledelse?

3.0 Valg af teori
Jeg vil i dette afsnit begrunde mit teorivalg og vise, hvordan den valgte teori og 
empiri hænger sammen. Facilitering præsenter sig selv som et nyt, reformerende og 
banebrydende program inden for mødeledelse (Ravn 2011, Weidner 2005, Bern 2012, 
Hogan 2002 og 2003). Dette er et oplagt udgangspunkt for at undersøge mødeledelse 
som praksisregime, da praksisregimeanalyser ofte vil have sin start, hvor der sættes 
spørgsmålstegn ved magt (Dean 2006:67). For at forstå dette startpunkt inddrages 
Foucaults begreb om problematisering, der giver analysen en indgang til at se, hvordan 
facilitering forstår sig selv og sin omverden (Jensen 2005:19-22). Derefter udfoldes 
facilitering som ledelsesprogram ved hjælp af Deans governmentality-analyse, hvor jeg 
inddrager Foucaults analyse af moralen fra Seksualitetens Historie vol. 2 (1984) til at 
konkretisere magtens ’hvordan’ spørgsmål. Dette giver mig mulighed for at fremskrive 
bestemte kodekser for moralsk adfærd, som ledelsen installerer hos individet, der netop 
giver mig blik for forventningspresset. Det er dermed dele af Foucaults begrebsapparat 
og især Deans (2006) fortolkning af disse, der danner mit teoretiske udgangspunkt. 
Det giver analysen blik for det de forventninger, der installeres for facilitator og 
mødedeltager, som danner udgangspunkt for en diskussion af dette krydspres og 
ledelsens udfordring af sig selv.

3.1 Det konstruktivistiske udgangspunkt

Opgavens analysestrategi bygger på en præmis om genstandens kontingens. Kontingens 
betyder, at noget hverken er selvfølgeligt eller umuligt (Kneer & Nassehi 1997:107), og 
den analysestrategiske betydning af dette bliver, at en genstands fremtræden afhænger 
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af, hvordan den iagttages (Knudsen 2009:9). Med dette udgangspunkt er opgaven 
åben for, at individerne kan være genstand for en mangfoldighed af konstruktioner 
i kommunikationen afhængig af, hvordan der iagttages. Hvad analysen udpeger 
som kommunikative konstruktioner, og hvad konklusionen på problemstillingen 
dermed bliver, er således også kontingent. I opgavens analysestrategi vil det løbende 
ekspliciteres, hvordan opgaven fremanalyserer kontingens. 

Måden, hvorpå opgaven arbejder med den konstruktivistiske præmis om kontingens, 
tager udgangspunkt i begrebet om tom ontologi, hvilket indikerer en ” [...] forskydning 
fra ontologi til epistemologi. Fra første ordens observationer af ”det derude” til anden 
ordens observationer af, hvorfra vi kigger, når vi observerer ”det derude” (Andersen 
1999:12). Når fokus flyttes fra ontologi til epistemologi, bliver det analysestrategiens 
ærinde at konditionere epistemologien. Dette sker ved at vise, hvordan de begreber, 
der anvendes, gør facilitering til genstand for analyse, og dermed hvordan de iagttages 
i samspil med empirien. På den måde konkretiseres sammenhængen mellem teori og 
empiri. Denne sammenhæng, og præmisserne for konstruktionen af den, præsenteres 
i afsnit 5, hvor jeg udfolder opgavens analysestrategi. 



KAPITEL 2

TEORETISK OG 
ANALYTISK AFSÆT

”[…] I have sought to study – it is in my current work 
– the way human beings turns himself into a subject. 
[…]. Thus, it is not power but the subject which is the 
general theme of my research.”  

Michel Foucault
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4.0 Teoretisk afsæt
Det teoretiske afsæt for min undersøgelse findes i Michel Foucaults analyser af ledelse 
i det moderne samfund. Foucault oparbejder igennem mange år et imponerende 
arsenal af potente empiriske analyser, der formåede at destabilisere deres samtid. 
Hans forholdsvist inkonsistente, usystematiske og dynamiske begrebsapparat 
(Andersen 1999:29), og det faktum at hans tænkning kan betragtes som ” […] et 
indspil i en aktuel kontekst” (Raffnsøe, Gudmand Høyer & Thaning 2008:60-61)  gør 
det dog nødvendigt at understrege, hvilken Foucault læsning, eller hvilke dele af hans 
forfatterskab, som analysen tager udgangspunkt i. I dette speciale er det en læsning, 
der først og fremmest er teoretisk inspireret af Foucault interesse i governmentality 
som samtidsdiagnose. Derfor vil jeg først præsentere min læsning af dette fænomen 
for at skabe en baggrund for analysestrategien, hvor jeg inddrager Deans (2006 og 
1999) governmentality-analysestrategi som udgangspunkt. Min Foucault læsning 
suppleres med inspiration fra Raffnsøe, Gudmand-Høyer og Thannings (2008) 
ambitiøse introduktion til Foucaults værker, flere tekster af Villadsen (2002, 2006a, 
2006b, 2007, 2013a, 2013b), der giver et skarpt blik for Foucault som analysestrateg, 
Jensens (2005) læsning af Foucault som filosof, samt Andersens (1999) præsentation 
af Foucault som forskelstænker.

4.1 Governmentality

Governmentality-begrebet udvikles af Foucault sent i hans forfatterskab og udfoldes 
især i forelæsningen Governmentality (Foucault 1991a). Her beskriver Foucault, 
hvordan der i løbet af det 17. og 18. århundrede er opstået en ledelsesrationalitet, 
der er gennemgående for det moderne vestlige samfund. Governmentality kaldes 
rationaliteten, og med udgangspunkt i Foucaults egne tre beskrivelser af begrebet 
(Ibid.:102-103)1 søges at udfolde den specifikke læsning som dette speciale abonnerer 
på. Det er min intention, at denne læsning ligeledes kan tjene som analytisk kategori 
i min diskussion af facilitering, som udfoldes i afsnit 8. Det skal understreges, at jeg 
ikke sigter imod en fuldstændig beskrivelse af begrebet, men i stedet vil fokusere på de 
aspekter af det, som er relevant for min undersøgelse af facilitering. 

1. Processen 

”The process, or rather the result of the process, through which the state of justice of the 
Middle Ages, transformed into the administrative state during the fifteenth and sixteenth 
centuries, gradually become ’governmentalized’” 

(Foucault 1991a:103).
1  Det skal her indskydes, at jeg i læsevenlighedens navn har taget mig den frihed, at præsentere de tre beskrivelser i sel 

valgt rækkefølge og ikke som de præsenteres i forelæsningen. Derudover betragter jeg definitionerne som komplimen-
tære.
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Den første beskrivelse beskriver den proces, hvorfra vi er overgået til en bestemt 
form for magt kaldet governmentality. Processen, som refereres til her, fremskriver 
Foucault (1994) i Seksualitetens historie 1 ved hjælp af Machiavellis værk Fyrsten 
som referencepunkt, hvor han viser, hvordan magtens karakter ændrer sig fra at være 
et spørgsmål om at gøre ”sin magt over livet gældende udelukkende gennem døden” 
(s.140) til en ”en magt indrettet på at producere kræfter, at få dem [de styrede] til 
at vokse og på at ordne dem snarere end på at dæmme op for dem, blødgøre eller 
ødelægge dem.” (Ibid.:140). At ændre magtens væsen til en magt, der sigter på at få 
folk til at overleve, medfører at den ”positivt udøves på livet, som sætter sig for at 
styre det, forøge det, mangfoldiggøre det og foretage en mere præcis kontrol og samlet 
regulering af det” (Ibid.:141). Magten iagttages som positiv og livsforøgende i den 
forstand, at den interesserer sig for at gøre det gode, og tilbyder individet det gode ved 
at opdyrke, stimulere og fremelske bestemte kapaciteter, evner og egenskaber hos den 
ledte.

2. Resultatet 

”the tendency which […] has steadily lead towards the pre-eminence over all other forms 
(sovereignty, discipline, etc.) of this type of power which may be termed government, 
resulting, on the one hand, in the formation of a whole series of specific governmental 
apparatuses, and, on the other, in the development of a whole complex of savoirs.” 

(Foucault 1991a:102-103).

Resultatet af førnævnte proces har altså medført at governmentality er blevet 
den dominerende form for magt i vores samfund, der selv skaber vidensformer og 
apparater til ledelse. Foucault nævner selv eksempelvis økonomien som vidensform, 
der igennem det 18. århundrede bliver en decideret realitet (Ibid.:93). Et andet aspekt 
er dog også vigtigt at understrege ud fra denne definition. Selvom Foucault anerkender 
at governmentality er den dominerende styringsform, så vil andre styreformer som 
disciplin og suverænitet også figurere. Jeg vil ikke fokusere på disse former for magt, 
da jeg konstruerer min genstand, facilitering, i en governmentality-ramme.

3. Tingen

”The ensemble formed by the institutions, procedures, analyses and reflections, the cal-
culations and tactics that allow the exercise of this very specific albeit complex form of 
power, which has as its target population, as its principal form of knowledge political 
economy, and as its essential technical means apparatuses of security.” 

(Foucault 1991a:102)

Den tredje beskrivelse har måske den største analytiske potens, og betegnes tingen 
da dette referer til de specifikke egenskaber som governmentality indfører - ikke for 
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at trække en parallel til Foucaults værk Ordene og Tingene. Der kan mindst uddrages 
tre konklusioner fra ovenstående. For det første retter governmental styring sig mod 
befolkningen, da ”population comes to appear above all else as the ultimate end of 
government” (Ibid.:100). For det andet gøres political economy til den primære 
form for viden, som er en vidensform, der baserer sig på økonomien, men forholder 
sig til statens og ikke familien økonomi (Ibid.:101). For det tredje er det en styring, 
der inddrager sikkerhedsapparater som teknisk middel. Sikkerhed indebærer et 
påbud om ”not to impede the course of things, but to ensure the play of natural and 
necessary modes of regulation, to make regulations which permit natural regulation to 
operate” (Foucault 5. april 1978 i Gordon 1991:19), hvormed det som begreb placerer 
sig imellem frihed og styring. Sikkerhed kan netop få befolkningen til at bruge deres 
frihed på en disciplineret og ansvarlig måde, hvorfor det netop indrammer en moderne 
ledelsesproblematik: hvordan lede på autonome selvledende individer? 

4.2 Governmental magtudøvelse - styring og ledelse

Jeg tillader mig at starte afsnittet med et par retoriske spørgsmål til mig selv: Hvorfor 
skriver jeg i overskriften styring, når opgaven indtil videre har opereret med ledelse? 
Hvordan er forholdet mellem disse to kategorier? Jeg betragter kategorierne som 
synonyme, og bruger dem altså til at beskrive samme form for udøvelse af magt. I 
min læsning af Foucault udspringer de begge af begrebet government: ”’Government’ 
did not refer only to political structures or to the management of states; rather, it 
designated the way in which the conduct of individuals or of groups might be directed” 
(Foucault 1982:790). Magtudøvelse som government tager altså form af den måde, 
hvorpå man retter adfærd hen. Ved at fokusere på magt som den måde, hvorpå man 
retter sin adfærd bliver magtudøvelse i højere grad et spørgsmål om at strukturere 
handlemønstre for adfærd. ”To govern, in this sense, is to structure the possible field of 
action of others.” (ibid.:790). Denne fortolkning af udøvelse af magt må nødvendigvis 
medføre at ”Power is exercised only over free subjects, and only insofar as they are free.” 
(Ibid.:790), hvormed der er tale om ledelse og styring, der anerkender menneskets 
frihed og som konsekvens af dette, må operere igennem deres frihed til selv at vælge 
frit. Dette medfører at magt ikke handler direkte på adfærd, men i stedet handler på 
andres handlinger. Det Foucault kalder conduct of conduct, der beskrives på følgende 
måde:

” […] what defines a relationship of power is that it is a mode of action which does not 
act directly and immediately on others. Instead, it acts upon their actions: an action upon 
an action, on existing actions or on those which may arise in the present or the future” 

(Foucault 1982: 789).

Således må magten, der eksisterer i facilitering, ikke bare undersøges som noget, 
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der udøves over andre med specifikke intentioner. Man må også undersøge, hvad 
magten producerer, hvordan den rettes mod mennesker og indskrænker deres 
handlemuligheder og ikke mindst, hvordan sandhedsproduktion og magtudøvelse er 
gensidigt betingede. Den umiddelbare modsætning mellem magten som producerende 
og samtidig indskrænkende skal forstås således, at magten udøves på frie individer, som 
derfor selv indtræder i de indskrænkende subjektpositioner, som magten producerer. 
Magten undersøges således som ledelse af selvledelse (styring af selvstyring), da netop 
struktureringen af handlemuligheder er det felt, hvorigennem ledelsen kan arbejde. 
Foucault (1984) definerer denne form for ledelse af selvledelse som en moralsk aktivitet 
(s.35), hvilket jeg vil berøre nærmere i afsnit 5.

Flere (Jensen 2005:191-194 og Dean 1999:167-169) tolker magten i governmentality 
som spændt imellem to yderpoler. Ledelse af populationen som totaliserende magtform 
samt ledelse af individet som individualiserende magtform. Netop denne distinktion 
som kendetegnende for governmental magtudøvelse inddrages i min diskussion 
af facilitering, da den netop synes at kunne rumme spændet mellem de forskellige 
moralske kodekser, som analysen fremviser.

4.3 Det dobbeltbundne subjekt

Foucault udtalte sig i forelæsningen ”Why Study Power: The Questions of the Subject” 
(1982) følgende: ” […] I have sought to study – it is in my current work – the way 
human beings turns himself into a subject. […]. Thus, it is not power but the subject 
which is the general theme of my research.” (s.778). Med denne bevægelse sætter han 
altså subjektet i centrum for hans forskning og ikke magt, der ellers af mange indtil 
da blev regnet som hans kerneinteresse. Foucault interesserer sig derfor for, hvordan 
individet i den vestlige kultur har gjort sig selv til subjekt.

Foucault forstår subjektet igennem det, jeg kalder en dobbeltbinding: ”There are to 
meanings of the word ”subject”: subject to someone else by control and dependence, 
and tied to his own identity by a conscience or self-knowledge” (Foucault 1982:781), 
hvorigennem subjektet såvel som en ydre påvirkning af magten formes af sin egen 
indre viden om sig selv som subjekt. Det er denne dobbeltbinding som Foucault 
forsøger at håndtere med begrebet governmentality. På den måde konstrueres 
subjektet ofte i dette krydsfelt mellem magtudøvelse udefra og selvledelse indefra, da 
det ofte er sådan magtteknologier udøves i den moderne velfærdsstat. Da Foucault 
definerer governmentality som conduct of conduct, bliver styring til styring af 
selvstyring. Dobbeltbindingen mellem indre og ydre påvirkninger sker ved, at den 
ydre magt binder sig til individets selvforhold. Individet vælger således at påtage sig 



TRAGISKE FORVENTNINGER
.............................................................................................................................................................................

TEORETISK OG ANALYTISK AFSÆT   I   12 

en af de subjektpositioner, der står til rådighed i den givne relation, da den står i et 
etisk og moralsk forhold til sig selv (Foucault 1997: 263-269). Det er dette forhold, 
som gør, at subjektivering bliver til magt. Styring i det moderne samfund drejer sig 
om at definere, hvordan subjekter fremtræder, for i det sekund individer indtræder i 
specifikke subjektiveringer, stilles der specifikke krav og forventninger til dem, ligesom 
subjektiveringen også̊ styrer subjektets forhold til sig selv (Foucault 1982: 777-778). 

Subjektiveringen er dog også afhængig af anden kategori, viden. Foucault (1998) 
benævner selv forholdet mellem magt og viden således i Seksualitetens historie 1 - 
Viljen til viden:

”Er seksualiteten konstitueret som område for erkendelsen, er det sket med udgang-
spunkt i magtforholdene, som har oprettet den som muligt objekt; og hvis magten omv-
endt har kunnet bruge den som skydeskive, er det fordi vidensteknikker og diskursproce-
durer har været i stand til at oprette den. Forholdet mellem vidensteknik og magtstrategi 
er på ingen måde eksternt.” 

(Foucault 1998:104)

På den måde opstår subjektet ikke bare som et resultat af magten, men ligeledes som et 
resultat af den viden, der inddrages i styringen. Foucault (2002) benævner selv dette 
i Overvågning og straf, hvor han beskriver undersøgelsen som en bestemt måde at 
kombinere magt- og vidensformer: ”Endelig er undersøgelsen central i de procedurer, 
som konstituerer individet som resultat af og genstand for magten, som resultat af 
og genstand for viden.” (s.208). Her bliver subjektet2 resultat af både viden og magt, 
hvormed den viden, som facilitering inddrager i sin styring, optræder som et centralt 
undersøgelsesfelt. Dette beskrives nærmere i afsnit 5.

Af ovenstående kan udredes at tre centrale begrebsdefinitioner. 1) Subjekter og 
subjektpositioner er en form, der har tilhørende tale- og handlemåder og bestemte 
sandheder indlejret i sig (Jensen 2005:310). 2) Subjektiveringen er den proces, 
hvorigennem mennesket gøres til subjekter (Foucault 1982: 782; Jensen 2005:310). 
3) Individet forstås derfor som mennesket ”før” det er blevet anråbt i det sociale. Det 
skal understreges, at dette er en teoretisk form, da mennesker altid vil blive anråbt til 
subjekt i det sociale, men begrebet tjener som referencepunkt i analysen. Det betragtes 
som vigtigt at definere disse forhold, da jeg senere i analysestrategien vil vise, hvordan 
undersøgelsen af subjektpositioner indtræder som et centralt punkt i min analyse. Det 
handler med andre ord om at vise, hvordan specifikke subjekter synes at fremstå som 
legitime i facilitering, da de beskriver den gode mødedeltager eller den gode facilitator. 
Subjektet bliver altså objekt for magten. Netop denne pointe, der afviser romantikkens 

2 Jeg betegner her det menneske, der gøres til genstand for magt- og vidensproduktioner som subjekt og ikke individ. 
Se afsnittet nedenfor.
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forestilling om det handlekraftige subjekt, medfører en øget fokus på sociale strukturer, 
som eksempelvis facilitering.

5.0 Analysestrategi
Analysestrategi er bestræbelsen på at eksplicitere de valg, der fastlægger genstanden 
for analyse, og dermed sætter rammerne for, hvad man kan få øje på. Det handler om 
at vise, hvad man gør sit blik følsomt for – hvordan man konstruerer sin genstand 
(Knudsen 2009:12-13). Analysestrategien operationaliseres gennem fire valg: 1) valg af 
ledeforskelle, 2) konditionering af ledeforskelle, 3) valg af iagttagelsespunkt og 4) valg 
af kombination af teorier (Andersen 1999:152). Jeg har i denne analyse valgt at se bort 
fra punkt 1 og 4 i analysestrategiens operationalisering. Punkt 1 vurderes ikke at være 
frugtbart for analysen, da det implicerer at ligge en ledeforskel ned over de analytiske 
kategorier. En ledeforskel medfører, at Foucault læses som en forskelstænker, og jeg 
mener, at det ville være at fjerne noget af begrebernes kompleksitet og indramme dem 
unødigt analytisk, hvormed deres analytiske potens og empirinærhed vil formindskes. 
Ved at afskrive mig fra dette punkt vil jeg derimod have øget fokus på at konditionere 
begreberne i tæt samspil med empirien undervejs i analysestrategien. Dette valg 
medfører dog også en risiko for, at jeg i analysestrategien ikke får redegjort for mine 
delanalysers specifikke formål. På den måde stiller det krav til, at jeg ekspliciterer og 
beskriver mine delanalysers konkrete mål, og hvordan de hjælper med at besvare den 
overordnede problemstilling. Jeg fraskriver mig ligeledes fra at behandle punkt 4, da 
jeg ikke kombinerer flere forskellige teoretiske skoler. Mit teoretiske afsæt i Foucault 
er beskrevet i afsnit 4, og det er dette afsæt, som analysestrategien vil forholde sig 
til. Med disse strikse forbehold for brug af analysestrategi-betegnelsen kunne man 
retmæssigt spørge, hvad det så bidrager til? Jeg vil argumentere for, at begreber som 
konditionering og iagttagelsespunkt, gør at mit metodiske ståsted står stramt og 
præcist og til stadighed medfører, at jeg ekspliciterer, hvordan jeg konstruerer min 
analysegenstand, hvormed undersøgelsens validitet styrkes.

5.1 Governmentality analysestrategi

Governmentality-analytikken har sit udgangspunkt i Deans (2006) læsning af 
governmentality. Det er en videreudvikling af Foucaults governmentality-begreb, der 
især bryder med Foucaults tanker på ét punkt. Som jeg tidligere har berørt, bruger 
Foucault governmentality som en diagnose af samtiden, hvorimod Dean udvikler 
denne diagnose til en decideret analytisk ramme – en strategi for analyse. Det er her, 
at jeg finder Deans bidrag og hans relevans i dette speciale. Før en decideret analytisk 
ramme, der viser, hvordan problemstillingen og herunder arbejdsspørgsmålene 
konkret vil imødegås, præsenteres essentielle analytiske kategorier, der til formål 
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placere det empiriske udgangspunkt facilitering i den analytiske ramme.

Mødet som praksisregime og facilitering som program

”En governmentality-analytik undersøger de betingelser, hvorunder praksisregimer 
kommer til verdenen, opretholdes og transformeres” (Ibid.:58). Dermed kræver det, 
at man i sin analyse definerer sit overordnede praksisregime, der betegnes som relativt 
systematiserede måder at organisere på. Praksisregimet som denne analyse arbejder 
med, er mødet. Mødet opstår som en praksisregime, da det iagttages som relativt 
systematiserede måder at strukturere og organisere gruppeprocesser i organisationer. 

Inden for alle praksisregimer vil forskellige styringsprogrammer til tider operere og 
forsøge at reformere eller udfordre eksisterende praksisser (Ibid.:58-60). At analysere 
et praksisregime betyder netop at analysere forskellige former for styringsprogrammer 
(Foucault 1991b:75). Det er ofte ved nye styringsprogrammer, der søger at reorientere 
og reformere praksisregimer, at en governmentality-analytik har sit afsæt, hvormed 
der søges at denaturalisere og omskrive historien om programmet. Denne analyse har 
sit afsæt i facilitering, der dermed konstrueres som styringsprogram. Dette kan lade 
sig gøre i kraft af dens reformske og nyskabende semantik, der beskriver moderne 
mødeledelse. Ved trække på bestemte former for viden og undlade andre, forsøger 
facilitering at udfordre eksisterende praksisser (Ravn 2011, Weidner 2005, Bern 2012, 
Hogan 2002 og 2003), hvormed den installerer nye magtforhold i ledelsesrelationen.

 

Operationalisering af arbejdsspørgsmål 1 

Hvordan problematiserer facilitering mødeledelse? 
For Dean (2006) er ”Det centrale begyndelsespunkt for en governmentality-analyse […] 
at identificere og undersøge de specifikke situationer, hvor der bliver sat spørgsmålstegn 
ved styringen, de tidspunkter og situationer, hvor styring bliver problematiseret.” 
(s.67).  Problematiseringen er med andre ord de situationer, hvor programmer søger at 
reorientere et givent praksisregime ved at problematisere specifikke dele af styringen. 
Den ”består i at stille spørgsmål ved, hvordan vi former og regulerer vores egen og 
andres adfærd” (Ibid.:68). En undersøgelse af problematisering er central i Foucaults 
analyse af magten, da specifikke måder at problematisere et begreb eller en styring på 
afføder specifikke løsninger (Jensen 2005:21): ” […] problematization […] develops the 
conditions in which possible responses can be given; it defines the elements that will 
constitute what the different solutions attempt to respond to” (Foucault 1997c:118). 
Igennem problematiseringer skaber styringen mulighedsrum for nye løsninger. Det 
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specifikke iagttagelsespunkt i denne første del af analysen er altså de bestemte steder, 
hvor styringen problematiseres. Der dømmes problematisering, når styringen stiller 
spørgsmålstegn ved specifikke dele af styringen med det formål at reorientere den 
mod nye mål. På den måde handler en analyse af problematisering om at undersøge, 
hvordan mulighedsrummet indskrænkes ved at fokusere på specifikke dispositioner 
frem for andre, når mødeledelse problematiseres i empirien. I denne analyse har jeg 
konstrueret fire centrale problematiseringer, der fremanalyseres i dette afsnit. Disse 
anvendes ligeledes som strukturering af analysedel 2 – afsnit 7.

Operationalisering af arbejdsspørgsmål 2 

Hvordan installerer facilitering forventningsstrukturer mod bestemte 
kodekser for moralsk adfærd? 
Spørgsmålet undersøges ved at inddrage Deans (2006) fire dimensioner af en 
governmentality-analyse. Han understreger, at en governmentality-analyse altid 
vil prioritere ”hvordan”-spørgsmål (Ibid.:69-70). Denne prioritering medfører, 
at i stedet for blot at beskrive at en autoritet udøves i specifikke situationer, vil 
governmentality-analyser et spadestik dybere ned i forståelsen af styring, og 
undersøge de styringspraksisser, som danner basis for den måde styringen tager form 
(Ibid. & Andersen 1999:44). Den konkrete konditionering af denne bestemte måde 
at spørge til styring på vil blive defineret i inddragelsen af Foucaults analysestrategi 
for analyse af moralen nedenfor. De fire dimensioner som Dean (2006) udleder 
fremstilles i det følgende og er også en måde at eksplicitere denne analysedels skiftende 
iagttagelsespunkt (s.61-83):

1 At undersøge styringens synlighedsfelter

2 At sætte fokus på styringens tekniske aspekter

3 At anskue styring som en rationel og gennemtænkt aktivitet

4 At undersøge skabelsen af identiteter

Synlighedsfelter

For det første gøres de synlighedsfelter, der i programmet facilitering bruges til at 
sætte lys på specifikke dele af mødeledelse, til iagttagelsespunkt. Det handler om at 
finde ud af hvilke lyskilder og hvilke skygger, der bruges til at belyse praksisregimet. 
Ved at anvende specifikke lyskilder produceres specifikke synlighedsfelter, og dermed 
åbnes muligheden for eksempelvis at forfølge specifikke løsninger og understrege 
specifikke subjekter (Ibid.:72). Der spørges med andre ord ind til ” […] hvilke lyskilder 
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det [styringsregimet] anvender til at oplyse og definere bestemte objekter, og ved 
hjælp af hvilke former for skygge og mørke det tilslører og skjuler andre.” (Ibid.:72), 
hvormed disse lyskilder ligeledes gøres til iagttagelsespunkt. 

Der dømmes derfor synlighedsfelt i facilitering, når der præsenteres specifikke grafer, 
billeder, indretning eller remedier, der alle synliggør mødet på en specifik måde. Det 
betragtes derfor både som et synlighedsfelt, når rummet og indretning får os til at se 
noget bestemt, men også når der inddrages grafer eller illustrationer i litteraturen om 
møder, da dette er en kontingent afbildning af bestemte forhold. Derfor vil analysen 
af facilitering lede efter den empiri, hvor disse synlighedsfelter regulært samler sig om 
bestemte måder at synliggøre mødeledelse. 

Teknikker

For det andet gøres styringens tekniske dimensioner til iagttagelsespunkt. Her spørger 
governmentality-analysen om ved hjælp af hvilke midler, mekanismer, procedurer, 
instrumenter, taktikker, teknikker, teknologier og vokabularier bliver autoritet og 
styring gennemført (Ibid.:73). Det handler her om at undersøge, hvordan styringen 
søger at forbinde problem og mål. Med hvilke midler søges målet opnået?

For at konditionere hvornår der dømmes teknik, findes det fordelagtigt at klargøre, 
hvordan jeg definerer forskellen mellem teknik og teknologi. Teknologi er et af de 
mere omdiskuterede begreber hos Foucault, og jeg henter min definition hos Rose 
(1999), der definerer teknologi som ”en samling af former af viden med varierende 
mekaniske anordninger og et sortiment af små teknikker, der er orienteret imod 
at producere bestemte praktiske udfald.” (s.52). Ud fra denne definition kunne jeg 
foruden at definere facilitering som et program også have defineret facilitering som 
en ledelsesteknologi, der indeholder bestemte teknikker (jeg har dog truffet det 
analysestrategiske valg at gøre facilitering til et program). På den måde betragtes 
teknologibegrebet overordnet teknikker, som Jensen (2005) bemærker: ”Teknologien 
er brugen af en teknik med et rationale, en mening og et formål” (s.43). Teknikken har 
yderligere intet iboende rationale, mening eller formål før den bruges af en teknologi. 
Jeg dømmer derfor teknik, når styringens tekniske hjælpemidler, eksempelvis 
brainstorming eller feedbackøvelser, manifesterer mening, rationaler og formål 
i styringen. Når der undersøges hvilke teknikker, der anvendes, handler det med 
andre ord om, med udgangspunkt i problematiseringerne, at vise hvordan forskellige 
teknikker søger at løse problematikkerne og forbinde dem med nye mål. Det giver 
analysen blik for, hvordan den tekniske dimension af facilitering arbejder på at forme 
individers selv-forhold igennem selv-teknikker.
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Vidensformer

For det tredje undersøges de former for viden, som styringen afføder og selv 
trækker på. Her spørges: hvilke former for tænkning, viden, ekspertise, strategier, 
kalkulationsmidler eller rationalitet bringes i anvendelse i styringspraksisser. Det er 
forbindelsen mellem styring og tænkning, som her er i centrum (Dean 2006:73-74). 
Det handler om at undersøge regulariteten i de ”bestemte måder at handle, intervenere 
og styre på, funderet i bestemte former for praktisk rationalitet (’ekspertise’ og 
’knowhow’), og baseret på bestemte mekanismer, teknikker og teknologier” (Ibid.:61), 
som facilitering eksplicit inddrager i sin styring. For en af ”styringens karakteristiske 
træk – selv når den er mest brutal – er, at autoriteter og organisationer må stille 
spørgsmål til sig selv, må anvende planer, former for viden og knowhow, og at de må 
formulere visioner og målsætninger for, hvad de søger at opnå” (Ibid.:74). Styringen er 
derfor produktiv, da specifikke vidensformer hver især har deres specifikke historiske 
kontekst, der indeholder bestemte sandheder om verden. 

Når der udøves styring vil det altid være forbundet med en specifik viden om det, 
der udøves styring over. Viden er altså de sandheder, som styringen kender – den 
verdensanskuelse, som danner bagtæppe for styringen. Når man snakker vidensformer 
må formen netop betegne de typer af viden, som er sat i system. Foucault undersøger 
selv vidensformer som eksempelvis psykiatri (Foucault 2003) og seksualitet (1984 
og 1998), og i de undersøgelser viser han, hvordan vi har underlagt os specifikke 
former for viden (Villadsen 2013b:344). På den måde dømmes der vidensform, når 
facilitering som program inddrager former for viden, der kan betegnes som relativt 
systematiserede måder at producere sandhed om verden på. Nogle vidensformer er 
mere eksplicit formulerede i litteraturen end andre, men for at dømme vidensform 
kræves, at det er en form for viden, der er bredt anerkendt.

Subjektivering

Den sidste dimension i analysen af styringsregimer handler om at undersøge de 
identiteter, individuelle eller kollektive, som facilitering forsøger at skabe. Det drejer 
sig som at spørge ”Hvilke personligheder, selv’er og identiteter forudsættes i forskellige 
styringspraksisser, og hvilke former for transformation søger disse praksisser at opnå” 
(Dean 2006:74). Hvor dette spørgsmål i højere grad henvender sig den ledte, altså 
mødedeltageren, spørges der også til ”Hvilken status og hvilke kapaciteter forventes 
der af de myndighedsøvende?” (Ibid.:75).

Disse subjektiveringer forstås som de subjektpositioner, der produceres for 
mødedeltageren og facilitatoren. Med subjektivering forstår Foucault, at et individ 
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eller kollektiv bliver udråbt som subjekt i en bestemt diskurs eller semantik. Individet 
eller kollektivet tilbydes en bestemt plads i diskursen ud fra hvilken, der kan tales 
og handles meningsfuldt på en bestemt måde (Foucault 1997a:264). Derfor dømmer 
jeg subjektivering, når enten facilitator eller mødedeltager direkte tildeles bestemte 
egenskaber eller kapaciteter, eller når det i litteraturen antages at individet besidder 
bestemte handlekapaciteter. Det skal endvidere understreges, at de former for 
subjekter, der promoveres og forudsættes i facilitering, ikke skal forveksles med et 
virkeligt individ. Der vil altid foregå en forhandling i praksis, hvormed at egenskaber, 
kapaciteter og statusbevillinger forhandles. Subjektiveringer kan betegnes som 
succesfulde i den grad individet oplever sig selv igennem den tildelte subjektivering 
(Dean 2006:75). Jeg vil ikke i denne analyse beskæftige mig med denne forhandling, 
da jeg udelukkende undersøger, hvilke former for subjektpositioner, litteraturen stiller 
til rådighed.

Magtens ’hvordan’-spørgsmål

Som afsnit 7 vil vise, så opererer facilitering med en empirisk forskel mellem form og 
indhold. Princippet er, at facilitatoren ikke må blande sig i indholdet, men kun må styre 
på formen. Dermed bliver indholdet overladt til den ledte. Facilitatoren skal ikke anråbe 
medarbejderen og fortælle ham, hvad han skal gøre (indhold). I stedet udstikker man 
rammerne for, hvordan han selv finder ud af, hvad han skal gøre (form). Facilitering 
opstår således som et styringsprogram, der leder på den ledtes selvledelse3. Dette forhold 
tager jeg højde for ved at installere Foucaults analyse af moralsk adfærd præsenteret 
i Brugen af nydelserne – Seksualitetens historie 2 (1984) som konditionering af 
magtens ’hvordan’-spørgsmål i min analysestrategi. Foucault beskæftiger sig her med, 
hvorledes vores seksualmoral har ændret sig over tid – altså hvordan det, som betragtes 
som moralsk rigtig og forkert, har forandret sig. Foucaults analysestrategi for analyse af 
moralen anvendes i konkretiseringen af magtens ’hvordan’-spørgsmål, der indebærer 
”at vi undersøger de styringspraksisser, som danner basis for problematiseringer, og 
hvad der sker, når vi styrer og bliver styret” (Dean 2006:69). Det medfører, at hvad 
der sker når vi styrer og bliver styret besvares ved at stille spørgsmål inspireret af 
Foucaults moralanalyse, der netop kan give opgaven blik for det bør, som facilitering 
installerer. Denne lidt utraditionelle og uortodokse kombination af strategier for 
analyse kalder for det første på en konditionering af de inddragede begreber, der 
danner udgangspunkt for de fremstillede ’hvordan’-spørgsmål. For det andet kalder 
det på en definition af forholdet de to analysestrategier imellem. Til sidst kræver 
det ligeledes en klar beskrivelse af, hvordan inddragelsen af Foucaults moralanalyse 
bidrager til den samlede analytiske udsigelseskraft. Dette udfoldes i det følgende.

3 Den analytiske udfoldelse af denne pointe uddybes yderligere i afsnit 7.
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Konditionering af ’Hvordan’-spørgsmål

Et oplagt startsted for konditioneringen ville være at spørge, hvorfor moral i grunden 
er interessant for dette speciale? Ifølge Jensen (2002:7-14) kan governmentale 
magtformer også defineres som moraliserende. Moralen indskriver sig, som tidligere 
forklaret, som et bør i styringen, der opsætter normative kodekser for individers 
handlerum. Foucault definerer moral som den måde, man forstår ”et sæt af værdier 
og handleregler, som anbefales individerne og grupperne gennem forskellige 
foreskrivende apparater […]” (Foucault 1984:35). For Foucault er moralen dog ikke 
kun værdier og handleregler. Det er ligeledes individernes faktiske adfærd i forhold 
til førnævnte værdier og handleregler, hvilket han dog ikke selv formår at undersøge 
i sine analyser. Det faktiske adfærd er heller ikke en del af det empiriske grundlag 
for dette speciale. Derfor inddrages Foucaults begreb om moralkodeks, der defineres 
som apparaters moralske forskrevne hele (Ibid.:35), som samlebetegnelse for det, 
som styringen producerer. Ved at inddrage moralanalysen opstår magtens ’hvordan’-
spørgsmål dermed som det moralkodeks, der installeres i et givent synlighedsfelt, 
teknik, vidensform eller subjektivering. Konkret set konditioneres moralkodekset 
gennem disse tre spørgsmål, hvor Dean (1994) ligeledes er inddraget som inspiration:

1 Hvordan gøres subjekter og/eller dele af subjektiviteten til styringsgenstand

2 Hvordan arbejder styringens på denne genstand?

3 Hvordan arbejder styringen imod bestemte mål? 

At undersøgelse af styringsgenstanden, drejer sig med Foucaults ord om, at undersøge 
hvad der bliver gjort til den etiske substans (1984:36). Man undersøger ” […] den måde, 
hvorpå individet bør konstituere denne eller hin del af sig selv som hovedmaterialet for 
sin moralske opførsel.” (Ibid.:36). Hvad gøres med andre ord til genstand for styring? 
Foucault eksemplificerer dette ved ægteskabelig troskab og siger, styringens genstand 
her eksempelvis kan være den strenge overholdelse af forbud eller beherskelsen af 
begær.

