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Abstract 

 

This master thesis investigates how organizational culture and heuristics can influence leaders’ deci-

sion-making. Thus, the purpose is to view leadership in regard to how the leader is influenced, as 

opposed to former leadership studies which focus on how leaders influence others.  

In order to investigate this phenomenon, narrative interviews have been conducted with different 

leaders and employees in one organization. These interviews are used to analyze and illustrate how 

organizational culture and heuristics respectively can be influential on the leader’s decision-making. 

The analysis uses both a thematic narrative analysis and a combined structural and thematic narrative 

analysis.  

  

In this thesis, influence is to be understood as having both a collective and individual impact on the 

leader. The collective influence is investigated through a lens of organizational culture on the basis 

of Edgar Schein’s three levels of organizational culture. Then organizational culture is investigated 

through a case study to understand how organizational culture appears in the narrative interviews. 

This understanding of the organizational culture is used to understand how this is influential on the 

leader’s decision-making. To investigate the individual influence, Kahneman & Tversky’s theory of 

heuristics and bias is used to investigate how these also have an influence on leaders’ decision-mak-

ing. In this thesis, the leader is perceived as influenced by their employee’s behavior. The leaders use 

of heuristics and the risk of activating biases are to be understood throughout an analysis of the 

leader’s decision-making process.  

  

The analytical work of this thesis contributes an understanding of how leaders’ decision-making can 

be influenced. In conclusion, this thesis illustrates, on the basis of the empirical data, that leaders’ 

decision-making can indeed be influenced by organizational culture and the use of heuristics in both 

a suitable and unsuitable way. 
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Indledning 

 

Forståelsen af og studier om ledelse og lederskab har ændret sig gennem årene. Ser man eksempelvis 

på Frederick Taylors Scientific Management, er ledelse i høj grad er præget af den styrende leder, der 

har fokus på identificering, kontrollering og udvikling af produktionsmæssige processer (Elmholdt 

et. al, 2015). Derefter har der været fokus på bestemte karaktertræk, som var fremtrædende hos ledere, 

herunder fysiske forhold, intelligens og personlighedstræk. Dernæst kommer fokus på og studier af 

bestemte ledelsesstile, hvor fokus var på lederens adfærd (Paludan-Müller, 2016). Dertil kommer de 

specifikke teoretikere med fokus på motivation jf. Douglas McGregor (2000), forandringsledelse jf. 

John Kotter (1995) eller transformationel ledelse jf. Bernard Bass (1990). Fælles for disse teorier og 

generelt studier af ledelse gennem tiden er, at der ses på lederen i relation til, hvordan denne påvirker 

medarbejderne. Hvordan lederen ved Scientific Management sikrer, at den optimale produktion op-

retholdes, hvordan lederens ledelsesstil præger medarbejderne, hvordan lederen motiverer medarbej-

dere osv. Men meget lidt fokus og forskning har været på, hvad det er der påvirker lederen. Netop 

fokus på lederen og den særstatus, denne med tiden har fået, kritiseres af professor Matt Alvesson. I 

sin artikel Waiting for Godot: Eight major problems in the odd field of leadership studies fra 2019 

kritiserer han bl.a., hvordan ledere i ledelsesstudier får status af at være både ophøjede og uundværlige 

i organisationer (Alvesson, 2019). Derudover kritiserer Alvesson det fokus, mange ledelsesstudier 

har haft på at samle ledelse og lederen til en pakke, der af universel karakter beskriver ledelsesadfærd 

(ibid.). I relation til organisationskultur, beskriver Alvesson ligeledes, hvordan studier herom beskri-

ver organisationskultur som et resultat af lederens handlinger og gør lederen til kulturskaber (ibid.). 

Alvessons formål med sin artikel er at opfordre til, at ledelsesstudier i højere grad bør undersøge den 

reelle adfærd i organisationer samt undlade at gøre ledelse op til en bestemt adfærd, der skaber en 

dikotomi af, hvad ledere bør og ikke bør gøre (ibid.). 
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Denne opfordring søger dette speciale at tage op ved nærmere at undersøge, hvad det er der påvirker 

lederen, frem for at fokusere på f.eks., hvordan lederen påvirker, eller hvordan lederen bør agere i 

henhold til en bestemt ledelsesstil. Da ledelse som fænomen kan anses i et utal af aspekter, er der her 

mere specifikt valgt at se nærmere på, hvordan lederen påvirkes i sin beslutningstagen, hvorfor pro-

blemformuleringen for specialet er: 

 

Hvordan påvirkes lederes beslutningstagen? 

 

For at undersøge, hvordan ledere bliver påvirket i deres beslutningstagen, er der i dette speciale valgt 

at inddele efter en kollektiv og individuel forståelse for påvirkning af lederen. Den kollektive påvirk-

ning anses her gennem Edgar Scheins (1994) organisationskulturforståelse, og der undersøges altså, 

hvordan organisationskultur kan ses at være påvirkende for lederes beslutningstagen. Ved den indi-

viduelle påvirkning anlægges der er et adfærdsøkonomisk blik gennem beslutningsmekanismer (heu-

ristikker og bias) for at undersøge, hvordan dette er medvirkende til en påvirkning af lederes beslut-

ningstagen. For dels at følge Alvessons opfordring til at studere den reelle adfærd i organisationer og 

for at kunne undersøge problemformuleringen konkret, så er specialet udarbejdet i samarbejde med 

en case-organisation, hvor der er foretaget interviews med elleve ansatte. For at besvare specialets 

overordnede problemformulering er der opstillet fire problemstillinger, der repræsenterer både den 

kollektive og individuelle påvirkning af lederen: 

• Hvad er organisationskulturen i case-organisationen defineret ved? 

• Hvordan påvirker organisationskulturen og dermed kollektivet lederens beslutningstagen? 

• Hvordan kan ledernes individuelle beslutningsprocesser anskues i case-organisationen? 

• Hvordan er lederens individuelle beslutningsprocesser påvirket af medarbejderne, og hvilken 

påvirkning har de enkelte beslutningsprocesser? 

 

Definition af begreber 

Da begreber som ledelse, påvirkning og beslutningstagen kan bruges meget bredt og kan have for-

skellige eller løse definitioner, vil der her beskrives definitioner på disse, således at anvendelsen af 

begreberne i løbet af specialet er tydelig. 
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Leder 

Særligt ledelse er et bredt begreb, der på baggrund af mange års studier har mange forskellige defi-

nitioner, der skrifter fra studie til studie. Frem for en større diskussion af ledelse vs. management eller 

større uddybning af de forskellige forståelser af ledelse findes der inspiration i Oxfords Dictionary of 

Human Resource Managements definition på ‘leader’ som et individ, der har ansvaret for at styre og 

kontrollere en gruppes aktiviteter eller har det primære ansvar for en gruppes opgaver (Heery & Noon, 

2020). Når der i specialet benævnes leder eller ledelse, så er det ud fra definitionen af en person eller 

personer, der har et ansvar for, at andre (deres medarbejdere) udfører deres arbejde. Der ses således 

på individer, der er blevet tildelt en formel lederrolle og ledelsesansvar over for deres medarbejdere. 

 

Påvirkning 

Da specialets problemformulering og dermed formål er at undersøge, hvad der påvirker lederens be-

slutningstagen, synes det ligeledes relevant at definere ‘påvirkning’. Definitionen af ‘påvirkning’ ses 

i New Oxford American Dictionarys definition på ‘influence’, da influence synes at være den mest 

dækkende oversættelse af ‘påvirkning’. ‘Influence’ defineres bl.a. ved evnen til at have en effekt på 

en anden person, udvikling eller adfærd hos en person eller en ting (Stevenson & Lindberg, 2020). 

Når der i specialet omtales ‘påvirkning’, forstås det i relation til, hvordan organisationskulturen og 

medarbejderne har en effekt på lederen og dennes adfærd herunder beslutningstagen. Ligesom New 

Oxford American Dictionary ikke omtaler en bevidst intention om at påvirke, berøres dette heller 

ikke i specialet. 

 

Beslutningstagen og beslutningsprocesser 

I problemformuleringen og problemstillingerne nævnes både ‘beslutningstagen’ og ‘beslutningspro-

cesser’, hvorfor en klar definition af disse synes relevant. Beslutningstagen defineres her ved de be-

slutninger, som lederen træffer som følge af den formelt definerede lederrolle i organisationen og er 

altså relateret til den daglige drift, fordeling af arbejdsopgaver osv. og kan dermed ligeledes ses i 

forlængelse af definitionen på ledelse. ‘Beslutningstagen’ benyttes i de dele af analysen, der berører 

påvirkning. 
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‘Beslutningsproces’ defineres og benyttes om den personlige beslutningsproces, der påhviler lederen 

som individ. Denne forståelse benyttes, hvor den enkelte leders beslutningsproces forstås ud fra vur-

deringen og beslutningen heri. Dette sættes i relation til den enkelte leders brug af heuristikker, der 

ligeledes ses som en personlig beslutningsproces. 

 

Beskrivelse af case-organisation  

Som nævnt er der for at besvare specialets problemformulering benyttet en case-organisation, der 

stillede elleve ansatte (medarbejdere og ledere) til rådighed til interviews. Nærmere beskrivelse af 

selve dataindsamlingen findes under metodekapitlet, hvor der her i stedet vil fremlægges en beskri-

velse af case-organisationen. Case-organisationen ønsker at være anonym, hvorfor præcise og detal-

jerede beskrivelser af case-organisationen ikke vil fremgå. Fokus for beskrivelsen af case-organisati-

onen omhandler på denne baggrund kun relevante informationer, der bidrager til en forståelse af or-

ganisationens kerneopgaver, tilhørsforhold samt organisering. Case-organisationen vil fremadrettet i 

opgaven betegnes som specialets case-organisation (SCO). På samme måde forekommer der gennem 

specialet en omskrivning af titler og andre beskrivelser, der ellers ville kunne afsløre SCO’s identitet. 

SCO er en national offentlig administrativ organisation, hvor den primære kerneopgave er sagsbe-

handling inklusive borgerkontakt. For få år siden blev flere administrative enheder slået sammen til 

den samlede organisation, som SCO i dag udgør. Dermed har organisationens opgaver eksistereret 

før, og der er ligeledes medarbejdere, som har arbejdet i de tidligere regionale enheder. Grundet den 

nye organisering i form af én administrativ organisation, anses SCO for at være en ny og ung organi-

sation. Derudover er SCO en del af en større organisation, men dette påtales ikke yderligere i speci-

alet. SCO udgør seks afdelinger, der varetager forskellige områder inden for sagsbehandling. Der er 

i forbindelse med specialet foretaget interviews med ansatte fra tre af disse afdelinger. Hvor det er 

nødvendigt, vil disse afdelinger omtales som Afdeling 1, Afdeling 2 og Afdeling 3. SCO’s afdelinger 

er fordelt over tre matrikler med hver deres måde at organisere sig på. Hver afdeling har en afdelings-

chef, dog vil disse omtales som øverste ledelse sammen med deres ledelse. Under hver afdelingschef 

er der mellemledere, der har ledelsesansvar for de sagsbehandlende medarbejdere og varierer mellem 

en og to mellemledere i hver af de adspurgte afdelinger. Derudover er der fag- og teamkoordinatorer 

i afdelingerne, der er sagsbehandlende medarbejdere, som bidrager til koordinationen af det daglige 
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arbejde. Der skelnes ikke bemærkelsesværdigt mellem disse koordinatorer i specialet, men i de til-

fælde, hvor det er nødvendigt, vil det være tydeligt. 

 

Specialets struktur 

Som afsluttende del af indledningen synes det relevant at tilbyde læseren en kort opsummering af, 

hvordan specialet er struktureret, og altså er en mere beskrivende version af indholdsfortegnelsen. 

Næste kapitel er et metodekapitel, der handler om de metodiske overvejelser, der er foretaget i løbet 

af specialets udarbejdelse. Dette indebærer bl.a. de metodiske overvejelser inden dataindsamlingen, 

for dataindsamlingen, for databehandlingen samt det analytiske arbejdet. Dette efterfølges af et min-

dre kapitel om de videnskabsteoretiske overvejelser og valg, der er truffet i forbindelse med den vi-

densproduktion, som specialet indebærer. Her beskrives bl.a. den videnskabsteoretiske forståelse, 

som de benyttede teorier kan tilskrives, samt den videnskabsteoretiske forståelse, der benyttes i spe-

cialet. Når de metodiske og videnskabsteoretiske overvejelser er gennemgået, påbegyndes det analy-

tiske arbejde for specialet. Da påvirkning af lederen i specialet anses både at være kollektivt og indi-

viduelt afhængig, er specialets analysearbejde fordelt over to analysekapitler, der behandler henholds-

vis det kollektive perspektiv i form af organisationskultur og det individuelle perspektiv i form af 

beslutningsmekanismer. Hvert analyse kapitel indeholder en indledning til det pågældende kapitel, 

en metodisk redegørelse for den specifikke analysetilgang for det enkelte kapitel, en teoretisk rede-

gørelse af den teori, der benyttes i det enkelte kapitel, og derefter forekommer det reelle analysear-

bejde. Efter de to analysekapitler er der et diskussionskapitel, der bl.a. berører nogle af de elementer, 

der er udeladt fra selve analysen. Derudover præsenteres en mere overordnet diskussion af, hvordan 

påvirkning mellem ledelse, organisationskultur og adfærd kan ses. Derefter konkluderes der på spe-

cialet, der med afsæt i det analytiske arbejde besvarer specialets problemformulering. Afslutningsvis 

beskrives der, hvordan man med udgangspunkt i specialet kan studere påvirkning af lederen i frem-

tidige studier. 
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Kapitel om metode 

 

Valg af metode 

Som nævnt i indledningen fandt vi det interessant at se nærmere på, om organisationskultur og med-

arbejderadfærd påvirker lederens beslutningstagen. Yderligere anser vi, at en stor del af informatio-

nerne i de indbyrdes påvirkninger mellem organisationskultur, medarbejderadfærd og ledelse ligger 

i måden, man taler om det på. Det synes derfor relevant at undersøge organisationskulturs og medar-

bejderadfærds påvirkning på ledelsesrummet ud fra de fortællinger, der er om dette. For at undersøge 

dette, fandtes det nødvendigt at indsamle data, der gjorde det muligt at udlede disse fortællinger. Vi 

valgte at gøre brug af narrativ interviewteknik i vores dataindsamling, da denne form for dataindsam-

ling netop fokuserer på fortællinger. Med hensyn til at kunne vurdere påvirkningen af organisations-

kultur på lederskabet, syntes vi det fordelagtigt, at al data blev indsamlet i samme organisation, såle-

des at én organisationskultur bedre kunne identificeres. Nærmere om, hvordan denne organisation 

blev fundet, præsenteres under afsnittet ’adgang til data’. 

 

Interview 

Holstein & Gubrium beskriver, hvordan interviews tilbyder en mulighed for at indsamle empirisk 

data til at forstå den sociale verden, subjekter lever i (Holstein & Gubrium, 2004), og ifølge Kvale & 

Brinkmann forstås subjekternes verden ud fra betydningen af deres oplevelser og deres levede verden 

(Kvale & Brinkmann, 2015). På denne baggrund vurderede vi at foretage interviews, da dette tilbød 

os et datagrundlag, der gjorde det muligt at undersøge problemformuleringen. Interviews vil dermed 

kunne give et indblik i, hvordan interviewpersonen oplever samspillet mellem ledelse, medarbejder-

adfærd og organisationskultur. Der er dog nogle ting, man særligt skal være opmærksom på i udfø-

relsen af interviews. Man bør bl.a. være opmærksom på, at selvom interviews giver en mulighed for 
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at indsamle empirisk data, så produceres denne data i samspil mellem interviewer og interviewperson 

(Kvale & Brinkmann, 2015; Holstein & Gubrium, 2004). Ligeledes beskriver Kvale & Brinkmann, 

at udførelse af interview som metode ikke bør ses i lyset af overholdelse af regler for udførelse, men 

snarere beror sig på interviewerens færdigheder og evner til at formulere spørgsmål, deltage aktivt i 

interviewet samt have viden om interviewemnet (Kvale & Brinkmann, 2015), hvilket ligeledes er 

med til at påvirke den viden, der produceres under interviewet. Dette har vi forsøgt at være opmærk-

somme på samt påtale værdien af i vores forberedelse til dataindsamlingen, under dataindsamlingen 

samt i efterbehandlingen af data. De forskellige valg og overvejelser præsenteres løbende i dette me-

todekapitel. 

 

Foruden at være opmærksom på interviewerens færdigheder og medproduktion af viden, bør man 

ligeledes være opmærksom på de forskellige interviewformer, man kan benytte, og være skarp på, 

hvilken form man selv benytter. Bl.a skelner Kvale & Brinkmann mellem det journalistiske interview 

med henblik på at rapportere, det terapeutiske interview med henblik på at forbedre samt forsknings-

interviewet med henblik på at producere viden. Dog anerkender de også, at en rigid opdeling af disse 

former sjældent sker i praksis, men snarere overlapper (Kvale & Brinkmann, 2015). Qua at inter-

viewene foretaget i denne sammenhæng har skulle producere data, der kunne analyseres på, har in-

terviewformen båret præg af et forskningsinterview, da det har skulle producere viden. 

 

Narrative interviews  

Foruden skelnen mellem journalistiske, terapeutiske og forskningsinterviews beskriver Kvale & 

Brinkmann ligeledes den narrative interviewform (Kvale & Brinkmann, 2015). Da vi som nævnt 

specifikt ønsker at undersøge de fortællinger, der er om forholdet mellem medarbejderadfærd, orga-

nisationskultur og ledelse, syntes det relevant at gøre brug af narrativ interviewteknik med henblik 

på at frembringe fortællinger. Dermed bliver den viden, der produceres i interviewet, mere specifikt 

det, Kvale & Brinkmann betegner “viden som narrativer”, hvor fortællinger er udtryk for den mening, 

interviewpersonerne skaber i deres sociale liv (Kvale & Brinkmann, 2015). Det vurderes relevant her 

at benævne, hvad der kendetegner denne interviewteknik, samt hvad man bør være opmærksom på. 

Udførelsen af de narrative interviews til dette speciale har været inspireret af Søderbergs (2006) un-

dersøgelse. Hendes tilgang beskrives ud fra, hvordan hun kun stiller få spørgsmål i modsætning til et 

standardiseret eller semistruktureret interview. Ligeledes i forlængelse af, hvordan man som 
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interviewer i forskningsinterview er medproducerende på viden, så anerkender Søderberg, at man i 

det narrative interview også deltager og er medskaber, og benytter betegnelsen “fellow traveller” 

(Søderberg, 2006). Holstein & Gubrium bidrager også til en skelnen i interviewformer med henblik 

på, hvilken medproducerende rolle intervieweren har. De skelner mellem det traditionelle interview 

og det aktive interview. Ved det traditionelle interview vil intervieweren i høj grad forsøge at under-

søge viden, der allerede eksisterer ved brug af f.eks. standardiserede eller strukturerede interview-

guides (Holstein & Gubrium, 2004). I kontrast hertil er intervieweren i det aktive interview medska-

bende til viden, da denne tilskynder interviewpersonen til at forstå og skabe svar i interviewsituatio-

nen (ibid.). Med udgangspunkt i den medskabende rolle, som både “fellow traveller” konceptet og 

det aktive interview bidrager med, har vi været opmærksomme på i forbindelse med vores dataind-

samling at balancere mellem ikke at præge interviewpersonerne for meget ved at stille få og åbne 

spørgsmål, men ligeledes anerkende, at vi som “fellow traveller” bliver medskabende for de fortæl-

linger, der fremkommer i interviewet. 