At undersøge det, jeg definerer som styringens arbejde, drejer sig om at analysere 
”Det etiske arbejde som man foretager på sig selv, og ikke kun for at bringe adfærd 
i overensstemmelse med en given regel, men også for at forsøge af omforme sig 
selv til et moralsk subjekt for sin opførsel” (Foucault 1984:37). Denne dimension 
kalder Foucault (1984:37) for udarbejdelsesformerne. Dean (1994) bruger begrebet 
arbejde til at understrege dette punkts interesse i det konkrete arbejde som styringen 
udfører i sin magtudøvelse, og det arbejde, der forventes af dem, der udøves magt og 
styring over. På den måde er den dobbelthed i styringens arbejde, der som analytisk 
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kategori både rummer styringens virke, men samtidig også det arbejde, som individet 
forventes at gøre på sig selv. Foucault eksemplificerer dette ved den måde, hvorpå 
seksuel strenghed praktiseres med et langt arbejde med at lære, huske og indoptage et 
systematisk sæt af forskrifter.

Styrings mål er en undersøgelse af, hvordan styringen etabler specifikke resultater, som 
efterstræbes (Dean 2006:53). ”En moralsk handling stræber mod sin egen fuldbyrdelse, 
men derudover peger fuldbyrdelsen igennem handlingen mod konstitueringen af 
en moralsk opførsel, som ikke blot fører individet til nogle handlinger, der altid er i 
overensstemmelse med nogle værdier og regler, men også til en vis måde at være på.” 
(Foucault 1984:37). Foucault kalder selv dette punkt for styringens teleologi, og det 
handler altså om at vise, hvordan styringen søger at installere specifikke mål.

Den indgående Foucaultkender vil notere sig, at der i ovenstående konditionering 
af ’hvordan’-spørgsmål mangler en enkelt dimension af moralanalysen. 
Underkastelsesmåden, betegner ” […] den måde, hvorpå individet etablerer sit forhold 
til denne regel og anerkender at være forpligtet til at føre den ud i livet” (Ibid.:36). 
Foucault eksemplificerer dette ved forskellige måder, hvorpå man praktiserer den 
ægteskabelige troskab. Underkaster man sig denne regel fordi man tilhører en social 
gruppe eller betragter man sig som viderebringer af en åndelig tradition? Med andre ord 
betegner denne dimension, hvorfor individet styres til at handle efter den foreskrevne 
moral. Jeg har valgt at undlade denne dimension i analysestrategien, da den ligger sig 
tæt op ad den dimension af praksisregimeanalyse, jeg har defineret som vidensformer. 
Begge dimensioner undersøger således, hvordan styringen underlægger sig specifikke 
former for sandheder.

Det blev i løbet af analysen klart, at de fire moralske kodekser, som bliver 
fremanalyseret, installerer samme styringsgenstand og –mål igennem de fire 
dimensioner: synlighedsfelter, teknikker, vidensformer og subjektiveringer. For at 
undgå gentagelse i analysen præsenteres disse to kategorier således i afsnit 7.5, hvor 
de moralske kodekser i sin helhed beskrives.

Diskussion af forhold mellem governmentality-analyse og moralanalyse

Måden hvorpå analysen af moralen som ovenfor defineret bringes i anvendelse i 
analysestrategien, er som sagt som en konditionering af governmentality-analysens 
’hvordan’-spørgsmål. Det medfører, at de to analysestrategier ikke decideret 
sidestilles, men derimod får analysen af moralkodekset en slags støttefunktion for 
governmentality-analysen. Governmentality-analysen udstikker således rammerne og 
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inden for disse undersøges, hvordan programmet facilitering etablerer et moralkodeks, 
der påvirker individets selvledelse. På den måde anvendes de tre dimensioner til at 
undersøge moralkodekset indenfor de synlighedsfelter, de teknikker, de vidensformer 
og de subjektiveringer, der fremanalyseres ved facilitering. 

Ved at kombinere disse to analysestrategier forsøger jeg ikke at påpege en generel 
mangel eller analytisk hul i Foucaults ellers Deans analysestrategier. Tværtimod 
forsøger jeg at bruge deres styrker i samspil. Inddragelsen af de tre analytiske 
kategorier, der tilsammen udgør styringens moralkodeks, giver nemlig for det første et 
systematisk grundlag for sammenligning af praksisregimeanalysens resultater, da jeg 
netop er interesseret i de indre dynamikker og udfordringer, der opstår ved facilitering. 
På den måde fungerer inddragelsen af moralkodekset, både som systematisk rettesnor 
hele vejen igennem governmentality-analysen, men samtidig også som udgangspunkt 
for den diskussion, der udfoldes fra arbejdsspørgsmål 3. For det andet søges der 
med inddragelsen af analysen af moralkodeks at inkorporere analytisk potens til 
undersøgelsen af selv-styring, der er en kendetegnende ledelsesrationalitet for vores 
moderne samfund (Jensen 2005:191). I den tidligere definition at styring gjorde jeg 
klart at styring ”søger at indvirke på, hvordan såvel ’de styrede’ som ’de styrende’ leder 
sig selv” (Dean 2006:45). Da dette speciale har sin interesse i undersøgelsen af styringen 
i facilitering, medfører ovenstående definition nødvendigvis, at analysestrategien må 
forholde sig til denne styring af selv-styring. Netop dette forhold forsøges indkapslet 
ved denne konditionering af analysens ’hvordan’-spørgsmål, der netop undersøger, 
hvilke forhold der installeres i individet gennem inddragelsen af disse tre niveauer. 

Med inddragelsen af analysen af moral søges altså, at skabe empirisk følsomhed for at 
undersøge styringen som selv-styring.

Jeg har illustreret min analysestrategi for besvarelsen af arbejdsspørgsmål 2 i figur 1 
på side 22.
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Synlighedsfelter Teknikker Vidensformer Subjektpositioner

Styringsgenstand

Styringens arbejde

Styringens mål

MORALKODEKS(ER)

Styringsgenstand

Styringens arbejde

Styringens mål

Styringsgenstand

Styringens arbejde

Styringens mål

Styringsgenstand

Styringens arbejde

Styringens mål

Figur 1: Besvarelse på arbejdsspørgsmål 2

Operationalisering af arbejdsspørgsmål 3 

Hvordan opstår der indre spændinger i facilitering mellem totaliserende 
og individualiserende ledelse?
Her bevæger undersøgelsen sig fra analyse til diskussion, hvormed jeg ikke vil udfolde 
en decideret analysestrategi for besvarelsen af dette spørgsmål. Bevægelsen fra analyse 
til diskussion medfører for det første, at jeg gør mine egne analytiske konklusioner 
til iagttagelsespunkt. På den måde får diskussionen blik for divergerende moralske 
kodekser i deres sameksistens således, at jeg netop kan se de indre dynamikker i 
facilitering. For det andet medfører denne bevægelse, at dette afsnit i højere grad vil 
udfordre og søge efter grænserne af analysens udsigelseskraft. Dermed vil diskussionen 
både fremanalysere indre spændinger, også drage paralleller til anden relevant 
forskning og samtidsdiagnostikker.

Som tidligere beskrevet vil jeg hovedsageligt inddrage min præsentation af 
governmentality-begrebet som udgangspunkt for diskussionen. Især distinktionen 
mellem governmental styring som totaliserende og individualiserende findes givende 
for den måde, som facilitering udfolder styring. Som udgangspunkt for en diskussion 
af, hvordan facilitering opererer i førnævnte spændingsfelt, inddrager jeg Deans 
(2006:266-271) to begreber: Handlingsteknologier og Præstationsteknologier. 
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”Handlingsteknologier er styringsteknologier, som forsøger at styrke eller gøre brug 
af vores kapacitet til at handle. […] Disse teknologier engagerer os som aktive frie 
borgere, som oplyste og ansvarlige forbrugere, som medlemmer af selvstyrende 
fællesskaber og organisationer […] og som aktører, der er i stand til at kontrollere vores 
egne risici.” (Ibid.:266). Præstationsteknologier bruges ” […] som et indirekte middel 
til at regulere aktører, til at transformere professionelle til ’kalkulerende individer’ i 
’kalkulerbare rum’, underlagt bestemte ’kalkulationsregimer’ […]” (Ibid.:267). Denne 
opdeling mellem handlings- og præstationsteknologier ses i umiddelbar forlængelse 
af Foucaults definition af governmentality som henholdsvis individualiserende og 
totaliserende, og inddrages derfor som analytiske kategorier til at undersøge denne 
spænding. Handlingsteknologierne er en måde hvorpå styringen kan få lov til at styre 
den styrede som individ, imens præstationsteknologierne søger at styre totaliserende 
på populationen.

Konkret set vil diskussionen falde i tre dele. For det første diskuteres, hvordan der ud 
fra resultaterne af analysen kan fremstilles konkrete udfordringer for styringen i kraft 
af de fremanalyserede moralske kodekser. Derefter diskuteres på et perspektiverende 
niveau, hvor der paralleller til Andersen & Pors’ (2014) beskrivelse af moderne 
velfærdsledelse, for til slut at inddrage Georg Simmels diagnose om Tragedy of Culture 
til udfolde facilitering i samtidsdiagnostisk perspektiv. 

5.2 Empirisk udgangspunkt og analytisk 

udsigelseskraft

Jeg vil i dette afsnit redegøre for det empiriske udgangspunkt, som denne analyse 
inddrager. Med henblik på at undersøge facilitering som styringsprogram, der 
installerer bestemte moralske kodekser i ledelsen tager min empiri hovedsageligt form 
af skriftligt materiale. Udgangspunktet er derfor for det første forskellige kilder fra 
faciliteringslitteraturen (Berns 2012, Hogan 2002 og 2003, Ravn 2011, 2008a og 2008b, 
Ravn og Petersen 2015, Weidner 2005, Wanscher et al. 2007). Derudover inddrages 
procesrapporten fra den tidligere nævnte faciliteringsworkshop, der betragtes som et 
slags oplæringskursus, vedlagt som bilag (Carlsen 2015a). Trods kildernes forskellige 
form, nogle som konkret litteratur og rapporten som dokumentation over facilitering, 
bidrager de til samme udsigelseskraft: Det jeg kalder programmets fiktion om 
faciliterende mødeledelse. Med udtrykket fiktion forsøger jeg at indramme, hvordan 
litteraturen og workshoppen installerer specifikke arketypiske forestillinger om hvad 
mødeledelse er. Det er netop denne fiktion, jeg er interesseret i at undersøge for at få 
blik for det forventningspres, der installeres.
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Udtrykket fiktion har dog også et andet formål. Det indrammer nemlig det forhold, 
at den styring, der fremanalyseres i denne opgave, ikke som sådan kan antages at 
foregå i den konkrete ledelsessituation. Analysen kan nemlig med dette empiriske 
udgangspunkt ikke sige noget om de specifikke lokale forhandlingssituationer, der 
opstår ved den konkrete udøvelse af facilitering i organisationer. Ej heller kan jeg 
udtale mig om den historiske tilblivelsesproces præget af kontinuitet og diskontinuitet, 
kampe og brud, som facilitering antageligvis er en del af. 

Jeg har forsøgt at konstruere en analysestrategi, der netop ved at installere begrebet 
moralkodeks, kan operere med empirien som forventninger, der installerer et bør i 
styringen. Med disse forventningsstrukturer, som det moralske kodeks installerer, 
prøver jeg på ingen måde at initiere, at der ikke er plads til ’Human-Agency’ i 
ledelsesrelationen. En vedvarende kritik af Foucaults begrebsapparat er dog ” […] 
at Foucault og hans efterfølgere fokuserer entydigt på, hvordan magt konstruerer 
subjektivitet, og at de således er ude af stand til at begribe, hvordan individer agerer 
kreativt og ud fra egne motiver” (Villadsen 2013a:56). I min forskelsdragning på moral 
og moralkodeks har jeg således allerede vist, hvordan denne analysestrategi anerkender 
den konkrete forhandlingsproces, hvori ’human-agency’ ligger, og således også 
anerkender denne analyses resultater som en fiktion. Jeg har dog fravalgt at undersøge 
denne proces til fordel for en gennemgribende analyse af programmet facilitering og 
de forventningsstrukturer, som det installerer. Dette valg er ikke truffet, da jeg finder 
forhandlingsprocessen ligegyldig – blot vil jeg overlade denne del af undersøgelsen 
til videre analyse. I forlængelse af dette, vil jeg påstå, at den analysestrategi, som jeg 
har udviklet her er applicerbar på andre lignende analyser, der søger at undersøge, 
hvordan moderne ledelsesprogrammer, installerer bestemte forventningsstrukturer i 
ledelsesrelationen.



KAPITEL 3

GOVERNMENTAlITy 
ANALYSE

”På vej til en offentlig dialog mellem psykoterapeut 
Carl Rogers og antropolog Gregory Bateson, spurgte 
moderatoren på aftenen Bateson, “Hvordan kan jeg 
vide, om vi har gjort vores arbejde i aften?” Bateson 
svarede: “Hvis enten Carl eller jeg siger noget, som 
vi ikke før har sagt, så er det en succes.”

Christine Hogan, Facilitator
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6.0 Problematisering
Ifølge Dean (2006) er det centrale begyndelsespunkt for governmentality-analyser 
at undersøge de situationer, hvor styringen i praksisregimer problematiseres. Dette 
afsnit vil udlede fire problematiseringer af den eksisterende mødekultur, som danner 
udgangspunkt for governmentality-analysen af faciliterende mødeledelse. Det skal 
understreges, at der er tale om empiriske problematiseringer, og derfor repræsenterer 
de den måde, hvorpå facilitering fremstiller mødekultur som problematisk. Facilitering 
præsenterer sig selv som et alternativ til den kultur for mødeledelse, som vi kender og 
stiller sig utilfreds med den.

”Alle ved lidt om mødeledelse, og når man har deltaget i 1000 møder og er blevet beløn-
net med udnævnelse til kontorchef eller afdelingsleder, mener man at have tjek på dét. 
God mødeledelse er noget med at indkalde i god tid, invitere de rigtige, sende bilag med 
ud på forhånd, starte til tiden, udpege referent, godkende dagsorden, køre gennem alle 
punkterne, styre talerlisten, konkludere, slutte til tiden og sørge for, at referatet bliver 
sendt ud” 

(Ravn 2009:13).

Den tydelige ironi i citatet markerer en afstandstagen til og problematisering af 
den mødeledelse, som udføres i organisationer, og problematikkerne ved moderne 
mødeledelse synes at samle sig om fire tematikker: Individ, kollektiv, værdiskabelse 
og potentialerealisering. Jeg skal slutteligt understrege, at jeg ikke sigter imod 
en deskriptiv og virkelighedstro fremstilling af de faktiske problematikker ved 
mødeledelse. Tværtimod er det et kontingent valg, som bygger på normative idéer om 
ledelse.

6.1 Problematisering 1: Ingen gider i dag at sidde til 

møder og ikke bidrage med noget

Facilitering problematiserer en passiv opfattelse af individet, hvor mødedeltageren 
foretrækker at blive fortalt hvordan og hvad han skal gøre uden selv at have 
medbestemmelse. Dette kendetegn konstrueres af en række træk ved mødekultur i 
moderne organisationer. For det første medfører ekstroverte mødedeltagere at nogle 
kommer i tale frem for andre. Som afsnittet senere vil vise er denne problematisering af 
taleforholdet deltagerne imellem yderst præsent, og indgår både i problematiseringen 
af individet og kollektivet. 

Følgende citat eksemplificerer glimrende, hvorledes de udadvendte opstår som 
problematiske for moderne møder: ”De udadvendte, eller dem med magt, taler 
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mest. Nogle mennesker siger meget lidt på de fleste møder.” (Bern 2012:148)4. Det 
hævdes, hvordan nogle personer taler mere end andre, hvormed de passiviseres. Det 
bliver et problem, at nogle personer ikke bidrager til mødet, da samtaleformen bliver 
dysfunktionel. ”Det dysfunktionelle i denne samtaleform og mødekultur er evident: 
Det er de meget talende, der dominerer mødet. Møder er for folk, der har let ved at 
formulere sig hurtigt. De andre kommer simpelthen ikke på” (Ravn 2011:17). Med 
andre ord er det ikke de passive individer, der problematiseres, men i højere grad 
den måde hvorpå vi leder møder i dag, der opstår som et problem, da den tilgodeser 
bestemte typer medarbejdere, som taler før de tænker (Ibid.:17).

Den tavse mødedeltager, der ikke inddrages tilstrækkeligt i mødet, problematiseres 
også, da moderne møder skal skabe mening. Den manglende involvering producerer 
nemlig møder, der ikke opleves som meningsfulde for mødedeltagerne, og ”Meningsløse 
[…] møder burde høre fortiden til. Ingen gider i dag at sidde til møder og ikke bidrage 
med noget; det opleves som komplet meningsløst.” (Ibid.:15). Ved at installere 
mening som en forventning til moderne møder, dannes det bagtæppe, som medfører 
at individerne skal bringes i tale og bidrage til mødet. Der kaldes derfor inden for 
denne problematisering på løsninger, der medfører at de stille og mindre engagerede 
mødedeltagere bringes i tale for at holde møder, der opleves som meningsfulde for alle 
de deltagende igennem individuelt bidrag.

6.2 Problematisering 2: Man bygger ikke på hinandens 

ideer

Ligesom det passive individ findes utilstrækkeligt, problematiseres også ledelse af 
kollektivet. På møder sker det, at ”Få mennesker dominerer imens andre sidder passivt.” 
(Bern 2012:147), hvilket resulterer i, at ” […] i de fleste møder er kun en tredjedel 
af deltagerne aktivt involverede i mødet” (Hogan 2003:210). At møder domineres 
af få personer, mens andre er passive, opleves som problematisk. I modsætning til 
problematisering 1 er der dog ikke tale om en problematisering, der henvender sig 
til de enkelte mødedeltagere. Denne problematik anfægter i højere grad ledelsen af 
kollektivet. Der problematiseres, hvordan man taler sammen på møder og herunder 
struktureringen af dialogen. ”Når hvert individ er færdig med at tale, begynder den 
næste på et nyt emne. Man bygger ikke på hinandens ideer, og dermed er der ingen 
kontinuitet i diskussionen.” (Bern 2012:148). Mødedeltagerne formår ikke at bygge 
videre på hinandens ideer, da ”Folk argumenterer for deres egne synspunkter, og 
forsøger at overbevise andre om, at de har ret i stedet for at forstå enten problemet 

4 Jeg har igennem hele analysen valgt at oversætte alle engelske citater fra empirien i læsevenlighedens navn. Dette 
valg er truffet, da det fordrer en mere flydende læsning. Der er tale om kilderne: Bern (2012) og Hogan (2002 og 2003).
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eller andres input. Der er ingen, der lytter.” (Ibid.:148). Det problematiseres, hvordan 
der ikke er synergi og sammenspil mellem de forskellige italesatte idéer, der nærmere 
producerer konflikter end skaber sammenhæng og videreudvikling af hinandens 
idéer. Det problematiseres derfor både at gruppens diskussion er ubalanceret, da den 
domineres af få personer, men ligeledes at denne praksis medfører at kontinuitet og 
viderebyggelse på idéer udfordres. 

Endvidere beskrives det, hvordan ændringerne i omverdenen kræver, at organisationer 
øger deres fokus på samarbejde. ”I takt med at udfordringerne i verden og dermed 
vores virksomheder, offentlige såvel som private, bliver mere komplekse, kan de ikke 
længere løses af enkeltpersoner, men forudsætter samarbejde mellem mennesker, 
ofte på tværs af professioner, fagligheder, etnicitet, nationalitet, alder, brancher og 
sektorer.” (Carlsen 2015b:1). Da omverdenen er blevet mere kompleks, kræver det, at 
organisationer aktiverer flere forskellige fagligheder, da ”Det, der før kunne løses af et 
par lokale medarbejdere, nu kræver, at flere personer bliver involverede, typisk med 
forskellige kompetencer og baggrund. […] Teamet og gruppen er derfor virksomhedens 
vigtigste forum for at skabe innovation og effektivitet.” (Weidner 2005:9). Denne 
problematisering rækker dermed ud over mødet. Ved at konstruere omverden 
igennem specifikke briller, muliggøres at tænke møder på en bestemt måde. Med 
udgangspunkt i omverdenens stigende kompleksitet beskrives det således, hvordan 
kollektive processer, hvor flere forskellige baggrunde og fagligheder inddrages, er en 
nødvendighed for organisationer i dag. Vores nuværende mødeledelse tager ikke højde 
for dette, hvormed der kaldes på løsninger, som kan rumme hele kollektivet, således at 
vi udnytter dets ressourcer, forskelligheder og erfaringer bedst muligt.

6.3 Problematisering 3: Der er ingen afslutning på de 

fleste emner

Møder konstrueres i facilitering som et rum for værdiskabelse, og igennem denne 
konstruktion problematiseres det, hvordan møder ikke skaber tilstrækkelig værdi, da 
de spilder tid og ressourcer. For det første spildes ressourcer, da diskussioner ofte ikke 
færdiggøres inden, man går videre til næste punkt. ”Samtalen bevæger sig ofte ingen 
steder i længere perioder. I frustration bevæger gruppen sig videre til et nyt emne uden 
lukning.” (Bern 2012:148). Det producerer møder, der er ” […] præget af orienteringer 
og drøftelser, der sjældent fører til hverken fremdrift eller beslutninger.” (Weidner 
2005:13). Den manglende beslutningstagen afstedkommer, at møderne spilder tid og 
penge, da aktiviteten møderne imellem formindskes. ”Der er ingen afslutning på de 
fleste emner. Lidt handling foregår mellem møderne.” (Bern 2012:48). 
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Den manglende beslutningstagen er især problematisk, da de spilder tid i organisationer. 
”Tiden er en afgørende faktor. Tid er penge, og den er knap. Derfor er der konstant 
fokus på tid for at få produkterne hurtigere på markedet og effektivisere de interne 
forretningsgange.” (Weidner 2005:12). Her produceres sammenhæng mellem tid og 
økonomi, hvormed mødet opstår i den ramme. Det medfører, at mødet indskrives i 
organisationens værdikæde som værdibidragende enhed. Det, som søges løst i denne 
problematisering, er altså hvordan man skaber møder, der producerer værdi, da der 
”I det økonomiske klima, der præger verden i dag er der simpelthen ikke tid (råd) til 
ikke at optimere vidensdeling, når mennesker mødes for at løse opgaver.” (Weidner 
2005:13). Der søges derfor efter løsninger på, hvordan mødet kan skabe værdi i 
organisationer og bidrage til den organisatoriske værdikæde.

6.4 Problematisering 4: Udsagn er forudsigelige og 

tilbyder lidt ny information

Mødeledelse, som vi kender i dag, problematiseres yderligere ved at blive beskrevet 
som en forældet ledelsesform, der bygger på gammeldags dogmer for ledelse. 
Medarbejderen stiller helt andre krav til ledelse, ligesom organisationer også kræver, 
at man overskrider vanetænkning og realiserer nye potentialer. For det første 
beskrives det, hvordan ”Medarbejdere skal udvikle sig og vil ofte gerne. Det skal 
lederen hjælpe dem med […]. De vil gerne realisere sig selv i jobbet og deres ledere 
skal hjælpe dem med at finde en dyb mening i arbejdslivet” (Ravn 2011:131). Der 
konstrueres dermed en medarbejderkategori, hvorigennem selvrealisering bliver 
et mål for ledelse. Problematikken opstår dog, når det beskrives, hvordan møder, 
eller rugbrødsmøder som de skildres her, ikke kan håndtere denne realisering af 
medarbejderens egne potentialer. ”Den ny fokus på medarbejderudvikling, sætter 
man tid af til det på rugbrødsmøderne? Næh. Har man indført særlige processer til 
erkendelse af mødedeltagerne? Næh.” (Ibid.:14). Møderne forholder sig altså slet ikke 
til denne proces hvorigennem ”realisering af vores [medarbejderens] potentialer, er 
meningsgivende” (Ravn 2011:205).

Det problematiseres ligeledes, hvordan møder tit producerer ”Udsagn [der] er 
forudsigelige og tilbyder lidt ny information” (Hogan 2003:221). Det er altså ikke 
bare potentialer i form af medarbejderens selvrealisering, men også opdagelse af nye 
potentialer til mødet, der er kendetegnet ved at være forudsigelige. Det problematiseres, 
hvordan møder ofte er fastlåst i vante rammer, hvormed resultaterne også er fastlåste, 
erfaringsbaserede og forudsigelige. Der søges efter nye mødeledelsesmetoder, der kan 
indramme disse udviklinger i moderne ledelse, og der kaldes på løsninger, hvorigennem 
mødedeltagere kan realisere sine potentialer, men samtidig også på løsninger hvor 
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mødets potentialer kan realiseres.

6.5 Delkonklusion

Med udgangspunkt i, hvordan programmer, der forsøger at reorientere praksisregimer, 
altid problematiserer givne praksisser søgte dette afsnit at undersøge, hvordan facilitering 
problematiserer moderne mødeledelse. Det blev vist, hvordan problematiseringen af 
moderne mødeledelse udspalter sig til fire temaer, hvis betydning hver især indrammes 
af et citat fra litteraturen: 1) Ingen gider i dag at sidde til møder og ikke bidrage 
med noget 2) Man bygger ikke på hinandens ideer 3) Der er ingen afslutning på 
de fleste emner og 4) Udsagn er forudsigelig og tilbyder lidt ny information. Det er 
således denne analyses påstand at problematiseringerne af møder, som præsenteres i 
facilitering, samler sig om disse fire tematikker. Tematikkerne anvendes som strukturel 
rettesnor governmentality-analysen, der vil vise, hvordan de konkret udkrystalliserer 
sig i synlighedsflader, teknikker, vidensformer og subjektpositioner med specifikke 
konsekvenser for den styring som udøves.

7.0 Governmentality analyse
Vi er nu nået til den del af analysen, hvor jeg vil undersøge problemstillingen: Hvordan 
skaber facilitering forventningsstrukturer mod bestemte kodekser for moralsk 
adfærd? Ved at tage udgangspunkt i de fire tematikker fremanalyseret i afsnit 6, søger 
jeg at vise, hvordan disse skaber mulighed for specifik styring. Det er en undersøgelse 
af, hvordan facilitering installerer kodekser for moralsk adfærd i styringen, og 
hermed søger jeg at give opgaven blik for den mangfoldighed af forventninger, der 
produceres ved faciliterende mødeledelse igennem de fire analytiske dimensioner 
af styring (synlighedsflader, teknikker, vidensformer og subjektiveringer). Ved at 
fremanalysere divergerende kodekser for moralsk adfærd danner jeg udgangspunkt for 
en diskussion af facilitering som et både totaliserende og individualiserende moderne 
ledelsesprogram.

7.1 Form over indhold

Prinicippet: ”At facilitere er at styre på mødet på dets form” (Ravn 2011:33), danner 
bagtæppe for facilitering som ledelsesprogram. Jeg har allerede i min analysestrategi 
nævnt, hvordan der sondres mellem form og indhold, og at facilitatoren gøres ansvarlig 
for formen. Form og indhold defineres således:

”Indhold: De emner eller temaer, der drøftes på ethvert møde. Også kaldet opgaven, 
beslutninger, eller de spørgsmål, som udforskes.” 

(Bern 2012:5) 
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”Form: Struktur, rammer, metoder og værktøjer, der anvendes i interaktioner. Henviser 
også til klimaet eller ånden, der er etableret, samt facilitatorens stil.” 

(Bern 2012:5)

Denne opdeling tjener som redskab til at gøre facilitatoren ansvarlig for mødets form, 
da ”En facilitators opgave er at styre processen og overlade indholdet til deltagerne.” 
(Ibid.:9), hvormed facilitatoren ikke må blande sig i indholdet. At styre på form og ikke 
på indhold betyder for det første, at ledelse bliver ledelse af selv-ledelse. Facilitatoren 
skal ikke anråbe medarbejderen og fortælle ham, hvad han skal gøre (indhold). I 
stedet udstikker man rammerne for, hvordan han selv finder ud af, hvad han skal 
gøre (form). Det forskubber ansvar til medarbejderen, da mødedeltagerne selv bliver 
ansvarlige for alt indhold på mødet ud fra principper som: ”På [faciliterings]kurset 
arbejder vi med det der er” (Carlsen 2015a:8). Der produceres et armslængdeprincip 
mellem lederen og indholdet forstået som eksempelvis beslutninger, løsningsmetoder 
og erfaringsinddragelse. Kun det som medarbejderne bringer med sig til mødet, skal 
der ledes på. Lederens rolle er bedst, hvis han koncentrerer sig om at lede på formen 
– lede på medarbejderens præmis for at lede sig selv, da en ”Facilitator skaber en 
ramme og sætter mennesker i gang inden for denne ramme – ved hjælp af konkrete 
anmodninger, der inviterer dem til at handle på den relevante måde” (Ravn 2011:157). 
Med ordet inviterer understreges ligeledes den tidligere nævnte centrale pointe for 
governmentality, at styringen opererer med den præmis, at individet er frit. Da man 
leder på frie individer annulleres en autoritær stil til fordel for en rammesætning, 
som mødedeltageren inviteres til at tage afsæt i. ”Lederen skal levere en konkret, 
aktiv og understøttende indsats […]” (Ravn 2011:167), for på den måde at aktivere 
mødedeltageren som indholdsskabende.

Det er ligeledes min pointe, at ledelsen overser en vigtig strategisk effekt af opdelingen 
mellem form og indhold. Den opstillede forskel beror nemlig på et paradoks. 
Kategorierne kan ikke adskilles som to uafhængige dele af ledelse. Det, som styringen 
ikke ser, at når der ledes på formen, influerer det også indholdet. Formen, hvori ledelse 
struktureres, vil altid selv producere og influere det indhold, den afstedkommer, 
da formen eksempelvis anråber medarbejderen og aktiverer specifikke dele af hans 
egenskaber på en specifik måde. Der produceres en falsk forhåbning om, at man som 
leder kan trække sig tilbage og overlade indholdsproduktionen til medarbejderen. 
Ledelsens løfte om ikke at blande sig i indholdet, kan med andre ord ikke opretholdes 
og bryder sammen. Jeg vil i dette afsnit vise, hvordan synlighedsflader, teknikker, 
vidensformer og subjektiveringer alle præsenter en bestemt fremstilling af 
mødeledelse, hvormed de igennem deres produktion af form, også producerer indhold 
med specifikke strategiske effekter.
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7.2 Synlighedsfelter

I dette afsnit gør jeg synlighedsfelter til iagttagelsespunkt og undersøger, hvordan 
mødeledelse synliggøres i facilitering. Det undersøges med udgangspunkt i de fire 
problematiseringer, hvordan divergerende synliggørelser i form af alt fra indretning 
over illustrationer til grafer synliggør specifikke facetter af mødet, hvormed andre 
tilsløres. 

Mening i arbejdslivet

Som vist i afsnit 6.1 problematiseres, at mødedeltagere ikke bidrager. Der 
kommunikeres, at mødet er forblevet immunt overfor de store omvæltninger, der 
er sket i det moderne arbejdsliv, hvormed mødet til stadighed henvender sig til et 
arbejdsmarked der ”blot [er] en kilde til indkomst og en tryg holdeplads i lange årtier” 
(Ravn 2011:14). Facilitering søger at nedprioritere de ’klassiske’ mødedyder som Ravn 
(2011) formulerer det: 

”Vi går alle sammen lidt mere til møde hvert år (Romano & Nunamaker, 2001), men 
møderne foregår stort set som for 20-30 år siden. Sådan her: Man sidder omkring et 
bord og diskuterer nogle emner. Ofte er der en dagsorden, somme tider er der ikke. 
Lederen orienterer en del, og ellers dominerer de snakkesalige, mens de mere indadv-
endte bare sidder tavse under hele mødet. Med lidt held når man at komme omkring de 
fleste punkter på dagsordenen, og på enkelte punkter får man også truffet en ordentlig 
beslutning, men andre punkter må dingle videre til næste gang. Mødet går over tid, og 
på vej ud ryster man det af sig og skynder sig tilbage på sin pind for at indhente den tid, 
der piblede bort under mødet.” 

(Ravn 2011:12).

Den store forskel, der er sket i arbejdslivet, som refereres til ovenfor, er, at arbejdet 
i dag ”er et forum for personlig udvikling og betydningsfuldhed. De fleste mennesker 
vil bruge sig selv og udrette noget vigtigt i verdenen sammen med deres kolleger og en 
leder, der ser og anerkender dem for alt det gode, som de mener sig i stand til at bidrage 
med.” (Ibid. 14). Der er altså tale om etableringen af en ny medarbejderkategori, hvor 
medarbejderen ikke længere vil være passiv, men være i stand til at udrette og bidrage 
til noget i verden. For at imødekomme denne problematik synliggøres det, som med 
en samlebetegnelse kaldes mening i arbejdslivet. Meningsbegrebet gøres afhængig af 
den lededes oplevelse af ”hvordan det [fænomener] indgår i en større sammenhæng 
eller helhed” (Ravn 2011:205), hvormed medarbejderens oplevelse af mening bliver 
afhængig af helheden. Medarbejderen må således for at opleve sit arbejde som 
meningsfuldt indgå i noget større.

Inden jeg går videre i min analyse af mening, vil jeg kort redegøre for, hvorfor 
mening i arbejdslivet ikke konditioneres som en teknik. For det første indtager den 
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en materiel form som vist i figur 2. Ligeledes konstrueres mening som en illustrativ 
måde at oplyse møde som fænomen. Mening installeres som et erklæret mål igennem 
Potentialerealisering, Bidrag, Produktivt Fællesskab og Værdiskabelse. Disse 
producerer tilsammen samblomstring (Ibid.:207) og tjener som redskab til at aktivere 
medarbejderens selv-forhold i mødet. Ved at præsentere fænomener som eksempelvis 
medarbejderens potentialerealisering og medarbejderens bidrag som erklærede 
mål i mødet, bliver mødet et forum for andet end eksempelvis organisationens 
værdiskabelse. Mødet er ikke et ledelsesforum, der kun har organisationens behov 
in mente. Medarbejderens personlige oplevelse af mening gøres derimod her til 
udgangspunkt. 

Figur 2: Samblomstringsmodellen (Ravn 2011:207)

Facilitatoren kan stille mødedeltagerne spørgsmål som ”Hvad var det mest meningsfulde 
aspekt ved denne aktivitet?” (Hogan 2003:78) for at synliggøre meningsskabelsen for 
medarbejderen. På den måde er det også en synliggørelse, der styrer ved at installere 
et selvforhold i individet, hvor han får en oplevelse af at bruge sig selv og sin egen 
individualitet i mødet. Det er et udgangspunkt, der giver styringen mulighed for 
at styre ikke blot den lededes individualitet igennem hans personlige oplevelse af 
mening, men samtidig objektivere denne subjektivitet igennem meningsbegrebet. På 
den måde tager styringen både udgangspunkt i den lededes individuelle oplevelse af 
mening, men producerer samtidig et meningsbegreb, der har udgangspunkt i de fire 
ovenstående kategorier (Ravn 2011:207). Det er netop i denne dobbeltbinding mellem 
frihed til at tage afsæt i sin individuelle meningsoplevelse, men samtidig at gøre mening 
til en objektiv kategori, der er universelt karakteriseret ved bestemte forhold, at dette 
styringsarbejde installerer en illusion om at realisere individualitet, men i stedet blot 
indskrænker de udfald som individualiteten kan tage.