 

Man kan indsamle fortællinger på forskellige måder, bl.a. benævner Czarniawska (2004) tre måder, 

hvorpå dette kan gøres: 1) observere fortællinger i f.eks. organisationer, 2) benytte en specifik spør-

geteknik kaldet CIT eller 3) blot at spørge direkte til fortællingerne (Czarniawska, 2004). Den sidste 

metode fandt vi mest relevant i forhold til vores undersøgelsesdesign. Ydermere beskriver Kvale & 

Brinkmann, at når man har bedt om en fortælling, bør intervieweren lytte og ikke afbryde interview-

personen (Kvale & Brinkmann, 2015). Vi valgte dermed at spørge direkte med “kan du fortælle 

om…” og lade interviewpersonen selv strukturere fortællingen uden at afbryde. Mere specifikt om 

udførelsen af interviews præsenteres senere. 

 

Kritik af interview som metode 

At gøre brug af interviews som metode er dog ikke uden faldgruber. I forlængelse af det narrative 

interview er dét, at lade interviewpersonen selv konstruere fortællingerne, med til at stille spørgs-

målstegn ved, om den viden, der produceres, er “sand”. Bl.a. beskriver Holstein & Gubrium, hvordan 

interviewpersonen har muligheden for at strukturere sin fortælling ved at udelade, fremhæve eller 

ændre informationer i deres fortællinger (Holstein & Gubrium, 2004). Ydermere fremhæver Kvale & 

Brinkmann ligeledes en liste over standardkritik af forskningsinterview. Af disse kan fremhæves, 

hvordan kvalitative interviews ikke er videnskabelige eller objektive, da de er personafhængige. 
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Ligeledes anses kvalitative interviews ikke at være intersubjektive, fordi forskellige læsere vil kunne 

forstå forskellige betydninger (Kvale & Brinkmann, 2015). Dog bidrager Kvale & Brinkmann også 

med, hvordan brug af kvalitative interview stadig kan være relevant til trods for kritikken. De beskri-

ver således, at brug af interview som metode bør ske i erkendelsen om, at interviewsituationen er en 

specifik vidensproducerende kontekst, og man bør derfor ikke behandle informationerne ukritisk eller 

som universel viden i sig selv (ibid.). 

 

Interviewkvalitet, validitet, reliabilitet og generaliserbarhed 

I forhold til kvaliteten af datasættet har vi inden dataindsamlingens påbegyndelse været opmærk-

somme på, at vi fik den bedst mulige interviewkvalitet, da dette er fundamentet for vores videre ar-

bejde i analysen. Kvale & Brinkmann beskriver bl.a. kvalitetskriterier for interviews ved, at inter-

viewpersonen kommer med spontane, relevante og righoldige svar, samt at intervieweren stiller så 

korte spørgsmål som muligt, der samtidig giver længst mulige svar (Kvale & Brinkmann, 2015). 

Netop disse kriterier var vi særligt opmærksomme på i udarbejdelsen af interviewguiden og spørgs-

målene heri. I udarbejdelsen af spørgsmålene diskuterede vi os frem til, hvordan vi kunne stille så få 

og korte spørgsmål som muligt for at give interviewpersonen mest mulig taletid og samtidig præge 

interviewpersonens svar mindst muligt. Nærmere beskrivelse af overvejelserne i udarbejdelsen af de 

konkrete interviewspørgsmål findes under afsnittet ’forberedelse til dataindsamling’. Kvale & Brink-

mann nævner yderligere kvalitetskriterier som, at intervieweren fortolker og verificerer sine fortolk-

ninger hos interviewpersonen under interviewet. Det kræver dog ekspertise og dygtigt håndværk fra 

interviewerens side for at lykkedes med dette (ibid.). Qua vores narrative tilgang har vi været påpas-

selige under interviewet med hverken at fortolke eller verificere vores fortolkninger af de fortællin-

ger, som interviewpersonerne gav, da vi stadig ikke ønskede at præge interviewpersonen til bestemte 

svar. Som Kvale & Brinkmann beskriver, så er intervieweren det vigtigste redskab i interviewunder-

søgelser, hvorfor der også stilles store krav til de færdigheder, som intervieweren bør besidde (ibid.). 

Til trods for at vi begge har erfaringer med at interviewe, betegner vi ikke selv vores interviewfær-

digheder som ekspert-lignende. Det var dog stadig vigtigt, at vi bestræbte os på at besidde flest mulige 

af de færdigheder, som Kvale & Brinkmann definerer, en interviewhåndværker bør besidde. Dette så 

vi bedst muligt løst ved, at vi begge deltog i interviewene, hvor vi havde forskellige roller og fokus 

under interviewet. Nærmere om denne rollefordeling beskrives under afsnittet ’forberedelse til data-

indsamling’. 
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Foruden interviewkvaliteten kan det ligeledes være relevant at berøre reliabiliteten og validiteten af 

interviewene. Kvale & Brinkmann beskriver reliabilitet i forbindelse med interview som vedrørende 

konsistensen og troværdigheden af det resultat og viden, der produceres under interviewet. Dermed 

omhandler reliabilitet, hvorvidt andre forskere, eller hvordan vi selv, på andre tidspunkter kan repro-

ducere den samme viden (ibid.). Interviewene er inddelt i en forberedt del og en mere spontan del. 

Dette vil sige at alle interviews indledes med den samme kontekstafklaring og samme tre åbne spørgs-

mål. Den anden mere spontane del repræsenterer opfølgende spørgsmål, der vedrører det, interview-

personen har berørt i den forberedte del. Dermed er den forberedte del af alle interviews den samme 

og ville i sig selv kunne reproduceres af andre og på andre tidspunkter. Dog bør der tages forbehold 

for, at den narrative tilgang til interviewene beror på interviewpersonernes personlige erfaringer og 

oplevelser, hvormed disse kan ændre karakter eller betydning for interviewpersonen over tid. Den 

spontane del af interviewene kan udfordre undersøgelsens reliabilitet i den forstand, at denne del i 

høj grad er påvirket af det konkrete samspil i interviewet og de konkrete svar fra interviewpersonen. 

Dette vil besværliggøre muligheden for, at det samme samspil og konkrete svar vil opstå og inspirere 

til de samme opfølgende spørgsmål. I forhold til validiteten beskriver Kvale & Brinkmann, at dette 

omhandler, at interviewene undersøger det, de søger (ibid.). Qua vores narrative tilgang har formålet 

med interviewene været at få fortællinger, der udtrykte interviewpersonernes erfaringer og oplevelser, 

hvormed sandheden eller rigtigheden af disse aldrig har været ønsket at verificere. Dermed er der 

gennem undersøgelsesdesignet en indlejret validitet for interviewene. 

 

I forhold til generaliserbarheden ved de udførte interviews og det følgende speciale, så synes det her 

relevant at benævne, at: ”Pragmatiske, konstruktionistiske og diskursive tilgange opfatter derimod 

social viden som social og historisk kontekstualiserede måder at forstå og handle i verden på” (ibid.: 

333). Vores narrative tilgang synes at tilhøre denne forståelse. Dette udelukker dog ikke muligheden 

for generaliserbarhed, man skal dog nærmere se på, om den viden, der produceres, kan overføres til 

en anden eller flere relevante situationer (ibid.) Her kunne en ”analytisk generalisering” være rele-

vant, da denne beror sig på en velovervejet afvejning af, i hvilken grad resultaterne fra en undersø-

gelse er vejledende for, hvordan en anden situation tager sig ud (ibid.). I relation til dette speciale kan 

bl.a. nævnes, hvordan medarbejderadfærd og organisationskultur som fænomener ikke er kontekst-

afhængige, da det må antages, at medarbejderadfærd og organisationskultur også eksisterer i andre 

organisationer. Her bliver det således den specifikke medarbejderadfærd og organisationskultur-
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elementer i case-organisationen, der bliver kontekstafhængige, men ikke fænomenet i sig selv. Yder-

mere kan man argumentere for, at visse af bl.a. organisationskulturelementer, som analyseres i ana-

lyse 1, med stor sandsynlighed kan eksistere i andre organisationer, hvormed undersøgelsens resul-

tater med relevans kan overføres hertil. Endvidere kan der argumenteres for, at det krav om anony-

misering, der er er os pålagt, kan styrke muligheden for generaliserbarhed. Her tænkes især på, at vi 

i større omfang, end hvis vi fortrolighedsstemplede specialet, er nødsaget til at være opmærksomme 

på ikke at være for casespecifikke i vores beskrivelser. 

 

Dataindsamling 

Adgang til data 

For at undersøge, hvordan ledere bliver præget af medarbejderadfærd og organisationskultur, anså vi 

det for essentielt at samarbejde med en organisation, der havde mulighed for og lyst til at stille med-

arbejdere og ledere til rådighed til interviews med os. Da vi i vores umiddelbare netværk ikke fandt 

en passende organisation, valgte vi i stedet at henvende os med et opslag på LinkedIn (se bilag 1). 

Som Anderson (2004) beskriver, så kan denne form for “cold calling” være både tidskrævende og 

afføder ikke altid henvendelser (Anderson, 2004). Vi fik en henvendelse fra en organisation (SCO), 

som fandt vores undersøgelse interessant og i sig selv var nysgerrige på at lære mere om deres egen 

organisation. I forbindelse med kontakt og henvendelse til organisationer råder Anderson ligeledes 

til, at man på forhånd er bevidste om og klart kommunikerer, hvad målet med undersøgelsen er, og 

hvilke forventninger man har til organisationen og dataindsamlingen (ibid.). Dette var vi allerede i 

vores opslag på LinkedIn tydelige omkring, og ydermere var også forventninger til antal ledelseslag 

samt længde og antal af interviews, og hvornår disse senest sås foretaget, tydeligt defineret. Ligeledes 

lagde vi i opslaget vægt på, at vi i vores undersøgelse ikke ønskede at undersøge, hvad der er rigtigt 

og forkert. Dette var i høj grad med fokus på at mindske eventuelle bekymringer fra organisationen 

om negative konsekvenser ved deltagelse i interviews. Da vi fandt SCO’s henvendelse interessant, 

valgte vi at gå i dialog omkring nærmere samarbejde. Undervejs i denne proces bliver vi opmærksom 

på, at kontaktpersonen og dermed SCO har en forventning til, at vi fortrolighedsstempler specialet. 

Anderson beskriver bl.a., at man i dialogen med organisationen med fordel kan være klar omkring, 

hvordan man sikrer fortrolighed og anonymisering af organisationen og de deltagende interviewper-

soner (ibid.). Da vi ikke ønskede at fortrolighedsstemple specialet, foreslog vi med eksempler, 
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hvordan vi i stedet kunne anonymisere organisationen, således at letgenkendelige beskrivelser ikke 

fremgik af specialet. Derudover var vi igennem hele dataindsamlingsforløbet tydelige omkring, at 

ingen af interviewpersonerne oplevede negative konsekvenser som følge af vores interviews eller 

brug af citater i specialet. SCO accepterede vores forslag om anonymisering, og nærmere planlægning 

af interviews kunne påbegyndes. 

 

Forberedelse til dataindsamling 

Inden selve dataindsamlingen ønskede vi at forberede os selv og interviewpersonerne bedst muligt, 

så vi i praksis kunne udføre meningsfulde og brugbare interviews. Denne forberedelse bestod dels i 

en interviewvejledning (se bilag 2), som blev sendt til alle interviewpersonerne inden interviews, 

samt interviewguide (se bilag 3) som guideline for, hvordan vi kontekstafklarede interviewene samt 

de konkrete interviewspørgsmål. Overvejelser omkring og udarbejdelsen af interviewvejledningen 

og interviewguide beskrives nedenfor. 

 

Interviewvejledning 

Som nævnt sendte vi en interviewvejledning til alle interviewpersoner, så de havde mulighed for at 

læse denne inden selve interviewet. Denne interviewvejledning omfattede: 1) beskrivelse af formålet 

med specialet; 2) beskrivelse af formålet med selve interviewet; 3) begrebsafklaring i forhold til de 

emner, vi ville berøre i interviewet; samt 4) praktiske informationer omkring interviewet. Vi valgte 

at fremsende dette af to overordnede årsager. Den første beror sig på samtykke fra interviewperso-

nerne om, at de ønsker at deltage. Bl.a. fremgik det af interviewvejledningen, at interviewene ville 

blive lydoptaget og senere transskriberet. Vi fandt denne information relevant, da interviewperso-

nerne dermed havde mulighed for at takke nej inden interviewet. Kvale & Brinkmann beskriver lige-

ledes informeret samtykke som balancen i mængden af information, der gives til interviewpersonerne 

omkring bl.a. design og formål. Visse undersøgelser drager fordel af at udelade information, og mod-

sat er der andre undersøgelser, hvor de mange informationer mindsker risikoen for, at interviewper-

sonerne bliver vildledt (Kvale & Brinkmann, 2015). Da vi ikke vurderede, at vores undersøgelsesde-

sign krævede specifik udeladelse af information, valgte vi at være tydelige omkring vores design og 

formål for interviewet og specialet, for netop at opnå informeret samtykke fra interviewpersonerne. 

Den anden overordnede årsag til, at vi valgte at fremsende en interviewvejledning var, at vi ønskede, 
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at interviewpersonenerne allerede inden interviewet påbegyndte refleksioner om de pågældende em-

ner. Dette var ligeledes med til at iscenesætte interviewet, som Kvale & Brinkmann beskriver som 

det at anspore interviewpersonen til at beskrive deres liv og verden (ibid.) og dermed få dem til at 

fortælle mere åbent. Da denne del var en begrebsafklaring, blev der i udarbejdelsen lagt vægt på, 

hvordan vi operationaliserede teoretiske begreber og forståelser til mennesker, der ikke nødvendigvis 

kender til dem. Kvale & Brinkmann beskriver bl.a. forskellen på forskningsspørgsmål og interview-

spørgsmål, og hvordan man som interviewer med begrebstunge forskningsspørgsmål risikerer at for-

virre eller vildlede interviewpersonen, fordi de ikke forstår begrebet (ibid.). Selvom dette relaterer 

sig til spørgsmål til selve interviewet, så vi stadig denne pointe relevant i udarbejdelsen af interview-

vejledningen. Nedenfor vil vi uddybe nærmere angående, hvordan forskningsspørgsmål blev til in-

terviewspørgsmål i selve interviewguiden og interviewet. 

 

Interviewguide 

I selve udførelsen af interviewene og særligt den narrative tilgang, har vi som nævnt fundet inspiration 

fra Søderbergs (2006) undersøgelse af en fusion på tværs af grænser. Søderbergs tilgang var, at hun 

kun stillede få spørgsmål, generelt lyttede samt accepterede, at det var interviewpersonens fortællin-

ger, der styrede interviewet, og ikke interviewerens kategorier (Søderberg, 2006). Dette var vi særligt 

opmærksomme på i udarbejdelsen af interviewguiden, herunder især den kontekstafklaring alle in-

terviews blev indledt med. Denne kontekstafklaring informerede interviewpersonerne om: 1) hvem 

vi var, og hvilke roller vi hver især havde i interviewet; 2) om interviewvejledning var tydelig; 3) 

positioner i lokalet; 4) hvad narrative interviews var; 5) vores fremgang i interviewet. I relation til, 

hvem vi er og rollefordelingen under interviewet, så var det vigtigt for os at præsentere, at vi i inter-

viewet havde forskellige roller. Under interviewene stillede den ene de forberedte spørgsmål og fo-

kuserede på at lytte aktivt, og hvor den anden noterede ned i en forberedt tjekliste (se bilag 4) om-

handlende, i hvilket omfang vi berørte de forskellige forberedte emner, holdt styr på tiden og i sidste 

del af interviewet stillede yderligere og opfølgende spørgsmål. Denne fordeling beror sig på flere 

overvejelser omkring at sikre den bedste stemning for interviewpersonen samt interviewkvalitet. Bl.a. 

udtaler De Jong & Berg (2006), at det kan være vanskeligt at lytte og vurdere på samme tid, da de 

vurderinger, man laver, udspringer af egen referenceramme (De Jong & Berg, 2006). Ved at vi havde 

forskellige roller, kunne vi mindske risikoen for, at vi risikerede at vurdere interviewpersonens for-

tællinger frem for at lytte til dem. Ydermere var vi opmærksomme på den nonverbale adfærd, som vi 
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havde under interviewet, med fokus på, at interviewpersonen oplevede at blive lyttet omhyggeligt og 

respektfuldt til (ibid.), samt at vi benyttede nik og “hmm” til at indikere, at der lyttes og anspores til 

videre fortælling (Kvale & Brinkmann, 2015). Derudover beskriver Kvale & Brinkmann ligeledes, at 

frem for at tænke på kvaliteten af det pågældende interview, så er det vigtigt at være til stede i situa-

tionen (ibid.). Ved rollefordelingen opnåede vi, at der som minimum var en af os, der var fokuseret 

på at være til stede frem for at vurdere kvaliteten af fortællingerne. Foruden rollefordelingen var en 

del af kontekstafklaringen ligeledes de positioner, vi bevidst havde placeret os i. Den, der stillede de 

forberedte spørgsmål og dermed kan betegnes som den primære interviewer, placerede sig selv for 

enden af bordet, så denne var placeret skråt for interviewpersonen. Dette skyldes antagelsen om, at 

hvis den, der stillede spørgsmålene, sad direkte over for interviewpersonen, kunne det opfattes som 

et forhør, der indirekte forudsatte korrekte og forkerte svar. I relation til den narrative tilgang og fokus 

på interviewpersonens egne oplevelser var det vigtigt, at interviewpersonen ikke følte, at de skulle 

svare “korrekt” på et spørgsmål. Det var dermed vigtigt, at vi indtog en “ikke-vidende rolle” (De Jong 

& Berg, 2006), hvor det er interviewpersonen, der bedst kender oplevelsen, og ikke intervieweren. I 

forlængelse heraf og som afslutning på kontekstafklaringen blev interviewpersonerne opfordret til, 

igen med inspiration i Søderberg (2006), at komme med konkrete eksempler på de ting, de fremhæ-

vede. 

 

I udarbejdelsen af de konkrete spørgsmål i interviewguiden var vi inspireret af Søderbergs (2006) 

tilgang til kun at stille få spørgsmål, der afviger fra den standardiserede eller semistrukturerede inter-

viewform (Søderberg, 2006). Der fremgik dermed kun fire forberedte spørgsmål af interviewguiden 

foruden fire generelle mulige underspørgsmål. Det første spørgsmål handlede om, hvordan interview-

personen var kommet til den stilling, personen var i nu. Dette spørgsmål havde til hensigt at få inter-

viewpersonen til at tale om et emne, der ikke havde et rigtigt eller forkert svar. Derudover var det 

med til at give os en indikation på, om den pågældende interviewperson af sig selv fortalte uddybende 

fortællinger, eller om vi skulle være opmærksomme på, at de skulle hjælpes på vej. De tre øvrige 

spørgsmål repræsenterede hver et ledelsesområde (beslutningstagen, involvering i arbejdet, identifi-

kation med lederrollen), som ligeledes var beskrevet i interviewvejledningen. Da vi havde mulighed 

for at interviewe både ledere og medarbejdere afveg de tre overordnede spørgsmål sig fra medarbejder 

og leder, men ikke mere end, at de til stadighed omhandlede de samme emner. Ligesom ved inter-

viewvejledningen var det vigtigt, at disse tre spørgsmål ikke var forskningsspørgsmål, men snarere 

interviewspørgsmål jf. Kvale & Brinkmann, således at interviewpersonerne ikke blev præget af at 
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skulle svare noget bestemt, men ligeledes heller ikke blev vildledt af teoretiske betegnelser, som de 

ikke nødvendigvis kender til. Med afsæt i de typer af interviewspørgsmål, som Kvale & Brinkmann 

introducerer, knyttes der her kommentarer til, hvordan de tre emnespørgsmål blev skabt. Bl.a. har de 

karakter af “strukturerende spørgsmål”, der markerer, når et emne er udtømt (Kvale & Brinkmann, 

2015). I vores interview blev de ligeledes brugt til, at vi sikrede, at vi berørte alle emner, og samtidig 

fortalte interviewpersonen om, hvad vi skulle snakke om. Derudover har de karakter af “indledende 

spørgsmål”, der med “kan du fortælle mig om…?” skaber forudsætning for righoldige beskrivelser 

fra interviewpersonen (ibid.). Ydermere med inspiration fra Humles (2014) studie af narrativer, ind-

leder vi alle spørgsmål med “kan du fortælle om…?”. Som nævnt var en del af interviewguiden også 

mulige generelle opfølgende spørgsmål til at hjælpe interviewpersonerne med at uddybe deres for-

tællinger. Også her kan Kvale & Brinkmanns typer af interviewspørgsmål benyttes. Bl.a. ses “son-

drende spørgsmål”, der på baggrund af interviewpersonens svar beder om nærmere uddybning, men 

uden at anspore, hvilke informationer der specifikt skal uddybes ved at stille spørgsmålet “kan du 

sige noget mere” (Kvale & Brinkmann, 2015). Netop denne formulering blev benyttet under inter-

viewet og var ligeledes noget, vi i kontekstafklaringen havde informeret interviewpersonerne om, at 

vi ville. Derudover nævner både Kvale & Brinkmann samt De Jong & Berg værdien af tavshed, der 

efterlader interviewpersonen med tid til selv at finde et svar eller videre fortælling (Kvale & Brink-

mann, 2015; De Jong & Berg, 2006). Dermed var et af de opfølgende spørgsmål, at vi skabte en 

tavshed, der gjorde det muligt for interviewpersonen at overveje, hvad de har sagt, og åbne op for 

nærmere fortælling. Generelt om de tre emnespørgsmål og de mulige opfølgende spørgsmål kan disse 

anses som det De Jong & Berg betegner som “åbne spørgsmål”, der udvider perceptionsfelt og hand-

ler om interviewpersonens holdninger og tanker (De Jong & Berg, 2006). I udarbejdelsen af spørgs-

målene blev der fokuseret på, hvordan spørgsmålene kunne stilles så åbent som muligt, for netop 

hverken at begrænse interviewpersonerne eller give dem en følelse af at kunne svare rigtigt eller 

forkert. 

 

Selve dataindsamlingen 

Én ting er, hvordan man forestiller sig, at interviewet kommer til at foregå, en anden ting er, hvad der 

sker i praksis. Det følgende afsnit omhandler, hvordan vi i interviewene udviklede vores interview-

guide undervejs, hvilken data vi fik samt nogle af de observationer, vi gjorde os under interviewene. 
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Til trods for intentionen om ikke at kommentere eller påvirke interviewpersonernes svar for meget jf. 

Søderberg var der visse fortællinger, der i situationen var nødvendige at stille spørgsmål ind til for at 

forstå fortællingen. Dermed ses der i transskriptionerne af interviewene ligeledes eksempler på det, 

Kvale & Brinkmann kalder “indirekte spørgsmål”, der indirekte spørger ind til andres holdninger 

eller udsagn om interviewpersonens holdninger. Derudover fremgår også “fortolkende spørgsmål”, 

der direkte spørger ind til, om interviewerens fortolkning er korrekt (Kvale & Brinkmann, 2015). 

Disse typer af spørgsmål gjorde sig især gældende i interviewets anden del, efter at de forberedte 

spørgsmål var stillet og besvaret. Derudover valgte vi i leder-interviewene ligeledes at spørge direkte 

ind til en fortælling, hvor de evt. havde oplevet, at organisationskulturen eller en bestemt medarbej-

deradfærd havde påvirket deres lederskab. Til trods for de tilføjede spørgsmål og spørgsmåls-typer, 

lykkedes vi med at udføre interviewene som tilsigtet i form af interviewguiden, herunder fastholdelse 

af rollefordeling, de åbne indledende spørgsmål samt at holde tavshed og stille “kan du sige noget 

mere”-spørgsmål. Vores intenderede placering var i visse interviews besværliggjort, hvormed vi i 

stedet forklarede, hvordan vi ville have siddet og bevæggrundene herfor. 

 

Som nævnt havde vi mulighed for at interviewe både ledere og medarbejdere. Vi endte med at fore-

tage 11 interviews i alt. To af disse interviews var med medarbejdere, de resterende interviews var 

med ledere på tre forskellige ledelseslag, herunder vores kontaktperson i SCO. Interviewene med 

lederne varede ca. 40-60 minutter, hvor medarbejder-interviewene varede ca. en halv time. To af 

interviewene blev foretaget over telefon, hvor resten blev foretaget i mødelokaler eller på private 

kontorer. Især forskelle i de lokaler, hvor interviewene blev foretaget i, er interessant at nævne. Som 

Kvale & Brinkmann nævner, så glemmer interviewforskere ofte at være opmærksomme på inter-

viewets materielle kontekst, og hvordan denne har indflydelse på, hvad der bliver sagt og dermed 

produktionen af datasættet (Kvale & Brinkmann, 2015). Bl.a. blev to af interviewene foretaget i mø-

delokale af glas i forlængelse af et storrumskontor, hvor det især i det ene interview var tydeligt, at 

det betød, at interviewpersonen talte lavere i visse tilfælde. Derimod synes det synligt, at de inter-

views, der blev foretaget på lukkede kontorer eller mødelokaler, betød, at interviewpersonerne kunne 

tale mere åbent og frit. De to interviews over telefonen var selvsagt også påvirket af den materielle 

kontekst. Nævneværdigt i den forbindelse synes især at være besværligheden i at indikere over for 

interviewpersonen, at vi forstod, lyttede og var til stede i interviewet. Hvor vi i de fysiske interviews 

benyttede meget nik og øjenkontakt, var dette ikke muligt over telefonen. Ligeledes var det også mere 

udfordrende at tolke og forstå det sagte, når man ikke kunne se interviewpersonen. 
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Databehandling 

Transskription 

Da alle interviews var foretaget, vurderede vi det nødvendigt at transskribere lydoptagelserne, så da-

tasættet var lettere at benytte til det analytiske arbejde. Kvale & Brinkmann pointerer i deres bog, 

hvordan interviewpersonerne kan komme med vigtige informationer efter lydoptagelsen stoppes, 

hvormed man bør overveje, om disse informationer kan bruges i ens analyse (Kvale & Brinkmann, 

2015). Vi har valgt, at al information, der er givet efter lydoptagelsen, ikke kunne bruges i specialet, 

og dermed heller ikke fremgår af transskriptionen eller noter fra interviews. Ydermere påtaler Kvale 

& Brinkmann også, hvordan samtalen skifter karakter til mere ‘hverdagssamtale’, og interviewper-

sonen taler mere frit, når lydoptagelsen stoppes (ibid.). Vi oplevede dette, allerede da det blev med-

delt, at interviewet var færdigt. Vi har derfor valgt af etiske årsager, at samtalen efter dette var meddelt 

heller ikke transskriberes. 

 

Dertil kommer de overvejelser, der involverer selve transskriptionsarbejdet. Som Kvale & Brinkmann 

bl.a. pointerer, så er transskriptioner en oversættelse til skriftsprog, hvori der træffes en masse vurde-

ringer og beslutninger. Derudover kan bl.a. tonefald og ironi være svære at gengive i transskriptionen 

(ibid.). Der blev derfor brugt tid på at sikre, at transskriptionerne dels blev oversat til skrift uden at 

træffe for mange individuelle vurderinger og beslutninger, samt at søge at finde løsninger for, at 

tonefald og ironi ikke gik tabt i transskriptionen. Kvale & Brinkmann beskriver yderligere, hvordan 

bl.a. bestemmelse af, hvem der transskriberer, hvor de uddyber, hvordan det kan være givende for 

forskeren selv at transskribere interviews, da denne lærer noget om egen interviewstil, men også har 

lettere ved at genkalde særlige tonefald eller deslignende, der kunne være relevant for transskriptio-

nen og det videre arbejde (ibid.). Da vi begge deltog i alle interviewene, havde begge forudsætning 

for at kunne genkalde f.eks. tonefald osv., hvorfor transskriptionsarbejdet kunne fordeles imellem os. 

Dertil vurderes transskriberingen også at bidrage til en endnu dybere forståelse af datasættet. Da vi 

fordelte transskriptionsarbejdet imellem os, vurderede vi det nødvendigt at opstille en transskripti-

onsprocedure, hvilket Kvale & Brinkmann ligeledes foreslår. Transskriptionsprocedurer er bl.a. med 

til at sikre, at der transskriberes på samme måde, når flere transskriberer (ibid.). Transskriptionspro-

ceduren for dette speciale fremgår af bilag 5. Proceduren var med til, at transskriptionerne ikke afveg 

for meget fra det sagte og havde således til hensigt at minimere afvigelserne. Af proceduren fremgår 
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det bl.a., hvordan alle ord transskriberes til trods for gentagelser eller talefejl. Der noteres ligeledes i 

transskriptionerne, når enten intervieweren eller interviewpersonen holder pause, samt når det kan 

høres på lydoptagelsen, at interviewpersonen tænker. 

 

Transskriptionsproceduren var ligeledes med til at skabe større reliabilitet i transskriptionsarbejdet, 

da forskellige personer vil transskribere på forskellig vis, bl.a. i forhold til hvornår en pause noteres, 

eller hvordan sætningen siges (ibid.). Proceduren var således med til at sikre, at alle transskriptioner 

var så ens som muligt uafhængigt af, hvem der transskriberede. Som afsluttende for afsnittet om 

transskriptioner synes det relevant at nævne nogle af de etiske overvejelser i forbindelse med trans-

skribering. En af de etiske overvejelser har været på, hvor meget man gengiver talesprog, da det ofte 

kan være usammenhængende (ibid.). I forhold til specialet har vi valgt, at sproget gengives så præcist 

som muligt med talefejl, og at der blev noteret, når der grines osv. for at indikere, når folk jokede. Af 

denne årsag har vi bevidst skrevet tidsstempler, der gør det muligt at lytte til bestemte sekvenser af 

optagelsen igen, hvis der er noget, der er uklart i transskriptionen. Derudover kan der ligeledes være 

etiske overvejelser i forhold til, hvordan man i visse tilfælde kan sløre identiteten på interviewperso-

ner, personer og begivenheder allerede som en del af transskriptionsarbejdet. I forhold til specialet 

har vi ikke valgt at sløre interviewpersoner, personer og begivenheder osv. i selve transskriptionen, 

da disse ikke offentliggøres. Alle citater, der benyttes som del af selve specialet, er til gengæld sløret, 

hvis dette har været nødvendigt i det enkelte citat. Afslutningsvis i relation til etiske overvejelser har 

der været stort fokus på, at de benyttede citater fra transskriptionerne fremstår på en ordentlig og 

forståelig måde, da case-organisationen og dermed interviewpersonerne ønsker at læse specialet ef-

terfølgende. 

 

Kodning 

For bedre at kunne benytte de transskriberede interviews i det analytiske arbejde valgte vi at kode de 

forskellige interviews. Kodning er med til at definere, hvad empirien omhandler, og hjælper til at 

finde og kategorisere passager i transskriptionerne, der deler den samme teoretiske eller deskriptive 

karakter (Gibbs, 2007). Udarbejdelsen af koder kan gøres på mange måder, men ofte sker dette med 

afsæt i enten det empiriske materiale eller i en teoretisk forståelse. Ofte vil forskere skifte mellem 

disse i løbet af det analytiske arbejde. Koder skabt på baggrund af det empiriske materiale kaldes 

’data-driven coding’, hvor koder bl.a. kan være specifikke ord eller emner, der går igen på tværs af 
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interviews. Modsat er de koder, der er skabt på baggrund af teori, kaldet ’concept-driven coding’, 

skabt ud fra den teoretiske ramme, som forskeren benytter til sin undersøgelse (ibid.). I kodningsar-

bejdet til dette speciale er der i større eller mindre grad benyttet begge former for kodningstilgang. 

Benyttelsen af begge former for kodningstilgange er brugt i forbindelse med henholdsvis første- og 

anden-ordenskodning. ’Første-ordenskodning’ er den ”grove” sortering af datamaterialet, der kan va-

riere fra små passager til hele sider af transskriptionen (Miles et. al, 2014). Første-ordenskodningen 

til dette speciale var concept-driven, da koderne hertil var brede koder med afsæt i teoretiske begre-

ber, der indsnævrede datamaterialet. ’Anden-ordenskodning’ baserer sig på første-ordenskodning, 

der grupperede passagerne fundet gennem første-ordenskodning, i mindre kategorier eller temaer 

(ibid.). Anden-ordenskodningen i dette speciale er i høj grad præget af data-driven koder, der skaber 

temaer på tværs af teoretisk inddelte passager fra første-ordenskodningen. 

 

I forhold til de konkrete koder til dette speciale findes der en oversigt i bilag 6, som illustrerer de 

anvendte koder. Da specialet beskæftiger sig med både organisationskultur og adfærd, så er der ud-

arbejdet koder til hver af disse overordnede felter. Til begge kodninger blev der benyttet kombinerede 

’holistiske’ og ’provisionelle’ koder i første-ordenskodningen og ’subkode’ til anden-ordenskodnin-

gen. Ved holistisk kodning koder man efter større passager, der passer ind under samme kategori eller 

tema. Ved provisionel kodning foregår kodningen ud fra en specifik liste af koder lavet af forskeren 

på forhånd. Subkode benyttes primært, når første-ordenskodning kræver en mere omfattende sorte-

ring eller kategorisering (ibid.). I første-ordenskodningen til organisationskulturen benyttes den kom-

binerede holistiske og provisionelle kodning ved, at der blev skabt koder ud fra Edgar Scheins (1994) 

tre teoretiske inddelinger af organisationskultur: artefakter, udtalte værdier og grundlæggende anta-

gelser. Ved hver kode blev der yderligere beskrevet gennem tænkte eksempler, hvad der kategorise-

rede netop denne kode. Herefter blev subkodning benyttet til anden-ordenskodning med henblik på 

at finde temaer eller kategorier, der fra første-ordenskodningens kategorier, var synlige på tværs af 

interviewene. I første-ordenskodningen til adfærd blev de kombinerede holistiske og provisionelle 

koder inddelt efter teorien om heuristikker. Også her var der ved hver kode en uddybning af, hvad 

denne kode omhandlede. Anden-ordenskodningens subkoder var her at udvælge nedslag, der synes 

at repræsentere en beslutningsproces, der muliggjorde analysen om adfærd. 

 

Som afsluttende kommentar til kodningsarbejdet pointerer Miles, Huberman & Saldaña, hvordan ko-

der kan gøres skarpere og bedre ved, at to forskere koder samme data og derefter undersøger, hvor 
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deres kodning adskiller sig fra hinanden, med henblik på at kunne forbedre koderne, så kodningsar-

bejdet ikke bliver for forskelligt (Miles et. al, 2014). Da vi opdelte kodningsarbejdet til organisati-

onskulturen, valgte vi at starte kodningsprocessen med at kode det samme interview hver for sig. 

Derefter sammenlignede vi kodningsarbejdet og specificerede beskrivelserne af koderne, således at 

resten af kodningen til organisationskultur var mere ens. 

 

Analytisk tilgang 

Som det fremgår af ovenstående, så er der i indsamlingen af data valgt en narrativ tilgang i form af 

udførsel af narrative interviews. Den narrative tilgang er ligeledes valgt til den analytiske bearbejd-

ning af datamaterialet. Narrativer er historier eller fortællinger, hvor den narrative analyse fokuserer 

på meningen og den sproglige form her for. Narrativer i form af en historie eller fortælling kan både 

være en sammenhængende spontan historie, men ligeledes være en sammensat historie af fragmenter 

fra et interview. Narrativ analyse kan foretages på forskellige måder og med forskellige fokus (Kvale 

& Brinkmann, 2015). Reissman inddeler bl.a. narrative analyser efter tematisk, strukturalistisk og 

performativ analyse, der alle har et forskelligt fokuspunkt for analysen (Reissman, 2008). Til dette 

speciale benyttes både den tematiske og strukturalistiske analyseform til at belyse interviewpersoner-

nes fortællinger. En klinisk tematisk narrativ analyse fokuserer udelukkende på, ‘hvad’ interviewper-

sonen siger. Data fortolkes her ud fra temaer enten inden for det enkelte interview eller på tværs af 

interviews. Temaer kan skabes på baggrund af bl.a. formålet med undersøgelsen, den empiriske data 

eller teori (ibid.). Til forskel fra den tematiske analyse fokuserer den strukturalistiske analyse på, 

‘hvordan’ fortællingen fortælles (ibid.). Her analyseres der således på fortællingens struktur, plot og 

genre (Kvale & Brinkmann, 2015). Da specialet undersøger, hvordan organisationskultur og adfærd 

kan være påvirkende for lederes beslutningstagen, er det analytiske arbejde fordelt over to kapitler, 

der beskæftiger sig med henholdsvis organisationskultur samt beslutningsprocesser og heuristikker. 

I kapitlet om organisationskultur benyttes en tematisk narrativ analyseform. I kapitlet om adfærd 

benyttes en kombineret tematisk og strukturalistisk narrativ analyse. Da der er forskellige metoder til 

at udføre en strukturalistisk analyse, er der her valgt én specifik metode for strukturalistisk analyse. 