Nivellering af kollektivet

Afsnit 6.2 viste hvordan facilitering problematiserer det ubalancerede fællesskab 
mødedeltagere imellem ved den moderne mødekultur. Under overskriften ”Common 



 TRAGISKE FORVENTNINGER
.............................................................................................................................................................................

GOVERNMENTALITY ANALYSE I   34 

problems in meetings” (Hogan 2003:210) vises nedenstående kurve (figur 3), der 
synliggør en ubalance i taleforholdet deltagerne imellem. Ved at fremstille hvordan 
specifikke deltagere bruger mere tid end andre synliggøres, hvordan enkeltpersoner i 
gruppen har en tendens til at stjæle ordet og tage mere initiativ end andre.

Figur 3: Common problems in meetings (Hogan 2003:210)

Bogstaverne i grafen symboliserer forskellige mødedeltagere, imens søjlerne viser deres 
individuelle taletid (Ibid.:210). Det gøres synligt, hvordan der er en ujævn talefordeling 
mødedeltagerne imellem, hvormed det fremstilles som problematisk, at nogle snakker 
mere end andre. Som det mere præcist formuleres: ”Hvad kan facilitator gøre for at 
sikre, at alle mødedeltagere får bidraget til mødet?” (Ravn 2011:208). Problematikken 
omhandlende ubalance i taleforholdet optræder der mindst to løsninger på. 

For det første installeres sammenhold som positivt 
tema. Illustrationen (Figur 4) til højre, der er 
vandmærke igennem hele bogen Facilitating with 
Ease (Bern 2012), synliggør netop dette. Den 
viser, hvordan personer med forskellige værktøjer 
(smartphone, papirblok og skiftenøgle), holder om 
hinanden og danner et fællesskab. Det er en styring, 
som på den måde arbejder ved at tematisere emner 
som inklusion, inddragelse og involvering som 
ønskværdige størrelser. Styringen arbejder ved at 
understrege fællesskabet og alles lighed for dette 
(uanset værktøj) og viser ligeledes, hvordan lighed i kollektivet er ønskværdigt. Ved 
at synliggøre hvordan differens i mødedeltagerens involvering er problematisk og 

Figur 4: Vandmærke (Bern 2012)
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samtidig visualisere fællesskabet understreges den centrale pointe i facilitering at ” 
[…] facilitatorer tror på, at to hoveder er bedre end et” (Ibid.:8). Tematiseringen af 
sammenhold søger således at påvirke de meget talende til at være opmærksomme på 
gruppen, hvor ”alles mening er af samme værdi, uanset rang eller position.” (Ibid.:8).

For det andet imødekommes problematikken ved at ” 
[…] sikre sig, at deltagerne løbende kan se det output, 
de har produceret indtil videre. Væggene skal derfor 
være store og flade, så man kan hænge flipovere, 
modeller og skabeloner op.” (Weidner 2005:51-52). 
The Parking Lot (Figur 5) (Bern 2012) er en måde at 
synliggøre den individuelles involvering og output 
ved at skrive de deltagendes idéer og debatforslag 
op på en synlig tavle (s.12). Denne løsningsmetode 
sigter modsat understregningen af fællesskabet 
og kollektivet på at stimulere og fremdyrke den 
individuelles deltagelse. Synliggørelsen af output og 
involvering installerer en slags konkurrenceforhold, 
der sigter imod at aktivere de tavse deltageres 
involvering i mødet. Det er både den talende og den tavses involvering, der gøres 
til genstand for styring i denne problematisering, da der installeres et selvarbejde, 
hvorigennem subjektet skal opdage sit eget personlige bidrag samtidig med at 
anerkende, at de andre mødedeltagere også skal bidrage. 

Dette synlighedsfelt, som jeg med en samlebetegnelse kalder nivellering af kollektivet, 
søger således, ligesom meningsbegrebet, at installere et selvarbejde hos individet. 
Men igennem ovenstående synlighedsflader efterspørges her ikke at opdyrke en unik 
individualitet. I stedet installeres et selvarbejde, hvor alle mødedeltagerne betragtes 
som en samlet masse, der skal bidrage til kollektivet. Det er således ikke individet, men 
kollektivet styringen tematiserer, hvorigennem et ideal om jævn fordeling af initiativ 
mødedeltagere imellem gøres ønskværdigt. På den måde skal individet opdage sig selv 
som blot én del af fællesskabet.

Værdioptimering

I afsnit 6.3 blev det vist, hvordan facilitering problematiserer manglende værdiskabelse 
som et karakteristika ved moderne møder. Dette afstedkommer et synlighedsfelt, jeg 
kalder for værdioptimering. Som det ses nedenfor bliver mødet synliggjort ved en graf, 
der viser, hvor omkostningsfulde møder er for organisationer. Grafen (figur 6) opstiller 

Figur 5: The Parking Lot (Bern 2012)
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forskellige løntrin og sammenligner med antal mødedeltagere for at synliggøre, hvad 
møder reelt koster organisationer. Det er et arbejde, hvor der produceres ækvivalens 
mellem møder og værdi, således at møder fremstår som en værdiskabende aktivitet for 
organisationer. 

Figur 6: Hourly cost of meetings (Hogan 2003:213)

Den værdimæssige markering synes ligeledes at manifestere sig, når facilitering 
inddrager tid i beskrivelsen af møder. Ravn (2011) og Hogan (2003) refererer gentagne 
gang til Romano & Nunamakers (2001) undersøgelse af, hvor meget tid organisationer 
bruger på møder. Som det ses i tabellen (figur 7) nedenfor konkluderer de, at møder 
er blevet mere og mere tidskrævende for organisationer siden 1960. Ækvivalensen 
mellem tid og penge ses tydeligt i deres opsummering på undersøgelsen: ”Denne artikel 
illustrerer, at flere årtiers undersøgelser afslører, at møder faktisk er ret dyrt både hvad 
angår tid og penge. (Romano & Nunamaker 2001:11). Eller hos Weidner (2005), hvor 
samme sammenhæng ligeledes træder tydeligt frem: ”Tiden er en afgørende faktor. 
Tid er penge, og den er knap.” (s.12). 

Figur 7: Summary of Time Spent in Meetings Literature (Hogan: 215)
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Der arbejdes her på at synliggøre mødet som et ledelsesrum for økonomiske løsninger, 
der ved at tidsoptimere også optimerer organisationens værdiskabelse. Møder 
synliggøres som et sted, hvor organisationen har mulighed for at optimere deres 
værdiskabelse og dermed deres direkte bundlinje. Dette medfører således, at kategorier 
som medarbejderudvikling og trivsel ikke opstår som selvfølgelige kategorier at styre 
på her. Der installeres i stedet et selvarbejde i mødedeltageren, hvorigennem han skal 
se sig selv som værdiskabende til mødet. Det er dog ikke et styringsarbejde, der her 
opererer med individualitet som fænomen. I stedet indtager styringen en totalitær 
form og leder igennem statistikker for at regulere massen. 

Indretning som dynamisk og fleksibel

I afsnit 6.4 blev det vist, hvordan manglende realisering af mødedeltagernes samt 
mødets potentialer problematiseres. Indretning og inddragelse af remedier indtager en 
fremtrædende plads i facilitering som løsning på denne problematik. Det handler om at 
skabe et møderum, hvor objekters og indretningens dynamik og fleksibilitet prioriteres. 
Denne fleksibilitet skal ses som et svar på den erkendelse, at gruppemedlemmer kan 
sidde fast i gamle dogmer og tidligere handlemønstre, når møder bliver statiske og 
forudsigelige. Som det formuleres af en facilitator:

“Fysisk bevægelse kan bruges til at flytte rammer for væren og tænkning. For eksempel, 
hvis gruppemedlemmer er låst fast i bestemte måder at se tingene på eller låst fast i stor-
mende adfærd, kan udveksling af sæder eller at stå op og gå ud i et rum sammen ændre 
gruppedynamikken dramatisk. Nogle mennesker har en blanding af ’naturlig intelligens’ 
[…] og tænker og lærer gennem bevægelse.” 

(Hogan 2003:121).

Det handler om at få mødedeltageren til at arbejde på at genopdage sig selv og udforske 
det ukendte igennem fleksible og dynamiske rammer. Styringen ved nødvendigvis 
ikke, hvordan mødedeltageren udløser sine potentialer, men mulighederne for en 
mangfoldighed af løsningsmetoder åbnes. Der anderkendes, at forskellige individer 
har forskellig intelligens og læringsmetoder, hvormed facilitering installerer en slags 
usikkerhed i styringen, da den ikke partout kender styringsgenstandens egentlige 
karakter. 

For at imødekomme denne problematisering, samt kravet om at den ledede til tider 
er fastlåst i vante tankegange og erfaringer, indføres en række ændringer i arbejdet på 
møderummets indretning (Hogan 2003:214&218), som det ses i figur 8 & 9.
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Figur 8:  One-Way-Dialogue (Hogan 2003:214)              Figur 9: Interactive Dialogue (Hogan 2003:218)

Pilene i skemaerne synliggør, hvordan den nye interaktive mødeform indfører en 
dynamik, der har til hensigt at få alle deltagerne på mødet til at snakke med hinanden 
– uanset hierarki. Der er en styring, der ændrer mødets form fra ”envejsdialog til 
interaktiv dialog” (Berns 2012:17). Ved at ændre denne dynamik åbnes samtidig for, 
at samtalen kan tage flere former. Mulighedsrummet åbnes op således, at mødet ikke 
holdes i fastlåste og vante rammer. Denne dynamik udfoldes yderlige i beskrivelsen af 
opsætning møderum til mødefacilitering:

”Teateragtige siddepladser er den værst tænkelige indretning til at facilitere en interaktiv 
diskussion. [...] Store bestyrelseslokaleborde har en særlig kvælende virkning på men-
nesker. Dette er meget uheldigt, da mange store virksomheder har enorme direktion-
slokaleborde i midten af mange af deres bedste mødelokaler. [...] Hvis du har nogen valg 
i sagen om siddepladser, så vælg et stort rum med mindre, modulbyggede borde” 

(Bern 2012:88)

Ved at bruge modulbyggede borde skabes mulighed for at udfolde dynamikken i rummet, 
da det kan tilpasses til de deltagende i mødet. Ligeledes inddrages multifunktionelle 
remedier som post-its og café postkort (Hogan 2003:27, Carlsen 2005a & Weidner 
2005:142), som kan operere med den usikkerhed, at mødet potentielt kan udforme sig 
på forskellige måder, da der tages udgangspunkt i deltagernes unikke individualitet. 
Facilitering opererer ligeledes med at åbne muligheder og potentialer, når den 
foreslår at overskride mødelokalets rammer og tage mødet ud af møderummet. ”Ideelt 
foretrækker jeg lokaler med vinduer, der er lyse og luftige, så deltagerne kan se ud 
til himlen, og som er placeret med et udendørsområde for gåture i den friske luft” 
(Hogan 2003:42). Den nødvendige løsningsmodel for møder, der oplever stilstand 
og vanetænkning vil derfor skabe fleksibilitet og dynamik i møderummet, samt til 
tider overskride møderummets grænser. Det er en styring, der arbejder ved at tage 
udgangspunkt i, at den ikke kender den styrede, mødedeltageren. Den arbejder dog 
ligeledes med den præmis, at mødedeltagere er individuelle størrelser, hvormed 
der skal styres på noget unikt, den ikke nødvendigvis ved hvad er. Disse komplekse 
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styringsforhold håndteres ved at gøre facilitering klar på det uventede igennem 
fleksibel og dynamisk indretning.

7.3 Styringsteknikker

I dette afsnit undersøger jeg, hvordan facilitering inddrager specifikke styringsteknikker 
til at rette styringen mod specifikke mål. Her spørger governmentality-analysen: ved 
hjælp af, hvilke midler, mekanismer, procedurer, instrumenter, taktikker, teknikker, 
teknologier og vokabularier bliver autoritet og styring gennemført (Ibid.:73). Det 
handler om at undersøge, hvordan disse tekniske hjælpemidler udgør en betingelse for 
den styring, som skabes og samtidig producerer grænser for det specifikke handlerum, 
der produceres. Jeg analyserer i det følgende, hvordan de fire problematiseringer 
udkrystalliserer sig i konkrete styringsteknikker, der hver især producerer specifikke 
styringsbetingelser. 

Individualiseringsteknikker

For at løse den første problematik omhandlende hvordan det passiviserede individ 
inddrages i gruppen, aktiveres en række teknikker, der har det fælles formål at 
individualisere mødedeltageren og bringe den private sfære ind i møderummet. Det 
interessante er, at det ikke udelukkende er mødedeltagernes professionelle egenskaber 
forstået som uddannelse, jobmæssige erfaring og faglige kompetencer, der forsøges 
styret på, men at grænsen mellem den organisatoriske rolle og den private person 
radikalt overskrides. Den strategiske inddragelse af den private sfære skal ses som 
en måde, hvorpå den enkelte medarbejder oplever det meningsfuldt at deltage i 
mødet. Ved at opleve sig selv som bidragende undgår man passivitet, og sikrer at alle 
medarbejderes unikke evner bringes i spil. Dette producerer mening for medarbejderne 
(Ravn 2011, Ravn 2008a & Ravn2008b). 

Jeg vil i det følgende analysere fire redskaber, der alle arbejder på at inddrage 
mødedeltagerens unikke individualitet: Princippet om visualisering af individers 
bidrag, Pearsons (2002) Group Information tabel, Questions that reveal the beauty 
and meaning of our lives og forskellige feedbackredskaber.

Som vist i afsnittet om synlighedsflader indtager vægplads, tavler mm. en vigtig rolle. 
Disse producerer dynamiske og fleksible rammer, men de har også en anden funktion, 
om at synliggøre og dokumentere den enkelte mødedeltagers bidrag. Dette ses i 
redskabet Parking Lot (Figur 10), hvor det betragtes som ” […] essentielt at registrere 
mødedeltagernes idéer” (Bern 2012:22). Det er med andre ord medarbejderens 
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intellektuelle bidrag, der dokumenteres for at han skal opleve at 
mødet giver mening. Ved at dokumentere det intellektuelle bidrag 
produceres synlighed omkring den individualitet, der bringes på 
banen. 

Figur 10: The Parking Lot (Bern 2012)

Pearsons Group Information tabel (Hogan 2003:62) (Figur 11) er en 
måde, hvorpå facilitatoren kan synliggøre, hvem mødedeltagerne 
er, så de deltagende kan lære hinanden bedre at kende. Det er en 
metode til at visualisere information om de forskellige mødedeltagere, så det bliver 
evident, hvad de kan bidrage med til gruppen. På den mådetjener skemaet til, ved 
hjælp af objektiverende 
kategorier, at 
visualisere personlige 
såvel som upersonlige 
informationer om 
deltagerne, som om 
muligt kan inddrages i 
møderummet. Det er en 
metode, hvorigennem 
facilitatoren kan 
overskride grænsen 
til det private for sine 
medarbejdere og 
indsamle information 
om sprogkundskaber 
og arbejdstitel såvel 
som hobbyer og 
religion. 

En tredje måde at registrere denne individualitet på er ved at inddrage spørgsmål, 
der defineres som ”Questions that reveal the beauty and meaning of our lives” (Hogan 
2003:13) (Figur 12). Her stiller facilitatoren sig selv yderst personlige spørgsmål, 
således at han, ligesom mødedeltageren, bringer sin individualitet ind i mødet. På 
den måde arbejder individualiseringsteknikkerne både ved at installere et selvforhold 
hos mødedeltageren og facilitatoren, hvorigennem deres personlige forhold og private 
person strategisk bringes ind i mødet.

Figur 11: Pearsons Group Information Tabel (Hogan 2003:62)
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Figur 12: Questions That Reveal the Beauty and Meaning of Our Lives (Hogan 2003:12)

En række feedbackøvelser indtager ligeledes en central plads i facilitering og tjener 
formålet at konstruere mødedeltagerens individualitet på en specifik måde. Et 
eksempel er brugen af postkort. Både Carlsen (2015a) og Weidner (2005) beskriver, 
hvordan man ved hjælp af simple café postkort kan skabe energi i gruppen: ”Bed 
deltagerne skrive følgende på et postkort, […]: Kære… Jeg synes, du er god, fordi… 
Kærlig Hilsen…” (Weidner 2005). Her modtager mødedeltageren en simpel lille gestus, 
der understreger hans specifikke bidrag til gruppen. De samme mekanismer gør sig 
gældende i øvelsen Ability Spotting (Carlsen 2015a:25), der er en feedbackøvelse, hvor 
der sættes små post it sedler på ryggen af medarbejderen, der hver repræsenterer en 
konkret styrke ved mødedeltageren. Det 
spidsfindige ved disse feedbackøvelser er, 
at feedbacken sættes i specifikke rammer. 
Den skal for det første indeholde tre ting, 
der fungerede godt samt én udviklingsidé 
(Ibid.:17). Individet aktiveres i positive 
termer, og det, som ikke er positivt, 
er heller ikke negativt, men i stedet et 
potentiale for udvikling. Samtidig må 
feedback kun modtages med et tak (Figur 
13), hvormed individet i praksis ikke 
kan gøre andet end at anerkende den 
subjektivitet, der produceres af andre 
mødedeltagere. Individet må derfor 
påtage sig specifikke sandheder om 
sig selv, da den indskrives i en gave-
metaforik.

Styringen søger således igennem forskellige taktikker at inddrage mødedeltageren i 
mødet, men også at inddrage den hele mødedeltager, hvis individualitet i lige så høj 

Feedback
- er en meget effektiv metode til at 
udvikle
 vores relationer til andre
 os selv

NB. Vi får for lidt!

Feedback skal gives og modtages 
som en GAVE:

Giv for at motivere, styrke, bygge op

Modtag med TAK

Rekonstruktion af billede fra Carlsen 2015a (s. 17)Figur 13: Rekonstruktion af  tavle (Carlsen 2015a:17)
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grad som sprogkundskaber indeholder musikpræferencer. Det er en styring, der ikke 
bare vil inddrage individualiteten, den vil lige så vel skabe den. Ved at fokusere på 
feedbackteknikker, hvor positive egenskaber understreges, bliver målet at konstruere 
mødedeltagerens individualitet, som den bedste udgave af sig selv. I dette billede er 
der tale om en form for empowerment, hvor der opdyrkes særlige kapaciteter med 
henblik på at gøre individet autonomt handlende. Det er en række teknikker, der alle 
arbejder individualiserende for på den måde at styrke den lededes muligheder for at 
skabe indhold - for at lede sig selv.

Deltagelsesteknikker

For at løse den anden problematik omhandlende mødets ubalancerede fællesskab 
inddrages en række deltagelsesteknologier. Facilitering fremstiller sig selv som en 
demokratiseringsbevægelse, der søger at skabe en bedre verden (Hogan 2003:3), og 
argumenter sågar for at ” […] hvis alle have lært nogle faciliteringsegenskaber i en 
tidlig alder, ville verden være et mere fredfyldt sted” (Hogan 2002:1). En af måderne, 
hvorpå denne bedre verden søges opnået, er ved at balancere taleforholdet imellem 
mødedeltagere. I møder ”deltager [man] i et produktivt fællesskab sammen med 
andre” (Ravn 2008a:70). Det ubalancerede fællesskab tolkes som en afledt konsekvens 
af den mødekultur, som vi har opbygget i dag, og ikke som en naturligt konsekvens af 
menneskers samvær. Eller som Ravn (2011) formulerer det:

”Det dysfunktionelle i denne samtalekultur og mødeform er evident: Det er de meget tal-
ende, der dominerer mødet. Møder er for folk, der har let ved at formulere sig hurtigt. De 
andre kommer simpelthen ikke på. […] [Facilitatoren] betragter ikke dette problem som et 
uheldigt træk ved de passive mødedeltageres personlighed, men som et produkt af den 
mødeform, vi har udviklet […]” 

(Ravn 2011: 7).

En konsekvens af denne måde at fremstille taleforholdet i mødekulturen på er, at der 
produceres en række deltagelsesteknikker der, med afsæt i den enkeltes involvering 
i mødet, søger at arbejde på mødedeltagerne for at skabe plads og involvere alle i 
mødet. To forskellige problematiske subjekter, der begge søges styret, opstår ud af 
dette arbejde. ”Nogle medlemmer dominerer ubekymret om, at andre er stille” (Bern 
2012:114). Både den dominerende og den tavse mødedeltager problematiseres, da de 
begge på hver sin måde forhindrer en nivellering i taleforholdet. Det opstår således 
både som en styringsproblematik, hvordan den dominerende skal opdage hans plads 
som en enkeltbestanddel gruppen, men ligeledes hvordan den tavse bringes i tale.

Den dominerende mødedeltager beskrives som en, der kan forsøge at ” […] styre 
gruppen gennem diktering, mobning […]” (Ibid.:93), og “ […] vil ofte helt automatisk 



 TRAGISKE FORVENTNINGER
.............................................................................................................................................................................

GOVERNMENTALITY ANALYSE I   43 

udelukke deltagelse fra én eller flere andre til stor frustration og ærgrelse for disse” 
(Weidner 2005:86). Som det blev vist tidligere opstår et ubalanceret personligt 
engagement som en problematik for facilitering af møder, hvormed den dominerende 
mødedeltager fremstår som et centralt styringsproblem, da han ikke bare dikterer 
gruppen, men ligefrem stjæler taletid fra de andre: ”Der er ingen undskyldning for 
at styre et møde, som et par folk dominerer, eller hvor halvdelen af gruppen sidder 
stille tilbage.” (Bern 2012:82). Løsningen på denne problematik bliver forskellige 
former for interventionsmuligheder, der præsenteres for facilitatoren med det formål 
at gøre den talende mødedeltager mindre talende, således at der skabes plads til anden 
deltagelse. Det er dog ikke interventionsmuligheder, der producerer facilitatoren som 
en autoritet, hvor han fortæller, hvordan den dominerende skal handle. Snarere er 
det interventioner, der producerer en ny subjektposition for den dominerende, hvor 
han inviteres til at ændre sit adfærd igennem støttende semantik, og ved at give “ 
[…] personen en succesoplevelse ved at få dokumenteret, hvad der bliver sagt, og rose 
deltageren for sin indsats” (Weidner 2005:87). Følgende er to eksemplificeringer fra 
litteraturen, der viser en konkret udformning af interventioner mod dominerende 
mødedeltagere (Joe og Bo):

”Joe, jeg bemærker, at du allerede har delt en masse ideer. Jeg er bekymret for, at du ikke 
kommer til at forstå de andres indspark.” 

(Bern 2012:131) 

”Undskyld Bo, du har nu taget fat på emnet B, der handler om B1 og B2, er det rigtigt?” (I 
dette eksempel referer B til, at Bo hellere vil tale om emnet ’B’ end ’A’, som facilitatoren 
ligger op til)

(Ravn 2011:76)

Det ses her, hvordan den dominerende mødedeltager magtes til selv at indtage en ny 
position i mødet. Det handler derfor for facilitatoren om at skabe en anerkendelse hos 
den styrede om, at han taler for meget, hvormed han indtræder i den position, som 
facilitatoren skaber til ham: den dominerende mødedeltager. Herigennem kan den 
dominerende mødedeltager selv opdage sig som en del af gruppen.

Den tavse mødedeltager problematiseres ligeledes, da deres tavshed er en hindring 
for et balanceret engagement. De tavse mødedeltagere er ”ikke nødvendigvis generte 
dovne, sure, uerfarne eller svagt begavede, som en klassisk mødeleder tit tror. De er 
blot sådan indrettet, at de tænker, før de taler […]” (Ravn 2011:17). På den måde bliver 
problematikken at bringe den tavse i tale, da ”Sikring af, at folk deltager aktivt, er 
et primært ansvar for facilitatoren” (Bern 2012:82). For at løse denne problematik 
inddrages flere teknikker, der har til hensigt at gøre den tavse talende. Written 
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Brainstorming er en måde, hvorpå gruppen kan idégenerere, hvor man i stedet for at 
tale skriver sine idéer ned (Bern 2012:175). Tavs Refleksion er ligeledes en metode, der 
anvender stilhed, da de deltagende bliver bedt om, at reflektere i stilhed før de taler 
(Ravn 2011:96). Det er således teknikker, der begge anvender stilhed og refleksion til 
at sørge for at de introverte mødedeltagere gøres til talende. Stilheden gøres dermed 
både til problem og løsning, da det både er stilheden, der problematiseres, men 
samtidig betragtes som kilden, hvorigennem den tavse mødedeltager kan bringes i 
tale.  Dette spidsfindige forhold opstår, da den tavse mødedeltager blot er indrettet 
således ” […] at de tænker før de taler, og ikke – som de ekstroverte – mens de taler” 
(Ravn 2011:17). På den måde søges tavseheden brudt ved at få den tavse mødedeltager 
til at være stille, hvorefter han kan bidrage til mødet. 

Andre teknikker søger ligeledes at strukturere samtalen og deltagelsen på mødet, som 
eksempelvis Ladebygning. Denne teknik beskrives således:

”Man sidder 5-15 mennesker i en kreds og har 15-30 minutter. Facilitator spørger, om der 
er nogen, der vil på. Peter melder sig og fortæller en ting på nogle minutter. Derpå kan 
hvem som helst i kredsen byde ind med noget passende opbyggeligt, som præciseret 
af facilitator. […] Peter må ikke replicere og får derfor fri til bare at lytte. Derfor bliver der 
ingen diskussion ud af det, kun replikker, der supplerer og bygger oven på hinanden” 

(Ravn 2011:111).

Dette er en teknik, der reducerer de enkelte mødedeltagere til enkeltbestanddele 
af gruppen, der hver især har det samme at bidrage med til emnet. Det er en 
samskabelsesproces, hvor ingen er vigtigere end andre, og man forsøger at bygge på 
hinandens idéer. Der er en tro på, at enhver kan bidrage til hinandens problematikker 
og hjælpe med at kaste et nyt lys over dem. Ingen er over andre, og hierarkiet 
medarbejderne imellem nivelleres. Dette medfører ikke bare en nivellering i taleforhold 
mellem medarbejder og den ledede, men nivellerer også ansvar og magt, da det bunder 
i en antagelse om deling af perspektiver er nødvendig i moderne organisationer. 
”Deltagerne bliver opfordret til at dele magten og ansvaret for succes i møderne, og 
erkende at konflikt og udveksling af forskellige ideer og perspektiver er nødvendige i 
organisationer, der ønsker at overleve i det nye årtusinde.” (Hogan 2003:229).

Der er således tale om et arbejde, der, ved at konstruere to problematiske subjekter, 
søger at nivellere taletid, ansvar og magt. Gruppen ophøjes til det vigtigste, hvormed 
de deltagende individer må tænke sig selv som skabende til gruppen. Styringen sigter 
dermed mod at understrege kollektivet, og give ”oplevelsen af, at ’sammen rykker vi 
på det her, og det er vigtigt!” (Ravn 2008a:70). Man søger således mod samskabelse, 
så det ikke partout er de bedste idéer, der vælges. I stedet styres der mod at producere 
løsninger, som er skabt i gruppens fællesskab.
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Planlægningsteknikker

For at løse den tredje problematik omhandlende møders manglende værdiskabelse, 
installeres en række planlægningsteknikker. På forskellig vis fokuserer de alle på 
planlægning af møderelaterede operationer. Jeg vil i det følgende analysere to 
forskellige planlægningsteknikker med henblik på at påvise, hvilket arbejde styringen 
udfører. Der er her tale om: Handlingsplaner og Faciliteringskompasset.

Handlingsplaner (figur 14) inddrages som en måde at planlægge arbejdsopgaver 
og færdiggøre af delaktiviteter til en bestemt opgave. Først identificeres målet eller 
resultatet, som skal opnås. Derefter laves en aktivitetsplan over de aktiviteter, der skal 
behandles for at opnå resultatet. Herefter opdeles aktiviteterne i logisk rækkefølge, 
og der uddelegeres ansvar for hver aktivitet. Til sidst etableres en tidshorisont 
samt kommunikations- og rapporteringsmetode (Weidner 2005: 114-115). Selve 
handlingsplanen indskrives i følgende skema:

Figur 14: Handlingsplan (Weidner 2005:114)

Handlingsplanerne tjener her som redskab til at nedfælde og kontraktliggøre 
mødedeltagerens ansvar overfor en given opgave. Kontrakten underskrives, da 
man som mødedeltager bliver gjort ansvarlig for at løse specifikke opgaver til et 
bestemt tidspunkt. Ved hjælp af objektive kategorier udstikkes en ramme, som 
mødedeltageren forventes at udfylde. Det er med andre ord en planlægningsteknik, 
der arbejder ved at fastlægge overordnede rammer for mødedeltagerens udførelse af 
en opgave. Der tages ikke højde for uforudsete udfordringer, men der skabes derimod 
en forventningsstruktur omkring opgavens udarbejdelse, der fikserer kontingens i 
forhold til opgaveløsningens egentlige karakter.

Der introduceres ligeledes forskellige modeller til planlægning af mødet for facilitatoren, 
der alle søger at synliggøre mødets processer. Jeg vil her tage udgangspunkt i 
Faciliteringskompasset (figur 15), der for facilitatoren ”kan bruges til at orientere sig 
i processer både før, under og efter den konkrete aktivitet” (Carlsen 2015a:8). Det er 
en planlægningsmodel, der visualiserer de forskellige trin, som facilitatoren kan bruge 
til at sikre sig et ordentligt møde. Ved at fungere som en slags tjekliste for facilitatoren 
skabes forudsigelighed omkring, hvornår noget skal gøres. Faciliteringskompasset er 
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derfor en slags input/output model hvor, når noget kommer ind, så kommer der et 
forventet og forudsigeligt resultat ud. Det er en model, der dermed antager at mødet 
til en vis grad forudsiges og opdeles i forskellige trin, der skal gennemgås.

Figur 15: Facilitatorkompasset (Carlsen 2015a:8)

Begge disse styringsteknikker arbejder med forudsigelighed som ideal. Det er 
styringsforsøg, der antager et specifikt adfærd, hvormed mødet kan forudsiges. 
De antager en kausalitet og en forventelighed i mødet, der medfører, at når man 
kommer noget ind, så kan man forudsige det specifikke output, der kommer ud. 
Forudsigeligheden er netop et svar på den problematik, at møder ikke skaber 
tilstrækkelig værdi for organisationen. Derudover kan begge praksisser evalueres, 
således at man kan måle succesraten efterfølgende. På den måde kan facilitator stille 
spørgsmål som ”Har workshoppen opnået det nødvendige resultat? Hvilke elementer 
i workshoppen var specielt gode, og hvilke kan forbedres? […] Hvad er den samlede 
vurdering af workshoppen?” (Weidner 2005:24). Det muliggør at subjektet skal tænke 
sig selv som kalkulerbart, og at succes og værdi, eller eventuelt mangel på samme, kan 
måles. Styringen arbejder således på at skabe en forudsigelighed i mødet, der derefter 
kan evalueres og bedømmes ud fra succesraten. Det er endvidere denne ramme som 
individets selv-arbejde opstår i. Individet må gøre sig selv til planlægningsgenstand 
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således at facilitatoren kan indskrive ham i sin planlægning.

Realiseringsteknikker

For at kunne håndtere den moderne medarbejder, der gerne vil realisere sig 
selv i arbejdet, udvikles en række teknikker, der alle har til formål at realisere 
mødedeltagernes iboende latente potentialer, hvormed de antages at eksistere i deres 
positivitet. Teknikkerne har alle det til fælles, at medarbejderen skal tænke sig selv 
som en kontingent og uafsluttet størrelse, hvor der er plads til at opdage nye sider af 
sig selv. Teknikkerne sigter dog i lige så høj grad mod at opdage mødet som potentiel 
og dermed kontingent størrelse, hvor nye og uudforskede muligheder kan undersøges 
og styres på. Det sofistikerede ved disse teknikker er, at de gør det, som ikke eksisterer 
endnu, til det ønskværdige. Det potentielle skal fremdyrkes, da det antages, at der 
altid er nye løsninger, praksisser og beslutninger. Jeg vil i det følgende analysere 
tre faciliteringsredskaber, der alle arbejder på at finde nye potentialer og udstille 
kontingens i mødesituationen: Action Learning Modellen, Constructive Controversy 
og To Gratis Konsulenter.

For at understrege kontingens og lede efter 
nye potentialer inddrages den såkaldte Action 
Learning Model (Figur 16) (Carlsen 2015a:8). 
Det er en procesmetode, der gennem selv-
evaluering gennemgår følgende fem faser: 
1) stop, 2) tænk, 3) lær, 4) planlæg og 5) gør. 
Punkterne er illustreret som en uendelig spiral, 
og spiralen illustrerer en metode til ” […] 
bevidst at lære af sine erfaringer med henblik 
på at forbedre fremtidig praksis” (Ibid.:8). 
På den måde tvinges deltagerne til at stoppe 
op og konstruere sig selv og sine handlinger 
som kontingent med henblik på at udforske 
alternative muligheder. Medarbejderen gøres til 
ansvarlig for sin egen kontingens og afsøgning af 
alternativer, hvormed medarbejderen skal søge 
efter nye muligheder. Modellen er yderligere uendelig, hvormed det er ikke en proces, 
der stopper, når man har været igennem den en enkelt gang. Der er altid nye latente 
potentialer, som kan udforskes.

Realisering af potentialer ses også i øvelsen To Gratis Konsulenter (Carlsen 2015a:15 & 

Figur 16: Rekonstruktion af  tavle  
(Carlsen 2015a:8)
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Ravn 2011:167), der er en praksis, hvor kollegaer leger konsulenter overfor hinanden i 
et forsøg på at overkomme udfordringer og problematikker. “ [I To Gratis Konsulenter] 
hjælper to kollegaer en tredje med at tackle en udfordring ved at dele viden med 
vedkommende” (Ibid.:167). Her nivelleres det eventuelle hierarki mødedeltagerne 
imellem, og man opfodres til at glemme sin vante rolle til fordel fro at lege konsulent 
for andre medarbejdere (Carlsen 2015a:15). Det er en metode, hvor latente potentialer 
stimuleres af kollegaer, hvormed de opfordres til at udfordre deres kontingens igennem 
andres holdninger og erfaringer. I modsætning til Action Learning modellen søges 
kontingensen altså udfordret gennem kollegaer og ikke opdyrket hos medarbejderen 
selv.

Constructive Controversy (Bern 2012:190) eller Modsat Tankegang (Weidner 
2005:212) søger ligeledes at udfordre vante tankegange. Metoden beskrives som: 
“En teknik til at forstå en løsning mere fuldstændigt eller for at forbedre den ved at 
argumentere for og imod idéen” (Bern 2012:190). Praksissen vil gerne ” […] udfordre 
hjernen lidt og gribe situationen an fra en alternativ og mere kreativ synsvinkel […] 
[derfor] tager man i modsat tankgang udgangspunkt i det, man absolut ikke ønsker 
sig” (Weidner 2005:121). Man søger bevidst ikke at løse opgaven, for netop at løse 
den igennem afsøgning af negative potentialer. Dårlige alternativer er med andre ord 
bedre end ingen og ved at forme mødedeltagerens selvforhold på denne måde, styres 
han mod nye og alternative tankegange, der kan få ham til at realisere sig selv, mødet 
og organisationen på nye måder. 

Det er en række praksisser, der ved aktivering af latente, uopdagede forhold, igennem 
tre forskellige strategier, arbejder på at selvstændiggøre medarbejderen. For det 
første arbejder styringen gennem selv-evaluering, for det andet arbejder styringen 
gennem erfaringsudveksling og for det tredje arbejdes igennem en form for omvendt 
løsningstrukturering. Det er alle tre metoder der bruges til at lede efter det, som ikke 
umiddelbart kan ses. Disse metoder søger at overskride den umiddelbare erfaring 
og forudsigelighed, hvormed nye potentialer kan opdages. På den måde er det også 
teknikker, der ikke stiller sig tilfreds med det aktuelle. Man vil bag om aktualiteten og 
undersøge, hvordan der kan realiseres nye potentialer.