Denne metode er udarbejdet af William Labov (Kvale & Brinkmann, 2015; Reissman, 2008). Speci-

fikke beskrivelser af, hvordan de narrative analyser udformes, fremgår som en metodisk redegørelse 

i de respektive analysekapitler. 
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Etiske overvejelser 

I udførsel af interviews og den efterfølgende behandling af data bør man være opmærksom på de 

etiske problematikker, der kan opstå. Anderson (2004) fremsætter fem principper for udførsel af HR-

undersøgelser (Anderson, 2004). Til trods for at dette ikke er en HR-undersøgelse ses disse fem prin-

cipper dog stadig som en rettesnor for vores etiske overvejelser for både dataindsamlingen og -be-

handlingen. Det første princip omhandler, at man agerer professionel og ansvarsfuld, herunder for-

trolighed (ibid.). Suppleres dette med Kvale & Brinkmann ses dette også at indeholde, hvordan den 

information der genereres i interviewet blev rapporteret og brugt (Kvale & Brinkmann, 2015). I rela-

tion til dette var vi eksempelvis opmærksomme, at det på intet tidspunkt skulle være muligt at kunne 

identificere hverken organisationen eller interviewpersonen i specialet. Næste princip er ordentlighed 

i forhold til dataindsamlingen (Anderson, 2004), som bl.a. sker ved opmærksomhed på interviewsi-

tuationen, herunder hvordan interviewpersonen oplever denne (Kvale & Brinkmann, 2015). Eksem-

pelvis var vi i forberedelsen og under interviewene opmærksomme på, at interviewpersonerne ikke 

oplevede et pres over, at de skulle svare “rigtigt” på spørgsmålene, netop for at de oplevede inter-

viewsituation som behagelig. Tredje princip handler om samtykke fra respondenterne (Anderson, 

2004), herunder hvordan man sikrer dette og samtidig er opmærksom på mulige konsekvenser for 

interviewpersonerne (Kvale & Brinkmann, 2015). Som nævnt tidligere blev interviewvejledning og 

informationer om bl.a. lydoptagelse og transskription af interviewene brugt som samtykkeindhent-

ning. Ligeledes omtalte vi i interviewvejledningen, hvordan ingen deltagere skulle opleve negative 

konsekvenser af deres deltagelse, hvorfor de enkelte interviewpersoner ikke kan identificeres i de 

brugte citater. Næste princip omhandler, at undersøgelse ikke indeholder bedrag (Anderson, 2004), 

bl.a. i forhold til at interviewpersonernes udtalelser benyttes og fortolkes på sandfærdig vis (Kvale & 

Brinkman, 2015). Generelt har vi været transparente omkring specialets metode og formål i al kom-

munikation med case-organisationen. Ligeledes har kontaktpersonen godkendt stillingsbetegnelser 

og øvrige beskrivelser af SCO. I forlængelse heraf omhandler sidste princip, at undersøgelsen bygger 

på nøjsom fortolkning (Anderson, 2004). Dette anser vi for en generel akademisk færdighed, hvor-

med man i arbejdet med datamateriale er forpligtet til på ansvarsfuld vis hverken at overfortolke på 

udsagn eller bevidst udelade udsagn. 
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Videnskabsteoretisk redegørelse 

 

Der vil i det følgende videnskabsteoretiske kapitel opstilles argumenter med udgangspunkt i Liv Eg-

holms bog Videnskabsteori – Perspektiver på organisation og samfund fra 2014. Liv Egholm tilbyder 

en struktur til at beskrive videnskabsteoretiske perspektiver igennem, hvormed specialets videnskabs-

teoretiske forståelse uddybes. Det følgende vil beskrive de videnskabsteoretiske perspektiver, der 

præger specialet, specialets brugte teorier samt specialets metode. 

 

“En teori er en linse, gennem hvilken vi ser på de fænomener vi gerne vil forstå og forklare.” 

 (Egholm, 2014: 13). Gennem en videnskabsteoretisk forståelse af specialet og dennes teoretiske og 

metodiske ramme vil det følgende have til hensigt at redegøre for den videnskabelige proces for dette 

speciale. 

 

Specialets teori – Logisk positivisme  

Specialet er bygget op omkring to overordnede teorier omhandlende organisationskultur og beslut-

ningsmekanismer. De to benyttede teorier befinder sig begge i det logisk positivistiske perspektiv, 

hvorfor en kort redegørelse af det logisk positivistiske perspektiv præsenteres. Det logisk positivisti-

ske perspektiv tilhører naturvidenskaben og anser enhedsvidenskaben som det centrale videnskabs-

begreb. Til spørgsmålet om, hvordan virkeligheden grundlæggende er (ontologien), anskuer det lo-

gisk positivistiske perspektiv genstande, relationer og egenskaber som noget, der eksisterer i verden 

uafhængigt af vores forståelse af dem (Egholm, 2014). Det er altså en objektiv, realistisk og univer-

salistisk forståelsesramme af de fænomener, der fremtræder, som benyttes til at forstå viden, hvor 

mennesket anses at være styret af det åndelige og dets tanker (idealisme) frem for miljøet, som men-

nesket befinder sig i (materialisme) (ibid.). Det er altså ikke det, der er til stede i verden, som er 

styrende for mennesker, men derimod mennesker, som er styrende for det, der er til stede i verden. 
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Det logisk positivistiske perspektiv erkender virkeligheden (epistemologi) objektivt og nomotetisk 

ved at etablere generelle lovmæssigheder vedrørende kausale forbindelser gennem en empirisk ana-

lytisk tilgang, der har til formål at skabe grundlag for forudsigelser (ibid.). Grundet de lovmæssighe-

der, der opstår på baggrund af en empirisk tilgang, befinder logisk positivisme sig inden for empi-

risme, hvor erkendelsen først kan ske efter mødet med verden (a posteriori) (ibid.). 

 

I relation til specialets teori anses både teorien om organisationskultur og beslutningsmekanis-

mer/heuristikker at anskues som fænomener, der eksisterer uafhængigt af vores forståelse af det. Der-

til anses begge teorier at tilbyde en universalistisk forståelsesramme for deres respektive fænomener, 

hvori viden forstås ud fra den lovmæssighed, teorien er defineret ved. Begge teorier betragter viden 

som noget, der opnås gennem mødet med verden i en retrospektiv erkendelse. 

 

Specialets metode – Fænomenologi 

Til at undersøge de fænomener, vi i specialet anskuer, benyttes som nævnt en narrativ analytisk til-

gang. Denne tilgang adskiller sig markant fra det videnskabsteoretiske ståsted, som specialets teorier 

tilhører. Den narrative metodeform befinder sig i det fænomenologiske perspektiv, der modsat spe-

cialets teorier tilhører humanvidenskaben (Egholm, 2014). Fænomenologien er et opgør med enheds-

videnskaben og dens krav om metodisk reduktion, hvor subjekt (forskeren) kan adskille sig fra objekt 

(genstanden) (ibid.). Til spørgsmålet om at bedrive viden anses det fænomenologiske perspektiv ikke 

at anskue, hvordan virkeligheden er adskilt fra, hvordan vi erkender virkeligheden. Det fænomeno-

logiske perspektiv er altså “et forsøg på at ophæve dualismen mellem ontologi og epistemologi, da 

genstande ikke findes i et vakuum, men kun i kraft af de forskellige måder, som de fremtræder på i 

verden” (ibid: 105). På denne måde anses noget først som en genstand, når der er nogle, der erkender 

det. Verden er således ikke givet på forhånd, men udfolder sig, jo mere vi anskuer og søger at forstå 

den. Erkendelsen i det narrative perspektiv bliver derved samtalen, og ved at gå på opdagelse i sam-

talen udfolder både den virkelighed, der er relevant, og den viden, der er aktuel, sig. 

 

Den narrative metodeform er fænomenologisk, bl.a. fordi man i det narrative perspektiv hverken an-

ser realisme eller konstruktivisme som sigende for virkeligheden. Det fænomenologiske perspektiv 

anser virkelighed som noget, der bliver defineret i mødet med verden, hvorfor virkeligheden i det 
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narrative perspektiv altså udfolder sig gennem fortællinger. Det fænomenologiske perspektiv er i sin 

udformning bygget op omkring, at viden opnås gennem subjektive fortolkninger, men anerkender, at 

en vis objektivitet er nødvendig, så andre forskere med samme data kan komme frem til nogenlunde 

det samme (ibid.). Derfor er en intersubjektiv forståelse nødvendig, hvor man kombinerer den indi-

viduelle subjektive forståelse med muligheden for at tjekke og validere de resultater og analyser, man 

er kommet frem til (ibid.). På samme måde anser det narrative perspektiv den viden, der opnås gen-

nem subjektive fortolkninger, stadig som værende brugbar viden, så længe det narrative perspektivs 

retningslinjer overholdes. 

 

Det fænomenologiske perspektiv benytter kohærensteorien, hvor sandhed ikke opstår på baggrund af 

at verificere videnskabelige udsagn ved at sammenligne virkeligheden, men i stedet ved, at udsagnet 

ikke modsiger den samlede forståelse af det, der undersøges (ibid.). På denne måde anses det narrative 

perspektiv ikke at have til hensigt at verificere virkeligheden, men at producere en modsigelsesfri 

forståelse af fænomenet, der betragtes. Denne metodeform tillader en analytisk tilgang, hvor essensen 

er at udfolde individuelle fortællinger og forståelser. For at forstå den verden, vi ønsker at forstå, er 

vi således nødt til at udfolde den. Gennem narrative interviews blev vi i stand til at udfolde interview-

personernes verden ved at anskue de fænomener, der opstod i fortællingerne. Netop dette illustrerer, 

at de fortællinger, vi indsamlede under interviewet, bliver udfoldet i interaktionen og ikke som en 

erkendelse, interviewpersonerne havde, før vi spurgte ind til det. 

 

Specialets videnskabsteoretiske perspektiv – Pragmatisme 

Pragmatismens mål er “at undersøge, hvordan konkrete individer handler i konkrete situationer” 

(Egholm, 2014: 171). I relation til specialets videnskabsteori anses dette speciale at tilhøre det prag-

matiske videnskabsteoretiske perspektiv. Specialets vidensproduktion anses at være en kombination 

af logisk positivisme og det fænomenologiske videnskabsteoretiske perspektiv. Det teoretiske belæg 

for at kombinere videnskabsteoretiske perspektiver i samme undersøgelse findes i eklekticisme, der 

betegner valg af elementer fra forskellige systemer (Køppe, 2008), her i form af videnskabsteoretiske 

perspektiver. Eklekticisme kan anses som eksistensberettigelse for videnskabelig udvikling og være 

med til udvidelser og nydannelser af begreber (ibid.). Specialets kombination af de logisk posi-
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tivistiske, fænomenologiske og pragmatiske videnskabsteoretiske perspektiver ses som medskabende 

og afgørende for at udvide forståelsen af ledelse yderligere. 

 

Formålet med specialet er at undersøge påvirkning af lederens beslutningstagen. Ved den pragmatiske 

tilgang undersøges, hvordan tidligere handlinger og erfaringer benyttes og påvirker i nutidige og 

fremtidige situationer (Egholm, 2014). Dette ses særligt i relation til teori om heuristikker og bias, da 

flere af disse baserer sig på tidligere handlinger og erfaringer. Ved pragmatismen er ontologien hver-

ken realistisk eller konstruktivistisk, og fænomener undersøges ud fra en processuel forståelse ved en 

erkendelse af, at fænomener er dynamiske og foranderlige (ibid.). Ved pragmatismen vil sociale fæ-

nomener fortolkes af de individer, der indgår i dem, og fortolkningen vil altid være begrænset af den 

konkrete situation (ibid.). Ved den pragmatiske tilgang forstås fænomener ideografisk, og altså hvor-

dan hver begivenhed eller handling betragtes i forhold til den specifikke kontekst (ibid.). Særligt i 

forhold til den del af det analytiske arbejde, der behandler påvirkningen af lederen, ses den ideogra-

fiske forståelse af fænomener, da disse i høj grad behandler den konkrete situation og dermed den 

specifikke kontekst herom. Det anerkendes, at det analytiske arbejde i høj grad sker på baggrund af 

subjektive fortolkninger af interviewpersonernes fortællinger. Dog synes en abduktiv tilgang til vi-

densproduktion at præge specialets undersøgelse. Abduktion er en central del af pragmatismen, der 

på kreativ vis ønsker at sige noget om verden, som kan vise nye eller ukendte fænomener, frem for 

om noget er sandt eller falsk. Abduktion samler den induktive og deduktive tilgang ved at fremvise 

plausible formodninger om sammenhænge (ibid.). Den abduktive tilgang ses i specialet ved, at ledelse 

her undersøges på en anden og ukendt måde, nemlig hvordan lederen påvirkes, og dermed søger 

specialet ikke at be- eller afkræfte tidligere teorier. Derudover ses den abduktive tilgang i form af 

fremvisning af formodninger om sammenhænge, og altså om det med afsæt i empirien plausibelt kan 

antages, at lederne bliver påvirkede. 

 

Ved den pragmatiske videnskabsteori anses menneskets handlinger og meningen bag disse ud fra de 

konsekvenser, handlingen får. Handlinger ses ikke at have et på forhånd fastlagt formål, da de er 

styret af tidligere erfaringer (ibid.). Mennesker betragtes som aktive deltagere i den sociale verden, 

som de påvirker og former gennem deres praksisser (ibid.). Specialet anser, at tidligere handlinger og 

erfaringer bliver påvirkende for fremtidig adfærd i form af særligt heuristikker og bias. Derudover 

forstås menneskets handlinger gennem de konsekvenser, disse handlinger har. Altså undersøges det, 

hvordan bl.a. medarbejdernes adfærd og dermed handlinger har konsekvenser for lederen og dennes 
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beslutningstagen. Gennem det pragmatiske perspektivs sandhedsbegreb anses den viden, der er pro-

duceret i undersøgelsen, for sand, når undersøgelsen slutter, og som en brugbar måde at forstå sand-

heden i den konkrete situation (ibid.). Formålet med specialet er ikke at undersøge, hvordan ledere 

generelt bliver påvirket, men snarere illustrere, hvordan påvirkningen kan forstås i en konkret kon-

tekst. 
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Kapitel om organisationskultur 

 

Indledning til organisationskultur 

For at undersøge, hvordan ledere kan være påvirket i deres beslutningstagen, synes organisationskul-

tur som nævnt at kunne være en måde, der kan påvirke ledere. Dette kapitel ønsker således at analy-

sere SCO’s organisationskultur og efterfølgende, hvordan denne kan have en påvirkning på SCO’s 

lederes beslutningstagen. Til dette benyttes Edgar Scheins (1994) kulturteoretiske forståelse af orga-

nisationskultur i tre niveauer, som en teoretiske ramme for at forstå organisationskulturen. Dette ka-

pitel udgør to forskellige analyser, hvor analyse 1.1 søger at undersøge SCO’s organisationskultur. 

Denne analyse har ikke til hensigt at være en omfattende kulturanalyse af SCO, der søger at definere 

alle aspekter af den faktiske organisationskultur. Det er i stedet en ramme for at kunne udtale sig om 

plausible kulturelementer, der er definerende for organisationskulturen. Dermed vil der med afsæt i 

datamaterialet samt det generelle møde med organisationen analyseres nærmere på nogle af de mest 

synlige og fremtrædende artefakter, udtalte værdier og grundlæggende antagelser, der synes at præge 

organisationskulturen. Vores eneste udgangspunkt for denne kulturanalyse baserer sig på det fortalte, 

det hørte og det sete, og det anerkendes, at en dybereliggende forståelse af organisationens kulturelle 

praksis ikke kan defineres på baggrund af vores møde med case-organisationen. På trods af dette vil 

følgende kulturanalyse stadig anses at være relevant samt teoretisk korrekt for opgavens formål. Ana-

lyse 1.2 i dette kapitel tager udgangspunkt i de i første analyse definerede kulturelementer og under-

søger nærmere, hvordan organisationskulturens tre niveauer kan anses for påvirkende for ledernes 

beslutningstagen i case-organisationen. 

 

Således indledes kapitlet med en metodisk redegørelse for den valgte analyseform til analyse 1.1. 

Derefter fremgår en teoretisk redegørelse for Scheins tre kulturniveauer samt teoretisk belæg for at 

undersøge, hvordan organisationskultur kan anses for påvirkende. Efter den teoretiske redegørelse 
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påbegyndes analyse 1.1 ved, at de udtalte værdier analyseres på baggrund af datasættet med henblik 

på at definere værdisæt, der synes at præge organisationen. Med afsæt i de udtalte værdier vil der 

efterfølgende ses nærmere på de grundlæggende antagelser, der ligger til grund for den oplevede 

organisationskultur, der præger organisationen. På baggrund af den kulturelle forståelse af de udtalte 

værdier og grundlæggende antagelser vil der dernæst ses nærmere på artefaktniveauet, og hvordan 

dette er medskabende for organisationskulturen. Analyse 1.1 afsluttes med en kort opsummering. Den 

efterfølgende analyse 1.2 undersøger, hvordan kulturniveauerne fra analyse 1.1 kan anses for at på-

virke lederne i deres beslutningstagen. Analyse 1.2 afsluttes med en delkonklusion. 

 

Metodisk redegørelse for den tematisk narrative analyseform 

Som det fremgår af metodekapitlet, benyttes der i denne del af specialet en tematisk narrativ analyse. 

Her beskrives der nærmere, hvordan denne analyseform synes relevant, samt hvordan den benyttes. 

Som beskrevet fokuserer den tematisk narrative analyseform på, ‘hvad’ der bliver sagt, her hvad re-

spondenterne har fortalt i interviewene. Denne analyseform synes bidragende til at analysere SCO’s 

organisationskultur, da den hjælper til at identificere temaer på tværs af interviewene, der således kan 

give et større indblik i kulturelementerne. Ved tematisk narrativ analyse kan temaerne som nævnt 

skabes på baggrund af bl.a. teori, empiri eller undersøgelsens formål (Reissman, 2008). Til denne 

analyse er der valgt at skabe temaer på baggrund af både teori og empiri. Først blev datasættet be-

handlet i relation til teoretiske temaer defineret ved Scheins tre kulturniveauer: artefakter, udtalte 

værdier og grundlæggende antagelser. Inden for disse teoretiske temaer blev der defineret empiriske 

temaer ud fra, hvad der synes repræsenteret på tværs af interviewene vedrørende de tre kulturni-

veauer. Der er således benyttet en teoretisk tematisk forståelse af datasættet til at definere empiriske 

temaer angående organisationskulturen. 

 

Teoretisk redegørelse af Edgar Scheins kulturbegreber 

Organisationskultur har mange betydninger og fortolkes på mange forskellige måder. Flere har defi-

neret og studeret kultur, hvilket kan efterlade forskere og praktikere med forvirring, såfremt definiti-

oner og anvendelse af kulturbegrebet er inkonsistent (Schein, 1994). For ikke at bidrage yderligere 

til denne forvirring benyttes som nævnt Scheins kulturdefinition og kulturniveauer i dette speciale. 



 

 

 33 

Schein definerer kultur som følgende: “Et mønster af fælles grundlæggende antagelser, som gruppen 

lærte sig, medens den løste sine problemer med ekstern tilpasning og intern integration, og som har 

fungeret godt nok til at blive betragtet som gyldige og derfor læres videre til nye gruppemedlemmer 

som den korrekte måde at opfatte, tænke og føle i relation til disse problemer” (ibid.: 20f.) 

Som nævnt er formålet med denne analyse ikke at foretage en omfattende kulturanalyse af SCO, 

hvorfor nærmere fokus på ekstern tilpasning og intern integration ikke vil fremgå her. I stedet analy-

seres de forskellige kulturniveauer: artefakter, udtalte værdier og grundlæggende antagelser. Disse 

tre niveauer adskiller sig fra hinanden bl.a. ved, i hvilken grad de er synlige for den, der observerer 

organisationen. Artefakter er de synlige og håndgribelige dele af kulturen. I kontrast hertil er de 

grundlæggende antagelser dybt indlejret i organisationen og dets medlemmer og udgør en organisa-

torisk forståelse for medlemmerne, der kan være svære at se og forstå for udefrakommende (ibid.). 

Det er de udtalte værdier, der er skabende for organisationens grundlæggende antagelser. Artefakter 

og udtalte værdier kan for en observatør være tydelige, men svære at forstå, såfremt man ikke kender 

til kulturens øvrige niveauer (ibid.). Derfor er analysen struktureret efter først at anskue udtalte vær-

dier og grundlæggende antagelser, hvorefter synlige og fremtrædende artefakter identificeres og illu-

streres. Nærmere teoretisk beskrivelse af de tre niveauer ses nedenfor. 