7.4 Vidensformer

Når vidensformer i et givent program eller praksisregime skal undersøges, spørges der 
ind til, hvordan forskellige former for viden, ekspertise, strategier, kalkulationsmidler 
eller rationalitet bringes i spil (Dean 2006:73). Dette afsnit handler derfor om forholdet 
mellem viden og magt, da vidensformer installerer en viden, der medfører, at vi gør os 
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selv og andre til objekter (Villadsen 2013b:344). Det er min pointe, at facilitering trækker 
på fire forskellige vidensformer, der hver især producerer specifikke sandheder om 
praksisregimet mødet. Vidensformerne skal ikke betragtes som deciderede løsninger 
til de fire opstillede problematikker. I stedet skal de anskues som forbindelsen mellem 
styring og tænkning, således at de repræsenterer den tænkning, hvori både løsninger 
og problematiseringer har sit arnested – de former for viden hvorigennem facilitering 
legitimerer sine operationer.

Positiv psykologi

”Som fremstillet her i bogen udviser facilitering et vist slægtskab med den konstruktive 
og styrkebaserede tilgang, vi finder i positiv psykologi” 

(Ravn 2011:209)

Ovenstående citat viser, hvordan facilitering eksplicit trækker på den psykologiform, 
der betegnes som positiv psykologi. Det er en form for psykologi, der blev udviklet 
omkring årtusindeskiftet hovedsageligt at Martin Seligman og Mihaly Csikszentmihalyi 
(2000), og i stedet for at betone problemer og traumer og helbredelsen af disse, 
intensiverer den sit fokus på trivsel og kærlighed og optimering af disse. 

”På det subjektive niveau handler positiv psykologi om at værdsætte subjektive oplevel-
ser: trivsel og tilfredshed (fortid), håb og optimisme (fremtid) og flow og lykke (nutid). På 
det individuelle niveau handler det om positive, individuelle træk – kapaciteten for kær-
lighed og kald, mod, interpersonelle færdigheder, æstetisk følsomhed, vedholdenhed, 
tilgivelse, originalitet, fremtidsrettethed, åndelighed, stort talent og visdom.” 

(Seligman & Csikszentmihalyi i Knoop & Lyhne 2011:24)

Ovenstående citat markerer den positive psykologis intentioner i sin rene form, 
men det betragtes i højere grad interessant at undersøge, hvordan facilitering 
strategisk inddrager specifikke dele af disse sandheder og fortolker dem med 
bestemte konsekvenser. Ravn (2011) beskriver ledelse som ” […] den kunst at få 
menneskers styrker til at spille sammen på en sådan måde, at deres svagheder bliver 
irrelevante” (s.216). Som vist i flere af feedbackmetoderne beskrevet tidligere, sættes 
mødedeltagernes styrker ind i en ramme af positivitet. Der er eksempelvis ikke tale 
om svagheder eller problemer, men i stedet er der tale om udviklingspotentialer. Man 
understreger medarbejderens styrker, når man evaluerer hans præstation. Kritikken 
udelukkes helt, da medarbejderen ikke må være uenig i, hvad han er god til, eller 
hvordan han kan udvikle sig, hvorved styringen gør et forsøg på at frarøve eventuelle 
counter-conducts5. Den positive feedback er en nemlig en gave, han modtager med et 
simpelt tak og ikke andet (Carlsen 2015a:17). 

5  Begrebet hentes fra Foucault (2009) og betegner ”sense of struggle against the processes implemented for conduct-
ing others” (s. 201).
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Inddragelsen af mødedeltagerens individuelle styrker og udelukkelsen af hans 
svagheder, er dog også et spørgsmål om, hvilke egenskaber der gøres legitime i mødet. 
I dette tilfælde er der tale om en vidensform, der ikke stiller sig tilfreds med den 
professionelle rolle, men forsøger at lære mennesket bagved at kende, da ”At kende 
de mennesker, du skal arbejde med, er et vigtigt første skridt i at designe et effektiv 
møde.” (Bern 2012:59). Et andet eksempel på inddragelsen af den privates sfære var, da 
kursusdeltagere Kirsten og Joanna modtog en badeand til faciliteringskurset (Carlsen 
2015:29). Badeanden symboliserede Kirstens power og Joannas store potentiale 
i rollen som facilitator. Joannas potentiale blev af kursusleder Anne beskrevet ved 
kvaliteter som hendes udseende og gå-på-mod. Den ellers så uskyldige badeand bliver 
dermed en måde, hvorpå facilitatoren magter den hele medarbejder og semantisk 
aktiverer egenskaber, der ligger udenfor den professionelle sfære. Denne inddragelse 
af medarbejderens private individualitet ses ligeledes i teknikken Group Information 
Tabel, hvor medarbejderen skal dokumentere sine private såvel som professionelle 
interesser og styrker. Det bliver ligeledes en præmis for mødeledelse at bevæge sig ud 
over den professionelles sfære og ind i den private, da fænomener som menneskelig 
livskvalitet, skabelse af ansvarlige medborgere og retfærdigt samfund gøres til mål for 
ledelsen: ”Som facilitator skal [..] arbejde for konstruktiv social udvikling og forbedring 
af menneskers livskvalitet – idet vi som andre ansvarlige medborgere bestræber os 
på at fremme et stadig bedre liv for alle i et stadigt mere retfærdigt samfund” (Ravn 
2011:199). Det er på den måde en vidensform, der legitimerer at lede det såkaldte 
hele menneske ved at rumme hele mødedeltagernes individualitet i mødeledelsen, 
og samtidig opdyrke positive kapaciteter, således mødedeltageren myndiggøres til at 
træffe beslutninger og få tildelt ansvar.

Co-Creation

Co-creation som vidensform indtager en central rolle i facilitering. Dette skyldes 
selvsagt at mødet som ledelsesrum samler en gruppe mennesker i et fællesskab, men 
kollektivet synes især i facilitering at indtræde som et centralt styringstema. Som 
vist tidligere arbejdes der på mødedeltagernes samarbejde igennem en nivellering 
af taleforholdet, så alle mødedeltagere kommer i tale, da ” […] alles holdninger er af 
samme værdi, uanset rang eller position” (Ibid.:8). Denne aktivering af alle individer 
i kollektivet bygger på den overbevisning, at mødet som ledelsesrum er et rum for 
demokratiske værdier, da ” […] [facilitering] handler om at skabe nye former for 
og rum for demokratiske beslutningsprocesser, for at skabe mere ”civilsamfund” 
” (Hogan 2003:1), og ” [...] facilitering er et demokratisk tilsagn, hvori lederen 
accepterer afgørelser truffet af hele gruppen” (Bern 2012:85). Ved at aktivere udtrykket 
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civilsamfund skabes en parallel til en antiautoritær ledelse, hvor samfundet og borgerne 
indtager beslutningsprocesserne. Det er på den måde gruppen, der gøres ansvarlig for 
beslutningerne, og lederen skal træde tilbage og acceptere, at hans rolle ikke er ophøjet i 
forhold til gruppen. I et demokrati tæller hver stemme ens, og samme logik indføres her. 

Der installeres ligeledes et krav om neutralitet hos lederen, når fællesskabet skal 
styres. ”Når et gruppemedlem siger noget, der virker som en fremragende pointe, kan 
facilitator være fristet til at lykønske personen ved at sige ”God pointe” Eller ”Rigtig god 
idé”. Desværre, det er en sikker måde at tabe din neutralitet” (Ibid.:14). Facilitatoren 
kan dermed ” […] erstatte ordet ’Okay’ og bruge ’God pointe’. ’Okay’ giver dig mulighed 
for at erkende, at du har hørt pointen, men angiver ikke nogen godkendelse fra din 
side. Når du er fristet til at sige ’Jeg kan lide den idé,’ udskift til ’Kan resten af jer 
lide den idé?’ Du er der trods alt ikke for at dømme medlemmers forslag, men til at 
hjælpe dem selv til at gøre det” (Ibid.:14). Her vises, hvordan facilitatoren semantisk 
kan sikre neutralitet ved at skubbe ansvaret over til gruppen, således at den træffer 
beslutninger. Det handler for facilitatoren om at udføre et arbejde, hvorigennem han 
sikrer, at både gruppens autonomi og objektivitet respekteres.

Den demokratiske fokus på fællesskabet ses ydermere, når der konstrueres en forskel 
mellem teams og grupper. Hvor grupper ” [..] er en samling af mennesker, der mødes 
for at kommunikere, løse et problem, eller koordinere et event (Bern 2012:63), er 
teams ”en samling af mennesker, der mødes for at opnå et klart og overbevisende 
fælles mål, som de har deltaget i at definere. For medlemmerne af et ægte team, er 
målet vigtigere end deres egen individuelle stræben. Det er denne faktor, der giver et 
team dets samhørighed” (Ibid.:63). Det beskrives, hvordan kollektivet indtræder som 
centralt i mødet og ligeledes her overdeterminerer individualiteten. Vidensformens 
udfører altså et arbejde ved gennem forskellige overbevisninger at sætte kollektivets 
samskabelse i centrum, og sikre sig at alle stemmer er lige. Der installeres således et 
selvarbejde, hvorigennem individet skal konstruere sig selv som en del af gruppen, 
hvormed dette opstår som en totaliserende måde at styre på. Det forventes, at individet 
arbejder med sig selv som en del af fællesskabet og ikke kun som en unik bidragsyder 
til det. Individet må nødvendigvis have en bevidsthed på resten af gruppen for at 
konstruere sig selv som moralsk subjekt.

Ordet samskabelse synes at kunne indfange det, der er på spil i kollektivet. Det er 
et ord, der har et tæt slægtskab til fænomenet co-creation, der defineres som: ”Den 
fælles værdiskabelse af virksomheden og kunden, som giver kunden mulighed for at 
samskabe serviceoplevelse, så den passer til deres kontekst” (Prahalad & Ramaswamy, 
2004:8). Fænomenet co-creation er oprindeligt tænkt som en samskabelsesprocedure 
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mellem organisationer og kunder, men mange fælles mekanismer er også på spil her. 
Ved at installere samskabelse som denne vidensforms raison d’être bliver skabelsen af 
synergier dens stræben. Det handler om at bygge på hinandens idéer, så man skaber 
sammen som et team. Eller som Weidner (2005) formulerer det: ”Det er gennem 
gruppen og teamet, vi nu søger det stærke ejerskab, den kreative dialog og den brede 
opbakning, der fører beslutninger ud i livet – fra idé til marked. Hvis man tror på 
synergiens magi, så er det gruppen, der skal i fokus, når opgaven skal løses.” (s.9). 

Økonomi

Dean (2006:163-164) bemærker, hvordan mange moderne styringspraksisser er 
kendetegnet ved et økonomisk rationale, da den opstår som ” […] en objektiv, autonom 
og nærmest naturgiven realitet, som må respekteres […]” (Ibid.:64). Anders Fogh 
Jensen (2005) viser ligeledes, hvordan liberalismen er vokset ud af et økonomisk 
dispositiv, der ofte vil problematisere verden igennem spørgsmålet: ”hvordan lede 
mest muligt for færrest mulige midler?” (s.269). Dette dispositiv udkrystalliserer 
sig i facilitering, hvor den optimering som Jensen (2005) peger på, optræder som 
effektivisering af processer gennem planlægning. 

Jeg har tidligere vist, hvordan planlægningsteknikker som Handlingsplaner & 
Faciliteringskompasset inddrages for at skabe forudsigelighed om mødet og synliggøre 
værdiskabelsen. Dette bygger på en overbevisning om, at ved at planlægge mødet bliver 
mødet mere succesfuldt, da ”Planlægningsfasen er afgørende for workshoppens succes. 
Her skal alt forberedes til mindste detalje, så både facilitator og deltagere har mulighed 
for at være velforberedte og kunne yde deres bedste.” (Weidner 2005:21). Planlægning 
opstår her som vejen til, at mødedeltagerne kan yde deres ypperste. Vigtigheden af 
planlægning medfører, at møder opstår som en praksis, hvor man putter X ind, og Y 
kommer ud. Da mødet kan planlægges, betragtes det således som forudsigeligt, hvad 
mødet ender med - en såkaldt input/output model, hvor organisationen kan forudsige 
hvilken værdi, der skabes og hvilke mål, man søger løst. Dette ses tydeligt i Berns 
(2012) beskrivelse af én af de ingredienser, som sikrer effektive møder, samt hans 
beskrivelse af dagsordensopbygning, hvor de forventede resultater (outcome) på 
forhånd defineres:

”En detaljeret dagsorden, der viser, hvad der vil blive drøftet, målet af diskussionen, som 
bringer denne del frem, og et skøn over, hvor lang tid hver enkelt del vil tage” (s.147) og 
” Hvert møde skal have en dagsorden, der er blevet udviklet før og ratificeret af teamets 
medlemmer. [...] Dagsordener bør omfatte: - navnet på hvert emne, dens formål og for-
ventede resultat, - tidsretningslinjer for hvert punkt på dagsordenen, - navnet på den 
person, der bringer hvert punkt fremad, - detaljerne i den proces, der skal bruges til hver 
diskussion” (s.149).

(Ravn 2011:147 og 149)
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Økonomien som vidensform installerer på den måde et arbejde, der gennem 
planlægning af mødets operationer, søger ikke at spilde tid og ressourcer, og samtidig 
“ […] hjælper [facilitatoren] således gruppen til øget effektivitet” (Weidner 2005:10). 
Subjektet skal arbejde på at gøre sig selv til en størrelse, der kan planlægges på. Det 
medfører, at for at individet kan optræde i henhold til denne viden, skal det gøre sig 
selv forudsigelig og kalkulerbar, så det bliver muligt at forudsige handlemønsteret.

Denne vidensform sigter dermed mod at skabe forudsigelighed i mødet ved at 
fiksere kontingens. Fikseringen af kontingens sker i planlægningen, men også ved 
at definere de konkrete roller, som medarbejderen skal indtræde i. Det medfører, at 
værdiskabelsen på mødet synliggørelses, således at det kan indgå i værdiforøgelsen 
for organisationen, da ” [..] en facilitator tilfører optimal værdi for den gruppe han 
arbejder med.” (Weidner 2005:10). På den måde udspringer denne vidensform af en 
økonomisk logik, hvor det at få mest muligt for pengene bliver til at ” […] effektiviserer 
de interne forretningsgange” (Ibid.:12) – herunder mødet.

Potentialisering

Flere fremtrædende ledelsesforskere beskriver, hvordan potentialisering er blevet en 
logik, der kendetegner moderne velfærdsledelse (Pors 2014; Raffnsøe & Staunæs 2014; 
Andersen 2008). Jeg vælger ligeledes, at konstruere potentialisering som en vidensform, 
der kendetegner facilitering, da den afstedkommer nogle centrale sandheder om 
verden, som strukturerer forholdet mellem styring og viden. Vidensformen bygger på 
en præmis om, at der altid er latente potentialer og ikke før opdagede muligheder, der 
kan udfoldes i møderummet. 

Potentialiseringen bringes i facilitering i anvendelse bl.a. fra Aristoteles begreb 
Eudaimonia6, som fortolkes ved hjælp af den engelske filosof Terry Eagleton (2007). 
Eudaimonia defineres i empirien som ”den fulde opblomstring af ens evner samt 
kærlighed, bestræbelsen på at andre også sikres realiseringen af deres potentialer” 
(s.73). Det er med andre ord ” […] retten til egen livsudfoldelse samt omsorgen for 
andre sikres samme ret.” (Ravn 2011:205). Når ens egen livsudfoldelse bliver til et mål 
for mødedeltageren opstår selvledelsen på en lidt spidsfindig måde. Mødedeltageren 
søges således at arbejde på sig selv ved ikke blot at handle fordi, organisationen har 
brug for det. I stedet er det et skridt på vejen for hans egen menneskelige opblomstring. 
Medarbejderens handlinger finder med andre ord ikke sin legitimitet i organisationen, 

6  Jeg vil gøre klart her, at jeg præsenterer den forståelse og anvendelse af begrebet, som empirien kommunikerer. Jeg 
forstår, at et begreb som Eudaimonia vækker flere filosofiske associationer end de fleste, men jeg har ingen interesse i 
at vurdere, hvorvidt empiriens fortolkning af begrebet er hensigtsmæssig eller ej. Tværtimod synes denne fortolkning 
netop at bidrage til de magtstrukturer, som jeg er interesseret i at afdække. 
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de finder sin legitimitet hos medarbejderen selv, hvormed Jeg laver denne opgave 
fordi min chef bad mig om det ikke er et legitimt udsagn. I stedet skal han huske sin 
ret til menneskelig opblomstring og finde ud af: hvordan denne opgave hjælper mig til 
at realisere mine egne potentialer. Hvad mødet skal opnå, bliver dermed et spørgsmål 
for mødets deltagere selv at afsøge, fordi ”Hvordan hjælper jeg mit team med at blive 
og udrette det bedste, vi kan, givet at hvad dette bedste er, skal vi selv – sammen 
med vores omgivelser – finde ud af undervejs?” (Petersen & Ravn 2015:22). Der stilles 
altså en forventning om, at vi skal udrette det bedste vi kan, men det bygger på en 
præmis om, at vi skal finde ud af, hvad det bedste vi kan, er. Derfor er kun ambitionen 
på forhånd fastlagt. Mål og middel er noget vi sammen må opdage undervejs, da en 
uforudsigelig mængde alternativer og potentialer muligvis kan dukke op. 

Jeg har tidligere vist, hvordan der skabes mulighed for realisering af potentialer i en 
fleksibel og dynamisk indretning, og hvordan forskellige teknikker retter sig imod 
at åbne kontingens for mødedeltager, leder og organisation. Alternativer optræder 
som en præmis for styring da ”Der altid er et alternativ, og vi kan vælge. Ingen af 
alternativerne er i nogle situationer ønskelige, men det er den viden, at der altid er 
et valg [...]” (Bern 2012:200). Denne fokusering på nye alternativer samt dynamik 
og fleksibilitet medfører, at der installeres en frygt for stilstand præget af rutiner og 
erfaringsbaserede praksisser. I stedet søger man konstant at udfordre det aktuelle ved 
at åbne kontingens og søge efter nye muligheder – udløse potentialer. Potentialiteten 
vil således arbejde med en jagt efter være noget andet, end man er. Denne logik er 
installeret i individet såvel som i organisationen, hos leder såvel som medarbejder. 
Man skal overskride sine grænser og søge efter nye potentialer, der blot ligger latent. 
Det er en vidensform, der gør en dyd ud af ikke at arbejde erfaringsbaseret, og vil 
altid være uinteresseret i aktualitet. Derfor arbejder den strategisk med at inddrage 
nye perspektiver, der åbner muligheder op. Der installeres derfor et selvarbejde hos 
mødedeltageren om at tænke sig selv som kontingent. Følgende anekdote beskrives af 
Hogan (2003) og beskriver med rammende præcision, hvordan denne vidensform har 
som sit ultimative mål at producere forandringer. 

”På vej til en offentlig dialog mellem psykoterapeut Carl Rogers og antropolog Gregory 
Bateson, spurgte moderatoren på aftenen Bateson, ”Hvordan kan jeg vide, om vi har 
gjort vores arbejde i aften?” Bateson svarede: ”Hvis enten Carl eller jeg siger noget, som 
vi ikke før har sagt, så er det en succes. (Kilde: Joseph Phelps Mennonite Conciliation 
Service.)” 

(Hogan 2003:222)
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7.5 Subjektiveringer

I dette afsnit undersøges, hvordan individerne i styringsrelationen, her 
mødedeltageren (den ledede) og facilitatoren (lederen), inviteres til at indtage 
bestemte subjektpositioner i facilitering, hvormed jeg gør disse til iagttagelsespunkt. 
Jeg undersøger dermed, hvilke subjektpositioner, der formes og antages i facilitering. 
Afsnittet ser både efter normer for adfærd i empirien, men også undersøger hvilke 
subjektkapaciteter, der antages i analysen hidtil. Det er disse subjektiveringer, der 
hver især strukturer individernes handlerum i mødet, og skaber legitime talepositioner 
for både facilitator og mødedeltager. Jeg argumenterer for, at der opstår fire centrale 
mødedeltagersubjektiveringer, der alle afføder en specifik facilitatorsubjektivering. 
Dette er et narrativt snit, hvorfor det i praksis ikke nødvendigvis foregår således. Her 
vil nok nærmere være tale om en gensidig influering.

Den hele individuelle mødedeltager og den meningsskabende facilitator

Ved flere lejligheder har jeg vist, hvordan den tavse medarbejder problematiseres i 
styringen, hvormed der inddrages forskellige tekniske hjælpemidler til at bringe 
denne i tale og involvere samtlige mødedeltagere. Det er et arbejde, som virker ved 
at tillægge mødedeltageren egenskaber som specifikke individer, der ” […] taler som 
enkeltpersoner, hvis egne unikke erfaringer på nogen måder adskiller sig fra andres 
ved deres ”side”” (Hogan 2003:221). På den måde konstrueres mødedeltageren 
som partikulær og unik, hvorfor hans bidrag til mødet ligeledes opstår sådan. Dette 
understreges af den indgående insisteren på ros og anerkendelse, der opstår ud fra 
slægtskabet til den positive psykologi som tidligere vist. Ved at rose og anerkende 
medarbejderen for bidrag opdyrkes ligeledes de positive individuelle egenskaber 
ved medarbejderen, da medarbejderen ligeledes forsøges frarøvet eventuel counter-
conduct ved kun at kunne modtage feedbacken med et tak.

Arbejdet i facilitering tillægger ligeledes mødedeltageren kapaciteter igennem hans 
private sfære, hvormed han opstår som et helt menneske. Med dette begreb menes, 
at både medarbejderens professionelle og private sfære inddrages i arbejdslivet 
og arbejdslivet i det private. Dette arbejde sker blandt andet ved installering af det 
meningsfyldte arbejde, således at man som mødedeltager ”med glæde [fortæller] sin 
borddame eller bordherre om sin arbejdsplads” (Ravn 2011:206). Ligeledes aktiveres 
mødedeltagerens personlige præferencer i møderummet eksempelvis gennem Group 
Information tabellen. På den måde fjerner styringen skellet mellem privat- og arbejdsliv, 
da man skal inddrage private fænomener, som eksempelvis musikalske præferencer i 
arbejdet. Styringen arbejder dog stadig med en forudsætning om, at mening skabes, 
når mødedeltagerne inddrages. Han skal nemlig ” […] bruge sine særlige kompetencer; 
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det var jo derfor, man blev indkaldt til mødet […]” (Ibid.:208). Netop inddragelsen af 
særlige kompetencer medfører, at styringen her bruger den ledtes egen handling som 
præmis for at udøve styring. Styringen bliver afhængig af, at den ledte udsiger noget 
om sig selv, da dette er udgangspunktet for den subjektposition, der skabes.

For at bringe sit adfærd i overensstemmelse med dette forventes der dermed, at 
individet udfører et arbejde på sig selv. Her fremstår det arbejde ikke som et universalt 
princip, hvor individet må agere ud fra almengyldige regler eller love, men i stedet må 
individet dykke ind i sig selv og finde sin egen kerne af individualitet for at bringe sig 
selv i konsensus med de moralske forskrifter som facilitering stiller op. Frembringelse 
af individualiteten bliver den måde, hvorpå styringen styrer mødedeltageren til selv-
styring, da han subjektiveres som et individ, der har en unik kerne i sig selv, som kan 
bidrage positivt til mødet.

Det arbejde, som facilitatoren skal gøre, er at interessere sig for den enkelte 
mødedeltagers personlige meningsskabelse. Han skal iagttage mødedeltageren i deres 
individualitet og aktivere disse i mødet. Det stiller krav til, at han kender og interesserer 
sig for medarbejderens individualitet og dertilhørende styrker og svagheder, som skal 
aktiveres eller nedprioriteres. På den måde må det private og personlige defineres som 
et positivt element i ledelsen, og differensen mellem privat og professionelt subjekt 
må udlignes. Samtidig må facilitatoren nødvendigvis respektere medarbejderens 
personlighed, da denne oftest vil være kendetegnet ved ikke-synlige kapaciteter, der 
ikke kan aflæses på eksempelvis et eksamensbevis. For at facilitatoren skal kunne 
håndtere den hele individuelle medarbejder, bliver han ligeledes nødt til at bringe 
egne egenskaber og kapaciteter ind fra sin privates sfære og være autentisk i rollen. 
Med andre ord: ”Som facilitator skal man forblive den, man er. Påtagne roller har 
ingen gennemslagskraft” (Ibid.:32).

Ligeledes må facilitatoren sikre sig, at han aktiverer de positive elementer i 
mødedeltagernes individualitet for på den måde at ” […] hjælpe med at bygge op, ikke 
rive ned” (Ravn & Petersen 2015:37). Det er et arbejde, der aktiverer facilitatorens 
positive side, og vilje til at se muligheder frem for begrænsninger: ”Når man går i gang 
med at drøfte et punkt på dagsordenen […] kan facilitator starte med at efterlyse, hvad 
der er muligt – så mødedeltagerne ikke kaster sig over alt det, der ikke kan lade sig 
gøre” (Ravn 2011:68). 
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Den samskabende mødedeltager og den demokratiserende facilitator

Tidligere har analysen beskæftiget sig med, hvordan den dominerende mødedeltager 
problematiseres, da der stjæles taletid fra andre i mødet, hvormed de demokratiske 
og kollektive værdier udfordres. Der installeres således et arbejde, der virker ved at 
fokusere på kollektivet frem for på den enkelte mødedeltager. På den måde indtager 
subjektiveringen den lidt pudsige form, at individets individuelle handlekapaciteter 
styres ved at fokusere på, hvordan kollektivet ledes bedst muligt. Det er nemlig 
en subjektivering, der ikke får mødedeltageren til direkte at opdage sig selv som 
partikulært individ, men i stedet får ham til at opdage sig selv som en del af gruppen. 
Ved at stille spørgsmål som: ”Hvilke ting er du glad for i forholdet til dine kolleger? Og 
hvordan kan du få flere af de ting?” (Ravn 2011:163), sættes interpersonelle relationer 
i centrum. Der produceres med andre ord en forventning til medarbejderen om, at han 
anerkender eksistensen af gruppen.

Mødedeltageren subjektiveres således som en, der skal besidde en dobbeltbevidsthed på 
gruppen og sig selv. Dobbeltbevidstheden installeres ved at mødedeltageren både skal 
bidrage med personligt output, men stadig være bevidst om at andre deltagere i mødet 
også skal kunne bidrage. Ved at problematisere det ubalancerede taleforhold søges 
både at indramme den talende mødedeltager såvel som den tavse. Mødedeltageren har 
således både en pligt til at have opmærksomhed på resten af gruppen, men ligeledes en 
ret til selv at bidrage til den. Det er dette arbejde, der forventes at mødedeltageren, og 
det er disse kapaciteter, som jeg betegner som en dobbeltbevidsthed på gruppen og sig 
selv. Denne egenskab hos medarbejderen fremdyrkes bl.a. i teknikken ladebygning, 
hvor mødedeltagernes enkelte bidrag skal bygges videre på af andre. Her fremdyrkes 
egenskaber som kollektivitet og solidaritet ved at mødedeltagerne må gøre deres 
individuelle bidrag til en del af en kollektiv proces for at opnå samskabelse.

Denne subjektposition for mødedeltageren afføder således også specifikke krav til det 
arbejde, som facilitatoren skal gøre på sig selv for at fremstå legitim. Facilitatoren som 
leder skal nemlig kunne facilitere sig til en nivellering af dette taleforhold, samtidig 
med at han ikke selv bliver en dominerende autoritet i mødet. Facilitatoren må altid 
“ […] stræbe efter at skabe resultatet, der afspejler deltagernes idéer lige” (Bern 
2012:30), hvormed han skal håndhæve ligelig fordeling af mødedeltagernes initiativ. 
Samtidig tror facilitatoren på, at ”Grupper kan styre deres egne konflikter, adfærd og 
relationer […]” (Ibid.:8), hvormed han ikke må optræde som en decideret autoritet, da 
facilitatoren tror på gruppens egne egenskaber. Der forventes, at facilitatoren finder 
den mellemgrund, hvor han aktiverer hele gruppen, men samtidig ikke optræder som 
en decideret autoritet, da han ikke selv er over gruppen. Det er dette spændingsfelt han 
må operere i, da hans pligt er at få alle i tale, men samtidig tillægges han egenskaber, 
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hvorigennem han skal tro på, at gruppen kan klare sig selv. Det er dette finurlige krav 
til facilitatoren, jeg forsøger at indramme ved at kalde ham demokratiserende, da der, 
ligesom i et demokrati, stilles forventninger til at mødedeltagerne alle deltager, men 
samtidig at ingen er over andre – alles stemme er lige.

Den forudsigelig mødedeltager og den planlæggende facilitator

Jeg beskrev tidligere, hvordan styringen producerer en subjektposition til 
mødedeltageren, hvorigennem han konstrueres som et individ, der kan planlægges 
med. Det arbejde, som styringen gør her, handler for det første om at producere 
specifikke roller til mødedeltagere, således at han tillægges bestemte egenskaber. 
”Effektive møder kræver at folk spiller definerede roller […]” (Bern 2012:150). Dette 
subjektiveringsarbejde er i sig selv ikke så anderledes, end det arbejde vi så hos 
konstruktionen af den hele mødedeltager, men forskellen er her, hvilke egenskaber 
denne rolle tillægges. Mødedeltagerne beskrives ved hjælp af en semantik, der 
understreger hans professionelle kapaciteter. ”Vælg de deltagere, som har en 
nødvendig forretningsmæssig viden og erfaring og har teknisk viden og erfaring, der er 
relevant for at nå de definerede målsætninger […]” (Weidner 2005:22). På den måde 
gøres mødets effektivitet og evne til at nå de definerede målsætninger afhængig af, at 
medarbejderen indtræder i en bestemt rolle, der er defineret af hans professionelle 
viden og erfaring.

Det er dermed en subjektivering, hvor det forventes at medarbejderen konstruerer sig 
selv som et professionelt individ og inddrager sin forretningsmæssige og tekniske viden 
og erfaring i mødet. Der produceres en forventning om, at man ved at sammensætte 
de rigtige fagligheder kan løse de på forhånd opstillede problematikker, hvormed 
mødedeltagerens forudsigelighed antages som præmis. Det er samtidig en måde at 
producere subjekter, der refererer til den økonomiske virkelighed, som tidligere er 
beskrevet i analysen. Subjekter opstår her som værdiskabende individer, der gennem 
deres faglighed producerer værdi for organisationen.

Facilitatoren konstrueres således som en, der skal sikre mødets værdi ved at planlægge 
mødets gang forinden. Som vi så i teknikken facilitatorkompasset, der er en input/
output model over mødets gang, antages det, at facilitatoren skal kunne planlægge mødet 
ned til mindste detalje. Eksempelvis skal facilitatoren ”Afklare roller [da det] hjælper 
til at reducere overlapninger og magtkampe.” (Ibid.:150), hvormed facilitatorens 
ansvar bliver at meddefinere de roller, som mødedeltagerne skal indtage i mødet. Det 
er på den måde en subjektposition, der arbejder ved at stille krav til facilitatorens 
planlægnings- og forudsigelighedsegenskaber. Disse egenskaber opdyrkes igennem 
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forskellige teknikker, der stiller krav til facilitatoren som planlægger.

Den selvrefleksive medarbejder og den spørgende facilitator

Der er tidligere beskrevet, hvordan det problematiseres, når mødedeltagere er fastlåst 
i vante rammer og ikke tænker i nye baner (Bern 2012). Ved at anråbe mødedeltageren 
gennem hans uløste potentialer produceres en subjektposition, hvor medarbejderen 
konstrueres til at tænke sig selv som en kontingent størrelse.

”Selvrefleksivitet indebærer, at man kan iagttage sin egen måde at se dét, som vi slet ikke 
havde øje for, da vi bare så på sagen. Processerne i dette kapital skal hjælpe ’brugerne’ 
op på det metaperspektiv, hvor de får hjælp til ikke kun at se, men også se på, hvilke 
briller de ser med, og hvordan forholdene tager sig anderledes ud, hvis man tager nye 
briller på” 

(Ravn & Petersen 2015:111)

Ovenstående citat viser, hvordan facilitatoren skal hjælpe medarbejderen til at blive 
en selvrefleksiv størrelse. Der antages, at mødedeltageren indeholder iboende, latente 
potentialer, der kan udløses i mødesituationen, hvormed styringen kan styre imod 
disse ikke-synlige egenskaber. Medarbejderen skal altså gennem selvledelsesprocesser 
gøres i stand til at bevæge sig op på et metaperspektiv for at se, hvordan tingene kan se 
anderledes ud. Han skal spørge sig selv: hvorfor er jeg, som jeg er? Og kunne jeg være 
på en anden måde? Det betyder, at fænomener som kontingens, fantasi, kreativitet og 
selvrefleksivitet bliver de egenskaber, der opdyrkes i denne subjektivering. Det handler 
om, at kunne være noget andet end man er, da der er nye latente potentialer, der kan 
opdages for medarbejderen. Den anden side af medaljen, kvaliteter som stilstand, 
erfaringsbaseret, gentagelse og rutiner, opstår derimod som uønskede i og med de 
ikke er meningsskabende for medarbejderen. 

For medarbejderen handler det altså om, at han gennem selvevaluering og refleksivitet 
skal opdage sig selv i et nyt billede. Styringspraksisser som eksempelvis Action 
Learning Modellen hjælper medarbejderen med dette. Det handler kort sagt om at 
skabe nogle praksisser, hvor medarbejderen anråbes til at udfordre status quo og 
overskride sig selv og sin egen subjektivitet, således at nye kontingente muligheder 
åbner sig i møderummet. På den måde må medarbejderen udføre et arbejde, hvor han 
gentænker sig selv, som en kontingent størrelse, der kun ” […] kan se fra sin nuværende 
iagttagelsesposition” (Ibid.:111).

For facilitatoren skaber det en præmis om, at hans egenskaber skal kunne rumme at lede 
på noget, der i princippet ikke eksisterer – de uløste potentialer hos mødedeltageren. 
Denne udfordring løser facilitering ved at tilskrive facilitatoren spørgende egenskaber, 



 TRAGISKE FORVENTNINGER
.............................................................................................................................................................................

GOVERNMENTALITY ANALYSE I   60 

da ” […] det [er] centralt, at man er aktivt opsøgende i forhold til at undersøge det, man 
ikke kunne eller ville se. Det kan den gode facilitator hjælpe med til ved eksempelvis at 
stille spørgsmål, man ikke har stillet sig selv” (Ibid.:112). Facilitatoren må dog samtidig 
værne om mødedeltagerens ”frihed til at ville noget forskelligt og have øje for noget 
forskelligt, når vi er i refleksionens domæne” (Ibid.:114). På den måde skal facilitatoren 
optræde som spørgende, men må samtidig sikre sig, at han ikke er ledende mod noget 
specifikt, da mødedeltagerens frihed skal sikres. Han skal være forberedt på det uvisse 
og ikke have det rigtige svar selv. Det ligger nemlig individuelt hos mødedeltageren.

7.6 Moralske kodekser

Jeg har i ovenstående analyse konstrueret facilitering som et program, og derigennem 
vist, hvordan det opstår som et styringsforsøg, der forsøger at reorientere praksisregimet 
mødeledelse mod nye strategiske mål. Analysen har vist, hvordan 4 problematiseringer 
hver især afføder specifikke synlighedsfelter, teknikker, vidensformer og 
subjektpositioner. Med et analytisk formål om at udlede styringsgenstande og -mål 
samt et delkonkluderende formål om at samle mine analytiske konklusioner vil jeg i 
nedenstående vise, hvordan der kan fremskrives fire moralske kodekser på tværs af de 
fire analytiske dimensioner.

Individuel ledelse

For at løse problematikken omkring, hvordan bestemte mødedeltagere dominerer 
mødets gang og andre overses, installeres et arbejde, hvor individet sættes i centrum i 
styringen. Her gøres mødedeltagerens individuelle egenskaber til styringsgenstand, og 
dermed det aspekt ved individet som styringen forsøger at arbejde på. Ved at gøre den 
personlige oplevelse af mening synligt som et erklæret mål for facilitering, optræder 
mødet som et forum for skabelse af helhed for individet, hvormed grænsen mellem den 
professionelle rolle og den private person overskrides. Dette understreges yderligere 
af en række individualiseringsteknikker, der alle har til formål at opdyrke individernes 
individualitet, og dermed den hele mødedeltager ved at inddrage redskaber, der 
aktiverer mødedeltagerens unikke personlige evner. Disse teknikker bygger på en 
sandhedsanskuelse, der er fortolket ud fra den positive psykologi. Dette producerer en 
styring, der ikke blot vil inddrage det hele individ, men også vil opdyrke dens selvtillid 
igennem en insisteren på individernes styrker frem for svagheder. Disse forhold 
producerer subjekterne den hele individuelle mødedeltager og den meningsskabende 
facilitator. Den hele individuelle medarbejder skal, for at opnå legitimitet, udføre et 
arbejde på sig selv, hvorigennem han konstruerer sig som et unikt individ, der besidder 
bestemte evner, som ingen andre gør. Den meningsskabende facilitator må bistå dette 
arbejde ved at have en intens interesse for individets meningsskabelse, samtidig med 
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han sørger for at sætte mødedeltagerens individualitet i positive rammer. Det er således 
et form for individualiserende empowerment-arbejde, som styringen installerer, der 
arbejder ved at opdyrke selvtillid og individuelle kompetencer for mødedeltageren. 
Det er her styringens mål at producere individuelle, unikke individer, der bruger sin 
egen individualitet i mødet.

Kollektiv ledelse

For at løse problematikken omhandlende den manglende viderebyggelse på idéer, 
som facilitering påpeger ved moderne møder, sættes kollektivet og samarbejdet i 
centrum. Her gør styringen mødedeltagerens samarbejdsevner til genstand for 
ledelse, og fokuserer således på interpersonelle relationer. Ved at synliggøre, hvordan 
ubalancerede taleforhold er problematiske samt understrege sammenholdet, søges der 
her en udjævning af og lighed i den personlige involvering mødedeltagerne imellem. 
Der inddrages ligeledes en række deltagelsesteknikker, der både indrammer den 
dominerende og den tavse mødedeltager, således at ikke bare taleforholdet deles, men 
også ansvar og magt nivelleres. Dette skaber en forventning til samskabelse imellem 
mødedeltageren. Samskabelse bygger på en demokratisk tankegang, hvor gruppen og 
teamet kommer i centrum i stedet for det personlige engagement. Det handler med 
andre om at skabe synergier gennem samskabelse på mødet. Disse forhold producerer 
den samskabende mødedeltager og den demokratiserende facilitator. Mødedeltageren 
skal her arbejde med en dobbeltbevidsthed, der sikrer at han selv engagerer sig, men 
samtidig også sikrer at hans engagement ikke overskygger de andre mødedeltagere. 
For at facilitatoren skal fremstå som legitim, gælder det ligeledes om, at han finder 
den mellemgrund, hvor han aktiverer gruppen, men samtidig ikke optræder som en 
autoritet selv. Det er denne subjektposition, som betegnes som demokratiserende. På 
den måde arbejder styringen ved at installere et totaliserende blik i mødedeltageren, 
hvor han får øje på kollektivet og de synergier, der kan skabes. Dette moralske kodeks 
sigter således efter samskabelse, hvor alle deltager ligeligt som sit ultimative mål.

Planlæggende ledelse

Det problematiseres yderligere, hvordan møder ikke skaber tilstrækkelig værdi i 
organisationer, da de spilder tid og ressourcer, hvorefter planlægning og fiksering 
af kontingens gøres centralt. Som jeg viste i det moralske kodeks individuel ledelse 
er det også her mødedeltagerens egenskaber, der gøres til genstand for styringen. 
Ved at synliggøre økonomien som bagtæppe for møder, bliver det gennem grafer 
over møders omkostninger vist, hvordan møder skal skabe værdi for organisationer 
og indskrives i dens værdikæde. Værdien skal sikres igennem planlægning, og der 
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installeres en række planlægningsteknikker, hvormed det bliver muligt at kunne 
indramme og vise værdiskabelsen i organisation. Dette medfører, at møder indskriver 
sig i en økonomisk virkelighed, hvorigennem optimering af møders effektivitet bliver 
et centralt aspekt af mødeledelse. Samtidig installeres forudsigelighed som et ideal i 
mødet, da forudsigelighed netop er præmissen for at kunne planlægge sig til værdi. 
Dette producerer den forudsigelige mødedeltager og den planlæggende facilitator. 
Mødedeltageren skal her konstruere sig selv som et professionelt individ, hvis faglighed 
og tekniske evner skal kunne forudsiges og planlægges med. Facilitatoren skal være 
i stand til at planlægge mødet, hvormed der stilles krav til hans planlægnings- og 
forudsigelighedsevner for, at han skal fremstå som legitim. Der udføres således et 
arbejde, der gennem økonomiske standardsøger at skabe forudsigelige individer, 
således at mødets værdi kan planlægges. På den måde bliver målet i dette moralske 
kodeks at skabe forudsigelighed omkring mødedeltagerens egenskaber, således at 
værdien kan planlægges på forhånd.

Den uvidende ledelse

Det problematiseres yderligere, hvordan møder ikke kan håndtere den moderne 
medarbejderkategori, som opstilles i facilitering. Dette løses ved at udføre et arbejde 
på mødedeltagerens iboende latente potentialer, der på den måde bliver styringens 
genstand. Ved at synliggøre indretningen som fleksibel og dynamisk søges at indramme 
det forhold, at mødet skal være beredt på det ukendte og lede netop imod uudforskede 
muligheder. Der udvikles ligeledes en række realiseringsteknikker, der søger at 
aktivere latente og uopdagede forhold ved både individ og organisation med det 
formål, at realisere ukendte potentialer. Disse teknikker har sit afsæt i en fortolkning af 
Eudaimonia, der medfører, at man konstant er på jagt efter at være noget andet end man 
er, hvormed man er utilfreds med det aktuelle og erfaringsbaserede. Dette producerer 
den selvrefleksive medarbejder og den spørgende facilitator. Medarbejderen skal 
således tænke sig selv som en kontingent størrelse, hvor medarbejderen gennem 
selvevaluering og refleksivitet overskrider sin egen subjektivitet og gentænker den. 
Facilitatoren skal derfor lede på noget, der endnu ikke eksisterer, hvorved de spørgende 
egenskaber kommer i centrum. Han må dog stille spørgsmål ud fra en præmis om, at 
han skal respektere mødedeltagerens frihed, hvorved han ikke må lede efter noget 
specifikt. Det er således et arbejde, der søger at styrke individets kapacitet til at handle, 
ved at opdyrke nye kapaciteter og udvise en tro på, at individet har flere evner end 
det aktuelt udviser. Det ultimative mål i denne form for styring er derfor at opdage og 
realisere nye potentialer.



KAPITEL 4

AFSLUTNING

“ [...] facilitering [er] et ledelsesprogram, der i sit 
forsøg på at reorientere et praksisregime mod nye 
dogmer, leverer en styring, der avler mere styring, 
da den ikke kan tilfredsstille sig selv. For at oprethol-
de en hensynstagen til alle moralske forskrifter bliv-
er styringen således nødt til at problematisere det, 
den selv skaber og oscillere imellem forskellige for-
mer for styring.”

Mads Bjerregaard, studerende



 TRAGISKE FORVENTNINGER
.............................................................................................................................................................................

AFSLUTNING I   64 

8.0 Styringens iboende tragik
I dette afsnit vil jeg diskutere de resultater, som den ovenstående analyse af facilitering 
bragte med sig. Det er et afsnit, der laver en 2. ordens iagttagelse på mine egne 
analytiske konklusioner, hvilket giver mig mulighed for at diskutere den interne 
forbindelse mellem de fremanalyserede moralske kodekser. Dette afsnit søger at 
svare på spørgsmålet Hvordan opstår der indre spændinger i facilitering mellem 
totaliserende og individualiserende styring? Jeg anvender det specifikke kendetegn 
ved governmentality, at det opererer i spændingsfeltet mellem totaliserende og 
individualiserende styring som afsæt til at vise, hvordan styringen har mindst 
to iboende tragikker. Jeg starter dog et andet sted: nemlig med en diskussion af 
faciliterings legitimitet som moderne ledelse.

8.1 Legitim styring

Der er ingen tvivl om, at facilitering er blevet et buzzword i moderne ledelse, og 
det kan, som jeg nævnte i indledningen, iagttages rent semantisk på tværs af andre 
praksisregimer end mødeledelse. Faciliteringens succes skyldes utvivlsomt, at det som 
styring, og specielt den opstillede forskel mellem form og indhold, kan navigere i ét af 
de mest centrale grundparadokser i liberal ledelse: ledelse af selvledelse. Facilitering 
opstiller sig som svar på spørgsmålet: Hvordan man kan styre individer, og samtidig 
sikre sig at de beholder deres egen personlige autonomi? 

Governmental styring sigter imod at gøre det gode for individer ved at opdyrke 
kapaciteter, egenskaber og evner hos den ledte (jf. afsnit 4.1). Facilitering formår på 
fornemmeste vis at legitimere sin egen eksistens som governmental styringsstrategi, 
da den kommunikerer om sig selv som leverandør af det gode, hvorigennem 
mødedeltageren kan opnå positive livsforøgende effekter. Dette ses når Ravn (2011) 
beskriver et af principperne bag facilitering som at ” […] skabe bedre muligheder for 
menneskers opblomstring, […]” (s.202). Ved at positionere sig selv som leverandør af 
det gode, legitimerer facilitering sig selv som styring, som Dean (1999) bemærker.

”The argument here is that the concern to govern through processes external to the for-
mal apparatuses of political authority is to some extent reinscribed within a programme 
to reform and secure governmental mechanisms themselves often by folding back the 
ends of government upon its instruments.” 

(Dean 1999:6) 

Det forhold, som Dean (1999) beskriver, er, at styringen overskrider de normale 
politiske grænser ved at eksternalisere styringen således, at den ledede får vist, 
hvordan styringen lige så vel som for organisationen også er produktivt for den ledte 
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selv. Facilitering gør således sig selv til repræsentant for det gode ved at kommunikere, 
at den søger at sikre menneskelig opblomstring for mødedeltageren. Ved netop at gøre 
sig til det godes repræsentant, gør facilitering sig selv nødvendig. Ligeledes gøres den 
menneskelige opblomstring til en værdi for organisationen, hvormed det personlige 
gøres til en intern del af organisationen. På den måde folder styringen sig ud og tilbage 
ind i sig selv med det resultat, at den legitimerer at styre individets selv-ledelse. 

At lede igennem andres selvledelse, hvorigennem der produceres subjekter, har en lang 
række forskere (Eks. Andersen & Pors 2014 og Villadsen & Sløk 2008) udråbt som et 
centralt træk ved moderne styring. Det interessante ved denne analyse i forlængelse af 
denne pointe er, hvordan disse selvledelsesinitiativer, som jeg fremanalyserede i afsnit 
7, producerer et moralkodeks, der skaber flerartede og modstridende styringsforhold 
for både facilitator og mødedeltager. At opstille en styring, der fremstiller sig selv som 
løsning på ovennævnte paradoks, kommer således også med en bagside, da paradokset 
ikke forsvinder, men blot udkrystalliserer sig. Det er min pointe, at der i styringen 
og installationen af det specifikke moralkodeks, som tidligere fremanalyseret, i 
mindste fald produceres to tragiske ledelsesforhold, der begge oscillerer mellem 
individualiserende og totaliserende styring.

8.2 Tragisk styring

Jeg viste i afsnit 7, hvordan der opstår fire divergerende moralske kodekser, der 
hver især stiller specifikke krav til mødedeltageren. Dette afsnit arbejder med den 
antagelse, at disse krav repræsenterer den adfærd, der i facilitering betragtes som 
legitim, hvilket vil sige, at mødedeltageren for at fremstå legitim skal udvise et sådan 
adfærd. Jeg inddrager opdelingen mellem handlings- og præstationsteknologier for at 
vise, hvordan facilitering opererer i spændingsfeltet mellem disse to teknologier, der 
endvidere betragtes som en henholdsvis individualiserende og totaliserende.

Tragikken mellem individuel og kollektiv ledelse 

I afsnit 7 blev det vist, hvordan det moralske kodeks, jeg kaldte individuel ledelse, 
gør mødedeltagerens individuelle egenskaber til styringsgenstand. Der udføres et 
empowerment-arbejde, hvor mødedeltagerens selvtillid og individuelle kompetencer 
opdyrkes, således at han får kapaciteter til at styre selv. Styringen søger således at 
producere individuelle mødedeltagere, der bruger deres unikke evner i mødet. Jeg 
vil plædere for, at denne form for styring kan betegnes som det, Dean (2006) kalder 
handlingsteknologi. Individuel ledelse arbejder med at opdyrke medarbejderens 
egenskaber og selvtillid således, at han myndiggøres i mødet til også selv at tage ansvar 
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og beslutninger – hans kapacitet til at handle opdyrkes. Den individuelle ledelse 
engagerer medarbejderen som aktiv og fri og som aktør, der er i stand til selv at træffe 
de rigtige valg igennem en insisteren på de individuelle evner. Denne opdyrkning 
af individuelt adfærd stimulerer dog også en af de problematikker, der er beskrevet 
tidligere. Som afsnit 6 viste problematiseres det, hvordan medarbejdere har fokus på 
egne idéer fremfor andres og dermed formås ikke at bygge videre på hinandens. 
Denne problematisering synes at blive stimuleret af netop den individuelle ledelse. 
Når ledelsen producerer individuelle unikke mødedeltagere sker det nødvendigvis på 
bekostning af gruppen, hvormed ovenstående problematik stimuleres.

Problematikken præsenterer facilitering dog selv svaret på ved igennem kollektiv 
ledelse at gøre mødedeltagernes samarbejdsevner til styringsgenstand. Her udføres 
et arbejde, hvor medarbejderen reguleres ud fra et ideal om, at alle skal tale ligeligt, 
hvormed mødedeltagerens bevidsthed om kollektivet opdyrkes. Dette moralske kodeks 
søger således at skabe samskabelse, hvor alle mødedeltagere engagerer sig ligeligt. 
Denne styring kan betegnes som det Dean (2006) kalder præstationsteknologier. Den 
søger for det første at optimere præstationsadfærd, da den installerer en tro på, at to 
hoveder tænker bedre end et. Derudover udformes en styring med udgangspunkt i en 
idé om, at alle de involverede skal deltage ligeligt, hvormed individerne transformeres 
til kalkulerbare størrelser ud fra deres individuelle taletid. Selvom denne styring 
fremstår som en løsning på ovenstående problematik, så producerer den ligeledes 
sin egen problematik. Jeg viste i afsnit 6, hvordan det betragtes som problematisk, 
når mødedeltagere ikke føler, at de bidrager til mødet. Netop denne problematik 
synes at blive stimuleret af denne styring, da en nivellering af taletid bl.a. medfører at 
mødedeltagere skal være opmærksomme på kollektivet og ties af facilitatoren, i så fald 
de bliver for dominerende.

Tragikken opstår således ved at styringen i sit forsøg på at løse de problematikker, 
som den selv identificerer, stimulerer andre problematikkers opkomst, hvormed den 
aldrig kan gøre sig selv tilfreds. Jeg har visualiseret ovenstående tragik i figur 17 på 
side 67. 
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Figur 17:  Tragik mellem individuel og kollektiv ledelse

Tragikken mellem planlæggende og uvidende ledelse

Jeg viste i afsnit 7, hvordan moralkodekset planlæggende ledelse gør mødedeltagerens 
egenskaber til styringens genstand. Ved at installere totaliserende økonomiske 
standarder for værdiskabelse, samt evaluerbare målsætninger i mødet, installeres et 
arbejde, der gør mødet forudsigeligt, hvilket er styringens mål. Dette fremstår som 
en præstationsteknologi, da den kan kalkulere med individer igennem skemaer, der 
forklarer deres økonomiske værdi, samt kan måle deres succes efterfølgende igennem 
evaluering af på forhånd opsatte målsætninger. Dean (2006:268) bemærker, hvordan 
præstationsteknologier vil genskabe tillid. Det betragtes netop som genskabelse 
af tillid til møder, når facilitering forsøger at gøre dem værdiskabende, da det 
problematiseres, at de ikke er netop dette. Der antages således, at møder ikke skaber 
tilstrækkelig værdi (jf. afsnit 6), hvormed planlægning kan afhjælpe dette. Planlægning 
og især forudsigeligheden som moralsk ideal synes dog ikke udelukkende at afhjælpe 
problematikker - den stimulerer nemlig andre. Ved at skabe forudsigelighed omkring 
mødet og dets operationer synes den nemlig at stimulere problematikken omkring at 
udsagn på møder er forudsigelige og bidrager ikke til noget nyt.
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Netop problematikken omhandlende produktion af forudsigelige udsagn søges løst, 
ved det jeg kaldte for uvidende ledelse. Ved at gøre mødedeltagerens iboende latente 
potentialer til styringens genstand, og arbejde individuelt med at mødedeltageren 
tænker sig selv som en kontingent størrelse, hvor der kan opdages nye egenskaber 
og kapaciteter, søger styringen at realisere nye potentialer. Denne iagttages som 
en handlingsteknologi, da den arbejder med at styrke og udvikle nye kapaciteter, 
egenskaber og evner, og derigennem myndiggøres mødedeltageren. Utilfredsheden med 
det aktuelle er netop det, der gør, at facilitering kan imødekomme problematiseringen 
af forudsigelige udsagn. Denne løsning opdyrker dog en anden problematik, som 
facilitering selv identificerer. Den stimulerer nemlig den problematik, at der ingen 
afslutning er på de fleste emner, da denne styringsform ikke har interesse i at lukke 
kontingens, men derimod vil åbne. Styringen er selv klar over denne udfordring, da 
den anerkender, at ”Planlægning i et turbulent miljø lyder som et oxymoron. Næsten 
lige så snart planer er lavet, skal de modificeres.” (Hogan 2003:231). Facilitering 
bekræfter således de komplekse krav, der stilles til facilitatoren, der må planlægge 
fleksible processer, og på den måde operere mellem fiksering og åbning af kontingens.

Tragikken opstår således på samme måde som før. I sit forsøg på at løse en problematik 
stimuleres en anden, hvorfor styringen ikke kan håndtere den kompleksitet som den 
selv skaber. Jeg har visualiseret ovenstående tragik i figur 18 nedenfor: 
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Figur 18: Tragik mellem planlæggende og uvidende ledelse  
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Den indre utilfredshed

Jeg har ovenfor vist, hvorledes facilitering i sin mangfoldighed af moralske kodekser 
utilsigtet producerer tragiske omstændigheder for ledelse. Tragikken skal forstås 
således, at den selv stimulerer de problematikker den problematiserer, hvormed den 
aldrig kan gøre sig selv tilfreds.

Det er samtidig en tragik, der spændes ud mellem totaliserende og individualiserende 
styring. Der er som om, at de totaliserende styringsformer (kollektiv og planlæggende 
ledelse) begge producerer problematikker, der kan løses af individualiserende styring 
(individuel og uvidende ledelse). Samme dynamik synes dog også at gælde den anden 
vej rundt, hvorfor det bliver en umulighed at handle moralsk ud fra forskrifterne. Det 
er en form for antagonistisk styring, forstået på den måde at den modsætter sig selv og 
udfordrer sine egne dogmer. Det er en styring, der på forhånd er dømt til ikke at lykkes, da 
handlingsteknologier vil blive mødt med et krav om præstationsteknologier og omvendt. 
Eksempelvis vil styringen i præstationsteknologierne underminere de frie og oplyste 
individer, der skabes i handlingsteknologierne, ligesom handlingsteknologierne gør det 
umuligt at producere kalkuler- og evaluerbare individer, som præstationsteknologierne 
forsøger. Set i det lys er facilitering et ledelsesprogram, der i sit forsøg på at reorientere 
et praksisregime mod nye dogmer, leverer en styring, der avler mere styring, da den 
ikke kan tilfredsstille sig selv. For at opretholde en hensynstagen til alle moralske 
forskrifter bliver styringen således nødt til at problematisere det, den selv skaber, og 
oscillere imellem forskellige styringsformer.

Svaret på, hvordan facilitering opererer i spændingsfeltet mellem totaliserende og 
individualiserende styring, som er kendetegnet ved governmental styring, må derfor 
være at det gør den ved at installere en tragik og umulighed imellem de to størrelser. 
Den problematiserer det den selv skaber, og arbejder således skizofrent med to 
modsatrettede forventninger.

9.0 Diskussion af diagnostiske 

positioner
I dette afsnit skifter diskussionen karakter og bliver mere perspektiverende, da jeg 
med udgangspunkt i Andersen & Pors (2014) samt Georg Simmels diagnose Tragedy 
of Culture vil pege på lignende tematikker og diskutere forskningsmæssig relevans, 
for til sidst at vise hvorledes resultaterne kan indgå i diagnose af vores samtid. Det 
er dermed ambitionen med dette afsnit, at skrive mine resultater ind i et bredere 
forskningsfelt.
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9.1 Facilitering som velfærdsledelse

Analysen har søgt at vise, hvordan ledelsesteknologien facilitering, udfolder sig som 
et program indenfor praksisregimet mødeledelse. Analysen har dermed et formål om, 
kun at beskrive de styringsmekanismer, som facilitering udfolder og frasiger sig en 
generel diagnose over moderne ledelse. Derfor findes det interessant, at se på tværs 
af den moderne ledelseslitteratur, og diskutere hvorvidt samme mekanismer som 
fremanalyseret i facilitering, også er på spil i andre former for velfærdsledelse7. Jeg vil 
derfor, med udgangspunkt i Andersen & Pors (2014), fremskrive flere lighedspunkter 
imellem mine analytiske resultater og deres diagnose af velfærdsledelse gennem de 
sidste 100 år, hvorefter jeg vil komme med en kritik af deres, som jeg vil argumentere 
for, til tider forsimplende fremstilling af udviklingen. 

Andersen & Pors (2014) definerer den fagligt ansvarlige velfærdsorganisation, som 
opstår fra ca. 1960. Her er der tale om et organisationstype, der handler ansvarligt, 
når den tager et ” […] substantielt ansvar for, at de problemer, som er relevante i 
forhold til formålet, bliver håndteret og løst tilfredsstillende.” (Ibid.:122). Den ” 
[…] muliggør, at man oppefra kan tænke i input-output i forhold til institutionen” 
(Ibid.:122). Medarbejderen i denne organisationstype opstår som en fagligt ansvarlig 
medarbejder, der defineres ud fra hans egenskaber inden for specifikke faglige 
felter som eksempelvis lærerprofessionen. Lignende ledelsesprincipper gør sig også 
gældende i den moralske standard, jeg kaldte planlæggende ledelse. Her blev det 
vist, hvordan facilitering arbejder med planlægning og forudsigelighed som ideal for 
at skabe synlighed omkring værdiskabelsen på mødet, hvorigennem medarbejderens 
egenskaber og kvalifikationer opstår som forudsigelige og faglige. Jeg viste ligeledes, 
hvordan teknikker som Facilitatorkompasset og Handlingsplaner arbejder med en 
input-output logik, der som nævnt ovenfor medfører, at ledelsen kan tage ansvar for 
organisationens værdiskabelse. 

Andersen & Pors (2014) definerer derudover den strategiske velfærdsorganisation, 
som opstår fra ca. 1980. Det er en organisationstype, der er mere ” […] refleksiv om 
sine målsætninger […]” (Ibid.:123), og der kommer andre medarbejderkategorier 
på spil i denne refleksivitet. Medarbejderen betragtes her igennem et kærligt blik og 
en pædagogisk kodificering, hvormed blandt andet medarbejderbegrebet den hele 
medarbejder opstår. Forskellen mellem rolle og person brydes derfor ned. Samme 
ledelsesmekanismer ses, når facilitering installerer det moralsk kodeks individuel 
ledelse, hvor individet sættes i centrum. Her konstrueres unikke individer, og ledelsen 
stiller sig heller ikke her tilfreds med udelukkende at se den professionelle rolle. 
7 Med velfærdsledelse refererer jeg til de analyser af moderne ledelse, der over de sidste 10-15 år er udfoldet af forfattere 

som Villadsen, Andersen & Pors og Raffnsøe, som undersøger, hvordan moderne ledelse udfolder sig.
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Facilitering vil bag om denne og inddrage personen i ledelsen ved at spørge ind til 
eksempelvis hans musikalske præferencer eller beskrive hans egenskaber ved hjælp af 
en personlig semantik, der tematiserer andre kapaciteter end professionelle.

Den potentielle velfærdsorganisation kalder Andersen & Pors (2014) de 
organisationstyper, der opstår fra ca. 2000. Denne organisationstype er kendetegnet 
ved at ”synliggøre dens egne organisatoriske strukturer [så den] ikke begrænser 
dens evne til at tænke nyt eller handle anderledes end planlagt. […] Den potentielle 
organisation forholder sig altså til sig selv som proces” (Ibid.:125). Medarbejderen 
skal således arbejde med denne potentialitet, hvormed at synliggørelse af ”social 
kontingens i medarbejderens selvforhold og i alle sociale relationer i organisationen” 
bliver en af styringsfunktionerne (Ibid.:228). Samme mekanismer ses, når facilitering 
forsøger at åbne kontingens i det moralske kodeks, jeg kaldte uvidende ledelse. Her 
udvikles selvreflekterende medarbejdere, der skal tænke sig selv som en kontingent og 
uafsluttet størrelse, ligesom at møderummet skal være fleksibelt og kunne udfordre 
vante rammer. Ved at være utilfreds med det aktuelle understreger dette moralske 
kodeks processen, der altid er fortløbende.

Hvilket formål tjener denne sammenligning af analytiske resultater så? For det første 
viser den, at facilitering og de styringsmekanismer, som den aktiverer, ikke er et 
isoleret ledelsesfænomen. Der er anden forskning, som påpeger samme tendenser 
ved velfærdsledelse. For det andet antyder denne analyse et interessant perspektiv 
ved Andersen & Pors’ (2014) undersøgelse af velfærdsinstitutionens udvikling med 
udgangspunkt i offentlig ledelse. Med en erklæret ambition om ” […] at diagnosticere 
samtidens velfærdsledelse” (Ibid.:14) viser de, hvordan ledelse har gennemgået en 
udvikling igennem forskellige organiserings- og ledelsestyper fra 1900 og til nu. Som 
det ses i figur 19 visualiseres udviklingen med en trappe, der som grafisk element 
indikerer, at de forskellige organisationstyper overtager hinanden og efterlader de 
andre i historien. Ligeledes beskrives, at ”Vi [Andersen og Pors] vil vise, hvordan det 
formelle hierarki er blevet omskabt til en supervisionsforvaltning og senere endnu til 
det, vi kalder en potentialitetsforvandling” (Ibid.:79) ligesom der anvendes udsagn 
som ” […] gror en ny forvaltning frem.” (Ibid.:86). 

Figur 19: Velfærdsinstitutionens selvstændiggørelse  

(Andersen og Pors 2014:121)
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Jeg plæderer for, at både visualiseringen og citaterne indikerer, at forskellige 
styringsformer overtager hinanden, hvilket jeg viste i min analyse og diskussion af 
facilitering, er en forsimpling, da disse styringsformer eksisterer i sameksistens 
i moderne ledelsesprogrammer. Denne analyse viste netop, hvordan forskellige 
styringsformer i moderne styringsprogrammer, som eksempelvis facilitering, 
eksisterer sammen, og hvordan denne sameksistens producerer konkrete udfordringer 
for styringen. Analysen viste, hvordan nye styringsformer ikke blot overtager gamle 
dogmer, men blot bidrager til en mere komplekst og mangfoldig styring, hvor 
modsatrettede forventninger og krav installeres i styringens moralske kodeks. For mig 
er der ingen tvivl om, at Andersen og Pors (2014) er bevidste om denne simplificering 
af den praktiske udfoldning af moderne styring. Dog ændrer det ikke på, at de i deres 
analyser ikke bidrager med viden om, hvad der sker, når styringsformer eksisterer 
sammen, og hvilke udfordringer det skaber. Der synes til tider i forskningen om 
velfærdsledelse at være en større interesse i at fremanalysere the next big thing inden 
for styringslogikker, end der er interesse for, at undersøge sameksistensen af det 
eksisterende. 

I dette blik fremstår formålet og den forskningsmæssige relevans for min analyse 
mere klar: i stedet for blot at undersøge hvordan styring installerer nye styringsformer 
må vi ligeledes analysere, hvordan deres bestemte ledelsesprogrammer installerer 
modsatrettede styringskrav til ledelse og medarbejdere. I stedet for blot at kigge på nye 
styringsfænomener må vi altså også undersøge, hvordan nye styringslogikker indgår i 
et komplekst samspil med de gamle.

9.2 Facilitering som Tragedy of Culture

Jeg vil i dette afsnit forsøge at trække nogle overordnede pointer ud af min analyse, og 
med udgangspunkt i Georg Simmels begreb om Tragedy of Culture diskutere hvordan 
individet kan siges at være omspundet af en tragik, der ikke blot er kendetegnet ved 
moderne liberal ledelse, men er et decideret kendetegn ved den moderne kultur. Jeg skal 
understrege, at jeg stadig bevæger mig på et diskuterende niveau, hvor grænserne for 
analysens udsigelseskraft udfordres, og i dette lys skal dette afsnit måske læses som et 
oplæg til diskussion af begrebet Tragedy of Cultures rolle i moderne ledelsesforskning 
eller som udgangspunkt for videre forskning. Jeg starter med at præsentere min 
læsning af Tragedy of Culture, hvorefter jeg vil diskutere dets relevans med facilitering 
som ledelsesprogram.

Jeg har tidligere med udgangspunkt i Foucault (1984) præsenteret min forståelse af 
moral og moralkodeks i denne opgave, der begge opstår som dynamiske størrelser, som 
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installerer et bør i styringen (jf. afsnit 4.1). Simmels (2010) betragter heller ikke moral, 
som noget, der kan forstås i statiske termer, men er i stedet en del af den permanente 
bevægelse i livet (s.110-111). For ham er moralske idealer yderligere en forpligtelse, 
der installeres overfor individet gennem de to kategorier ”actuality” og ”ought”. Disse 
er nøglekategorier, da det giver Simmels muligheden for at adressere moral som den 
fortløbende proces, hvor individuelt liv samler sig om spændingen mellem grænserne 
for det aktuelle og de krav, der altid overskrider aktualiteten, hvad han kalder ”ought” 
(Costea et al. 2012:26). 

Simmels definerer kultur som ”Sjælens vej til sig selv” (Simmels 1911:183 i: Ørnstrup 
1989:73) og understreger, at kultivering refererer til en indirekte oprigtighed i 
genstanden, hvormed kulturen må ligge præformeret i den. Han skelner yderligere 
mellem objektiv og subjektiv kultur. Objektiv kultur defineres som kulturelle former, 
der eksisterer over individer og subjektiv kultur som den levede erfaring for det konkrete 
subjekt (Costea et al. 2012:32). Han definerer Tragedy of Culture i sammenhængen 
mellem kultur og hans forståelse af moral som beskrevet ovenfor:

”Creative life is constantly producing something that is not life, that somehow destroys 
life, that opposes life with its own claims. Life cannot express itself except in forms which 
have their own independent existence and significance. This paradox is real, ubiquitous 
tragedy of culture […]” 

(Simmel 1997:94)

I dette perspektiv opstår det moralske kodeks som facilitering installerer for både 
medarbejder og leder som en glimrende eksemplificering på Tragedy of Culture. 
Facilitering producerer nemlig et kulturelt objekt i form af den ideelle leder og den 
ideelle mødedeltager, der opstår som særdeles komplekst, mangfoldigt og flertydigt. 
Dvs. at netop i forsøget på at være repræsentant for den gode ledelse, der sigter mod 
menneskelig opblomstring, produceres i stedet en tragik. Det tvetydige forventnings-
pres, som facilitering installerer i styringen betyder, at individet altid kan, og forventes, 
at være noget mere, end hvad han er. Netop dette mere repræsenterer overskuddet af 
muligheder, krav og forventninger, der stilles til individet. Det er denne idealforestilling 
om eksempelvis den både kollektivt og individuelt fokuserede mødedeltager eller 
leder, der både skal kunne åbne og lukke kontingens i mødesituationen, der danner 
det uopnåelige og uendeligt objektiverende kulturindhold, som Simmels kalder 
”more-than-life” (2000:16). Dette mere som individet skal forholde sig til, er altså 
netop den objektive kultur, som står i skærende kontrast til det subjektive, konkrete og 
personlige liv som individet oplever. Det er præcist imellem disse to former for kultur 
at tragedien opstår:
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”[Culture] produces objective creations on which it expresses itself and which for their 
part, as life´s containers and forms, tend to receive its further flows–yet at the same time 
their ideal and historic determinacy, boundedness and rigidity sooner or later come into 
opposition and antagonism with ever-variable, boundary dissolving, continuous life. Life 
is continually producing something on which it breaks, by which it is violated” 

 
(Simmels 2000:103).

Tragedien opstår i måden, hvorpå individet udsættes for forskellige idealforestillinger, 
der produceres som objektive kreationer. Disse kreationer er netop udtryk for 
ovenstående objektive kultur som er defineret ovenfor. Individet skal aspirere mod 
til tider umulige forventningskrav om altid at være noget mere end han er, hvormed 
den levede erfaring, den subjektive kultur, aldrig vil opleves som den objektive kultur 
foreskriver. Det tragiske er nemlig, at individet som tidligere beskrevet, ikke kan være 
det hele. Det er umuligt at kunne udfylde det komplekse net af forventninger, som 
facilitering stiller til ham, hvormed tragedien optræder. Det ought som facilitering 
installerer overfor individet kan umuligt opretholdes, hvormed den subjektive 
oplevelse bliver en tragisk en af slagsen præget af utilstrækkelighed. Eller sagt på 
en anden måde bliver diskrepansen mellem ought og actuality umulig lukke for det 
aktuelle. At optræde moralsk korrekt bliver en praktisk umulighed. Der er dermed 
tale om en anden tragik end beskrevet i afsnit 8. Her var tale om en tragisk styring i 
kraft af, at den ikke kunne opretholde det den selv lover. I dette afsnit er der tale om 
et tragisk forhold for individet, da det umuligt kan imødekomme de krav, der stilles. 
Således diskuterer dette afsnit, hvordan individet oplevelse af styringen er en tragisk 
en af slagsen.

For at binde sløjfe om de to delkomponenter i dette afsnit, kritikken af Andersen 
og Pors (2014) og Tragedy of Culture, vil jeg afslutte med en lille refleksion: Når de 
styringsmekanismer, der er på spil i dag (i facilitering red.) kan rummes i en pointe, 
som Simmels fremlagde for over 100 år siden, har de diagnoser, som Andersen og 
Pors fremsætter, den nødvendige distance til historien til at vide, at de ikke er en del af 
noget større? Er man i gang med at udvande begrebet samtidsdiagnose, ved at kalde 
eksempelvis potentialisering for diagnose? Måske kan begrebet tendens i højere grad 
kan rumme den usikkerhed, der er i at skrive historie i sin samtid, og stadig forholde 
sig åben for at flere tendenser kan være en del af forkromede samtidsdiagnoser? På 
et tidspunkt må man i mindste fald tage en diskussion i den akademiske verden, 
omhandlende konsekvenserne af at kalde fænomener i vores samtid for diagnoser.
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10.0 Konklusion
Med diskussionen færdiggjort er alle spørgsmål, der blev rejst i problemformuleringen, 
besvaret, og specialet kan nu konkluderes. Målsætningen for konklusionen er, at få 
enkeltdelene i opgaven samlet, således at helheden træder frem. Konklusionen følger 
problemformuleringen i den forstand, at der først bliver svaret på underspørgsmålene 
for at kunne svare på det overordnede problem. Dette udsprang af en problemstilling, 
der tematiserede de mangfoldige og flertydige optimeringsambitioner som facilitering 
lover i deres kommunikation. 
Hvordan installerer facilitering specifikke moralske kodekser som 
ledelsessprogram, og hvordan udfordrer disse udøvelsen af ledelse? 