 

Udtalte værdier 

De udtalte værdier udgøres af mål, strategier, filosofier og værdisæt, der definerer organisationen 

(Schein, 1994). Disse opstår, når en gruppe (organisation) dannes eller står over for en ny opgave, 

problem eller spørgsmål. Som nyetableret organisation eksisterer der ikke en fælles viden om, hvor-

dan den nye situation håndteres. Der skal dermed findes en løsning eller retningslinje for, hvordan 

organisationen bør handle. Her vil enkeltpersoner komme med løsningsforslag ud fra egne opfattelser 

og antagelser af rigtigt og forkert. Såfremt denne overtaler de øvrige organisationsmedlemmer til at 

handle i overensstemmelse med løsningsforslaget, og at organisationsmedlemmerne opfatter løsnin-

gen som at fungere og være en succes, vil denne løsning opfattes som en værdi. De enkeltpersoner, 

der formår at fremlægge fungerende og accepterede løsningsforslag, kan betegnes som “ledere” eller 

“grundlæggere” af organisationen. Et sæt af værdier kan som en indlejret del af organisationsfiloso-

fien således være en rettesnor og måde at håndtere usikkerheder på i vanskelige situationer (ibid.). 
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Grundlæggende antagelser 

Såfremt de fremsatte retningslinjer under udtalte værdier fortsætter med at være succesfulde, vil de 

udtalte værdier blive til grundlæggende antagelser i organisationen (Schein, 1994). Samtidig bliver 

retningslinjerne måden, hvorpå gruppemedlemmerne (organisationsmedlemmerne) søger at håndtere 

fremtidige problemer eller nye opståede situationer på. Disse vil med tiden blive taget for givet af 

organisationsmedlemmerne og indoptaget som egne holdninger (ibid.). De grundlæggende antagelser 

bliver således sandheden for, hvordan man som organisationsmedlem bør opføre sig. Dermed bliver 

de grundlæggende antagelser styrende for den adfærd, man som et medlem af gruppen har, og dermed 

hvordan man bør forstå, tænke samt forholde sig følelsesmæssigt til ting. Disse antagelser bliver kon-

strueret for at beskytte os selv (og dermed gruppen) for det ubevidste og utrygge (ibid.). Det er lige-

ledes i de grundlæggende antagelser, at kultur får sin reelle magt, da disse bliver styrende for, hvad 

man skal være opmærksom på, hvad fænomener betyder, og hvordan man bør forholde sig i forskel-

lige situationer (ibid.). De udtalte værdier og de grundlæggende antagelser kan være ens eller let 

forbundne. Derfor bør man være opmærksom på, om det, man behandler, er et udtryk for en ønsket 

adfærd eller faktisk reel adfærd (ibid.). 

 

Artefakter 

Som nævnt er artefaktniveauet det mest synlige af de tre niveauer, men kan ligeledes være det niveau, 

der er sværest at tyde betydningen af (Schein, 1994). I mødet med en ny organisation med en ukendt 

kultur er artefakter de fænomener, man først ser, hører og føler. Dermed er artefakter således bl.a. de 

fysiske omgivelser, sproget, teknologien og produkter. Det kan ydermere også være organisationens 

stil herunder tiltaleformer, påklædning, observerbare ritualer, men ligeledes organisationens synlige 

adfærd samt de organisatoriske processer (ibid.). 

 

Organisationskulturs påvirkning på ledelse 

Da analyse 1.2 i dette kapitel har til formål at undersøge, hvordan lederne i SCO bliver påvirket af de 

identificerede kulturelementer i deres beslutningstagen, synes det relevant her at introducere det teo-

retiske belæg for dette. Som det fremgår af indledningen til dette speciale er der ikke mange studier, 

der har beskæftiget sig nøgternt med, hvordan ledere bliver påvirket. Edgar Schein bidrager heller 
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ikke selv til en omfattende teoretisk forståelse af dette. Dog pointerer han, at når først en organisati-

onskultur i form af udtalte værdier og grundlæggende antagelser er dannet, så vil dette over tid blive 

definerende for, hvilken ledelsesform der er acceptabel i den pågældende organisation (Schein, 1994). 

Ligeledes ses betydningen af de grundlæggende antagelser relevant, da disse definerer, hvordan or-

ganisationsmedlemmer bør forstå organisationen og agere i denne (ibid.). Ud fra forståelsen om, at 

lederen foruden dennes ledelsesrolle anses som et organisationsmedlem, så vil de grundlæggende 

antagelser ligeledes påvirke lederen. Som et sidste teoretisk belæg for at undersøge organisationskul-

turens påvirkning på lederen beskriver Schein yderligere, at bl.a. de grundlæggende antagelser skabes 

gennem en fælles læreproces, der er udsprunget af et eller flere organisationsmedlemmer, der påtager 

sig en lederrolle ved at foreslå handlingsforløb (ibid.). Ud fra denne forståelse synes det dermed plau-

sibelt at antage, at ethvert organisationsmedlem og ikke kun ledere i en formel lederrolle kan påtage 

sig en lederrolle og blive styrende i dannelsen af bl.a. grundlæggende værdier. Dermed kan ledere 

blive påvirket af organisationskulturen, såfremt andre organisationsmedlemmer påtager sig en leder-

rolle i relation til organisationskulturen, eller at lederen ikke formår at få tilslutning i sine fremsatte 

løsningsforslag. 

 

Analyse 1.1 – Organisationskulturen i SCO 

Udtalte værdier 

Efter systematisk gennemarbejdning af de fortællinger, der udgjorde datasættet, fremstod tre udtalte 

værdier, der blev omtalt i større eller mindre grad på tværs af de fire ledere, der i specialet udgør 

øverste ledelse. Disse fire ledere anses for at være anvendelige i fremskrivningen af de udtalte vær-

dier, da øverste ledelse vurderes til at være prægende for den overordnede organisatoriske retnings-

linje og værdisæt jf. Schein. Da det ifølge teorien kræver, at værdierne har opbakning i den øvrige 

del af organisationen, vil hver af de tre udtalte værdier, der præsenteres nedenfor, ligeledes søges 

afdækket om, i hvilket omfang mellemlederne i datasættet udtrykker forståelse og efterlevelse af de 

forskellige udtalte værdier. 
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Udtalt værdi 1: Anerkendelse af den enkelte medarbejder 

Den første udtalte værdi, der på tværs af interviewene med øverste ledelse står tydeligt frem, er fokus 

på, at ledere efterlader et rum til medarbejdere og ledere til at udføre deres arbejde. Dette ses bl.a. i 

følgende: “I forhold til driften i selve afdelingerne (…), det styrer man jo lidt selv altså det, det vil 

jeg ikk det ville blive for rigid hvis jeg skulle stille retningslinjer for hvordan og hvorledes vi gør det 

i hvert fald” (Bilag 11). 

 

I forlængelse heraf udtaler en anden leder: “jeg har simpelthen intet behov for at komme ind i driften 

som sådan, jeg har et behov for at vide hvad der rør sig og hvad der er vigtigt for mine medarbejdere 

og altså sådan noget med systemunderstøttelse og kunne vi gøre tingene smartere, men jeg vil tage 

det ad hoc altså når medarbejderne støder på nogle udfordringer så går vi ind sammen og undersøger 

det (…) jeg overlader en væsentlig del ansvaret til dem, også en frihed til at løse opgaven” (Bilag 

12). Videre fortæller en anden leder bl.a.: “jeg skal ikke ind, og hvad skal vi sige, og tage deres 

arbejde, de skal have deres, ledelsesrum, for det er dem der skal, lede medarbejderne, det er dem der 

skal lede driften, det er deres hovedopgave, så det skal jeg egentlig ikke blande mig i, men, men jeg 

har behov for at vide, hvad er det er, vi går efter” (Bilag 9). Samme fokus udtrykker en anden leder 

ligeledes: “Altså den største udfordring for mig nu her det er at overlade et stort ledelsesrum til mine 

ledere, det gør jeg rigtig meget ud af fordi, det skal være interessant at være leder også, under mig 

så de skal ha relativ stor udfoldelsesmuligheder, men de skal også udfordre det” (Bilag 12). Også 

her ses en fælles forståelse blandt de fire ledere om, hvordan man som leder i organisationen efterla-

der et stort handlerum til sine medarbejdere. 

 

Interessant er dog at se nærmere på, om og hvordan mellemlederne praktiserer denne udtalte værdi i 

deres ledelse over for medarbejderne. I forlængelse af at man som leder skal balancere, hvor invol-

veret i selve driften man er, så udtaler en mellemleder bl.a., at “jeg er enormt faglig og det betyder 

også at jeg også bliver brugt på den faglige front og har den sparring med medarbejderne, og det er 

super godt, men det er også en ting jeg selv skal være ekstremt bevidst om at jeg netop ikke kravler 

ned i alt det praktiske arbejde” (Bilag 8). Men samtidig udtaler en anden mellemleder ligeledes vær-

dien af at have en dybere forståelse for driften og har et ønske om at forstå denne bedre: “Jeg vil 

gerne ud og, og dykke længere ned i driften, så jeg kan stå på mål for og, stå ved mit ansvar som 

driftsansvarlig, og altså have bedre kvalificerede bud når vi nu sidder og taler med koordinatorer 
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om daglig drift, så bliver man tit over-ruled af at de ved nogle ting, (…) så jeg har brug for at, at få 

mere viden om, så jeg bedre kan træffe beslutninger på det rette grundlag” (Bilag 10). Samme dybere 

forståelse for driften udtaler en anden mellemleder at have opnået ved, at: “(…) jeg har været den 

dumme dreng i klassen og så jeg har bare kunne tillade mig og sige jeg forstår ikke hvad I siger (…), 

hvad snakker vi om her så jeg har fået rigtig meget forståelse og det er egentlig også en af de ting 

jeg er gået ekstremt meget op i det er og lære og forstå hvad det er vi arbejder med, lære ordene og 

finde ud af hvad medarbejderne sidder med så jeg kan, snakke med om” (Bilag 16). 

 

I relation til denne forståelse af, at driftsarbejdet kræver en specialviden, og anerkendelsen af medar-

bejdernes kompetencer herom, synes følgende citat fra en mellemleder interessant. Mellemlederen 

omtaler her, at når en medarbejder sidder med et driftsproblem: “(…) jamen så er det ikke altid at det 

er lederen der er den gode at gå til tværtimod, så finder man ud af det på medarbejder-niveau med 

hinanden og ligesom får resoneret sig frem til, jamen det er det her der kan give mening” (Bilag 7). 

Hvortil samme mellemleder i høj grad anser sit “daglige lederskab netop som jeg sagde før at få 

skabt ejerskabet og få skabt lysten til at løse opgaven på bedst mulig måde” (Bilag 7). Og udtaler 

senere i interviewet værdien af “at se dem [medarbejderne] vokse i opgaven, og se dem begynde at 

kunne træffe nogle beslutninger de ikke kunne da de startede” (Bilag 7). Denne udvikling af medar-

bejderne, og det at følge denne som mellemleder, udtaler en anden mellemleder også vigtigheden af: 

“vi har jo hele tiden haft troen på at, [red. medarbejderne] er dygtige og bliver gradvist dygtigere 

medarbejdere og derfor også kan løfte mere” (Bilag 16). 

 

Såvel som ved øverste ledelse ses der ligeledes på mellemlederniveau en forståelse og en anerken-

delse af, at man som leder overlader en stor del af det daglige arbejde til sine medarbejdere. Hvor 

øverste ledelse i højere grad fokuserer på at overlade et ledelsesrum til deres respektive mellemledere, 

så ses i højere grad ved mellemledere et fokus på at balancere, i hvor høj grad man som mellemleder 

bør involvere sig i den daglige drift. På baggrund af ovenstående defineres den første udtalte værdi i 

organisationen ved: Ledelsen anerkender den enkelte medarbejder og mellemleders kompetencer, 

specialviden og rolle til at udføre sit arbejde. 
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Udtalt værdi 2: Bedst mulige arbejdsbetingelser 

Foruden at lederne skal anerkende medarbejderes og lederes autonomi, fremtræder det på tværs af de 

fire ledere i øverste ledelse, at det ligeledes er vigtigt, at der skabes de bedste betingelser for medar-

bejdere og ledere til at udføre deres arbejde. Dette italesættes bl.a. i følgende: “Jeg trives utrolig godt 

med og få ting til at lykkedes og få ting til at lykkes gennem andre. Jeg er udmærket godt klar over 

det er ikke min fortjeneste at ting lykkes, men det er min fortjeneste at sørge for at der er nogle 

betingelser for at andre kan lykkes. Det er jeg meget opmærksom på at sørge for at give gode betin-

gelser som at give et ledelsesrum som man, kan, arbejde i” (Bilag 11). Hvilket yderligere understøttes 

af en anden leders udtalelse: “(…) og det er det jeg godt kan lide ved ledelse, det der med, at få 

faciliteret det der rum altså, og få skabt de der mødesteder (…) det er det jeg trives rigtig meget med, 

og så at se at de er glade og at der er god stemning det betyder jo også mega meget.” (Bilag 15). 

Den faciliterende rolle, der her påtales at tilhøre lederen, ses ydermere fra en anden leder: “(…) det 

kræver jo så måske mere, at ledere måske skal facilitere, at man har, muligheden for at træffe de rette 

afgørelser på de forskellige niveauer. Det er sådan set også den måde jeg praktiserer ledelse over 

for mine mellemledere, at de har stor grad af frihed, i den måde de træffer beslutninger på” (Bilag 

12). Hvorfor denne udtalte værdi er vigtig og givende, udledes af en leders udtalelse om vigtigheden 

af at skabe motivation og følelsen af indflydelse: “(…) kommunikationen altså, det der med og dele 

informationerne og spørge og være nysgerrige på, hvordan gør vi det, der også giver dem noget 

motivation og noget indflydelse, som jo egentlig også anerkender deres arbejdssituation og det le-

delsesrum de skal have. Man skal også huske at når man er leder af medarbejdere, de er jo ledere, 

de er jo ikke medarbejdere deres funktion er det jo ledelse, så der skal jeg ikke ind og træde for dybt, 

i deres rum.” (Bilag 9). 

 

Ovenstående fortællinger omtaler den udtalte værdi på et mere overordnet niveau, men flere af le-

derne udtaler ligeledes, hvordan de mere konkret forsøger at efterleve denne værdi i deres lederskab. 

Bl.a. omtaler en af lederne en situation, hvor de først sent fandt ud af, at nogle medarbejdere i orga-

nisationen ikke forstod, hvad der blev forventet af deres stilling. På baggrund af denne situation ud-

taler den pågældende leder, at: “vi har faktisk tænkt os at lave et helt seminar, hvor vi bruger det som 

emne for at sikre os at den her strategiske oversættelse, at den er på plads, at man som, på leder i 

din forskellige niveauer i vores organisation ved hvad der forventes af en fordi det var i hvert fald 

tydeligt lige der at der var noget som nogen ikke vidste, blev forventet af dem” (Bilag 11).  
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Foruden tydelig kommunikation angående forventningerne til de forskellige stillinger i organisatio-

nen nævner en anden leder ligeledes, at dennes opgave er at skabe mulighederne for medarbejderne: 

“man kan se de der positioner tænker jeg, som medarbejderne skal spille og jeg kan også se hvad 

min rolle er i det, hver gang der er nogle udfordringer jamen så er det jo mig der ligesom skal have 

åbnet de døre der gør at nu kan vi komme videre med det eller, altså at få skabt de der platforme som 

mulighederne kan udspille sig på” (Bilag 15). Mere specifikt i relation til lederskab over for mellem-

ledere gøres der brug af ledelsessparring, hvilket kan siges at bidrage til at skabe de bedste betingelser 

for den enkelte mellemleder. Bl.a. udtales: “hvis det handler om, i særdeleshed om ledelsessparing 

med mine mellemledere, så, der bruger de og jeg bruger dem rigtig meget til og sparre, hvordan gør 

vi det her og de står måske med en konkret medarbejdersituation, hvordan kunne vi tackle det og så 

indgå i sådan et sparringsforløb med dem” (Bilag 12). 

 

Til trods for at der er forskel på, hvordan man som leder forsøger at efterleve de bedst mulige ar-

bejdsbetingelser for medarbejderne, ses der stadig en fælles forståelse blandt øverste ledelse om, at 

en stor del af lederansvaret består i at skabe de bedste betingelser for medarbejderne og mellemle-

derne. Det interessante er dog, hvorvidt mellemlederne praktiserer denne værdi i den øvrige del af 

organisationen. 

 

På samme vis, som øverste ledelse fokuserer på deres egen faciliterende rolle, udtrykker flere af mel-

lemlederne, at de ligeledes er med til at sætte rammerne for deres medarbejdere. Som et eksempel på 

dette udtaler en af mellemlederne bl.a.: “så laver vi en lille omfordeling af opgaverne eller sikre at 

de opgaver der skal varetages, de nu også bliver varetaget af nogle medarbejdere” (Bilag 17). Og 

samme ressourceallokering beskriver en anden mellemleder ligeledes i forhold til to forskellige teams 

i afdelingen: “vi skal ikke have et team der er rigtig godt med og et team der hænger så, fordeler 

ressourcer så hjælper vi hinanden på tværs” (Bilag 8). Ydermere udtaler en tredje mellemleder, 

hvordan der søges at benyttes flere konkrete målsætninger “i forhold til planlægning af afdelingens 

opgaver” (Bilag 16), således at medarbejderne ved, hvad de skal lave. 

 

Første udtalte værdi behandlede, hvordan lederne balancerer nøje, hvor involveret i driften, de bør 

være. Der er dog en af mellemlederne, der i denne forbindelse beskriver forståelsen af driftsarbejdet 

som en måde at skabe de bedste arbejdsbetingelser for medarbejderne: “så involverer jeg mig så 
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meget som overhovedet muligt i den daglige sagsbehandling der kører, også for at skåne medarbej-

derne lidt, og tager de opgaver hvor at det kræver lige lidt mere både juridisk af baggrund men også 

forvaltningsmæssigt” (Bilag 7). Men ligeledes for ikke, at “en medarbejder der måske sidder med en 

meget, meget kompleks sag skal sætte det på pause” (Bilag 7). 

 

Ligesom at øverste ledelse påtaler udfordringer ved manglende rolleafklaring eller forventninger til 

den enkelte medarbejder, nævner flere af mellemlederne eksempler, hvor der har været uklarheder. 

En af mellemlederne beskriver bl.a. følgende som forklaring og løsning på dette: “nu hvor vi er ved 

at blive så store, at for at få alle med så kan det godt være vi skal være lidt mere tydelige, og få mere 

beskrevet hvad er der forventes i det her, altså hvad er formålet, hvordan når vi derhen, altså lidt 

mere strategisk fodarbejde om man så må sige for at vi lykkedes med de ting vi også sætter os for 

mål, for vi kommer til at spilde tiden på en masse projekter, som ikke bære frugt” (Bilag 17). 

 

Der synes således i datasættet at være en bred forståelse på tværs af øverste ledelse og mellemledere 

om, hvordan det er ledernes rolle at facilitere et rum, hvori deres medarbejdere bedst kan udføre 

arbejdet. På baggrund af ovenstående defineres den anden udtalte værdi i organisationen ved: Ledere 

har et ansvar i at skabe de bedste betingelser for, at ledere og medarbejdere kan udføre deres arbejde. 