Specialet begyndte med en præsentation af det teoretiske og analysestrategiske 
afsæt. Her blev facilitering konstrueret som et program indenfor praksisregimet 
mødeledelse, som det forsøger at reorientere mod nye mål. Analysestrategisk blev 
der truffet et valg om at følge Deans (2006) governmentality-analyse og anvende 
Foucaults governmentality-begreb som afsæt. Reorienteringen mod nye mål medførte, 
at jeg indledte kapitel 3 med at spørge: Hvordan problematiserer facilitering 
mødeledelse? Jeg fremskrev fire problematiseringer: 1) At mødedeltagere sidder til 
møder uden at bidrage med noget. 2) At kollektivet ikke er i stand til at bygge videre 
på mødedeltagernes idéer, således at der opstår synergier og samarbejde. 3) At møders 
værdiskabelse er mangelfuld, da møder i dag ikke fører til hverken fremdrift eller 
beslutninger, hvormed de spilder tid og ressourcer. 4) At møder ikke at bidrager til 
medarbejdernes selvrealisering, da de er erfaringsbaserede og bidrager til forudsigelige 
udsagn. 

Resultaterne blev taget med over i den governmentality-analyse, som søgte at besvare 
spørgsmålet: Hvordan installerer facilitering forventnings-strukturer mod 
bestemte kodekser for moralsk adfærd? Jeg argumenterede for, at facilitering 
installerer fire kodekser for moralsk korrekt adfærd, der hver især blev udledt af 
bestemte synlighedsfelter, styringsteknikker, vidensformer og subjektiveringer. 

Det første moralske kodeks kaldte jeg individuel ledelse, og her gøres 
mødedeltagerens individuelle egenskaber til styringsgenstand. Ved at synliggøre 
individuel meningsskabelse som erklæret mål for facilitering samt inddrage en 
række individualiseringsteknikker, bliver grænsen mellem den private person og 
den professionelle rolle radikalt overskredet. Vidensformen positiv psykologi danner 
bagtæppe for disse styringsmekanismer, hvilket medfører at styringen arbejder med 
at opdyrke subjekternes selvtillid igennem en insisteren på deres styrker frem for 
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svagheder. Disse forhold producerer den hele individuelle mødedeltager, der for 
at opnå legitimitet skal konstruere sig selv som unikt individ med bestemte evner, 
og den meningsskabende facilitator, der interesserer sig for mødedeltagerens 
meningsskabelse samt konstruerer deres individualitet i positive rammer. Der udføres 
således et individuelt empowerment-arbejde, hvorigennem mødedeltagerens selvtillid 
og særegne egenskaber opdyrkes, hvormed styringen søger at producere individuelle, 
unikke individer, der bruger sin egen unikke individualitet i mødet.

Det andet moralske kodeks kaldte jeg kollektiv ledelse, og her gøres mødedeltagerens 
samarbejdsevner til styringsgenstand. Ved at synliggøre sammenhold og samarbejde 
samt installere en række deltagelsesteknikker, søges ikke bare taleforholdet, men 
også magt og ansvar nivelleret i gruppen. Dette bygger på vidensformen co-creation, 
hvor samskabelse og teamet kommer i centrum. Her produceres den samskabende 
mødedeltager, der skal arbejde med en dobbeltbevidsthed på sig selv og på gruppen, 
således at han finder den rigtige balance for sin personlige involvering, mens den 
demokratiserende facilitator må finde den udsøgte mellemgrund, hvor han formår at 
aktivere gruppen uden at fremstå som en autoritet selv. Det er et arbejde, der udføres 
gennem et totaliserende blik på hele gruppen, med henblik på at skabe synergier og 
samskabelse.

Det tredje moralske kodeks kaldte jeg planlæggende ledelse, og dette gør også 
mødedeltagerens egenskaber til styringens genstand. Her bliver mødet synliggjort 
gennem grafer og tabeller, der viser møders tidsforbrug og lønomkostninger, 
mens planlægningsteknikker skal forudsige, hvilken værdi møder producer. Dette 
bunder i økonomien som vidensform, der har det distinkte formål at øge mødets 
effektivitet, men som her udkrystaliserer sig i planlægning af mødet. Dette skaber 
den forudsigelig mødedeltager, hvis faglighed som professionelt individ skal kunne 
forudsiges og planlægges med, mens den planlæggende facilitator skal legitimere 
sig selv igennem hans planlægnings- og forudsigelighedsevner. Det er et arbejde, der 
gennem totaliserende økonomiske standarder, søger at skabe forudsigelighed om 
mødedeltagerens egenskaber, således at han kan indgå i planlægning.

Det fjerde moralske kodeks kaldte jeg uvidende ledelse, hvor de iboende latente 
potentialer gøres til styringens genstand. Her bliver mødelokalet synliggjort som 
dynamisk og fleksibelt, således at styringen er forberedt på det ubekendte. Derudover 
installeres en række realiseringsteknikker, der søger efter latente og ukendte forhold. 
Dette bygger på en viden om potentialisering, hvor der altid søges efter at blive noget 
andet end man er. Her produceres den selvrefleksive mødedeltager, der tænker sig selv 
som en kontingent størrelse og konstant skal genopfinde sig selv, mens den spørgende 
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facilitator skal lede på noget, der ikke eksisterer, hvormed spørgsmål kommer i 
centrum. Det er et individualiserende arbejde, der søger at opdyrke nye og ukendte 
egenskaber og kapaciteter, med et mål om at opdage og realisere disse potentialer.

Med dette udgangspunkt kunne jeg udfolde en diskussion, der svarede på: Hvordan 
opstår der indre spændinger i facilitering mellem totaliserende 
og  individualiserende ledelse? Ved at iagttage min empiri som en iagttagelse, 
kunne jeg vise, hvordan styringen opererer med to iboende tragikker, der begge 
oscillerer mellem totaliserende og individualiserende styring – handlings- og 
præstationsteknologier. Den første tragik opstår mellem individuel og kollektiv 
ledelse, hvor målet om at producere unikke individer stimulerer den problematik, at 
kollektivet ikke formår at lave samskabelse. Dette bliver løst ved at nivellere magt og 
ansvar i gruppen, men i den bevægelse stimuleres en anden problematik: det manglende 
individuelle bidrag, som individuel ledelse netop er svaret på.  Den anden tragik opstår 
mellem planlæggende og udvidende ledelse, hvor målet om at producere forudsigelige 
individer stimulerer problematikken omkring de udsagn, der fremføres på møder tit 
er forudsigelige. Det løses dog ved at installere et individualiserende arbejde, der søger 
at realisere latente potentialer ved mødedeltagere og mødet. Dette stimulerer dog 
en helt anden problematik omhandlende møders manglende fixering af kontingens. 
Tragikkerne medfører at facilitering er en styring, der er dømt til at mislykkes, da 
handlingsteknologier vil blive mødt med et krav om præstationsteknologier og 
omvendt. Styringen er således konstant nødt til at problematisere det, den selv skaber, 
hvormed styring vil avle mere styring.

Jeg diskuterede yderligere med udgangspunkt i Andersen & Pors (2014), hvordan 
denne konklusion peger i retning af, at moderne ledelsesforskning skal intensivere 
sin analyse af de indre dynamikker imellem forskellige former for styring, i stedet 
for blot at fremanalysere nye logikker og diagnoser. Man må analysere, hvordan 
nye ledelsesfænomener optræder i sameksistens med tidligere og skaber komplekse 
ledelsesudfordringer netop i deres sameksistens.

Til sidst diskuterede jeg, hvordan facilitering kan iagttages som Tragedy of Culture. 
Tragedien opstår i facilitering i måden, hvorpå individet udsættes for forskellige 
idealforestillinger, der produceres som objektive kreationer. Individet skal aspirere 
mod til tider umulige, og til alle tider komplekse, forventningskrav om altid at være 
noget mere end han er. Det tragiske er nemlig, at individet ikke kan være det hele på 
én gang. Det er umuligt at kunne udfylde det komplekse net af forventninger, som 
facilitering stiller til ham, hvormed tragedien optræder. Det ought, som facilitering 
installerer overfor individet, kan umuligt opretholdes, hvormed den subjektive 
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oplevelse bliver en tragisk en af slagsen præget af utilstrækkelighed.

På bagkant af dette kan der konkluderes, at der i forsøget på at løse de opstillede 
problematiseringer ved mødeledelse installeres en styring, der gennem komplekse 
og mangfoldige moralske kodekser, installerer en tragisk ledelsesform, der udfordrer 
sin egen udøvelse. Dette resultat peger i retning af, at man i den moderne ledelses 
genealogi må undersøge nye styringsformer i deres sameksistens med tidligere, 
hvormed Simmels begreb om Tragedy of Culture fremstår som et oplagt perspektiv at 
undersøge disse indre dynamikker i moderne styring ud fra.



 TRAGISKE FORVENTNINGER
.............................................................................................................................................................................

   I   79 

Litteraturliste

Empiri

Bens, Ingrid (2012): Facilitating with Ease: Core Skills for facilitators, team lead-
ers and members, managers, consultants, and trainers. John Wiley and Sons, Inc. 
San Fransisco.

Carlsen, Anne Weber (2015a): Procesrapport. Ikke udgivet, vedlagt som Bilag 1. 

Carlsen, Anne Weber (2015b): Frihed, lighed, lederskab. Ikke udgivet, vedlagt som 
Bilag 2. 

Hogan, Christine (2002): Understanding facilitation: Theory & Principles. Kogan 
Page Limitied, London. 

Hogan, Christine (2003): Practical Facilitation: A toolkit of Techniques. Kogan 
Page Limited, London. 

Ravn, Ib (2008a): Mening i arbejdslivet: Definition og konceptualisering. Tidsskrift 
for arbejdsliv årg. 10, nr 4.

Ravn, Ib (2008b): Mening i arbejdslivet - Teori og praksisudvikling. Erhvervsp-
sykologi Vol. 6 No. 4 pg. 44.73

Ravn, Ib (2011): Facilitering: ledelse af møder der skaber værdi og mening. Hans 
Reitzels Forlag, København 

Ravn, Ib & Petersen, Vibeke (2015): Skolens teammøder: Facilitering og reflek-
sive processer. Samfundslitteratur, Frederiksberg C. 

Wanscher, Tore; Nielsen, Andreas Rønne & Rørbæk, Maria (2007): Netværksst-
edet: Håndbog i design og facilitering af netværk. Jurist- og økonomiforbundets 
forlag, København Ø. 

Weidner, Michael (2005): Møder med mening og mål – arbejd effektivt med faci-
litering. Jyllands-Postens Forlag, København. 

Bøger og artikler
Andersen, Niels Åkerstrøm (1999): Diskursive Analysestrategier. Foucault, Ko-
selleck, Laclau, Luhmann. Nyt fra samfundsvidenskaberne, København. 

Andersen, Niels Åkerstrøm (2008): Legende magt. Hans Reitzels Forlag, Køben-
havn.

Andersen, Niels Åkerstrøm & Pors, Justine Grønbæk (2014): Velfærdsledelse: 
Mellem styring og potentialisering. Hans Reitzels Forlag, København. 

Costea, Bogdan, Amiridis, Kostas, & Crump, Norman (2012). Gruduate Employ-
ability and the principle of potentiality: An Aspect of the Ethics of HRM. Journal of 
Business Ethics No 111 s. 25-36. 



 TRAGISKE FORVENTNINGER
.............................................................................................................................................................................

   I   80 

Dean, Mitchell (1994): Critical and effective histories: Foucault’s methods and his-
torical sociology. Routlegde, London. 

Dean, Mitchell (1999): Governmentality – Power and rule in Modern Society. Sage 
Publications, London. 

Dean, Mitchell (2006): Governmentality – Magt og styring i det moderne sam-
fund. Forlaget Sociologi, Frederiksberg. 

Foucault, Michel (1982): The Subject and The Power. Critical Inquiry, vol. 8, No. 4, 
pp. 777-795. The University of Chicago Press. 

Foucault, Michel (1994): Brugen af nydelserne: Seksualitetens historie 2. Oversat 
af Mogens Chrom Jacobsen (2004). Det Lille Forlag. Frederiksberg. 

Foucault, Michel (1988): The political tehnology of individuals i Hutton m.fl. (red): 
Technologies of the self, The University of Massachusetts Press, Amherst.

Foucault, Michel (1991a): Governmentality i: Burchell, G. et al.: The Foucault Ef-
fect. The University of Chicago Press, Chicago. 

Foucault, Michel (1991b): Questions of Method i: Burchell, G. et al.: The Foucault 
Effect. The University of Chicago Press, Chicago.

Foucault, Michel (1997a) On the Genealogy of Ethics: An Overview of Work in Pro-
gress. P. Rabinow (red): Ethics, Subjectivity and Truth, s. 253-280, New York, New 
York Press. 

Foucault, Michel (1997b): ”Technologies of the self”, in The essential works of 
Michel Foucault, vol. 1, The New York Press, New York. 

Foucault, Michel (1997c): Polemics, Politics and Problematizations, interview med 
M. Foucault af P. Rabinow, i Ethics, vol. 1 i Essential Works of Foucault, The New 
Press, London.

Foucault, Michel (1998): Viljen til Viden. Seksualitetens historie 1. Oversat af Søren 
Gosvig Olesen. Det lille Forlag Frederiksberg.

Foucault, Michel (2002): Overvågning og straf. Fængslets fødsel. Oversat af Mo-
gens Chrom Jacobsen. Det lille Forlag Frederiksberg.

Foucault, Michel (2003): Galskabens historie i den klassiske periode. Det Lille 
Forlag, København. 

Foucault, Michel (2009): Security, Territory, Population, Palgrave MacMillan, 
London.

Gordon, Colin (1991): Governmental Rationality: An introduction, i: Burchell, G. 
et al.: The Foucault Effect. The University of Chicago Press, Chicago.

Jensen, Fogh Jensen (2002): Indledning s.7-14, i: Foucault, Michel: Overvågning 
og straf. Det lille forlag. Frederiksberg. 

Jensen, Fogh Jensen (2005): Mellem ting: Foucaults Filosofi. Det lille Forlag, Vi-
borg. 

Karlsen, Mads Peter & Villadsen, Kaspar (2007): Hvor skal talen komme fra? Di-
alogen som omsiggribende ledelsesteknologi. Dansk Sociologi (vol. 18, nr. 2) s. 7-28. 



 TRAGISKE FORVENTNINGER
.............................................................................................................................................................................

   I   81 

Kneer, Georg & Nassehi, Armin (1997): Niklas Luhmann: Introduktion til teorien 
om sociale systemer. Hans Reitzels Forlag. 

Knudsen, Morten (2009): Working Paper. En guide til litteratur om metode, anal-
ysestrategi og videnskabsteori. 

Lindgren, Sven-Åke (2005): Michel Foucault, i: Andersen, Heine & Kaspersen, 
Lars Bo: Klassisk og Moderne Samfundsteori. Hans Reitzels Forlag, København. 

Prahalad, C.K. & Ramaswamy, V. (2004). Co-Creation Experiences: The Next 
Practice in Value Creation. Journal of Interactive Marketing. Volume 18, Number 
3. 

Pearson, M (2002) Mapping the group, communication with the author, Septem-
ber 18.

Raffnsøe, Sverre. Gudmand-Høyer, Marius & Thanning, Morten S. (2008): 
Foucault. Samfundslitteratur, Frederiksberg. 

Reffnsøe, Sverre & Staunæs, Dorthe (2014): Learning to stay ahead of time: mov-
ing leadership experiences experimentally. Management & Organizational History, 
2014, Vol.9(2), p.184-201.

Romano, N., and Nunamaker, J.F. (2001). Meeting Analysis: Findings from re-
search and practice. Proceedings of the 34th Hawaii International Conference on 
System Sciences, Hawaii, USA.

Rose, Nikolas (1999):  Powers of Freedom: Reframing Political Thought. Cam-
bridge University Press. 

Seligman, Martin E.P.  & Csikzentmihalyi, Mihaly (2011): Positiv psykologi: en 
introduktion i Knoop, Hans Henrik & Lyhne, Jørgen: Positiv Psykologi – Positiv 
Pædagogik. Dansk psykologisk forlag, Virum. 

Simmel, Georg (2010): The View Of Life. The University of Chicago Press, Chicago.

Simmel, Georg (1997): Simmel on Cuture: Selected writings. Edited by David Fris-
by and Mike Featherstone. Sage Publications, London.

Sløk, Camilla og Villadsen, Kaspar  (2008): Ledelse i folkekirken: Betingelser for 
selvledelse i den danske folkekirke. Hans Reitzels Forlag. København.

Villadsen, Kaspar (2002): Michel Foucault og kritiske perspektiver på liberalis-
men – Governmentality eller genealogi som analysestrategi. Dansk Sociologi Vol. 
13.

Villadsen, Kaspar (2006a): Forord, i Dean, Mitchell: Governmentality – Magt og 
styring i det moderne samfund. Forlaget Sociologi, Frederiksberg.

Villadsen, Kaspar (2006b). Genealogi som metode – fornuftens tilblivelseshistorie 
i Bjerg, O. & Villadsen, K. Sociologiske metoder – fra teori til analyse i kvantitative 
og kvalitative studier. Forlaget Samfundslitteratur, Frederiksberg. 

Villadsen, Kaspar (2007): Magt og selvteknologi – Foucault aktualitet for velfærds-
forskning. Tidsskrift for velfærdsforskning, vol. 10, no. 3, pp. 156-167.



 TRAGISKE FORVENTNINGER
.............................................................................................................................................................................

   I   82 

Villadsen, Kaspar (2013a): Foucaults teknologier: det nye ”jernbur” eller virtuelle 
organisationsdiagrammer?. Nordiske Organisasjonsstudier 2013 - 15(2) side 55-77 
Fagbokforlaget.

Villadsen, Kaspar (2013b): Kapitel 17: Michel Foucault, i: Andersen, Heine & 
Kaspersen, Lars Bo: Klassisk og Moderne Samfundsteori. Hans Reitzels Forlag, 
København.

Ørnstrup, Henrik (1989): Personligheden og det sociale – en introduktion til det 
Georg Simmel, Aarhus Universitetsforlag, Århus.

Ørnstrup, Henrik (2005): Georg Simmel i: Andersen, Heine & Kaspersen, Lars Bo: 
Klassisk og Moderne Samfundsteori. Hans Reitzels Forlag, København.

Web
Facilitering (2016) http://www.facilitator.dk/content/kunder-1 - 17.06.16

Burkeman (2014): http://www.theguardian.com/news/oliver-burkeman-s-
blog/2014/may/01/meetings-soul-sucking-waste-time-you-thought - 17.06.16



 TRAGISKE FORVENTNINGER
.............................................................................................................................................................................

   I   83 

Procesrapport 
 
 
 

 
Facilitering i praksis 

18.-20. november 2015 
Aarhus 

 

 
    

 
 
 
 

Undervisning og dokumentation  
 

Anne Weber Carlsen 
  

 
 

BIlag 1



 TRAGISKE FORVENTNINGER
.............................................................................................................................................................................

   I   84 

 
2 

Facilitering i praksis 18.-20. november 2015 

Onsdag 18. november 
 
 
Program 
 

1. Velkommen 
2. Deltagerpræsentation 
3. Introduktion til facilitering 
4. Sådan arbejder vi 
5. Spørgehjørnet 

Frokost 
6. Lidt om læringsstile 
7. Facilitering i praksis (integreret øvelse) 
8. Walk and talk: Revision af læringsmål 
9. Tilbageblik på Dag 1. 

 
 
1. Velkommen 
 
Deltagerne blev mødt af en velkomstplanche med opfordring til at vælge sig den plads, hvor der lå et 
postkort, der fortalte noget om dem. 
 
Da alle havde fundet en plads, bød kursusleder og underviser Anne Weber Carlsen velkommen til 
Facilitering i praksis.  Anne er stifter af kursus- og konsulentvirksomheden Facilitator, der uddanner 
facilitatorer på åbne og interne kurser og faciliterer udviklings-, forandrings- og læreprocesser for offentlige 
og private virksomheder.  
 
Hun har arbejdet som konsulent, underviser og leder siden 1988. Under en udstationering som rådgiver i 
organisations- og ledelsesudvikling i Ghana (2001-2003) blev hun introduceret til facilitering som praksis i 
udviklingsarbejde og blev så begejstreret for den måde at arbejde på, at hun etablerede sig som selvstændig 
facilitator, da hun vendte hjem til Danmark i 2004.  
 
Hun er selv uddannet som facilitator på et intensivt 10-dages kursus i Tanzania i 2002 af sin sydafrikanske 
læremester Davine Thaw. Facilitering i praksis er baseret på den undervisning, hun selv har modtaget, og 
løbende udviklet gennem mere end 10 års undervisning og praksis som facilitator.  
 
Herefter gennemgik hun de mål, der er opstillet for dette grundkursus i facilitering: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Deltager-præsentation 
 
 
Hun spurgte, om disse mål var i overensstemmelse med deltagernes forventninger. Det var lige præcis det, 
de var kommet for.  
 
Og en servicemeddelelse: Kurset vil blive dokumenteret i tekst og billeder: Alle plancher m.v. vil blive 
afskrevet eller –fotograferet og samlet i en procesrapport, som deltagerne vil modtaget efter kurset. 
 

Når kurset er slut, har du: 
 
 større viden om facilitering, og hvordan du kan bruge det i dit arbejde 
 en model/framework for facilitering, Faciliteringskompasset, og kan bruge det i praksis 
 faciliteret en proces og fået feedback  
 fået svar på dine mest brændende spørgsmål om facilitering 
 større indsigt i rollen som facilitator og egne styrker og udviklingsmuligheder som facilitator 
 en værktøjskasse til facilitering  
 lyst til og mod på at bruge facilitering i dit liv og arbejde. 
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Det betyder i praksis, at deltagerne kan nøjes med at notere egne, personlige indsigter i den udleverede 
’lærebog’ (=kinabog). Dokumentationen har til formål at understøtte og fastholde indsigter og læring fra 
kurset. 
 
Kurset varer tre dage, fordi det er den tid, det tager at erfare, hvad facilitering er, dvs. at få viden til at 
bevæge sig fra hjernen og ud i hele organismen, så man ikke bare ved, hvad facilitering er, men også 
hvordan man gør.  
De tre dage er meget forskellige: Dagen i dag har fokus på at åbne kursets indhold og skabe fælles 
forståelser og en fælles platform for de kommende dages udforskning af facilitering som felt og som 
professionel praksis. Formiddagen vil bestå af undervisning, mens eftermiddagen giver mulighed for at 
omsætte teori til praksis i en større øvelse.  
 
Torsdag vil alle arbejde med at designe processer, og fire deltagere vil facilitere.  
 
Fredag faciliterer de sidste fem, og vi høster indsigter og læring, pakker rygsækken med viden og værktøjer 
og bygger bro fra kurset til jeres arbejde. Målet er, at I kan begynde at facilitere, så snart I kommer hjem –og 
at I ikke kan lade være med det  
 
2. Deltagerpræsentation 
 
Vi indledte med en kort runde, hvor alle præsenterede sig: 
 
Jeg hedder Jeg kommer fra Postkortet fortæller om mig..... 
Annette Nordatlantisk Hus Banan: Skal udenpå, blød indeni 
Mads CBS Fri dans med en ven: Kan lide musik og dans. Er 

udadvendt 
Kirsten Det grønlandske hus PH lampe: Hellere tænde et lys end klage over mørket 
Tine Den lægelige 

videreuddannelse 
Grundvig: Er vokset op på Mors. Grundvig-koldsk 
baggrund 

Malene Medico teknisk virksomhed Nogle mennesker er skabt til at være en del af den 
samme historie: At arbejde med det - at få mennesker 
til at fungere sammen 

Joanna CBS speciale om mødekultur Den halvnøgne løber: Ser dejligt ud. Jeg kan lide at 
løbe 

Mette Fødevarestyrelsen, 
dyresundhed 

Hotdogs - det handler om god smag: Det kort, der var 
tilbage - siger ikke noget særligt om mig 

Heidi Københavns 
Kommune/koncernservice 

Retrokort - gasleverandør: Konstant forandring. Søge 
sammenhængskraften. 

Lise Fødevarestyrelsen Yogakort - Vild med....: RO - mens jeg har travlt. 
 
Herefter var der mulighed for at møde tre af de øvrige deltagere og udveksle, hvad man var kommet for at 
lære på kurset: 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Korte møder 
 
 Hils på 3 af dine medkursister - én ad 

gangen 
 For hvert møde: Fortæl, hvad du kommer 

for - dit mål med kurset. 
 Når du har hilst på 3: Sæt dig ned og skriv 

dit læringsmål på dit postkort. 
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Da alle var klar, introducerede Anne de lytteniveauer, som den engelske mentor-ekspert David Clutterbuck 
arbejder med: 
 
1. At lytte mens man venter på at tale 
2. At lytte efter uenighed 
3. At lytte for at forstå 
4. At lytte for at hjælpe 
5. At lytte uden anden intention end at lytte. 
 
Formålet med at skrive sit læringsmål på postkortet er dels at gøre sig umage med at formulere det og have 
det på skrift, så man kan huske det. Et andet formål er at undgå lytteniveau 1: Når man har skrevet sin 
læringsmål ned, kan man koncentrere sig om at lytte til, hvad de andre siger. Når det bliver ens tur, ved man 
nemlig, hvad man skal sige. Endelig giver postkortet en ramme for præsentationen af læringsmål. Især når 
det bliver flugt af en opfordring til at LÆSE, ikke fortælle, hvad der står på kortet. Det går en potentielt lang 
runde meget kortere.  
 
Her er, hvad deltagerne læste op fra deres postkort: 
 
Lise Blive bevidst om, hvad facilitering er, og hvornår jeg bruger det. 
 
Malene 1. Værktøjskasse 
 2. Hvordan bruger jeg F i hverdagen (ikke kun i møde/advisory board osv. situationer) til at få 
 folk til at samarbejde mod fælles mål 
 
Annette Inspiration til bevidsthed om facilitering. Mange rolleskift - større bevidsthed - faciliterer hele 
 tiden intuitivt. Bedre værktøj til at møde folk, få resultater og bruge de ressourcer, der er i 
 hverdagen i personalegruppen + andre grupper, vi arbejder med.   
 
Mads 1. Øget forståelse for 'facilitering' som moderne ledelsesteknik 
 2. Opgrade min værktøjskasse som projektleder i arbejder med gruppeprocesser. 
  
Kirsten Et mål for den samlede organisation - personalegruppe. 
 Få personale til at gå mod fælles mål. 
 Redskaber (værktøj) så jeg konkret går i gang. 
 
Mette At få styrket min evne til at stå som facilitator gennem større kendskab til værktøjerne. 
 
Heidi Blive inspireret og udbygge min værktøjskasse til at håndtere involverende 
 forandringsprocesser i organisationer. 
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Joanna At komme hjem med indsigt i faciliteringsværktøjer og teorien bag for at kunne komme i 
 dybden med det i specialet. 
 
Tine Få teori på det at være facilitator 
 Få mere struktur på at være facilitator/mødeleder og blive bedre til at anvende værktøjerne. 
 Hvordan overtager man hensynsfuldt rollen som facilitator? 
 
 
3. Introduktion til facilitering 

 
Deltagerne blev bedt om i tre grupper  at dele deres aktuelle forståelse af facilitering og formulere en 
arbejdsdefinition og skrive den i en citat-boble. Der var disse forståelser: 
 

 En styret proces, som skal give rum til at få værdi ud af gruppens samlede faglige egenskaber med 
brugbar output til følge. 
 

 En bevidst procesunderstøttelse mod et fælles mål. 
 

 En tilgang og en ramme med et fælles mål for en proces, hvori flere mennesker indgår. 
 

 
 
Herefter præsenterede Anne de forståelser af facilitering, hun arbejder ud med:  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facilitering består af både et skillset (metoder  
og værktøjer) og et mindset (værdier og 
bevidsthed).  
 
Når procesviden og –værktøjer bliver koblet 
med det faciliterende mindset’s værdier og 
antagelser, opstår en meget stærk 
ledelsespraksis, der kan skabe transformativ 
forandring i mennesker og organisationer: 
 
Der er ikke noget fast og endelig definition, og 
ingen har patent på sandheden om, hvad 
facilitering er – for den findes ikke. 
 
Se bilag med andre(s) definitioner af 
facilitering bagest i denne rapport. 
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Det faciliterende mindset er udtrykt i disse kerneværdier i facilitering: 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ingrid Bens opstiller i bogen ’Facilitating to LEAD: Leadership Strategies for a Networked World’ 
ovenstående oversigt over de dramatiske forandringer i arbejdslivet og –opgaverne inden for de seneste år, 
som har medført et paradigmeskift i ledelse fra en overvejende direktiv i retning af en mere inddragende og 
delegerende stil.  
 
Hun understreger, at det ikke er et enten-eller, men at kunne vurdere, hvilken type ledelse, der er behov for i 
en given situation: 
 

1. Direktiv stil Ledelsen beslutter og informerer 
medarbejderne 

2. Konsultativ stil Medarbejdernes konsulteres, 
hvorefter ledelsen beslutter 

3. Inddragende stil Medarbejderne kommer med 
forslag, som implementeres 
efter ledelsens godkendelse 

4. Delegerende stil Medarbejderne har 
kompetencen til at beslutte og 
handle. 

 
 
En lille model for facilitering 
 
Som facilitator jonglerer man med den professionelle rolle som facilitator, med sig selv og sin egen 
personlighed og ofte også med en faglighed eller organisatorisk rolle.  
 
Grupper har forskellige typer af behov, som det er facilitatorens rolle at skabe balance i: 
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 Indholds-/opgavebehov  
(hvad skal vi sammen?) 

 Procesbehov 
(hvordan skal vi samarbejde?) 

 Relationsbehov 
(hvem er vi, og hvad bidrager vi med?) 

 
 

     
 
Faciliteringskompasset 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

’Solen’ repræsenteret behovet for mening: Hvorfor 
skal vi det her? 
 
Tre slags grupper 
 
 Læringsgruppe. Leder = underviser (indhold) 
 Arbejdsgruppe. Leder = facilitator (proces) 
 Venskabsgruppe. Ingen leder (relationer). 

 
I mange samarbejdssituationer er der ’overbalance’ til 
indholdssiden på bekostning af proces- og 
relationsbehovene. Som facilitator er opgaven at sikre, 
at alle behov bliver tilgodeset, så der er balance i 
gruppen. 

 
Modellen kan bruges som analyseredskab til at 
afklare, hvor der skal sættes ind, hvis der er problemer 
i et samarbejde: Er det indhold, proces eller relationer, 
der har brug for opmærksomhed? 
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'Kompasset' er en procesmodel, som er udviklet af den sydafrikanske OD Practitioner Davine Thaw og 
videreudviklet af Anne/Facilitator. 
 
Modellen er en kortlægning og beskrivelse af, hvad man rent faktisk GØR, når man faciliterer. 
 
Nord/syd-aksen eller procesaksen omfatter designelementet i facilitering og beskriver processen fra start: 
Opgave til slut: Mål/løsning. 
 
'Nord for ækvator' er planlægnings- eller præventions-fasen, mens 'syd for ækvator' er interventions- eller 
gennemførelsesfasen. 
 
Øst/vest-aksen er kommunikations- og relationsaksen, der omfatter ledelsesaspektet i facilitering: Hvordan 
facilitatoren ved hjælp af kommunikation og gennem sin evne til at skabe, opretholde og styrke relationen til 
og mellem deltagerne i gruppen, sikrer at målet nås gennem en proces, hvor deltagerne bruger sig selv og 
hinanden optimalt.  
 
Kompasset kan bruges til at orientere sig i processer både før, under og efter den konkrete aktivitet. 
 
Før: Som checkliste til forberedelse og design, under: som vejviser og efter: som analyse- og  
evalueringsredskab.  
 
Kompasset er den grundmodel eller det 'framework', vi arbejder med på kurset, og alle vil få mulighed for at 
arbejde med det i praksis. Kopi af kompasset er indsat som bilag bagest i rapporten. 
 
4. Sådan arbejder vi 
 
På kurset arbejder vi med det, der er:  
 

 Vores samlede viden og erfaring 
 Den tid og de øvrige rammer, vi har   Vi kalder det: 
 Jeres spørgsmål, interesser og behov  REAL PLAY – i modsætning til 
 Det, der sker undervejs   rollespil, som vi ikke bruger her. 
 Det vi skaber sammen 

 
og med: 
 
Feedback (intro i morgen) og 
Action Learning (se næste side).    
 
Facilitering handler om at bruge de ressourcer, der er i en gruppe. Kurset er et eksemplarisk forløb forstået 
sådan, at der tilstræbes størst mulig overensstemmelse mellem teori og praksis. 
 
Action Learning er en metode til bevidst at lære af sine erfaringer med henblik på at forbedre fremtidig 
praksis: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvis man vil lære af sine erfaringer, skal man starte med at 
stoppe op og holde en pause med det, man arbejder med. 
 
Dernæst gennemgår man fire faser: 
 
1. TÆNK: Hvad skete der? (i dette møde, projekt). F.eks. 
Hvad gik godt, hvad gik mindre godt? 
 
2. LÆR: Hvad kan jeg/vi lære af det? Fokusér gerne på det, 
der virker/lykkes. Det kan man med fordel gøre mere af. 
Det, der ikke virker, skal ændres. 
 
3. PLANLÆG: Hvordan kan jeg bruge disse erfaringer og 
indsigter fremover? Planlæg konkrete tiltag/handlinger. 
 
4. GØR: Go do! Handling skaber forvandling – og omvendt: 
Mere af det samme, giver mere af det samme. 
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Man kan lære både af sine positive og negative erfaringer: 
 
De positive – hvad man skal fastholde og evt. gøre mere af. 
De negative – hvad man med fordel kan holde op med eller begynde at gøre anderledes.  
 
5. Spørgehjørnet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der var disse brændende spørgsmål: 

 
1. Hvad er de bedste redskaber når man er både facilitator og leder? 
2. Hvordan faciliterer man bedst, når man også forventes at bidrage med faglighed i diskussionen? 
3. Skal jeg italesætte mig selv som facilitator eller er det implicit, når jeg sender en mødeindkaldelse? 
4. Hvordan faciliterer jeg en proces, hvor jeg samtidig er deltager? 
5. Hvordan faciliterer jeg en innovationsproces? (få deltagerne til at turde og kunne tænke 

nyt/anderledes/kreativt/innovativt?) 
6. Når der i en gruppe er modvilje mod forandring - hvordan kan en facilitator italesætte det? 
7. Hvilken rolle er det hensigtsmæssig at facilitator påtager sig i forhold til opfølgning på output? 
8. Udover debriefing bør man af og til så også anvende observatør i forhold til feedback på 

facilitatorrollen? 
9. Kan man gå ud af facilitatorrollen - pause - og så vende tilbage? 
10. Hvordan faciliteres workshops med fx 100 meget forskellige mennesker? 
11. Hvor er balancen med hensyn til fagperson (som facilitator) kontra ekstern facilitator? 
12. Hvad er de vigtigste kompetencer en facilitator skal kunne? 
13. Hvordan afbalanceres forholdet mellem lederen (facilitatoren) og kollektivet i gruppeprocesser? 
14. Hvordan ændrer facilitering den måde, man arbejder med gruppeprocesser i organisationer? Hvorfor 

er facilitering markant anderledes? 
15. Facilitering virker til at give god mening, hvad forhindrer brugen af det i mange organisationer? 
16. Hvordan kan forskellige gruppeinteresser og delmål blie opløftet til et fælles mål via facilitering? 
17. Hvordan kan man arbejde med udfordringer relateret til hierarki ifm. rollen som facilitator? 
18. Kan en facilitator sidestilles med en projektleder? 
19. Hvor faglig/stort kendskab til det organisatoriske virke skal man kende/vide for at være en god 

facilitator? 
 

Anne opfordrede deltagerne til at tage ansvar for deres spørgsmål og benytte de næste dage til at lede efter 
gode og brugbare svar. Hun vil naturligvis gøre sit for at bidrage til, at alle ville få deres spørgsmål besvaret, 
ligesom hun ville sørge for at skabe mulighed for, at deltagerne kunne få lejlighed til at bringe deres 
spørgsmål i spil.   
 
Metoderefleksion 
 
Deltagerne blev nu bedt om at reflektere over den metode, der lige var blevet brugt, som hedder 
Spørgehjørnet: 
 
Hvad er fordele/værdier ved denne metode?  
 
Der var disse bud: 

 Skydeskive til forventningsafklaring 
 Brainstorm 

Hvad er mine mest brændende spørgsmål om facilitering? 
 
Skriv 1-2 spørgsmål på orange sedler med sort eller blå tusch. 
 
Skriv: 

 ét spørgsmål pr. seddel 
 læsbart 
 som et spørgsmål. 
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 inddragelse 
 Information til facilitator om deltagerenes interesser 
 Bryde fastlåste mønstre 
 Refleksion 
 Større viden om emnet 
 Man tager ansvar (skrive + præsentere) 
 Konkret og kortfattet, når det skrives som et spørgsmål 
 Facilitator uddelegerer arbejdet. 

 
Ulemper: 
 

 Kan være udfordrende for tavse/usikre 
 Kræver mod at sige fra 
 Ikke inspiration fra andre. 

 
Der blev udleveret en kopi med beskrivelse af metoden og flere bud på, hvad den kan og ikke kan bruges til 
(se bilag). 
 
6. Lidt om læringsstile 
 
Efter frokost blev deltagerne præsenteret for fire citater og bedt om at stille sig ved det citat, der passer 
bedst på deres måde at lære på: 
 
1. Vi har snakket nok. Lad os gå i gang, så finder vi ud af det på vejen. 
 
2. Vent lidt. Vi må undersøge det nærmere, før v ibeslutter os, så vi ikke drager forhastede konklusioner. 
 
3. Vi kan ikke gøre noget, før alle ved, hvorfor vi gør det. Vi må forstå det grundlag, vi arbejder på. 
 
4. Super idé, teori eller hvad det nu er. Lad os undersøge fordele og ulemper, hvis vi gør det. 
 
Opgaven var at diskutere: 
 
Hvad bidrager vi med til en gruppe – hvad er værdierne i at være som os? – og hvilke ulemper, hvad skal vi 
lære? 
 
Citat 1 - Aktivister: Malene, Tine og Lise 
Værdier/bidrager med: Action, der sker noget,  
drive.  
Ulemper: snubler, kan miste nogle undervejs.  
Skal lære: Tålmodighed. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Citat 2 - Reflektor: Heidi, Joanna og 
Mette 
Værdier/bidrager med: Undersøge 
detaljer, skabe strukturer, vurdere 
risici. Ulemper: Kan mangle overblik. 
Skal lære: At stoppe op. 
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Citat 4 - Pragmatiker: Mads, Kirsten og Annette
  
Værdier/bidrager med: Vi har set lyset - kom i gang  
 - refleksion undervejs. Positive, begejstrerede.  
 
Kan blive utålmodige. 
Ulemper/skal ære: Kan blive utålmodige.  
Større følsomhed for alternative løsninger.  
Lære at være rummelige over for de forsigtige.  
 
 
 
 
 

De fire citater relaterer sig til de fire faser i Action Learning cirklen (se s. 8 i denne rapport) og repræsenterer 
fire læringsstile: 
 
Citat 1: Aktivisten 
Citat 2: Reflektoren 
Citat 3: Teoretikeren 
Citat 4: Pragmatikeren. 

 
Du kan teste din læringsstil her og se, om resultatet passer med vores lille eksperiment: 
 
http://www.ventures.dk/studieteknik/Laeringsstil/TestF.htm 
 

 

Vi sluttede af med en refleksion over, hvad man kan bruge viden om læringsstile til 

a. som facilitator: 

 Ny gruppe: Hvem/hvad er i gruppen 
 Gammel gruppe: af-/bekræftelse af antagelser 
 Brug for alle typer 
 Afbalancere processen i forhold til deltagerne. 

b. som deltager: 

 Hvem er de andre? 
 Egne/andres styrker/svagheder 
 Tøjle utålmodighed - forstå anderledeshed. 
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7. Facilitering i praksis  

Øvelse i tre grupper. 

Opgave I skal planlægge en proces af 15 min. varighed, som én af jer efterfølgende skal gennemføre 
med en to deltagere fra en af de andre grupper. Øvelsen slutter med, at planlægningsgruppen 
(jer 3) evaluerer det samlede øvelse og uddrager tre læringspunkter af den.  

 Emnet for opgaven er et valgfrit spørgsmål fra Spørgehjørnet. Vælg et, som I finder 
interessant, 
og som jeres deltagere har forudsætninger for at besvare. I må gerne vælge et af jeres egne 
spørgsmål. 

 
Første skridt: Forberedelse (30 min.) 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 

 
Andet skridt: Gennemførelse (15 min.) og evaluering (15 min.) 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tredje skridt: Evaluering og læring (30 min.) 

 
 
 
  
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

1. Vælg en facilitator (A), der sørger for, at I holder tid og fokus under de 
30 minutters forberedelse. 
 
2. Forbered så en proces af 15 minutters varighed, hvor tre kolleger (fra 
en anden gruppe) skal diskutere sig frem til et svar på det spørgsmål, I 
har valgt.  
Husk de tre faser: Åbne-, undersøge- og lukkefasen. 
 
3. Slut med at vælge, hvem af jer der skal facilitere processen (B). 
De to andre bliver deltagere i en anden gruppes proces.  
 
 
 

1. Facilitator B gennemfører processen (15 min): 
    Følg planen, hold tiden og sørg for, at deltagerne bidrager   
    aktivt. Sørg for, at deres svar på spørgsmålet bliver skrevet 
    ned. 
2. Facilitator B evaluerer processen (15 min.) og noterer 3 ting, der 
fungerede godt for deltagerne samt 3 forbedringsidéer til designet.  

Den af jer, der endnu ikke har haft en faciliterende rolle, leder evalueringen (C). 
Brug Action Learning cirklen: 
 
1. Start med at bede facilitatoren fortælle, hvad der skete i processen: 
Gik det, som forventet, eller skete der noget andet, end I havde regnet med?  
Del derefter de oplevelser du og A havde i de andre grupper.  
 
2. Hvad kan I lære af det? Analysér, teoretisér og uddrag tre vigtige 
læringspunkter fra den samlede øvelse (at forberede og gennemføre en 
proces). Inddrag gerne erfaringer fra de grupper, I andre deltog i. 
 
3. Skriv de tre læringspunkter på en planche sammen med det spørgsmål, 
I valgte at arbejde med, og det/de svar deltagerne gav på spørgsmålet.  
 
4. Præsentér planchen i plenum.  

 
Spørgsmål 

Svar: _______ 
___________
_ 
 
__ 
Indsigter: 
1. 
2. 
3.  

PLANCHE-
Design 
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Forberedelse 
 

    
 

Gennemførelse m. Mette, Lise og Kirsten som facilitatorer 
 

    
 

Debriefing 
      

 
 

Resultat 
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Øvelsen blev evalueret, og der var disse kommentarer til den: 
 

 Godt at evaluere både med deltagerne og egen gruppe. 
 Godt at omsætte teori i praksis. 

 
8. Walk & talk  
 
Så var der en halv times gåtur med en medkursist. Undervejs var opgaven at overveje, om det individuelle 
læringsmål fra i morges stadig var tilstrækkelig præcist og skrapt, eller om det skulle justeres på baggrund af 
dagens nye indsigter og læring. 
 
Da alle var tilbage, viste det sig, at de fleste læringsmål stadig holdt, dog præciserede Lise sit mål til: 
Blive bevidst om, hvordan jeg bruger det. 
Mads konkretiserede sit læringsmål fra 'Værktøjer' til 'Værktøjer til design'. 
 
9. Tilbageblik på Dag 1 
 
Vi sluttede dagen med en refleksionrunde med afsæt i disse spørgsmål: 
 

1. Hvad har været nyt for mig i dag?: 
 
 Forberedelse er vigtig - konkretiseret Hvad og Hvordan 
 Drejebog og praktik vigtig 
 Som et sprog, man har lært autodidakt - at få teorien. Får lyst til at lære mere og bruge det. 
 Begreber på kendte ting: 'Akter' i tre dele: Åbne, undersøge, lukke. 
 Action Learning (5) 
 Spørgehjørnet 
 Den store model (mere detaljeret end Implements model) 
 Den lille model. 

 
2. Hvordan har dagen som helhed været for mig?: 

  
 Udviklende 
 Inspirerende 
 Brikker på plads 
 Proces 
 Lærerig (2) 
 Struktureret 
 Intens 
 Inspireret. 

 
3. En idé/et ønske, der kan gøre dagen i morgen endnu bedre: 

 
 Gentagelser - at prøve tingene flere gange 
 Gerne konkrete øvelser, der relaterer sig til hverdagen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 TRAGISKE FORVENTNINGER
.............................................................................................................................................................................

   I   97 

 
15 

Facilitering i praksis 18.-20. november 2015 

 
Torsdag 19. november 

 
Program 
 

1. Godmorgen: Godt begyndt?   
2. Introduktion til procesdesign  
3. Procesdesign i praksis  

Frokost 
4. Introduktion til feedback  
5. Faciliteringsøvelse 1  

Pause 
6. Faciliteringsøvelse 2 
7. Ud i det blå 
8. Landing Dag 2. 
 
 

1. Godmorgen 
 
Deltagerne blev bedt om at sætte sig efter fødselsdato. 
 
Derefter tog vi fat på dagens første opgave, som var at besvare spørgsmålet: 
 
Hvad gjorde vi i går for at åbne kursets indhold (Hvad), proces (hvordan) og relationer (hvem)? 
 
Deltagerne blev inddelt i 3 grupper, der hver skulle finde mindst tre eksempler på metoder til Indhold (hvad), 
proces (hvordan) og relationer (hvem):  
 

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dette var, hvad grupperne kom frem til. Se også bilaget: Godt begyndt  
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2. Introduktion til procesdesign 
 
Så fulgte en introduktion til, hvad procesdesign er, og hvordan man kan arbejde med det i praksis: 

  

   
 
Se bilag med gode råd og principper for procesdesign sidst i rapporten.  
 
3. Faciliteringsøvelser – forberedelse 
 
Der er i alt 4 faciliteringsøvelser, to i dag og to i morgen. I skal arbejde sammen i par.  
 
Alle valgte øvelse og partner og fik deres opgaver udleveret. 
                 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resten af formiddagen blev der designet og planlagt processer til den store guldmedalje: 
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4. Introduktion til feedback 
 

              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Efter hver faciliteringsøvelse vil 
facilitatorerne modtage feedback fra 
medkursister og underviser.  
 
På kurset bruger vi postkort/Gocards 
til feedback efter denne model: 
 
3 ting, der fungerede godt for mig og 
 
1 udviklingsidé.  
 
Inden første faciliteringsøvelse var 
der tid til at øve sig på at give og 
modtage feedback sammen med sin 
faciliteringspartner: 
 
Tre ting, jeg har sat pris på i mit 
samarbejde med dig indtil nu. 
 
Et ønske til dig, når vi skal facilitere 
sammen.  
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5. Faciliteringsøvelse 1: Mette og Tine 
 
Emne: Vælg i fælleskab et spørgsmål i Spørgehjørnet, som I har lyst til at arbejde med, og som deltagerne 
har forudsætninger for at kunne besvare.  
 
Opgave: Design og gennemfør en proces, der fører til, at deltagerne i fællesskab finder så mange svar/idéer 
på spørgsmålet som muligt, dog minimum 10. Idéerne skal derefter diskuteres og prioriteres, så deltagerne 
bliver enige om de tre bedste.  
 
I skal dele holdet i to og facilitere hver jeres gruppe, men bruge samme proces.  
 
Mål: At den, der stillede spørgsmålet, kan bruge mindst ét af de tre svar/idéer, deltagerne prioriterer. 
 
 

 
 
Mette præsenterede programmet og det spørgsmålet, som deltagerne skulle besvare:  
 
Hvordan introduceres og implementeres facilitering? 
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             Hvordan introducere?                                               Hvordan implementere? 
 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Løsningen: 
 
Deltagerne prioriterede afslutningsvis de tre vigtigste ting, man kan gøre for at introducere og implementere 
facilitering i sin virksomhed/organisation: 
 
1. Prioritere at facilitere 
 
2. Vælge de første møder til det - gør det 
 
3. Italesættelse og feeback. 
 
Mette og Tine fik feedback på postkort og tog dette med sig som vigtigste indsigter/læring fra øvelsen: 
 
Mette: Vær tydelig i problemstilling, formulering og mål. 
 
Tine: Giv ikke køb på tiden - kør processen til ende, selvom man overskrider et par minutter. 
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6. Faciliteringsøvelse 2: Heidi og Lise 
 
Emne: Vælg et spørgsmål i Spørgehjørnet, som kan give anledning til diskussion/uenighed. I må gerne 
omformulere spørgsmålet, så det passer til opgaven og inspirerer til forskellige synspunkter. 
Formålet er at få emnet belyst fra forskellige vinkler samt at give jer mulighed for at hjælpe en gruppe frem til 
en fælles holdning til et emne/en problemstilling.  
 
Opgave: Design og gennemfør en proces, der fører til, at gruppen når frem til et fælles synspunkt/enighed. 
 
Forventet resultat: Deltagerne har formuleret et fælles synspunkt/svar på spørgsmålet. 
 
 
Lise og Heidis øvelse havde til formål at besvare spørgsmålet: 
 

Hvad er de bedste redskaber, når man er både facilitator og leder? 
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Hvad er de bedste redskaber, når man er: 
 
                          facilitator?                                                                  leder? 

     
 

 
 

                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
 
 

 
                     Og hvad er så de bedste redskaber, når man er både facilitator og leder? 

 

         
 
 

Deltagerne valgte 
disse redskaber, som 
de bedste (bull's eye): 
 
 Sætte ramme 
 Designmanual 
 Designe 

processen 
 God forberedelse 
 Tydelige mål 
 Planlægge. 
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Heidi og Lise fik feedback på øvelsen og deres facilitering. Det vigtigste de havde lært var:  
 
Heidi: Fokusér på, at resultatet er brugbart. 
Lise: En god lukning er vigtig. 
 
7. Ud i det blå 
 
Så blev deltagerne inviteret på en tur ud i det blå - nærmere bestemt en tur langs vandet eller i skoven. 
Opgaven var at tale om, hvilke opgaver i eget arbejde, der egner sig til facilitering, og hvilke der ikke gør.  
 
Da alle var tilbage igen, opstillede de i fællesskab denne oversigt og uddrog derefter de kriterier, der er 
afgørende for, om en opgave skal faciliteres eller ikke: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
8. Landing Dag 2 og tak for i dag  
 
Vi sluttede med at lukke øjnene et par minutter og mærke efter, hvordan dagen lå i maven. Der var disse 
mavefornemmelser:  
 
Tilpas - Træt af, at vi ikke blev færdige - Spændt - Glæder mig til i morgen - Glad - Uafsluttet - Flow - Ro og 
tryghed + spændt - Tryghed i disse rammer.  
 

 
 

Skal faciliteres fordi 
 
 
 
 
 

Skal ikke faciliteres 
fordi 
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Fredag 20. november 

 
Program 
 

1. Godmorgen: Klar, parat, facilitér! 
2. Den kompetente facilitator v. Mads, Malene og Annette 
3. Facilitering i eget arbejde 
Frokost 
4. Facilitatorens værktøjskasse  
5. ’Transfit’ v. Kirsten og Joanna 
6. Kaffe- og tænkepause 
7. Lukketid 
8. Farvel & mange TAK! 
  

1. Godmorgen 
 

Dagen startede med en opfordring til at tjekke læringsmål og egne spørgsmål i Spørgehjørnet og bruge dem 
til at fokusere i dagens program og øvelser. Vi nærmer os slutningen, men der er stadig mange muligheder 
for at lære nyt. Brug dem.  
 
Og så var det tid, til dagens første faciliteringsøvelse: 

 
2. Den kompetente facilitator v. Mads, Malene og Annette 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De tre facilitatorer præsenterede emnet 'Facilitatorens kompetencer' og de opgaver, gruppen i fællesskab 
skulle løse i løbet af de næste 45 minutter: 
 
 

           

Opgave: I skal designe og facilitere en proces, der besvarer disse spørgsmål: 
 
1. Hvilke kompetencer skal en facilitator have? 
2. Hvad er mine styrker og udviklingspunkter som facilitator, og hvordan kan jeg træne og udvikle 
disse?  
 
Forventet resultat 

1. Deltagerne har i fællesskab udviklet et kompetencekatalog, hvor facilitatorens kompetencer 
er inddelt i viden (hvad skal man vide?), færdigheder (hvad skal man kunne?) og 
personlighed (hvordan skal man være?). 

2. Der er lavet en oversigt over metoder til, hvordan man kan udvikle faciliteringskompetencer 
inden for de tre områder: viden, færdigheder og personlighed – mindst to, men gerne flere 
metoder inden for hvert område. 

Hver deltager har udarbejdet sin individuelle facilitator-kompetenceprofil med én styrke fra hver af 
kategorierne viden, færdigheder og personlighed og et udviklingspunkt samt valgt relevante metoder 
til kompetenceudvikling/træning af dette. 
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Først åben brainstorm på kompetencer, så kategorisering i viden, færdigheder og personlighed: 
 

 
 

   
 
Så brainstorm på metoder til kompetenceudvikling og introduktion til udarbejdelse af egen kompetenceprofil: 
 

                
 
Øvelsen sluttede med en runde, hvor alle fortalte, hvordan de vil udvikle og styrke deres 
facilitatorkompetencer: 
 
Mads Praktisk erfaring - vil bruge det i sin praktik. 
 
Lise Planlægningsøvelse i mødregruppe + feedback. 
 
Joanna Vil øve sig i at være neutral. 
 
Tine Struktureret proces i forbindelse med MTU tilbagemeldinger. 
 
Mette Bruge skabelonen på møde i næste uge. Giver mere ro og styrke i rollen. 
 
Kirsten Træne og planlægge personaledag og bede om feedback. 
 
Heidi Er i balance i trekanten. Vil træne og udvide kompetencer og blive inspireret til at gøre noget 
 andet. 
 
Malene Praktisk erfaring. Vil sætte tid af til forberedelse i forbindelse med workshop i næste uge. 
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Derefter var det facilitatorernes tur til at få feedback. Denne gang blev det både 'gaver' på postkort og 
feedback i form af Ability Spotting, hvor alle skrev post its til facilitatorerne med kompetencer, de havde 
spottet hos dem under faciliteringen: 
 

              
 
Det vigtigste de lærte af øvelsen var: 
 
Mads: Man kan nå mere end man tror. 
 
Malene: At blive opmærksom på, hvad man kan. 
 
Annette: Tiden - backstage. Vi var bekymrede og jeg italesatte det. OK ikke at deltage. Ikke være bange for 
at overforklare tingene. 
 
Der blev udleveret kopier med Facilitators kompetenceoversigt og IAF's (International Association of 
Facilitators) oversigt over metoder til kompetenceudvikling - se bilag. 
 
3. Facilitering i eget arbejde 
 
Nu var der mulighed for at arbejde med en konkret faciliteringsopgave eller -udfordring i eget arbejde ved 
hjælp af 'To gratis konsulenter': 
 
To gratis konsulenter 
Denne øvelse gennemføres grupper á tre personer  
 
A = den der har casen/udfordringen. Tag evt. afsæt i et af dine brændende spørgsmål  
B + C = konsulenter. 
 
1. A beskriver sin udfordring for B og C og fortæller, hvad hun gerne vil have hjælp til.  
B og C sikrer sig, at de har forstået udfordringen og A’s behov for hjælp. (5 min.) 
 
2. A vender ryggen til B og C, som nu drøfter A’s udfordring og kommer med idéer til, 
hvordan den kan løses. A lytter og noterer interessante idéer undervejs (10 min.) 
 
3. Når A har fået tilstrækkeligt med idéer, siger hun TAK og vender sig om. A fortæller, hvad der har 
inspireret hende mest ved at lytte til B og C. Kan evt. bede om uddybning eller konkretisering. A slutter med 
at skrive i lærebogen, hvad hun har besluttet at gøre: Jeg vil..... 
 
4. Rotér, så alle får hjælp til en opgave/udfordring, og alle prøver rollen som konsulenter.  
Tid til øvelsen i alt: 1 time eller 20 min. pr. person. I SKAL holde tiden.  
God fornøjelse! 
 
 
 
 

 

A 

A 

B 

C 
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Den enkeltes udbytte af øvelsen er udtrykt i disse intentioner: 
 
Tine Jeg vil bede om at komme i dialog med en person før dialogmøde om MTU 
 
Lise Jeg vil forberede en facilitering af mødregruppen, som skal resultere i en individuel 
 handlingsplan for alle. 
 
Mads Jeg vil blive bedre til at inddrage samarbejdspartnere i mine processer fremover. 
 
Malene I workshop i næste uge vil jeg sikre, at jeg virkelig får klargjort målet samt tage udgangspunkt  
 i SWOT-analyse. 
 
Mette Jeg vil bruge Action Learning for at få alle deltagere i møde i næste uge til at evaluere 
 ordning. 
 
Joanna Jeg vil gå hjem og facilitere et forløb, hvor jeg vil inddrage flere aktører end planlagt for 
 gensidig inspiration. 
 
Heidi Jeg vil arbejde for at binde teamet sammen for det, som ikke adskiller.  
 
Annette Jeg vil planlægge ud fra det, vi har lært, et design med fornyede mål. 
 
Kirsten Jeg vil stille spørgsmål op: Hvad kan vi være kendt for? og Hvad vil vi gerne have, at folk skal 
 læse om os i avisen om 2 år? 
 
4. Facilitatorens værktøjskasse 
 
Da vi mødtes efter frokost fortalte Anne en historie om, hvordan hun som barn fik Anders And bladet, når 
hun var syg. Der var en konkurrence i bladet. Gevinsten var at tømme en legetøjsbutik på 10 minutter. 
 
Den konkurrence (som hun aldrig vandt, men havde mange fantasier om) har givet inspiration til denne 
øvelse, der hedder: TØM ET KURSUSLOKALE PÅ 10 MIN. 
 

 

Hvilke metoder, modeller og materialer har vi brugt 
på dette kursus indtil nu? 
 
Fordel jer ved de tre flip over stativer. Alle skal 
skrive på de tre plancher: 
 
Tid ved 1. stativ: 3 min. - notér ALT i kan komme i 
tanke om. 
 
Tid ved 2. stativ: 2 min. - skriv mere på, hvis I kan. 
 
Tid ved 3. stativ: 1 min. - Mangler der noget? Tilføj 
nyt. 
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Derefter fik alle udleveret en facilitatorværktøjskasse (skema), som de fik mulighed for at fylde op med de 
materialer, metoder og modeller fra kurset, som de ville tage med hjem og bruge i deres arbejde. 
 

     
 

 
5. ’Transfit’ v. Joanna og Kirsten 

 

Opgave: I skal designe og facilitere en proces, der giver deltagerne mulighed for at reflektere over og 
besvare disse spørgsmål:  
 
1. Hvad er det vigtigste, jeg har lært på dette kursus?  
2. Hvordan vil jeg bruge det i mit arbejde/liv? 
 
Forventet resultat:  
Hver deltager har individuelt: 

1. identificeret de 3 vigtigste ting, de har lært på kurset. Dette skal deles i plenum mundtligt eller 
skriftligt, 

2. reflekteret over og besluttet, hvordan de vil overføre og bruge det, de har lært på kurset, i deres 
arbejde: a. på mandag, b. om en uge, c. om en måned. 

I fællesskab har deltagerne drøftet og fundet svar på disse spørgsmål: 
3. Hvilke forhindringer kan jeg forudse, når ny læring fra kurset skal implementeres i eksisterende 

praksis/eget arbejde? 
4. Hvem eller hvad kan hjælpe mig i processen? 
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Første en individuel refleksion over de tre vigtigste ting, hver enkelt havde lært på kurset: 
 
 

     
 
Næste skridt var at drøfte dette spørgsmål med en makker: Hvordan kan du bruge det på din arbejdsplads? 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Kirsten præsenterede de spørgsmål, der skulle 
besvares gennem øvelsen: 
 
1. Det vigtigste vi har lært? 
2. Hvordan bruger vi det i praksis? 
3. Forhindringer 
4. Hvordan kan vi overvinde forhindringer? 
5. Opfølgning en måned efter. 
 
Svarene skulle skrives ind i et fælles skema, efter 
hånden som de blev besvaret. 

Derefter blev der brainstormet på forhindringer i 
forhold til at overføre læring fra kurset til eget arbejde 
samt hvem og hvad, der kan hjælpe.  
 
Alle overførte egne forhindringer og løsningsforslag til 
det fælles skema.  
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Til sidste drøftede gruppen, hvordan de kan følge op på egne planer om en måned. Der var disse idéer: 
 

 
 
 

 Fysisk møde 
 Systematisere sociale medier, e-mail 
 'Nisse'ven 
 Selvhilsen (postkort) 
 Mødes i Nordatlantens Hus (Kirsten gir'). 

 
Det blev besluttet at mødes i Nordatlantens Hus i Odense til marts. Kirsten og Anette arrangerer opfølgning. 
 
Hermed blev det tid til kursets sidste feedbackrunde. Facilitatorerne tog imod gruppens gaver og 
fremhævede dette som vigtige læringer fra øvelsen: 
 
Kirsten: Vigtigt at være forberedt og at kunne afvige fra planen. 
 
Joanna: Forberedelse. At tænke over drejebogen. 
 
Anne uddelte en særlig gave til Joanna og Kirsten, fordi de som kursets sidste facilitatorer havde måttet 
vente så længe med at få udløst spændingen og afsluttet deres opgave: En rød badeand til Kirsten som 
udtryk for hendes power i rollen som facilitator og en pink badeand til Joanna som symbol på hendes store 
potentiale i rollen.  
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6. Kaffe- og tænkepause 
Der var hele tre opgaver, der skulle løses i pausen:  

 
7. Lukketid 
 
Vi startede i Spørgehjørnet. Her kommer spørgsmålene med de svar, deltagerne havde fundet: 
 

1. Hvad er de bedste redskaber når man er både facilitator og leder? 
Svar: Store og lille model og være opmærksom på forberedelse. 
 

2. Hvordan faciliterer man bedst, når man også forventes at bidrage med faglighed i diskussionen? 
Svar: Være struktureret i sin forberedelse - det skaber plads til begge roller i møderne.  
 

3. Skal jeg italesætte mig selv som facilitator eller er det implicit, når jeg sender en mødeindkaldelse? 
Svar: Afhængig af situation, men som udgangspunkt vil jeg italesætte det. 
 

4. Hvordan faciliterer jeg en proces, hvor jeg samtidig er deltager? 
Svar: 1. Forsøg så vidt muligt at undgå det. 2. ITALESÆT det/gør det klart, når man skifter roller 3. 
God forberedelse! 
 

5. Hvordan faciliterer jeg en innovationsproces? (få deltagerne til at turde og kunne tænke 
nyt/anderledes/kreativt/innovativt?) 
Spørgsmålet ikke besvaret. 
 

6. Når der i en gruppe er modvilje mod forandring - hvordan kan en facilitator italesætte det? 
Svar: Nej - men en metode. 
 

7. Hvilken rolle er det hensigtsmæssig at facilitator påtager sig i forhold til opfølgning på output? 
Spørgsmålet ikke besvaret. 
 

8. Udover debriefing bør man af og til så også anvende observatør i forhold til feedback på 
facilitatorrollen? 
Svar: Jo, det vil være god ide - men udover observatør også at bruge sparringspartner i 
udarbejdelse af proces. 
 

9. Kan man gå ud af facilitatorrollen - pause - og så vende tilbage? 
Svar: Det kan man godt - det skal bare italesættes. 
 

10. Hvordan faciliteres workshops med fx 100 meget forskellige mennesker? 
Svar: Planlægning i god tid! Forberedelse 
 

11. Hvor er balancen med hensyn til fagperson (som facilitator) kontra ekstern facilitator? 
Svar: Som fagperson kan man godt både facilitere og indgå som mødedeltager - hvis man er stærk i 
processen og styring. 
 

12. Hvad er de vigtigste kompetencer en facilitator skal kunne? 
Svar fra faciliteringsøvelse 3 og udleveret kompetenceoversigt. 
 

13. Hvordan afbalanceres forholdet mellem lederen (facilitatoren) og kollektivet i gruppeprocesser? 
Svar: Det handler om at skabe et design, der kan bære det... 
 

14. Hvordan ændrer facilitering den måde, man arbejder med gruppeprocesser i organisationer? 
Hvorfor er facilitering markant anderledes? 

1. Find dine spørgsmål i Spørgehjørnet. Skriv svar på bagsiden (minus svar: Lad hænge). 
 
2.  Er kursets fælles mål nået for dig? Tjek planche 
 
3. Udfyld et evalueringsskema. 
 
 



 TRAGISKE FORVENTNINGER
.............................................................................................................................................................................

   I   113 

 
31 

Facilitering i praksis 18.-20. november 2015 

Spørgsmålet ikke besvaret, men Anne lovede at sende artikel, der introducerer begrebet 
'Ligemandsledelse', som forsøger at give svar.  
 

15. Facilitering virker til at give god mening, hvad forhindrer brugen af det i mange organisationer? 
Spørgsmålet ikke besvaret, men se f.eks. oversigten over forhindringer i 'transfit' af læring fra kursus 
til eget arbejde i 'Transfit-øvelsen' (s.28). 
 

16. Hvordan kan man arbejde med udfordringer relateret til hierarki ifm. rollen som facilitator? 
Spørgsmålet ikke besvaret. 
 

17. Hvordan kan forskellige gruppeinteresser og delmål blive opløftet til et fælles mål via facilitering? 
Spørgsmålet ikke besvaret. 
 

18. Kan en facilitator sidestilles med en projektleder? 
Svar: Facilitering indgår som en del af projektlederuddannelsen. 
 

19. Hvor faglig/stort kendskab til det organisatoriske virke skal man kende/vide for at være en god 
facilitator? 
Svar: Man skal vide nok.  
 

Næste skridt var at gennemgå de mål, der var opstillet for kurset – der var enighed om, at de var opfyldt med 
undtagelse af de ubesvarede spørgsmål.... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Endelig delte alle det vigtigste, de har lært på kurset (her taget fra evalueringsskemaerne): 
 
Mette Den store model/kompasset 
 
Mads Begreber til at forstå processer i organisationer 
 
Joanna Et godt indblik i, hvad facilitering er mhp. at analysere i det i specialet 
 
Annette Designmanual - struktur 
 
Heidi Begreberne er kommet på plads 
 
Kirsten Forberedelse 
 
Lise At jeg skal afsætte tid til forberedelse og planlægning 
 
Malene Bekræftelse på at det er det her, jeg vil! Holde fast i min personlighed, mit commitment og 
 engagement - og byg på med viden og øvelse 
 
Tine Kompasset og dets anvendelighed til at skabe struktur i planlægningsfasen. 
 
Disse tre skridt lukkede tilsammen kursets indhold. 
 

Når kurset er slut, har du: 
 
 større viden om facilitering, og hvordan du kan bruge det i dit arbejde 
 en model/framework for facilitering, Faciliteringskompasset, og kan bruge det i praksis 
 faciliteret en proces og fået feedback  
 fået svar på dine mest brændende spørgsmål om facilitering 
 større indsigt i rollen som facilitator og egne styrker og udviklingsmuligheder som facilitator 
 en værktøjskasse til facilitering  
 lyst til og mod på at bruge facilitering i dit liv og arbejde. 
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Processen blev i denne omgang lukket af evalueringsskemaets spørgsmål 5: Hvis vi kunne lave kurset om, 
hvad skulle så være anderledes? 
 
Der var disse forslag: 
 
Lidt mindre kage og lidt mere bevægelse. 
 
Lidt mere plads til at tale om dilemmaer, hvor vi giver input til valg af metode mv. Jeg tænker en runde mere 
af 2 gratis konsulenter.  
 
Jeg kunne godt bruge mere variation under Dag 2. 
 
Foruden at det selvfølgelig skulle foregå i Kbh :-), synes jeg måske, at der var en smule redundans på 
sidstedagen. 
 
Tak for disse forbedringsforslag, som vil blive taget med i designet af kommende kurser. Tak også for 
konstruktiv og positiv feedback til underviseren :-) 
 
Den sidste, vi nu manglende, var at lukke relationerne: 
 
8. Farvel og mange tak 
 
Anne startede med at takke deltagerne for det første, fordi de var kommet, men dernæst fordi de havde så 
åbne og positive hele vejen. 
 
Der blev endvidere sagt tak for 

 at gruppen har fungeret supergodt på trods af store forskelle 
 at vi hurtigt kom til at lære hinanden at kende 
 at vi hurtigt kom ind i gruppen. Godt at vide, at vi skal ses igen. 

 
Det viste sig, at gruppen trods forskellighed havde meget ens dilemmaer. 
 
Anne spurgte Mads og Joanna, hvordan det havde været for dem som studerende at være med. 
 
Joanna sagde, at det havde været fedt, men at hun havde opgivet rollen som specialestuderende og 
observatør efter dag 1 og havde været deltager de sidste to dage.  
Mads var glad for den åbenhed, der havde været i forhold til ham som studerende - og eneste mand i 
gruppen. 
 
Kirsten sagde, at det havde været en god præsentation af deltagerne første dag: Vi kom til at lære hinanden 
godt at kende. 
 
Anne lovede, at procesrapporten med dokumentation af kurset, ville komme hurtigste muligt, men at der ville 
gå nogle uger. Hun nævnte også gruppen Forum for Facilitering på LinkedIn, som har over 100 tidligere 
Facilitator-kursister som medlemmer. Alle med en LinkedIn-profil vil modtage en invitation til gruppen.  
 
Uanset om man er med i gruppen eller ej, vil man også modtage invitation til førstkomne temadag i gruppen, 
som mødes to gange årligt. Det er fuldstændig frivilligt, uforpligtende og ganske gratis at deltage, hvis man 
har tid og lyst. Der kommer normalt omkring 20 til disse møder afhængigt af tema, og hvor i landet mødet 
holdes.  
 
Her sluttede kurset, og det var weekend. 
 

 
 
 
 
 

NB. Litteraturliste og bilag på de næste sider 
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Dave Gray m.fl.: Gamestorming. A playbook for Innovators, Rulebreakers, and Changemakers.  
O’Reilly 2010. 
 
John Heron: The Complete Facilitator’s Handbook. 1999 
 
Christine Hogan: 
- Understanding facilitation. Theory & Principles. 2002 
- Practical Facilitation. A Toolkit of Techniques. 2003 
 
Hunter, Bailey og Taylor: 
- The Zen of Groups. A Handbook for People Meeting With a Purpose. 1995 
- The Art of Facilitation. How to Create Group Synergy. 1995 
 
Mille Obel Høier (red.): Kreativ procesledelse. Nye veje til bedre praksis. Psykologisk Forlag 2011. 
 
Ib Ravn: 
- Facilitering – ledelse af møder der skaber værdi og mening. Hans Reitzels Forlag 2011 
- Bedre møder gennem facilitering. Learning Lab Denmark (kan downloades her: 
http://dpb.dpu.dk/dokumentarkiv/Publications/20051204134053/CurrentVersion/Ravn%20-
%20Bedre%20m%C3%B8der%20gennem%20facilitering.pdf) 
- Brug møder til videndeling. Learning Lab Denmark (kan downloades her: 
http://www.langkaer.dk/un/pae/pdf/Brug_m%F8der_til_videndeling1.pdf) 
 
Carl Rogers: 
On Becoming a Person. A therapist's view of psycotherapy. Constable 2004 (førsteudgave 1967) 
 
A way of Being. Mariner Books 1995 
 
Mellemmenneskelige relationer og facilitering af læring, i: Knud Illeris og Signe Berri (red.): Tekster om 
voksenlæring, Learning Lab Denmark, Roskilde Universitetsforlag, 2005  
 
Sandy Schuman (red.): The IAF Handbook of Group Facilitation: Best Practices from the Leading 
Organization in Facilitation. IAF 2005 
 
Edgar H. Schein: Spørg. Den ædle kunst at spørge ydmygt i stedet for at belære. Gyldendal Business 2014 
 
Teknikker til at bryde isen, skabe energi og fremme dialogen: http://www.e-pages.dk/trinity/3/ 
Teknikker til mødeformen: 
http://www.trinity.dk/sites/default/files/downlods/brochurer/teknikker_til_moedeformer.pdf 
 
Michael Weidner: Møder med mål og mening. JP, 2005 
 
Andreas Rønne Nielsen, Maria Rørbæk og Tore Wancher:  
Netværkstedet. Håndbog i design og facilitering af netværk. DJØF Forlagene 2007. 
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Forståelser af facilitering  
 
Fremmedord.dk  
Facilitering: Fremme, øge virkningen af noget. 
 