 

Udtalt værdi 3: Sammenhængskraft og tværfagligt arbejde 

Den sidste udtalte værdi, der synes fremtrædende i datasættet, består i et ønske om at skabe større 

sammenhængskraft imellem afdelingerne i organisationen. Som nævnt tidligere udgør organisationen 

seks afdelinger på tre matrikler, hvilket en af lederne i øverste ledelse påtaler er udfordrende for 

sammenhængskraften: ”det er jo egentlig det, vi er lidt udfordret på det er jo den der sammenhængs-

kraft. I forhold til at vi sidder nu, vi har indtil for nylig siddet på fire forskellige adresser og nu sidder 

vi så kun på tre, men det er simpelthen så utrolig udfordrende og skabe sammenhængskraft i vores 

[red. organisation] og få forståelse for at man faktisk i andre afdelinger har lige så travlt” (Bilag 

11). I forlængelse heraf udtaler samme leder, hvordan man er påbegyndt en vikarierende enhed på 

tværs af afdelingerne, hvor “vi forsøger at få medarbejdere til og melde sig til og kunne komme ind 

og deltage i relativ lette ikke særlig oplæringstunge opgaver i de andre afdelinger efter behov” (Bilag 

11). I forbindelse med denne vikarierende enhed har man bl.a. samlet medarbejdere fra to afdelinger, 

“hvor at de, andre medarbejdere skal introduceres for arbejdet i de forskellige afdelinger og det vil 
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sige at, der er så nogle medarbejdere der stiller sig op for deres kollegaer for at fortælle om, hvad er 

det egentlig vi arbejder med i min afdeling” (Bilag 9). Dermed bidrager arbejdet med den vikarie-

rende enhed dels til, at medarbejderne bliver opmærksomme på det specifikke arbejde i de øvrige 

afdelinger og ligeledes har mulighed for at deltage og indgå i driften i de øvrige afdelinger, når der 

er behov for dette. 

 

En anden måde, hvorpå man har forsøgt at skabe en sammenhængskraft på tværs af afdelingerne 

allerede fra starten, er introduktion af et kulturelt redskab, der i høj grad anses at være en “rigtig god 

måde og finde et fælles sprog i [red. organisationen]” (Bilag 11). Og ydermere, at “det er til vores 

alle sammens fælles bedste, hvis vi har en god kultur og en god trivsel, altså al ting hænger jo sammen 

ikk, så får man også en god drift (…) og vi bakker op om at der bruges tid på at sikre god trivsel i 

afdelingerne” (Bilag 11). 

 

Foruden sammenhængskraften i hele organisationen udtaler en anden leder, at det også er vigtigt at 

indtænke i de enkelte afdelinger, bl.a. gennem tværfagligt arbejde. Således bør der både i hele orga-

nisationen og i de enkelte afdelinger være fokus på at: ”banke siloer ned (…) og kan italesætte det 

ved, altså holde fast i den her vi-orienterethed” (Bilag 9). Samme leder påtaler bl.a., hvordan man i 

afdelingen benytter en forbedringstavle, hvor “idéen er at medarbejderne og det kan de så også som 

leder kan komme med sine forslag bare når man kommer på dem så skrive dem ned på en post-it og 

sætte dem på så når vi mødes så snakker vi om den og så prioriterer vi dem (…) Så kan man bagefter 

sige okay nu er det sgu tid til at gå videre med den her idé så smider vi den over i en analyse fase og 

siger hvem løber med den” (Bilag 9). Denne fortælling er medtaget, da det illustrerer en håndgribelig 

måde, hvortil alle kan byde ind med forslag og løsninger. En anden leder påtaler, hvordan denne “gør 

rigtig meget ud af at de her forskellige faggruppe bliver blandet så meget som vi overhovedet kan, 

altså fordi jeg tror det er her magien ligger et eller andet sted” (Bilag 15). Og opfordrer yderligere 

sine medarbejdere til at “orienterer sig imod de andre faggrupper” (Bilag 15). 

 

Øverste ledelse har gennemgående et fokus på sammenhængskraften imellem afdelingerne. Dog 

fremgår der ligeledes et fokus på tværfagligt arbejde i de enkelte afdelinger. Især den del af den 

udtalte værdi synes særlig interessant at undersøge, om og hvordan mellemlederne praktiserer dette i 

de enkelte afdelinger. 
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Vigtigheden af, at medarbejderne har en bred forståelse af arbejdsopgaverne, omtaler en af mellem-

lederne bl.a. således: “jeg har ikke brug for medarbejdere som kun kan én ting, de skal kunne bruges 

bredt og de skal være dygtige til at se de muligheder der er indenfor egne evner og eget ressortområde 

og byde sig selv til” (Bilag 7). Den pågældende mellemleder påtaler især, hvordan det at kende sine 

evner muliggør et samarbejde med de øvrige medarbejdere ved at kunne byde ind med forslag. Mere 

konkret beskriver en anden mellemleder, hvordan “Jeg vælger jo nogle tværfaglige ting (…) og der 

prøver jeg jo rigtig meget når jeg laver grupper hvis vi laver gruppearbejde til et eller andet at man 

er på tværs af her [de to team]” (Bilag 8). Muligheden for, at alle medarbejdere kan byde ind med 

forslag, oplever en anden mellemleder dog udfordringer ved i hendes team, da nogle medarbejdere 

“både taler højt, men også længe og altid markerer sig på møderne”, hvilket gør at “der sidder nogle 

derude med pisse gode idéer som aldrig kommer ind, det er i hvert fald noget jeg er opmærksom på, 

at man ikke kun skal lytte til dem der råber højest” (Bilag 10). Som en måde, hvorpå man søger at 

sikre, at flere medarbejdere byder ind med deres forslag, beskriver hun, hvordan de har forsøgt med 

“nogle walks and talks hvor man har blevet parret op 2 og 2, og man kommer ind med nogle post-it 

og sætter op, så har vi samlet de her udsagn [forslag]” (Bilag 10). 

 

Der forsøges således både på organisatorisk niveau og i de enkelte afdelinger at skabes en sammen-

hængskraft gennem tværfagligt arbejde, der skal skabe bedre forståelse for hinandens opgaver. Da 

det i datasættet fremgår på tværs af de forskellige interviews, anses dette for at være en udtalt værdi 

i organisationen, og dermed defineres den tredje udtalte værdi ved: Fokus på tværfagligt arbejde 

anses som vigtigt for at skabe sammenhængskraft i organisationen. 

 

Grundlæggende antagelse 

Som det fremgår af den teoretiske redegørelse af de tre kulturniveauer er de alle tæt forbundne, men 

afviger fra hinanden i deres synlighed – både for observatøren og organisationsmedlemmet. Såvel 

kan grundlæggende antagelser udspringe sig af og samtidig være styrende for de udtalte værdier 

(Schein, 1994). Efter systematisk gennemgang af datasættet kunne flere grundlæggende antagelser 

identificeres. Der er dog her valgt at fokusere på netop én grundlæggende antagelse, der synes særlig 

sigende og afgørende for flere af de udtalte værdier. 
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På tværs af alle interviews synes en anerkendelse af medarbejdernes specialviden at være afgørende, 

hvilket den udtalte værdi, Ledelsen anerkender den enkelte medarbejder og mellemleders kompeten-

cer, specialviden og rolle til at udføre sit arbejde, illustrerer. Foruden at dette ses som en udtalt værdi, 

synes datasættet at illustrere, at dette ligeledes er en grundlæggende antagelse, da organisationsmed-

lemmerne ligeledes udtrykker dette som en reel adfærd og forståelse i og af organisationen. Bl.a. 

beskriver en leder om medarbejderne: “det er eksperterne på området der får lov til at byde ind og 

påvirker mig, til at det er den retning de ligesom synes vi skal gå i som giver mening ud fra deres 

knowhow og erfaringsniveau” (Bilag 7). Dette citat udtrykker, hvordan medarbejderne anerkendes 

for at have det bedste knowhow og erfaring på området. Et organisationsmedlem udtrykker, at lederne 

er “gode til at spørge, hvordan gør vi så lige det her smartest (…) det er faktisk fedt, at de ligesom 

hiver os ind, så siger hjælp lige, hvad gør vi, for de er jo også interesseret at det hele det går, smartest 

muligt og hurtigst muligt fordi så bliver mest effektive” (Bilag 14). Dette understreger yderligere en 

udbredt erkendelse om, at medarbejderne har en vigtig specialviden. Dette tydeliggøres ydermere i: 

“som leder kan jeg jo have nok så mange gode ideer, men hvis ikke det hænger sammen med den 

virkelighed der er nede på gulvet, jamen så bliver det aldrig nogensinde en succes” (Bilag 7). Og 

hvor en anden leder udtaler: “Som leder i et job hvor man ikke har nogen som helst faglig identitet, 

så er man jo meget afhængig af andre og det er jo så her vi har de her nøgleroller i forhold til 

teamkoordinatorer i vores organisation så mange af de beslutninger som [red. vi] træffer er jo på 

baggrund af, hvad de fodrer os med af information i forhold til hvad vi skal prioritere” (Bilag 16). 

 

I forhold til relationen mellem leder og medarbejdere udtaler en leder: “jeg prøver så vidt jeg kan 

være til rådighed for mine medarbejdere og for mine [mellem]ledere ad hoc (…) døren den står 

næsten altid åben for at mine medarbejdere de kan komme ind med et spørgsmål også, altså med de 

kompetencer jeg nu har, hvor jeg kan hjælpe dem for jeg mener faktisk det og være leder, er faktisk 

også at være en servicemedarbejder for sine medarbejdere” (Bilag 12). Dette citat synes yderligere 

at understrege, at lederen står til rådighed for medarbejderne, men at det i høj grad er på medarbej-

dernes præmisser, når de støder på en udfordring. 

Yderligere beskrives medarbejdernes handlekraft og ansvar for arbejdsopgaverne ligeledes i datasæt-

tet. Et eksempel på dette er, hvor medarbejderne var bagud med en form for sagsbehandling: “Og der 

går vi, der flytter vi jo sammen i bussen og så siger det her det kan vi fandme godt, (…) det lykkedes 

og vi nåede det endda også før tid og få de der lister ned, så nu er vi igen i et leje hvor, hvor vi er 

med” (Bilag 14). Dette er muliggjort ved, at: “lederne de sørger for at vi undgår at vi får de her 
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propper for at det ligesom giver det bedst mulige arbejdsflow og vi andre vi tonser bare så derud af” 

(Bilag 14). Og selvom lederne forventes at sørge for, at der er det bedst mulige arbejdsflow, så be-

skriver en mellemleder også, at der er “også givet en stor del ansvar til at man også selv reagerer 

som medarbejder hvis man synes at nu halter det her over” (Bilag 8). Dette synes at være en opfat-

telse, som medarbejderne ligeledes deler, og nogle også ønsker: “vi er nogle der har været i gamet 

så længe herude (…) vi er vant til at være selvstyrende, så jeg har ikke behov for at der står en leder 

der står og dunker mig oven i hovedet” (Bilag 13). Dog udtrykker samme medarbejder samtidig en 

tryghed i, at lederen også er “ekstremt god til at gå ind og sige, så er det sådan det bliver og så er det 

sådan det skal gøres, simpelthen fordi så er der ikke nogen tvivlsspørgsmål” (Bilag 13). Og at med-

arbejderne ikke selv skal “stå og tage en beslutning hvis det er jeg føler mig fuldstændig helt usikkert” 

(Bilag 13). 

 

På baggrund af ovenstående synes en grundlæggende antagelse i organisationen at være defineret 

ved: Det enkelte organisationsmedlem besidder et nødvendigt kompetencesæt og udfylder en vigtig 

organisatorisk funktion, der anerkendes og anses som uundværligt. Denne grundlæggende antagelse 

synes altså at være både udsprunget af og påvirkende for de to udtalte værdier: Ledelsen anerkender 

den enkelte medarbejder og mellemleders kompetencer, specialviden og rolle til at udføre sit arbejde; 

samt Ledere har et ansvar i at skabe de bedste betingelser for, at ledere og medarbejdere kan udføre 

deres arbejde. Blandt andet ses den underliggende forståelse af medarbejdernes kompetencer som en 

vigtig drivkraft i, at værdien, Ledelsen anerkender den enkelte medarbejder og mellemleders kompe-

tencer, specialviden og rolle til at udføre sit arbejde, opleves som berettiget og forsøgt efterlevet i 

organisationen. Samtidig anses den grundlæggende antagelses aspekt omhandlende, hvilken grad af 

frihed medarbejderne har behov for, som er afstedkommet af værdien, Ledere har et ansvar i at skabe 

de bedste betingelser for, at ledere og medarbejdere kan udføre deres arbejde, da det især omhandler, 

hvor meget og hvordan ledere bedst er facilitatorer for medarbejderne og mellemlederne. 

Den udtalte værdi angående Fokus på tværfagligt arbejde anses som vigtigt for at skabe sammen-

hængskraft i organisationen berøres ikke yderligere i denne analyse, da fortællingerne i datasættet 

ikke synes at frembringe belæg for at definere en grundlæggende antagelse, der relaterer sig herom. 

En årsag til dette kan enten skyldes, at interviewguiden ikke berørte dette, hvorfor fortællingerne i 

interviewene derfor heller ikke taler videre ind i dette emne. Alternativt kan årsagen skyldes, at denne 

værdi bærer præg af et ønske for fremtiden og nye tiltag for at lykkedes. Det er på denne baggrund, 

at denne værdi endnu ikke viser sig som en grundlæggende antagelse. 
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Artefakter 

Det sidste af Scheins kulturniveauer er som bekendt artefakter. Som det blev beskrevet under den 

teoretiske redegørelse herfor, så er dette niveau det letteste at observere, men svært at forstå betyd-

ningen af, hvis man ikke har en forståelse af de øvrige niveauer. Dette er ligeledes årsagen til, at dette 

niveau er den afsluttende del af denne analyse. 

Som det fremgår af den teoretiske redegørelse, så indbefatter artefakter de fysiske omgivelser, ar-

bejdsprocesser, tiltaleformer osv. Grundet SCO’s anonymitet indsnævrer det muligheden for at be-

skrive artefakter, der kunne være tydelige indikatorer på case-organisationens identitet. Dette afsnit 

vil derfor berøre den form for organisering, de forskellige afdelinger har. De forskellige former for 

organisering findes relevante i forhold til dels kulturen, men samtidig også påvirkningen af ledelsen. 

Da datasættet er indsamlet i tre afdelinger, vil det være disse, der beskrives i nedenstående. 

 

Afdeling 1 

I denne afdeling har man for nyligt valgt at organisere sig i to storrumskontorer fordelt på to etager. 

Der er tilknyttet en mellemleder til hvert af disse storrum, hvormed mellemlederen har sin arbejds-

station placeret i rummet blandt medarbejderne. En af mellemlederne udtaler: 

“Vi [red. de to mellemledere] sad nemlig før på 1. sal på et to-mands kontor hvor at det var rigtig 

nemt at sparre hen over skærmen, men vi var meget lidt synlige og havde meget lidt fingeren på 

pulsen i hvert fald sammenlignet med hvordan det ser ud i dag (...) jeg vil i hvert fald have en idé om 

hvad er det de sidder og rykker med, og kunne bidrage hvor jeg kan, og det har vi begge to fået ved 

at vi sidder ude i det åbne, hvor vi er tilgængelige i forhold til spørgsmål, men også lynhurtigt kan 

træffe en beslutning” (Bilag 7). 

Det at være placeret som en del af storrumskontoret med medarbejderne gør altså, at mellemlederen 

oplever at være mere tilgængelig, men samtidig også lettere har en forståelse for den daglige drift. 

Med udgangspunkt i ovenstående analyse synes betydningen i denne måde at organisere sig på bl.a. 

at understøtte den udtalte værdi om, at Ledelsen anerkender den enkelte medarbejder og mellemle-

ders kompetencer, specialviden og rolle til at udføre sit arbejde, da organiseringen tillader, at lederne 

bedre opfatter og forstår medarbejdernes kompetencer og specialviden. Ligeledes ses denne organi-

sering at understøtte den udtalte værdi om, at Ledere har et ansvar i at skabe de bedste betingelser 
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for, at ledere og medarbejdere kan udføre deres arbejde, da organiseringen skaber rum for, at lederne 

lettere kan støtte medarbejderne og bidrage til, at de kan udføre deres arbejde bedre. 

 

Afdeling 2 

I denne afdeling har man lavet to storrumskontorer i forlængelse af hinanden, hvor mellemlederen 

sidder i det ene af dem: “det en helt basal nødvendighed for os at være delt op i to teams, vi er godt 

klar over faren ved det og derfor er vi faktisk sådan et langt kontor der bare er skilt ad med en dør, 

men døren er fjernet. Og det er især medarbejdernes ønske faktisk, de vil rigtig gerne sidde på stor-

rum fordi der er så meget sparring og læring i og høre hinanden snakke i telefon og sådan og snakker 

om sager, vi sparer rigtig meget. Men, der er ingen tvivl om lige meget hvor meget vi sparer og lige 

meget hvor meget vi holder ugemøder sammen og vi holder, sociale arrangementer sammen, så er 

der en væg, altså der er et team der og et team der” (Bilag 8). 

Denne afdeling har ligesom ved den første valgt at gøre brug af storrumskontoret for at fremme spar-

ring og læring mellem hinanden. Dog er denne afdeling udfordret af sin fysiske form, da det besvær-

liggør opfattelsen af at være ét team. Dette er medforklarende til, hvorfor bl.a. denne afdeling har 

fokus på den udtalte værdi om Fokus på tværfagligt arbejde anses som vigtigt for at skabe sammen-

hængskraft i organisationen, da opdelingen i to kontorer samtidig skaber en naturlig opdeling af 

medarbejderne, hvorfor lederen bruger mere tid på at sikre sammenhængskraften og det tværfaglige 

arbejde mellem de to teams. 

 

Afdeling 3 

Den sidste afdeling adskiller sig fra de to øvrige, da man her benytter sig af mindre kontorer. Afde-

lingens arbejdsflow indebærer, at medarbejderne er inddelt i to teams, hvor de forskellige arbejdsop-

gaver fordeles og rokeres rundt mellem de to teams. Derudover sikrer man fra ledelsens side, at med-

arbejderne skifter kontorer en gang imellem, således at man sidder på kontor med forskellige kolle-

gaer: “[red. vi skifter] kontorer i teamet , sådan så vi kommer til at sidde med nogle forskellige, 

hvilket jo så gør at selvfølgelig kommer de der forskellige personligheder mere til udtryk men det gør 

også bare at vi lærer noget mere. For det første så lærer vi noget om hinanden personligt men vi 

lærer også, det der med at skulle kunne rumme hinanden” (Bilag 14), og “når vi kommer ind på et 
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nyt kontor eller vi skifter, kollegaer eller hvad det nu end måtte være, sætter [vi] os sammen i 10-15 

minutter, hvor vi lige snakker om, hvad er vores spilleregler på det her kontor” (Bilag 14). 

Så selvom man ikke som i de to andre afdelinger har fordel af storrumskontorer, forsøger man stadig 

i denne afdeling at sikre, at medarbejderne har mulighed for at lære af og sparre med hinanden. Dette 

kan ligeledes være med til at understøtte den udtalte værdi om Fokus på tværfagligt arbejde anses 

som vigtigt for at skabe sammenhængskraft i organisationen, da man forsøger at få medarbejderne til 

at arbejde sammen på tværs. Men det er ligeledes også interessant i relation til værdien om Ledere 

har et ansvar i at skabe de bedste betingelser for, at ledere og medarbejdere kan udføre deres arbejde, 

da opfordring til, at medarbejderne indgår i dialog med hinanden om, hvordan man bedst deler kontor, 

er med til at sikre de bedste arbejds- og samarbejdsbetingelser for medarbejderne. 