FACILITATOR 
Den korte: 
 
Facilitering er  

- design og ledelse af deltagerinvolerende processer.  
 
Den lange: 
Facilitering er  
- en relationel praksis, der har til formål at gøre det let for en gruppe involverede deltagere at nå et på 
forhånd aftalt mål gennem en inkluderende/involverende proces, der ledes af en facilitator ved hjælp af 
kommunikation (lytten og spørgen). 
 
Facilitering omfatter både et skillset (metoder og værktøjer) og et mindset (værdier og bevidsthed). 
 
En facilitator er: 

- en person, der designer og leder processer 
- ekspert på proces, ikke på indhold 
- neutral i forhold til gruppens valg og beslutninger. 

 
Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK) 
Facilitering kommer af det latinske ord "facilis" - som betyder at gøre let. At facilitere er at hjælpe en gruppe 
til at nå et fælles mål. 
 
Ib Ravn 
Facilitering er en tredje vej mellem rundkredsdemokrati og patriarkalsk Kaj Holger-ledelse.  
Som en teknik til støtte af gruppeprocesser sikrer facilitering både den effektivitet, som den autoritære leder 
fokuserer på, og den deltagerinvolvering, som demokratiet indebærer. 
 
Christine Hogan 
“I define a facilitator as 
A self-reflective, process-person who has a variety of human, process, technical skills and knowledge, 
together with a variety of experiences to assist groups of people to journey together to reach their goals. 
I see facilitation as an art, science, craft and profession.” 
 
Metaforer for facilitering 
 
”Effective facilitation is an artful dance requiring rigorous discipline. The role of the facilitator offers an 
opportunity to dance with life on the edge of a sword, to be present and aware, to be with and for people in a 
way that cuts through to what enhances and fulfils life. A facilitator is a peaceful warrior.”  
 

Hunter, Bailey, Taylor: The Art of Facilitation 
 
Facilitators are like midwives: they are not present at conception, nor do they own the baby, nor are they 
present at the prize-givings to commemorate the successes of the child. Facilitators help groups with 
processes to enable them to reach their goals, but they are rarely there to see them come to fruition.”  
 

Christine Hogan: Understanding Facilitation 
 
Facilitering er en fælles opdagelsesrejse, hvor facilitatoren er stifinderen, der baner vejen for deltagerne 
og på forhånd afsøger muligheder og undersøger faldgruber, så gruppen kan få den rejse, der giver de 
største oplevelser og de rigeste indsigter undervejs. Rejsen er ikke et mål i sig selv, men et middel der skal 
skabe det optimale resultat af de menneskelige og materielle ressourcer, der investeres i processen. Sådan 
en rejse kan umiddelbart ligne en turbulent sigsak-kurs fra A til Z snarere end den lige vej fra A til B. Derfor 
kræver det stor tillid af deltagerne at følge stifinderen og stor dygtighed, ansvarlighed og ydmyghed at 
påtage sig opgaven.  

Anne Weber Carlsen, Facilitator 
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Spørgehjørnet 

Processen 

1. Giv deltagerne tid til at reflektere over spørgsmålet: Hvad er dine mest brændende spørgsmål om/i 
relation til……. Reflektér og skriv ned. Dette kan evt. indgå i forberedelsen til mødet/workshoppen.  

2. Bed deltagerne om at skrive deres spørgsmål ned på kort (evt. halvt 4A) efter denne instruktion: Skriv kort, 
læsbart og formuleret som et spørgsmål. Giv dem kraftige markers at skrive med, så teksten kan læses på 
afstand. Vis evt. eksempel på, hvordan du vil have spørgsmålet ved selv at skrive et spørgsmål på et kort. 

3. Når alle er færdige med at skrive, inviterer du deltagerne til at komme op til tavlen/flip overstativet og læse 
deres spørgsmål op for gruppen. Alle spørgsmål hænges på flip over eller væg/whiteboard.  

4. Spørgsmålene kan grupperes undervejs eller efterfølgende. 

5. Tak deltagerne for deres bidrag og forklar, hvordan spørgsmålene vil blive brugt/besvaret. 

Fordele ved metoden 

 Aktiverer alle fysisk og mentalt 
 Giver alle mulighed for at bidrage  
 Kortlægger gruppens interesser, dagsordener, nysgerrighed 
 Giver deltagerne mulighed for at reflektere og ’connecte’ til indholdet 
 Giver deltagerne viden om hinanden 
 Giver mulighed for at blive inspireret af andres spørgsmål 
 Giver facilitator viden om gruppens spørgsmål og interesser mhp. forventningsafstemning 

(kommentér på spørgsmål, som de ikke kan forvente at få svar på her) 
 Tilgodeser introverte/typer med behov for tid til at reflektere 
 Undgår at få deltagere sætter dagsorden og påvirker med deres spørgsmål og idéer 
 Inviterer deltagerne til at give deres første ’mini-præsentation’ fra facilitatorens plads. 

Ulemper ved metoden 

 Man inspirerer ikke hinanden undervejs 
 Der kan komme flere spørgsmål af samme slags 
 Kan udstille ordblinde/folk, der staver dårligt, er sprogligt usikre eller skriver grimt 
 Kan udstille deltagere, der er uforberedte eller ikke har gjort sig klart, hvad de er kommet for 
 Formatet giver begrænset plads til at formulere komplekse spørgsmål. 

Tid: Min. 30 min. gerne mere 

Anvendelse: Til at åbne indhold/processer og kortlægge feltet. Generelt lukker spørgsmål op, mens svar 
lukker ned. 

Variationer:  

 Kan bruges til andet end spørgsmål, f.eks. idéer eller ønsker 
 Kan kombineres med andre metoder, f.eks. ’Walk and talk’.  
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Gode begyndelser 
 
Enhver proces og delproces har en start, en midterdel og en afslutning.  
En proces kan vare 5 minutter eller 3 år. Det afhænger af opgavens karakter. 
 
Processen skal afsluttes ordentligt, så der ikke er nogen løse ender eller uafklarede spørgsmål 
(’unfinished business’). Det frigør deltagerne/gruppen, så de kan indgå i nye opgaver/processer.  
 
Formålet med starten er at sikre, at deltagerne er klar til at gå i gang med opgaven, og at alle ved, 
hvad den går ud på. 
 
 
Starten på en proces består af 
disse elementer:  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
1.  Indhold: 

 Deltagerne ved, HVAD de er der for. Nogle elementer kan være: 
 Baggrunden for og formålet med processen er kendt 
 Det forventede resultat er beskrevet, og der er enighed om det 
 Deltagernes forventninger stemmer overens med mål og formål. 

 
2. Proces: 
 Deltagerne ved, HVORDAN de skal arbejde sammen. Nogle elementer kan 
 være: 

 Rammerne for processen: fysiske, økonomiske, organisatoriske etc. 
 Afklaring af start- og sluttidspunkt, tidsplan og pauser m.v.  
 Der er aftalt fælles spilleregler/normer for gruppen. 

 
3.   Relationer:   

Deltagerne ved HVEM de andre er og føler sig tilstrækkeligt trygge til at kunne arbejde 
sammen. Nogle elementer kan være: 
 Navneskilte 
 Præsentation (formel) 
 Personlige mål med at deltage 
 Dybere introduktion (for at give mulighed for at åbne sig for hinanden)  
 Ice breakers/lege. 

  
 

Længden af starten designes i forhold til: 
 Processens samlede varighed 
 Gruppens størrelse 
 Om deltagerne kender hinanden i forvejen 
 Om der er enighed om det forventede resultat på forhånd.  

 
 

 
 

 
  Proces 
        

 
Relationer      
       

Indhold 
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Procesdesign 
 
Definition:  
Procesdesign er en rækkefølge af trin eller faser i en faciliteringsproces, der fører til et aftalt mål. 
 
Design er en del af forberedelsesfasen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et godt procesdesign tilgodeser gruppens behov og tager højde for deltagernes forskellighed, dvs. 
designet skal ideelt set tilgodese: 
 

 begge hjernehalvdele 
 sanserne 
 følelserne 
 intuitionen 
 kroppen 
 praktiske evner 
 forskellige læringsstile 
 forskellige personlighedstyper og præferencer. 

 
Design har både en kreativ og en mere rationel side:  
 
 Det rationelle er ”skemalægningen” eller inddelingen i blokke, moduler og 
 procesenheder: start, midte og slutning m.v. 
 

Det kreative er de konkrete øvelser og materialer, man bruger, og sammen-
sætningen og rækkefølgen af elementer.  
Tilstræb variation i designet, f.eks. ved at tage udgangspunkt forskellige steder i 
Action Learning cirklen: fra oplæg (teori) til øvelse (praksis), fra øvelse til refleksion 
og ny teori etc. 
 

KONTRAKT 

 
Design (helhed) 

 
Forberedelse 
(prævention) 

START 
åbne relationer, 
proces, indhold. 

 

 
Planlægning (detaljer) 
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Brug f.eks. FLOW-teorien som inspiration:  
Design processen, så deltagerne bliver udfordret tilpas fra start til slut. For store 
udfordringer = stress. For små udfordringer = kedsomhed (også en slags stress). 
  

 
Gode råd og ideer til design: 
 

1. Gør meget ud af starten. Husk de tre typer af behov i den lille model (hvad/indhold, 
hvordan/proces og hvem/relationer). 

 
 2. Sigt efter målet/resultatet: Hvad skal der til, for at målet kan nås inden for den 
 fastsatte (tids-)ramme og med de midler og mennesker, der er til rådighed? 
 

3. Sørg for tid til at afslutte ordentligt, dvs. luk ned for indholdet, processen og 
relationerne. 

 
 4. Skab sammenhæng mellem delprocesser – tilstræb naturlige overgange, eller 
 lav bevidste brud. 
 
 5. Hver gruppe og hver proces er unik – undgå automatisk genbrug. 
  
 6. Tænk over, hvilke spørgsmål der kan guide gruppens arbejds-/læreproces. 
 
 7. Overvej, hvilke modeller eller teorier der kan bidrage til fremdrift og indsigt. 
 
 8. Sæt god tid af til design. 
 
 9. Invitér feedback/kritik af dit design – inden forløbet. 
 
 10. Overvej, om der er brug for flere facilitatorer (gruppestørrelse, forskellighed) 
 
 11. Design altid sammen med en evt. partner. 
 
 12. Hav tilstrækkelig viden om deltagerne (deres viden/erfaringer) og 
 emnet/indholdet, til at du kan overraske og udfordre gruppen. 
 
 13. Hav tillid til gruppen 
 
 14. Hav tillid til dig selv og din eventuelle co-facilitator.  
 
I processen:  

 vær ét skridt foran gruppen 
 vær klar til at ændre dine planer 
 vær ”over prepared, but under concluded”/åben. 
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Facilitators kompetenceoversigt 
Scala: 1 – 5, hvor 1 = meget usikker, 2 = usikker, 3 = neutral, 4 = sikker og 5 = meget sikker. 

Fase 1: Kontrakt Kompetence Score 
1. Vurdere om en opgave er egnet til facilitering  

 
2. Vurdere om egne facilitator-kompetencer matcher kundens og 

opgavens behov  
 

3. Opstille konkrete mål og delmål for processen i samarbejde med 
kunden 

 

4. Forhandle realistiske rammer for processen (tid, rum, deltagere, 
bemanding, honorar m.v.) 

 

5. Præcisere ansvar og rollefordeling med kunden  
 

6. Udarbejde skriftlig kontrakt, der sammenfatter pkt. 1-5  
 

Fase 2: 
Forberedelse 

Kompetence  Score  

7.  Designe proces, der opfylder de mål og rammer, der er aftalt i 
kontrakten, ved hjælp af Faciliterings-kompasset/Den Store Model 

 

8.  Planlægge processen i detaljer, herunder vælge/udvikle egnede 
metoder og materialer til åbne-, undersøge- og lukkefasen, og 
skrive ind i køreplan 

 

9.  Sikre egnede fysiske rammer for processen  
 

10.  Skaffe sig tilstrækkelig viden om deltagerne, emnet og konteksten 
(situationen, organisationen m.v.) til at kunne følge, forstå og 
udfordre gruppen tilpas 

 

11. Være fysisk og mentalt i balance og have det fornødne overskud til 
at møde og rumme den enkelte deltager og gruppen 

 

Fase 3: 
Facilitering 

Kompetence Score 

12. Kunne gennemføre proces ifølge design og køreplan, så de aftalte 
mål nås inden for de aftalte rammer 

 

13. Være fleksibel og i stand til at ændre kurs undervejs, hvis det viser 
sig nødvendigt 

 

14.  Være nærværende og opmærksom på den enkelte deltager, på 
gruppen og på processen 

 

15. Stille gode spørgsmål og lytte aktivt  
 

16. Kunne arbejde med de gruppedynamikker, der opstår undervejs, 
herunder håndtere uenigheder 

 

17. Holde sig neutral i forhold til gruppens beslutninger  
 

18.  Opsamle og sammenfatte erfaringer og læring og dokumentere 
resultater 

 

19. Kende og kunne anvende forskellige metoder til procesevaluering 
og feedback i forhold til deltagere, med-facilitatorer og kunde 

 

Fase 4:  
Professionel 

udvikling 

Kompetence Score 

20.   Have et realistisk billede af egne styrker og udviklingsområder i de 
forskellige aspekter af rollen som facilitator, jf. kompetence 1-19 

 

21. Kunne opstille relevante og realistiske mål for egen udvikling og 
læring og vide, hvordan de kan opnås (kende forskellige 
metoder/veje til at udvikle sine facilitatorkompetencer) 
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Kristin J. Arnold: How to Build Your Expertise in Facilitation 
I ‘The IAF Handbook of Group Facilitation’ 
 
“For most seasoned practitioners, facilitation is just not something they do; it is a state of being. 
The see opportunities to facilitate human interactions all the time: in the workplace, community 
groups, church meetings, youth organizations – anytime a group of people gets together to 
accomplish a specific goal.” (p.495) 
 
“Master facilitators take their craft seriously and strive to improve their ability to effectively facilitate 
group process.” (p.512) 
 
 Uddannelse, træning, workshops i facilitering og andet relevant 
 Konferencer 
 Medlem af faglig organisation 
 Litteratur, tidsskrifter, nyhedsbreve, artikler om facilitering og andre relevante emner 
 Internettet: surfing + discussion groups 
 Observation af andre – stjæl! 
 Film, skønlitteratur, kunst 
 Eksperimentér – prøv nye metoder, opgaver, samarbejder, materialer, steder…. 
 Refleksion og selvudvikling 
 Mindfulness: Meditation, yoga, kampsport, kalligrafi… 
 Kreativitet: Tegn, mal, syng, dans, spil musik….1 
 FEEDBACK: grupper, kritikere, kunder, kolleger 
 Co-facilitering 
 Uddan andre 
 Kollegiale netværk – formelle og uformelle 
 Professionelle sparringspartnere ’Master Minds’ 
 Coaching, terapi: Realisering af potentiale/selv 
 Bidrag til professionen med ideer: skriv, publicér, diskutér – i fagblade, dagblade, på nettet.. 
 Bliv certificeret 
 …. 
 
Men allervigtigst: GO DO! Praktisk træning!  
 
 

                                                 
1 Læs Claus Buhls bøger: Talent og Kreativitet 
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Frihed,(lighed,(lederskab(
Af#Anne#Weber#Carlsen,#FACILITATOR#
'
"Jeg#egner#mig#ikke#til#at#være#ansat.#Det#skulle#man#ikke#umiddelbart#tro,#og#indtil#jeg#blev#færdig#med#universitetet#
og#fik#arbejde,#vidste#jeg#ikke#engang#selv,#at#jeg#var#sådan.#Men#det#er#jeg#altså.#Så#snart#nogle#uduelige#fjolser#
begynder#at#give#mig#idiotiske#ordrer,#bliver#jeg#rasende.#Og#det#går#ikke#stille#for#sig.#Hvis#man#er#sådan,#kan#man#
ikke#være#ansat.#Derfor#besluttede#jeg#mig#for#at#grundlægge#mit#eget#firma."#
#
Citatet'er'fra'romanen''Den'farveløse'Tsukuru'Tazakis'pilgrimsår''af'Haruki'Murakami1,'og'selvom'jeg'ville'
udtrykke'mig'mere'diplomatisk,'ved'jeg,'hvad'han'taler'om.''Det'er'nu'mere'end'10'år'siden,'jeg'blev'selvstændig,'
og'jeg'har'aldrig'har'haft'et'bedre'job.''
'
Det'er'jeg'ikke'alene'om.'Ifølge'Det'Nationale'Forskningscenter'for'Arbejdsmiljø'er'selvstændige'overordnet'set'
mere'tilfredse'med'deres'arbejde'end'alle'andre'jobgrupper.'Selvstændige'oplever'en'signifikant'større'tilfredshed'
på'jobbet'end'gennemsnittet.'(http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/da/arbejdsmiljoedata/flere(
datasaet/arbejdsmiljo(og(helbred/deskriptive(analyser/psykisk(arbejdsmiljoe/jobtilfredshed).'
'
At(blæse(med(munden(fuld(af(mel(
Når'man'kapper'fortøjningen'til'livet'som'lønmodtager,'siger'man'ikke'bare'farvel'til''idiotiske'ordrer','men'også'
til'fast'løn,'jobsikkerhed,'omsorgsdage,'kolleger,'betalt'efteruddannelse,'tillidsrepræsentation'og'firmafester.'
Gevinsten'er'et'arbejdsliv'med'stor'frihed,''mening,'ansvar'og'indflydelse.'Alligevel'vælger'mange'sikkerheden'
frem'for'friheden.''
'
"Mit#liv#som#lønmodtager#lærte#mig#også,#at#de#fleste#mennesker#ikke#har#noget#imod#at#modtage#ordrer#fra#andre#
mennesker#og#udføre#dem.#Det#er#næsten,#som#om#de#er#glade#for#at#få#ordre.#Selvfølgelig#brokker#de#sig,#men#de#
mener#det#ikke.#De#gør#bare#vrøvl#af#ren#og#skær#vane.#Hvis#de#får#besked#på#at#tage#ansvar,#bliver#de#rådvilde."#
'
Manden'med'de'markante'meninger'er'Aka,'en'af'Tsukuru'Tazakis'gamle'studenterkammerater.'Han'arbejder'
ligesom'jeg'med'udvikling'af'mennesker,'organisationer'og'ledelse,'men'i'modsætning'til'ham'møder'jeg'ofte'
mennesker,'der'drømmer'om'et'mere'udviklende'og'meningsfyldt'arbejde,'men'bliver'i'deres'job,'fordi.....'de'har'
små'børn,'en'dyr'lejlighed,'lange'ferier,'en'god'pensionsordning'eller'hvad'det'nu'er,'der'holder'dem'i'et'job,'de'
ikke'trives'i.'For'nogle'i'årevis,'for'andre'indtil'de'blive'syge'af'det.'Eller'fyret.''
'
Hvad'nu,'hvis'det'ikke'behøvede'at'være'sådan:'Enten'frihed'uden'sikkerhed,'eller'sikkerhed'uden'frihed?'
Hvad'nu,'hvis'man'kan'blæse'og'have'mel'i'munden:'Hvis'gevinsterne'ved'det'frie'('og'risikofyldte'('liv'som'
selvstændig,'i'langt'højere'grad,'end'det'er'tilfældet,'kan'kombineres'med'sikkerheden'i'det'faste'job?''
'
Jeg'tror'ikke'alene,'det'er'muligt.'Jeg'tror,'det'er'nødvendigt,'at'vi'udvikler'nye'samarbejds('og'ledelsesformer'
baseret'på'frihed'og'lighed'og'på'lederskab'som'en'opgave'for'alle,'ikke'et'job'for'de'få.''
(
Når(fællesskaber(fungerer'
Facilis#er'latin'og'#betyder'nemt'eller'let.'En'facilitator'er'en'person,'der'gør'det'let'for'grupper'at'løse'opgaver'i'
fællesskab.'I'takt'med'at'udfordringerne'i'verden'og'dermed'i'vores'virksomheder,'offentlige'såvel'som'private,'
bliver'mere'komplekse,'kan'de'ikke'længere'løses'af'enkeltpersoner,'men'forudsætter'samarbejde'mellem'
mennesker,'ofte'på'tværs'af'professioner,'fagligheder,'etnicitet,'nationalitet,'alder,'brancher'og'sektorer.''
'
Ledelse'med'fokus'ikke'bare'på'opgaven,'men'på'samarbejdsprocesserne'og'på'relationerne'mellem'aktørerne,''
er'afgørende'for'så'sammensatte'og'uhomogene'gruppers'succes.'Det'er'en'af'forklaringerne'på,'at'facilitering2''
i'løbet'af'de'seneste'10'år'blevet'en'kernekompetence'for'alle,'der'beskæftiger'sig'med'ledelse'af'mennesker.''
'
Desværre'har'mange'ikke'opdaget'det'endnu,'og'det'er'en'af'forklaringerne'på,'at'samarbejdet'og'arbejdsglæden'
på'alt'for'mange'arbejdspladser'er'i'bund,'mens'sygefravær'og'stress'er'i'top.'

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
1'Forlaget'Klim'2014'
2'Facilitering'er'design'og'ledelse'af'deltagerinvolverende'processer.'I'Danmark'er'facilitering'stadig'en'forholdsvis'ny'praksis,'
der'oftest'forbindes'med'teknikker'til'bedre'møder'og'kreative'workshops,'ikke'med'ledelse.'

Bilag 2
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Der'er'mange'definitioner'på'ledelse.'En'af'dem'er,'at'ledelse#er#at#få#fællesskaber#til#at#fungere3.'
En'facilitator'er'en''fællesskaber''og'som'én'af'slagsen,'oplever'jeg,'hvad'stærke'og'velfungerende'fællesskaber'gør'
ved'mennesker.'De'frisætter'energi,'kreativitet,'arbejdsglæde,'livsglæde,'engagement'og'motivation'i'et'omfang,'
der'ofte'overrasker,'bevæger'og'forandrer.'#
'
På'baggrund'af'mine'erfaringer'med'facilitering'af''hundredevis'af'grupper'har'jeg'uddraget'den'enkle'visdom,'
at'alle#mennesker#ønsker#at#være#værdsatte#medlemmer#af#meningsfulde#fællesskaber.'Det'er'ikke'nok,'at'noget'er'
meningsfuldt,'hvis'man'ikke'samtidig'er'værdsat,'og'det'er'ikke'nok'at'være'værdsat,'hvis'det'man'beskæftiger'sig'
med,'ikke'er'meningsfuldt.'Når'begge'behov'derimod'er'opfyldt,'er'der'stort'set'ingen'grænser'for,'hvad'
mennesker'er'klar'til'at'give'af'sig'selv,'for'at'det'fælles'projekt'skal'lykkes.'Og'de'giver'med'glæde.''
'
Enkelt,(men(ikke(let(
At'facilitere'er'enkelt,'men'det'er'ikke'let.'Facilitering'består'af'et'skill#set,'facilitatorens'viden'og'værktøjer,'og'af'et'
mindset,'værdier'og'etik'som'udmøntes'i'en'bestemt'adfærd,'der'karakteriserer'den'professionelle'facilitator:'En'
dyb'overbevisning'om,'at'mennesker'er'til'at'stole'på,'og'at'de'både'kan'og'vil'bidrage.'Facilitatorens'opgave'er'at'
skabe'rammer,'give'støtte'og'udvise'tillid,'og'det'gør'man'bedst'ved'at'lade'være'med'at'blande'sig.'For'ledere,'
undervisere,'projektledere'og'andre,'der'er'vant'til'at'tage'ansvar,'er'det'alt'andet'end'let.''
'
Viden'og'værktøjer'kan'man'tilegne'sig,'og'det'er'også,'hvad'de'fleste'efterspørger,'når'de'kommer'på'kursus'i'
facilitering.'Værdier'og'adfærd'er'straks'vanskeligere'at'ændre,'men'det'er'umagen'værd,'selv'om'det'er'svært:'
Den,'der'både'har'værktøjerne'og'lever'værdierne,'har'den'nøgle,'der'kan'låse'op'for'menneskers'dybeste'ønsker'
om'at'bidrage'med'det'bedste,'de'har,'og'det'de'ikke'vidste,'at'de'havde,'deres'potentiale.'
'
Den,'der'kan'få'dét'til'at'ske'i'grupper,'der'arbejder'sammen'om'at'løse'komplekse'opgaver,'er'en'meget'attraktiv'
leder.'Og'her'kommer'den'rigtig'gode'nyhed:'Han'eller'hun'behøver'ikke'at'være'leder,'men'kan'være'kollega'eller'
medarbejder.'Jeg'tror,'at'det'i'mange'tilfælde'ligefrem'er'en'fordel,'at'hun'er'ligemand'og'ikke'leder.'Ligemænd'
kommer'nemlig'ikke'langt'med'at'udstede''idiotiske'ordrer','da'de'ikke'har'formel'magt'eller'autoritet.'
I'stedet'har'de'den'vigtige'opgave'at'guide'deres'kolleger'i'mål'med'den'bedst'mulige'løsning'på'den'fælles'opgave.'
(
Ligemandsledelse(
Ligemandsledelse'er'at#påtage#sige#ledelsesansvar#for#en#konkret#opgave#i#en#afgrænset#periode#i#en#gruppe#af#
ligestillede.'Ligemandsledelse'er'ikke'forbundet'med'særlig'position,'status,'privilegier'eller'løn,'men'er'en'opgave'
eller'funktion,'alle'kan'lære'at'påtage'sig.#
'
Definitionen'er'min,'for'ordet''ligemandsledelse''findes'ikke'i'ordbogen4.'Endnu.'Så'lad'os'opfinde'det,'for'ord'
skaber'virkelighed,'og'vi'har'brug'for'den'virkelighed,'hvor'ligemandsledelse'er'en'realitet.'Chuck'Blakeman'kalder'
den''the'Participation'Age'5:'#
'
The#hallmarks#of#the#Participation#Age#are#simple;#participation#and#sharing.#Companies#are#discovering#that#if#they#
invite#everyone#to#participate#in#the#building#of#a#great#company,#and#to#share#in#the#rewards,#both#the#company#and#
the#people,#profit#more.#The#Participation#Age#is#also#creating#workplaces#with#a#soul.#This#isn't#wooQwoo#crap;#these#
are#hardQcore#success#strategies.#And#it#isn't#a#fringe#idea.#Those#who#embrace#the#Participation#Age#will#thrive;#those#
who#don't#will#be#left#behind.6#
'
En'stor'europæisk'undersøgelse'(Eurofound'2015)'baseret'på'interviews'med'godt'24.000'ledere'og'knap'7000'
medarbejdere'viser,'at'såvel'virksomhedernes'performance'som'medarbejdernes'wellQbeing'ligger'over'
gennemsnittet'i'virksomheder,'der'har'en'høj'grad'af'medarbejderinddragelse'og'bekræfter'dermed'Blakemans'
påstand:'At'medarbejderinddragelse'er'godt'både'for'bundlinjen'og'for'medarbejdernes'trivsel.'7'

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
3'Niels'Henriksen,'rådgivningschef','Lederne,'i'P1'oktober'2014'
4'Den'store'danske'ordbog:''Primus'inter'pares'('ligemænd,'(lat.),'den'første'blandt'ligemænd','hvilket'ikke'er'det,'vi'søger.'
5'Chuck'Blakeman:'Embracing'the'Participation'Age.'Inviting'Stakeholders'to'participate,'share,'and'rehumanize'the'workplace'
http://www.inc.com/chuck(blakeman/participation(age(companies(8211(the(new(norm.html'
6'Ibid.'
7'Tirsdagsanalyse:''Prøv'at'spørge'dine'ansatte.'Medarbejderinddragelse'giver'gode'resultater'på'bundlinjen','Herman'
Knudsen,'prof.'emeritus'Aalborg'Universitet.'Politiken'22.9.2015'
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'
'I''the'Participation'Age''er'der'kun'få'ledere.'De'leder,'fordi'folk'følger'dem,'ikke'fordi'de'har'en'titel'på'deres'dør'
eller'visitkort.'Medarbejderne'forsvinder'også'på'fremtidens'arbejdspladser.'De'erstattes'af'stakeholders,'som'
leder'sig'selv'og'træffer'selvstændige'beslutninger'på'jobbet,'præcis'som'de'gør'i'deres'øvrige'liv.''
'
Det#er#der#ikke#noget#nyt#i,#tænker'du'måske,'og'du'har'fuldstændig'ret.'I'bogen''Unboss''fra'2012'beskriver'Lars'
Kolind'og'Jacob'Bøtter'virksomheder,'hvor'alle'interessenter'er'samarbejdspartnere'i'et'socialt'netværk,'der'har'et'
fælles'formål.'8'Bogen'blev'en'salgssucces,'men'luk'lige'øjnene'et'øjeblik,'og'tænk'på'en'arbejdsplads'nær'dig.''
Er'det'unbosser'og'ligemandsledere,'der'toner'frem'for'dit'indre'blik,'eller'er'det''uduelige'fjolser','der'udstikker'
'idiotiske'ordrer''som'i'Murakamis'roman?'Hvis'det'første'er'tilfældet,'er'du'mere'end'almindeligt'heldig.'Det'er'du'
sådan'set'også,'hvis'det'sidste'er'tættere'på'den'virkelighed,'du'kender,'for'der'er'håb'forude.''
'
Free,(free,(set(them(free'
Professor'i'ledelse'Steen'Hildebrandt'stiller'i'artiklen''Medarbejderen'er'fremtidens'leder'9'disse'spørgsmål:(
'
'Hvorledes#kan#vi#uddanne#fremtidens#medarbejdere#til#at#blive#bedre#selvledere#og#medledere?'#
'Hvorledes#uddanner#vi#ledere#til#at#lede#ledere#og#selvledende#medarbejdere?'#
'
Det'har'jeg'et'bud'på,'for'i'mere'end'10'år'har'jeg'uddannet'medarbejdere'og'ledere'i'at'facilitere'samarbejds(
processer,'der'både'skaber'gode'resultater'og'stærke'arbejdsfællesskaber.'Det'er'nemlig'ikke'et'enten(eller,'
selvom'nogle'stadig'tror,'at'gruppeprocesser'og'dialog'primært'tjener'sociale'formål,'mens'spidse'albuer'og'
konkurrence'er'vejen'til'effektivitet'og'sorte'tal'på'bundlinjen.''
'
Det'er'typisk'ansatte'fra'virksomheders'organisatoriske'mellemlag'(konsulenter,'HR(managers,'projektledere,'
afdelingsledere,'teamledere'm.fl.),'der'kommer'på'kursus'for'at'lære'at'facilitere'møder,'workshops,'projekter'og'
andre'typer'af'arbejdsprocesser.'Det'giver'god'mening,'for'facilitering'er'en'professionel'praksis'og'dermed'noget,'
der'hører'til'på'virksomhedens'operationelle'niveau.''
'
Efter'tre'dages'kursus'tager'de'hjem'som'ledere'med'en'vision'om'at'være'med'til'at'forandre'deres'virksomheder'
og'med'viden'og'værktøjer'til'at'facilitere'processer'og'dialoger,'der'kan'skabe'bedre'resultater,'mere'effektivitet'
og'kreativitet,'større'arbejdsglæde,'mere'mening.'De'tager'også'hjem'med'en'bekymring'for,'om'de'overhovedet'
vil'få'mulighed'for'at'bruge'det,'de'har'lært'på'kurset,'da'drømme'og'visioner'ikke'indgår'i'deres'jobbeskrivelse.''
'
De'får'desværre'ofte'ret.'Selvom'de'ved,'hvad'der'skal'til'for'at'skabe'bedre'samarbejde'og'stærkere'samarbejds(
relationer,'har'de'ikke'positionen'eller'opbakningen'til'at'gøre'det,'hverken'fra'topledelse,'nærmeste'leder'eller'
kolleger.'I'stedet'forsøger'de'i'al'stilfærdighed'at'snige'ny'praksis'ind'i'deres'team,'afdeling'eller'organisation,'
uden'at'nogen'('og'især'ikke'ledelsen'('opdager'det.'Imens'går'livet'og'ledelsen'sin'skæve'gang,'og'de,'der'ikke'
formår'at'holde'sig'under'radaren'og'bliver'ledere,'fordi'folk'begynder'at'følge'dem,'bliver'frustrerede,'hvis'de'da'
ikke,'som'vores'japanske'ven'Aka'i'Murakamis'roman,'bliver'først'rasende'og'så'selvstændige.''
'
Hvad'nu,'hvis'de'i'stedet'fik'lov'til'at'bruge'det,'de'havde'lært?'Hvad'nu,'hvis'modige'ledere'turde'sætte'deres'
medarbejdere'('og'sig'selv'('fri?''
(
Giv(slip'
'
Tillid'og'kontrol'er'kernen'i'hver'sit'ledelsesmæssige'mindset'eller'paradigme,'et'faciliterende'og'et'direktivt:''
Jo'mere'tillid,'inddragelse'og'uddelegering'af'ansvar'og'beslutningskompetence,'jo'større'ejerskab'og'motivation'
hos'medarbejderne.'Og'det'modsatte.''
'
Frihed'kan'være'en'skræmmende'størrelse.'Hvad'nu,'hvis'det'viser'sig,'at'medarbejderne'kan'selv?'Bliver'lederen'
så'overflødig?'Ja,'det'gør'han'nok,'medmindre'han'er'et'af'de'mennesker,'der'motiverer'og'inspirerer,'og'som'
mennesker'derfor'vælger'at'følge'af'egen'fri'vilje,'uanset'hans'position'eller'titel.'Et'godt'alternativ'er'at'blive'

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
8'Lars'Kolind'og'Jacob'Bøtter:'Unboss.'Jyllands(Postens'Forlag,'2012.''
9'Mandag'Morgen'23.1.2013,'https://www.mm.dk/blog/medarbejderen(er(fremtidens(leder'
'
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stakeholder'og'ligemandsleder'i'den'frisatte'virksomhed,'hvor'indflydelsen'og'beslutningskompetencen'er'
uddelegeret'og'følger'opgaven.''
'
Facilitering'handler'om'proces:'Om'hvordan'mennesker'arbejder,'lærer'og'løser'komplekse'opgaver'og'problemer'
sammen.'Facilitering'er'et'stærkt'bud'på,'hvordan'alle'('ledere,'medarbejdere,'borgere,'studerende'm.fl.'('kan'
udøve'ligemandsledelse'i'praksis'i'den'fremtid,'der'for'længst'er'begyndt.'
'
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Anne(Weber(Carlsen'er'stifter'af'konsulent('og'kursusvirksomheden'FACILITATOR,'www.facilitator.dk'
Hun'er'cand.'mag.'i'dansk'og'massekommunikation'fra'Aarhus'Universitet'med'den'journalistiske'
tillægsuddannelse'fra'Danmarks'Medie('og'Journalisthøjskole.'Inden'hun'blev'selvstændig'har'hun'arbejdet'som'
konsulent,'lektor'og'leder'i'private'og'offentlige'virksomheder'i'Danmark'og'været'udstationeret'i'udlandet.''

Fantastiske#resultater#skabes#ikke#af#
den#enkelte#leder,#men#af#
organisationer,#hvor#alle$tager$ledelse.#
#
Claus'Elmholdt,'lektor'i'ledelses('og'
organisationspsykologi,'Aalborg'
Universitet'i'Folkeuniversitets'program,'
efteråret'2015#
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