 

Opsummering 

Ovenstående analyse har bidraget til et større indblik i organisationskulturen, baseret på datamateri-

alet. Det er dog vigtigt endnu engang at understrege, at ovenstående ikke er en udtømmende kultur-

analyse, hvorfor andre udtalte værdier, grundlæggende antagelser og artefakter ligeledes gør sig gæl-

dende i den pågældende organisation. Ovenstående analyse har behandlet tre udtalte værdier, der 

synes sigende for, hvilke ønsker øverste ledelsen har for organisationen, disse er: 

1. Ledelsen anerkender den enkelte medarbejder og mellemleders kompetencer, specialviden og 

rolle til at udføre sit arbejde. 

2. Ledere har et ansvar i at skabe de bedste betingelser for, at ledere og medarbejdere kan 

udføre deres arbejde. 

3. Fokus på tværfagligt arbejde anses som vigtigt for at skabe sammenhængskraft i organisati-

onen.  

Efterfølgende behandles den grundlæggende antagelse, der synes især at være udsprunget af og på-

virkende for de to første udtalte værdier, hvortil en grundlæggende antagelse er: Det enkelte organi-

sationsmedlem besidder et nødvendigt kompetencesæt og udfylder en vigtig organisatorisk funktion, 

der anerkendes og anses som uundværligt. Afslutningsvis blev de forskellige former for organisering 

beskrevet ud fra, hvordan de som artefakter i organisationen relaterer sig til de øvrige kulturniveauer. 

Som afsluttende kommentar til dette afsnit synes det interessant, hvordan der ses på én samlet orga-

nisationskultur. Dette behandles nærmere i diskussionskapitlet. På trods af en anskuelse af tre indi-



 

 

 48 

viduelle afdelinger fordelt på to matrikler og tre organiseringsformer anses de tre niveauer af organi-

sationskultur som både forstået og efterlevet af organisationsmedlemmerne på tværs af afdelingerne. 

 

Analyse 1.2 – organisationskulturs påvirkning 

Involvering af medarbejdere og mellemledere i beslutningstagen 

I relation til hvordan organisationskulturen i organisationen påvirker ledernes beslutningstagen, synes 

særligt fremtrædende, hvordan samtlige ledere der er interviewet påtaler, at henholdsvis mellemle-

dere og medarbejdere i stort omfang inddrages i beslutningstagen. Dette vurderes at være et udtryk 

for, at lederne i deres beslutningstagen bliver påvirket af både de to første udtalte værdier: Ledelsen 

anerkender den enkelte medarbejder og mellemleders kompetencer, specialviden og rolle til at udføre 

sit arbejde; samt Ledere har et ansvar i at skabe de bedste betingelser for, at ledere og medarbejdere 

kan udføre deres arbejde, og derigennem den grundlæggende antagelse: Det enkelte organisations-

medlem besidder et nødvendigt kompetencesæt og udfylder en vigtig organisatorisk funktion, der an-

erkendes og anses som uundværligt. I nedenstående gives eksempler fra datasættet, der illustrerer 

involvering af mellemledere og medarbejdere i beslutningstagen. Hvert eksempel sættes derefter i 

relation til, hvordan dette ses som et udtryk for påvirkning fra organisationskulturen. 

 

Øverste ledelse 

Den første fortælling om, hvordan en leder beskriver, hvordan denne inddrager sine medarbejdere i 

beslutningstagen, er: ”vi er konsensusprægede i forhold til og sikre at der er opbakning og tingene 

er drøftet af (…) og bliver enige, men så træffer jeg beslutningen hvis det er, men jeg er meget optaget 

af og høre hele vejen rundt hos mine [red. medarbejdere] (…), der drøfter vi rigtig mange ting igen-

nem” (Bilag 11). 

I denne fortælling ses involvering af medarbejdere (her ledere) igennem et fokus på at ‘drøfte’ ting 

og høre medarbejderne ad. I relation til hvordan dette kan ses som udtryk for påvirkning af organisa-

tionskulturen, så ses de to første udtalte værdier som påvirkende. Den udtalte værdi om, at Ledelsen 

anerkender den enkelte medarbejder og mellemleders kompetencer, specialviden og rolle til at udføre 

sit arbejde, ses bl.a. i, at kommentaren om “høre hele vejen rundt” hos medarbejderne kan ses som 

et udtryk for en anerkendelse af medarbejdernes kompetencer og specialviden. Disse kompetencer og 
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specialviden anses dermed af den pågældende leder som både vigtig og værdifuld information som 

led i beslutningstagen. Derudover ses den udtalte værdi om Ledere har et ansvar i at skabe de bedste 

betingelser for, at ledere og medarbejdere kan udføre deres arbejde ligeledes som påvirkende for 

lederens beslutningstagen i denne fortælling. Dette vurderes på baggrund af kommentaren om at 

sikre, at der er opbakning fra medarbejderne og derigennem opnå enighed. Selvom dette i sig selv 

ikke nødvendigvis fremmer bedre arbejdsbetingelser for medarbejderne, så kan dette ses som et ud-

tryk for, at den enkelte medarbejder har lettere ved at viderebringe beslutninger længere ned i orga-

nisationen, såfremt medarbejderen støtter beslutningen. Dermed kan søgen efter opbakning til beslut-

ningen fra medarbejderne ses som en måde at sikre bedre arbejdsbetingelser for medarbejderne. In-

teressant er ydermere, at lederen bag denne fortælling indleder med “vi er konsensusprægede”, hvor 

dette kan tydes som en kommentar til den generelle adfærd i organisationen og dermed et udtryk for 

organisationskulturen. Dog er dette element ikke noget, der blev behandlet i analyse 1.1, da der ikke 

var eksempler i datasættet, der vidnede om en udbredt forståelse herom. Afslutningsvis belyses, hvor-

dan lederen i denne fortælling ligeledes påtaler sit ledelsesansvar i relation til beslutningstagen. Her 

nævner lederen nemlig, at såfremt der nødvendigvis ikke er enighed, så påhviler beslutningen lederen. 

 

Et andet eksempel fra øverste ledelse er en længere fortælling fra en leder, der udtrykker: “Men når 

det er de beslutninger vi snakker om der kan træffes, (...) så kommer det jo meget an på hvad det er 

for nogle ting, der er ikke ret meget, at jeg meddeler, som diktator. Jeg har en lederstil og en frekvens 

i mit arbejde med at jeg prøver at være rimelig opdateret og prøver og tage tingene, på forkant (...) 

Og der forsøger jeg egentlig at når vi har noget man kan sige advi-mæssigt men egentligt også noget 

der skal besluttes og så sige, det handsker vi sgu lige der hvis vi kan og ikke fordi vi skal være enige 

i det hele fordi noget af det det kan ind i mellem være noget hvor man bliver nødt til og sige sådan er 

det bare men det er ligeså meget noget der er styret udefra. Det der er her hos os det går egentlig 

meget med involvering hvor jeg egentlig spørger dem men hvad betyder det for jer eller hvilken vej 

synes I, vi skal gå” (Bilag 9). 

Denne fortælling illustrerer involvering af mellemledere i beslutningstagen i relation til at træffe be-

slutninger ‘på forkant’ af situationen i det omfang, det er muligt. Også her ses der tegn på, at lederen 

er påvirket af de to første udtalte værdier. Den udtalte værdi, Ledelsen anerkender den enkelte med-

arbejder og mellemleders kompetencer, specialviden og rolle til at udføre sit arbejde, synes i fortæl-

lingen her at være påvirkende især i sætningen, “hvor jeg egentlig spørger dem men hvad betyder det 

for jer eller hvilken vej synes I, vi skal gå”. Dette vidner om en anerkendelse fra lederen om, at 
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mellemledernes holdninger og viden er relevant i forhold til beslutningstagen. Yderligere ses der 

ligeledes en anerkendelse af den pågældende leders rolle til at udføre sit arbejde i form af, ‘hvilken 

vej’ de skal gå, og dermed anerkender det ledelsesansvar, der ligeledes påhviler mellemlederen. Der-

udover kan den udtalte værdi om, at Ledere har et ansvar i at skabe de bedste betingelser for, at 

ledere og medarbejdere kan udføre deres arbejde, være påvirkende for lederens beslutningstagen. 

Dette synes tydeligt i sætningen, “jeg prøver at være rimelig opdateret og prøver og tage tingene på 

forkant”, som et udtryk for, at lederen gennem at være opdateret og tage tingene på forkant er med 

til at sikre bedre arbejdsbetingelser for sine mellemledere, da nogle af de udfordringer, mellemlederne 

kunne opleve, ikke længere opstår eller er mindsket, fordi lederen har taget disse i opløbet. Afslut-

ningsvis synes det relevant at påtale den erkendelse, lederen har om eget lederskab. Dette ses bl.a. 

andet i, “der er ikke ret meget, at jeg meddeler, som diktator. Jeg har en lederstil og en frekvens i mit 

arbejde”, som udtryk for, at lederen påtaler, hvilken form for leder denne er, og hvordan dette kom-

mer til udtryk. Ydermere synes også sætningen, “ikke fordi vi skal være enige i det hele fordi noget 

af det det kan ind i mellem være noget hvor man bliver nødt til og sige sådan er det bare”, som en 

erkendelse af, ligesom i ovenstående fortælling, at der nu engang påhviler en vis beslutningskraft og 

-ansvar på lederen, som ikke altid kan ændres ved. 

 

En tredje leder fortæller ligeledes om vigtigheden i at lytte til medarbejderne og mellemlederne. Le-

deren udtaler: “Det er jo igen det der med og være åben over for sine medarbejdere, hvad er det der 

rør sig, hvad giver værdi for dig og prøve og evaluere på, altså tage en snak med medarbejderne når 

man har gjort et eller andet tiltag så få en feedback på, var det virkelig så efter hensigten, var det 

egentlig det jeg havde tænkt som du også oplever” (Bilag 12). 

I denne fortælling ses involvering af både medarbejdere og mellemledere i beslutningstagen i form 

af bl.a. evaluering og feedback på tidligere beslutninger og tiltag. I denne korte fortælling synes kun 

en af de udtalte værdier at kunne udledes som påvirkende. Den udtalte værdi om, at Ledere har et 

ansvar i at skabe de bedste betingelser for, at ledere og medarbejdere kan udføre deres arbejde, ses 

at være påvirkende for lederens beslutningstagen i form af evaluering og feedback med henblik på at 

sikre, at tiltagene virker og opfattes efter hensigten. I relation til at skabe de bedste betingelser for 

medarbejderne og mellemlederne ses de tiltag, der nævnes i fortællingen som måder, hvorpå lederen 

søger at gøre arbejdet lettere. Dermed vil en evaluering og en evt. revurdering af beslutningen eller 

tiltaget være medskabende for bedre arbejdsbetingelser. I forlængelse heraf ses den grundlæggende 

antagelse, Det enkelte organisationsmedlem besidder et nødvendigt kompetencesæt og udfylder en 



 

 

 51 

vigtig organisatorisk funktion, der anerkendes og anses som uundværligt, ligeledes som påvirkende, 

da der gennem evaluering og feedback også ligger en erkendelse og anerkendelse af, at medarbej-

derne udfylder en vigtig organisatorisk funktion, hvormed deres feedback på tiltag er vigtige og af 

værdi. Samme ledere udtrykker, ligesom de øvrige ledere senere i interviewet, at der ligeledes er 

plads til uenighed: “vi kan sagtens være uenige mine medarbejdere og mine mellemledere omkring 

nogle forskellige ting og vi skal gøre det på et oplyst grundlag være uenige. Og det gør jeg en stor 

dyd ud af at det er på oplyst grundlag” (Bilag 12). 

Denne del af interviewet er medtaget som eksempel på, hvordan samme leder ligeledes synes at kunne 

være påvirket af den første udtalte værdi i sin beslutningstagen. Den udtalte værdi om, at Ledelsen 

anerkender den enkelte medarbejder og mellemleders kompetencer, specialviden og rolle til at udføre 

sit arbejde synes at være påvirkende i form af, at uenighed er acceptabelt, så længe det sker på et 

oplyst grundlag. Her ses medarbejdernes kompetencer og specialviden gennem den udtalte værdi, 

som det oplyste grundlag, lederen ønsker. 

 

Mellemledere 

I relation til mellemlederne udtaler flere, hvordan de ligeledes i deres ledelse søger at inddrage deres 

respektive medarbejdere i beslutningstagen i det omfang, det er muligt. Et eksempel på dette er føl-

gende fortælling: “jeg har ligesom fået et ophav fra min chef, og der er ligesom ikke så meget der 

skal diskuteres, det er den her retning vi skal i, jamen så det enerådigt mig der træffer beslutningen, 

hvad enten medarbejderne kan lide det eller ej, eller at jeg selv kan lide det, det kan man jo bare 

komme til at stå i en gang i mellem at her der er der en given opgave, og den skal vi egentlig bare 

udfører, det er umiddelbart ikke den måde jeg har det bedst med at udøve min ledelse på fordi jeg 

synes det sætter nogle unødige håndjern på mine medarbejdere typisk så gør vi egentlig det at vi 

ligesom finder de mennesker som den pågældende opgave nu kan være relevant for, dem der har 

specialviden på området eller en af vores koordinatorer og tager en drøftelse med dem, [red. de] får 

de overordnede input som jeg har fået fra min chef og egentlig bringer det til bordet og så får [red. 

jeg] deres input og tanker og ideer fordi som leder kan jeg jo have nok så mange gode ideer, men 

hvis ikke det hænger sammen med den virkelighed der er nede på gulvet, jamen så bliver det aldrig 

nogensinde en succes, omvendt så kan tanken være nok så god, men hvis der ikke er ejerskab hos den 

menige medarbejder jamen så, så bliver det heller ikke godt” (Bilag 7). 
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Denne fortælling omhandler, hvordan denne mellemleder involverer de relevante medarbejdere eller 

koordinatorer ved at få deres input og ideer på den givne situation. Fortællingen synes at illustrere, 

hvordan lederen kan være påvirket både af de to første udtalte værdier, men ligeledes den grundlæg-

gende antagelse. Den udtalte værdi om, at Ledelsen anerkender den enkelte medarbejder og mellem-

leders kompetencer, specialviden og rolle til at udføre sit arbejde, synes bl.a. at præge i form af 

lederens kommentar om, at det er dem af medarbejderne og koordinatorerne med en specialviden på 

området, der involveres, og dermed anerkender den specialviden, den udtalte værdi bygger på. Dette 

ses også i kommentaren om, at lederen kan have nok så mange gode ideer, men hvis det ikke hænger 

sammen med virkeligheden på gulvet, bliver det ikke en succes. Dette ses at illustrere en erkendelse 

af medarbejdernes kompetencer og specialviden i og med, at det er medarbejderne, der kender mest 

til virkeligheden på gulvet. Kommentaren om, hvordan lederens ideer skal hænge sammen med vir-

keligheden på gulvet, synes ligeledes at være sigende for den udtalte værdi om, at Ledere har et 

ansvar i at skabe de bedste betingelser for, at ledere og medarbejdere kan udføre deres arbejde, da 

det også lader til, at lederen ikke ønsker at indføre noget, der forringer medarbejdernes arbejdsbetin-

gelser, såfremt ideerne ikke kan udføres i virkeligheden. Derudover synes denne værdi ligeledes at 

være påvirkende ved lederens måde at anse, at det i ligeså høj grad handler om at skabe ejerskab for 

medarbejderen for den enkelte opgave. Den grundlæggende antagelse om, at Det enkelte organisati-

onsmedlem besidder et nødvendigt kompetencesæt og udfylder en vigtig organisatorisk funktion, der 

anerkendes og anses som uundværligt, synes at være påvirkende for, at lederen søger at involvere 

medarbejderne i beslutningstagen gennem kommentaren om, at lederen opfatter beslutninger uden 

medarbejderinvolvering som, at “det sætter nogle unødige håndjern på mine medarbejdere”. I form 

af brugen af ordet ‘unødige’ og den generelle forståelse af, hvad det vil sige at sætte ‘håndjern’ på, 

synes denne kommentar at illustrere, at lederen hellere vil anerkende den organisatoriske funktion, 

medarbejderne udfylder ved involvering, frem for at begrænse medarbejderne. Afslutningsvis synes 

det også her interessant at berøre lederens erkendelse af eget lederskab, der i denne fortælling synes 

i høj grad at omhandle, hvordan denne ikke ønsker at drive ledelse, der blot er videreformidling af 

allerede trufne beslutninger af øverste ledelse. Dog er der en erkendelse af, at det nogle gange blot er 

sådan, men lederen har et ønske om at undgå det, når det er muligt. 

 

En anden mellemleder udtaler, hvordan man i den pågældende afdeling afholder ugentlige møder 

mellem mellemledere, team- og fagkoordinatorer, der skaber “... et forum hvor vi drøfter drift, og der 

kan vi godt have en dagsorden med men det er også lige så meget, hvad koordinatorerne oplever, og 
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de er rigtig gode til at komme med forslag ind i, hvordan skal vi løse det her (...) og altså der kan 

være dagsorden oppefra som vi er nødt til at føre igennem og sige jamen, det lyder som en god idé, 

men lige nu der skal vi sætte ind her og der er ikke noget at komme efter så det er sådan en veksel-

virkning, synes jeg, tæt samarbejde (...) beslutningstagen det er sådan en, det sådan en kugle hvor vi 

har forskellige vinkler ind i det og tit så er det dialogen, der gør at vi finder den gode løsning” (Bilag 

10). 

Denne fortælling illustrerer, hvordan lederne i denne afdeling fast har et møde med de koordinerende 

medarbejdere, der skal sikre medarbejderinvolvering i beslutningstagen. Som det nævnes i case-be-

skrivelsen, så indgår team- og fagkoordinatorerne i arbejdsstyrken ligesom de øvrige medarbejdere, 

hvorfor mødet mellem disse og mellemlederne ses som medarbejderinvolvering. Også i denne for-

tælling synes både de to udtalte værdier samt den grundlæggende antagelse at være påvirkende for, 

at lederen ønsker at inddrage medarbejderne i beslutningstagen. Den udtalte værdi om, at Ledelsen 

anerkender den enkelte medarbejder og mellemleders kompetencer, specialviden og rolle til at udføre 

sit arbejde, ses prægende i form af sætningen, “de er rigtig gode til at komme med forslag ind i, 

hvordan skal vi løse det her”. Denne sætning synes at udtrykke, at medarbejdernes kompetencer og 

specialviden synes både vigtig og anerkendt, hvorfor lederen ønsker at involvere dem. I relation til 

den udtalte værdi om, at Ledere har et ansvar i at skabe de bedste betingelser for, at ledere og med-

arbejdere kan udføre deres arbejde, så synes denne ligeledes at påvirke lederen. Dette ses i sætningen, 

“men det er også lige så meget, hvad koordinatorerne oplever”, der omhandler, at dagsordenen for 

møderne i lige så høj grad afhænger af, hvad koordinatorerne finder vigtige og relevante. I relation 

til den udtalte værdi kan det ses som en måde at ønske at skabe de bedste betingelser for medarbej-

derne ved at fokusere på, hvad der er vigtigt for medarbejderne, og løse deres problematikker, frem 

for at lederen kommer med forslag uden nødvendigvis at kende virkeligheden og de reelle udfordrin-

ger for medarbejderne. Den grundlæggende antagelse om, at Det enkelte organisationsmedlem besid-

der et nødvendigt kompetencesæt og udfylder en vigtig organisatorisk funktion, der anerkendes og 

anses som uundværligt, synes påvirkende i relation til anerkendelsen af koordinatorernes vigtige or-

ganisatoriske funktion, der både kan give informationer til mellemlederne, men ligeledes komme med 

forslag til at løse udfordringer i afdelingen. Ligesom ved de øvrige fortællinger i denne analyse, så 

synes det også relevant her at påtale lederens erkendelse af eget lederskab. Det findes interessant i 

denne fortælling, at lederen pointerer, at der kan være en dagsorden oppe fra, som er vigtigere end, 

hvad lederne, koordinatorerne eller medarbejderne måtte ønske, og at det i sidste ende sætter rammen 

for, hvad der kan lade sig gøre i afdelingen. 
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En tredje mellemleder fortæller overordnet om medarbejderinvolvering i beslutningstagen: “de be-

slutninger som man kan sige for eksempel vedrører drift altså alle de her daglige ting der er de jo 

med i rigtig rigtig meget, vi kører ikke projekter i [red. afdelingen] uden, at der er medarbejderin-

volvering i det fordi det er ikke mig der til daglig sidder med fingrene på tastaturet så det er heller 

ikke mig der har de bedste ideer til hvordan vi optimerer og det ene og det andet” (Bilag 8). 

Denne fortælling illustrerer måske mere end nogle af de andre, hvordan medarbejderinvolvering an-

ses som vigtig i afdelingen gennem “vi kører ikke projekter i [red. afdelingen] uden, at der er med-

arbejderinvolvering” og understreger således omfanget af medarbejderinvolvering. Denne fortæl-

ling, ligesom flere af de ovenstående, synes at illustrere, hvordan både de to første udtalte værdier 

samt den grundlæggende antagelse synes at kunne påvirke ledernes beslutningstagen gennem med-

arbejderinvolvering. Den udtalte værdi om, at Ledelsen anerkender den enkelte medarbejder og mel-

lemleders kompetencer, specialviden og rolle til at udføre sit arbejde, synes påvirkende igennem 

sætningen “det er ikke mig der til daglig sidder med fingrene på tastaturet”. Denne kommentar synes 

at illustrere lederens erkendelse af, at medarbejderne opnår en særlig specialviden igennem det dag-

lige arbejde. Da lederen qua sin stilling ikke har den samme praksisnære viden om driften, synes det 

synligt, hvordan lederen anerkender både medarbejdernes kompetencer og specialviden, som ligele-

des er relevant og nødvendig at benytte bl.a. gennem medarbejderinvolvering. Den udtalte værdi om, 

at Ledere har et ansvar i at skabe de bedste betingelser for, at ledere og medarbejdere kan udføre 

deres arbejde, synes påvirkende i form af sætningen, “de bedste ideer til hvordan vi optimerer og det 

ene og det andet”. Fokus på optimering kan bl.a. omhandle optimering af arbejdsprocesser eller lig-

nende, der kan sikre bedre arbejdsbetingelser for medarbejderne. Derigennem kan dette fokus illu-

strere, hvordan dette opnås bedst ved at inddrage medarbejderne i beslutningstagen og projekter, der 

kan forbedre deres arbejdsbetingelser. Den grundlæggende antagelse om, at Det enkelte organisati-

onsmedlem besidder et nødvendigt kompetencesæt og udfylder en vigtig organisatorisk funktion, der 

anerkendes og anses som uundværligt, synes særlig interessant i forhold til understregningen af, at 

der ikke er projekter i afdelingen uden medarbejderinvolvering, hvilket synes at illustrere organisati-

onsmedlemmernes kompetencesæt og organisatoriske funktion som så vigtige, at medarbejderinddra-

gelse i projekter og beslutninger herom synes nødvendig. Afslutningsvis kan dette ligeledes ses som 

en erkendelse af eget lederskab, og yderligere gennem “så det er heller ikke mig der har de bedste 

ideer”, da begge kommentarer illustrerer lederens erkendelse af, at lederen hverken skal eller kan 

komme med de bedste ideer, men de kommer fra medarbejderne. 
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Der synes dog også at fremgå fortællinger i datasættet, der ligeledes beskriver, hvordan nogle beslut-

ninger træffes i ledelsen, og hvor medarbejderne ikke involveres i beslutningstagen. Blandt andet 

udtaler en mellemleder sig om, hvordan der træffes beslutninger i afdelingen: “min klare opfattelse 

den er, at medarbejderne her, de oplever at, de beslutninger der bliver truffet, de er faktisk truffet i 

god orden i ledelsen og de bliver truffet og formidlet på en ordentlig måde, så de egentlig ikke er i 

tvivl om at det er noget vi mener og det er noget vi har tænkt igennem, der kan da godt være nogle 

ting hvor de tænker det er går lidt hurtigt og sådan må det nødvendigvis være nogle gange, men jeg 

synes faktisk ret ofte vi forstår at få medarbejderne med på ideen og inddrage dem i nogle af vores 

beslutninger. (...) jeg synes egentlig også vi har en kultur hvor man gerne må åbne munden og man 

må godt være uenig” (Bilag 17). 

Der gives i denne fortælling, ligesom i de øvrige, udtryk for medarbejderinvolvering i beslutningsta-

gen, men her synes det ikke at være et centralt punkt for den pågældende leder. I stedet er der særligt 

fokus på, hvordan medarbejderne forstår og reagerer på de beslutninger, der er truffet af ledelsen. 

Ydermere synes fokus at ligge på, hvordan man som leder får medarbejderne med på ideen eller 

beslutningen frem for at inddrage dem i den. Til trods for at medarbejderinvolvering ikke synes cen-

tral for denne leder, så kan man alligevel argumentere for, at denne leder i et vist omfang dog er 

påvirket af den grundlæggende antagelse, Det enkelte organisationsmedlem besidder et nødvendigt 

kompetencesæt og udfylder en vigtig organisatorisk funktion, der anerkendes og anses som uundvær-

ligt. Dette synes illustreret gennem sætningen, “jeg synes egentlig også vi har en kultur hvor man 

gerne må åbne munden og man må godt være uenig”, da der her synes at være en anerkendelse af 

den organisatoriske funktion, medarbejderne har, og at de gerne må bidrage, såfremt de er uenige. 

 

Artefakters påvirkning på beslutningstagen 

Foruden at de udtalte værdier og den grundlæggende antagelse ses påvirkende for ledernes beslut-

ningstagen, så synes artefakterne ligeledes også at kunne have en påvirkning. Som det berøres under 

analyse 1.1, så er afdelingerne placeret over tre matrikler, som følgende citat illustrerer: “vi har indtil 

for nylig siddet på fire forskellige adresser og nu sidder vi så kun på tre, men det er simpelthen så 

utrolig udfordrende og skabe sammenhængskraft” (Bilag 11). Dette påtaler ligeledes, hvordan det 

faktum, at organisationen ikke er samlet ét sted, har en påvirkning på organisationen og sammen-

hængskraften heri. Da en af de udtalte værdier netop omhandler sammenhængskraften, så må arte-

faktniveauet, i form af at være fordelt på forskellige matrikler, have en påvirkende effekt på 
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beslutningstagen, der i øverste ledelse omhandler at skabe sammenhængskraft. Foruden at det får en 

påvirkning på øverste ledelse, så synes det ligeledes interessant, hvordan de forskellige matriklers 

bygninger påvirker i form af at muliggøre eller besværliggøre visse former for organisering. Dermed 

bliver det påvirkende for, hvordan man i de enkelte afdelinger kan træffe beslutning om, hvordan 

man organiserer sig. Ikke alle bygninger gør det i sin nuværende stand muligt f.eks. at lave storrums-

kontorer, hvorfor dette får en påvirkning for, hvad der kan lade sig gøre. Den organisering, der er i 

de enkelte afdelinger, synes ligeledes at være påvirkende for, hvordan de enkelte ledere, navnlig mel-

lemlederne i de enkelte afdelinger, bliver påvirket i deres beslutningstagen. Nedenstående gennemgår 

således de tre organiseringsformer, der blev beskrevet under artefakter i analyse 1.1, og hvordan disse 

synes påvirkende for lederne i den pågældende afdeling. 

 

Afdeling 1 – storrumskontorer 

Som nævnt har man i Afdeling 1 valgt at have to storrumskontorer på to etager, hvori hver af de to 

mellemledere er placeret i hver deres storrumskontor sammen med medarbejderne. I forlængelse af 

beskrivelsen af denne organiseringsform udtaler en af mellemlederne ligeledes følgende: “jeg vil i 

hvert fald have en idé om hvad er det de sidder og rykker med, og kunne bidrage hvor jeg kan, og det 

har vi begge to fået ved at vi sidder ude i det åbne, hvor vi er tilgængelige i forhold til spørgsmål, 

men også lynhurtigt kan træffe en beslutning” (Bilag 7). Dette citat illustrerer således, hvordan den 

pågældende leder oplever, at ved at have skrivebord som en del af storrumskontoret muliggør det, at 

lederen kan involvere sig mere i driften, men ligeledes muliggør det også, at lederen hurtigere kan 

træffe beslutninger, da lederens tilgængelighed gør det muligt for medarbejderne hurtigt at sparre 

med lederne. Dog kan man argumentere for, at denne organiseringsform også kan besværliggøre le-

derens beslutningstagen for de to mellemlederes samarbejde: “Vi sad nemlig før på et to-mands kon-

tor, øh hvor at det var rigtig nemt at sparre hen over skærmen” (Bilag 7). De beslutninger, som de 

to mellemledere derfor skal træffe i samarbejde, bliver dermed begrænset af, at de ikke længere deler 

kontor. 

 

Afdeling 2 – ét storrumskontor adskilt med væg 

Afdeling 2 har også valgt at skabe et storrumskontor, dog er der en væg, der adskiller de to rum. Dette 

blev ligeledes påtalt under afsnittet om artefakter, men interessant er her at se nærmere på, hvilken 
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påvirkning dette har for lederen. Til trods for at man i afdelingen har forsøgt at samle medarbejderne, 

bl.a. gennem sociale arrangementer, udtaler lederen stadig, at “vi kommer aldrig til at lande det et 

sted hvor vi er så godt sammentømret, så at den væg ikke er der andet end i fysiske form, den vil altid 

være der i et eller andet omfang, så det er sådan et evigt opmærksomhedspunkt for mig selv at vi skal 

sørge for, at når der er projekter så er det rigtig godt hvis det er en fra begge teams, sådan de får en 

relation ind i det og det arbejder vi rigtig meget på” (Bilag 8). Netop denne udtalelse synes at illu-

strere, hvordan lederen er påvirket og er nødt til at agere anderledes i sit lederskab og ikke mindst 

beslutningstagen for at sikre, at teamet ikke er opdelt på grund af deres fysiske omgivelser. Især 

kommentaren om, at det er et evigt opmærksomhedspunkt for lederen synes at understrege dette, og 

ligeledes at lederen erkender sit ansvar over for dette. 

 

Afdeling 3 

Denne afdeling, som det også fremgår under afsnittet om artefakter, adskiller sig fra de to øvrige 

afdelinger, da man her har valgt at bruge små kontorer, som medarbejderne deler med hinanden. 

Lederne i denne afdeling påtaler dog ikke den fysiske organisering af medarbejderne, men fokuserer 

mere på opgaveniveau, hvorfor der her ikke kan udledes en decideret påvirkning af ledernes beslut-

ningstagen som følge af organiseringen. Dog kan man argumentere for, at lederne om ikke andet skal 

være opmærksomme på, hvad denne organisering får af betydning for medarbejderne. Ud fra et med-

arbejder citat herom lader det til, at lederne netop er opmærksomme på dette, hvorfor “[red. vi skifter] 

kontorer i teamet , sådan så vi kommer til at sidde med nogle forskellige” (Bilag 14). Dette kan ses 

som en ledelsesbeslutning, der er taget på baggrund af, hvilken betydning deres organisering har for 

teamet, og hvordan man fra ledelsens side søger at minimere de eventuelle påvirkninger dette kan 

have. 

 

Påvirkning af tredje udtalte værdi om sammenhængskraft og tværfagligt arbejde 

Flere af de ovenstående organiseringsformer i de forskellige afdelinger og den påvirkning, dette får 

for ledernes beslutningstagen, berører ligeledes sammenhængskraften og det tværfaglige arbejde. 

Dog ses denne påvirkning i højere grad at skyldes artefakterne og ikke nødvendigvis den udtalte 

værdi om Fokus på tværfagligt arbejde anses som vigtigt for at skabe sammenhængskraft i organi-

sationen. Der var ikke i datasættet tilstrækkelig evidens for, at denne udtalte værdi synes at påvirke 
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lederne i deres beslutningstagen. Det er dermed ikke ensbetydende med, at dette ikke er tilfældet, og 

i og med at artefakternes påvirkning ligeledes omhandler dette, kunne det vidne om, at der kunne 

være en påvirkning heraf. Ydermere kan man argumentere for, at det som nævnt tidligere er et udtryk 

for en ønsket fremtidig adfærd og fokuspunkt, at lederen for nuværende ikke oplever at være påvirket 

af det i samme grad som f.eks. de øvrige udtalte værdier, men at de på sigt bliver det i større grad. 

 

Delkonklusion 

Analyse 1.2 belyser eksempler fra datasættet på, at lederne bliver påvirket af organisationskulturen i 

deres beslutningstagen. Særligt fremtrædende synes, hvordan to af de udtalte værdier og den grund-

læggende antagelse synes påvirkende for, at lederne søger og praktiserer at involvere medarbejderne 

i deres beslutningstagen i det omfang, det er muligt. I ovenstående analyse blev det synligt, hvordan 

flere ledere fortæller om, hvordan de søger at involvere medarbejderne. Ydermere bidrog en nærmere 

analyse af, hvordan de udtalte værdier og den grundlæggende antagelse er påvirkende for lederens 

beslutningstagen. Analysen belyste derudover, hvilken påvirkning artefakterne i form af de forskel-

lige afdelingers organiseringsformer har for beslutningstagen. Her syntes det særligt fremtrædende, 

hvordan de åbne storrumskontorer gør det lettere for ledere at træffe beslutninger om den daglige 

drift modsat et lukket kontorlandskab, der nødvendiggør et omfattende kommunikativt arbejde for 

lederne. I relation til den udtalte værdi om Fokus på tværfagligt arbejde anses som vigtigt for at skabe 

sammenhængskraft i organisationen blev det i analysen påtalt, hvordan der i datasættet ikke synes 

omfattende belæg for, at denne udtalte værdi påvirkede lederne i deres beslutningstagen. Her blev det 

påtalt, hvordan dette kan skyldes, at denne udtalte værdi i høj grad er et ønske for fremtiden og dermed 

endnu ikke noget, der er udpræget i organisationen, og dermed heller ikke påvirker lederne endnu. 
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Kapitel om beslutningsprocesser  

og heuristikker 
  

Indledning til kapitlet 

Ligesom organisationskulturen i SCO synes interessant at undersøge i relation til påvirkning af lede-

res beslutningstagen, vurderes medarbejdernes adfærd også at være påvirkende. Gennem teori om 

beslutningsproces, heuristikker og bias undersøges, hvordan den individuelle relation mellem leder 

og medarbejder og dermed den enkelte medarbejder synes at påvirke lederen på en bestemt måde. Da 

adfærd kan forstås og undersøges gennem en lang række teorier, er der til dette formål valgt at lægge 

et adfærdsøkonomisk perspektiv på adfærd. Den adfærdsøkonomiske forståelse bidrager med en for-

ståelse af, hvordan alle mennesker i deres dagligdag benytter mentale genveje (heuristikker) til lettere 

at træffe beslutninger. Dette kapitel indeholder ligesom forrige kapitel to analyser. Analyse 2.1 søger 

at afdække fem forskellige beslutningsprocesser gennem den pågældende leders egen fortælling. Den 

information, der afstedkommer af denne analyse, benyttes i analyse 2.2, som nærmere undersøger, 

hvordan fortællingerne ligeledes kan være et udtryk for, at lederne har benyttet og er påvirket af de 

forskellige heuristikker. Analyserne i dette kapitel søger at bidrage med en forståelse af adfærden, 

der er til stede i organisationen. 

 

Ligesom ved forrige kapitel om organisationskultur indledes dette kapitel ligeledes med en metodisk 

redegørelse for, hvordan den narrative tilgang til analysen benyttes her. Derefter vil der være en teo-

retisk redegørelse af en adfærdsøkonomisk forståelse og tilgang til adfærd i form af beslutningstagen, 

herunder de heuristikker, der benyttes i analyse 2.2. Herefter påbegyndes analyse 2.1, der er en kom-

bineret tematisk og strukturalistisk narrativ analyse. Der analyseres her på fem forskellige fortællin-

ger fra ledere for bedre at forstå den faktiske beslutningsproces, der omtales i den enkelte fortælling. 
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Analyse 2.1 opsummeres herefter kort. Derefter påbegyndes analyse 2.2, der analyserer hver af disse 

fortællinger med baggrund i identifikationen af beslutningsprocessen i 2.1 og sætter hver fortælling i 

relation til teorien om mentale genveje (heuristikker) og de dertilhørende beslutningsfejl (bias). Ana-

lyse 2.2 søger således at identificere, hvordan lederne synes at være påvirket i deres beslutningstagen. 

Kapitlet afsluttes med en delkonklusion på analyse 2.2. 

 

Metodisk redegørelse for en kombineret tematisk og strukturali-

stisk narrativ analyseform 

Som nævnt i metodekapitlet vil der i dette kapitel benyttes en kombineret tematisk og strukturalistisk 

narrativ analyse i analyse 2.1. Den tematiske analyse belyser som sagt, ’hvad’ der bliver sagt i for-

tællingen, og den strukturalistiske analyse, ’hvordan’ fortællingen opbygges (Reissman, 2008). I for-

hold til den tematiske narrative analyseform bliver denne anvendt, fordi det synes arbitrært at analy-

sere, ‘hvordan’ lederne taler om adfærd uden også at berøre, hvad de taler om. Derudover er den 

tematiske narrative analyseform ligeledes medskabende til at skabe sammenhæng imellem de for-

skellige beslutningsprocesser og fortællinger. Dermed bliver temaerne her skabt på baggrund af teori, 

nærmere bestemt de heuristikker, der præsenteres nedenfor. Den tematiske narrative analyseform 

kombineres som nævnt med en strukturalistisk analyseform, der åbner op for, hvordan lederen for-

tæller om beslutningsprocessen. Der eksisterer mange forskellige måder at foretage en strukturalistisk 

narrativ analyse på, men til dette speciale er der valgt at blive gjort brug af William Labov’s tilgang, 

der ser på, hvordan fortællinger konstrueres. Denne analyseform ser på opbygning af en fortælling 

gennem seks forskellige elementer. Ikke alle fortællinger indeholder alle elementer, og kan fore-

komme i forskellige rækkefølger og variationer. De seks elementer er: 1) ’abstact’ (AB), der opsum-

merer eller forklarer pointen med fortællingen; 2) ’orientation’ (OR) er beskrivelser af tid, sted, ka-

rakterer eller situationen for fortællingen; 3) ’complicating action’ (CA) omhandler event sekvenser 

eller plottet med en beskrivelse af enten en krise eller et ’turning point’; 4) ’evaluation’ (EV) er sæt-

ninger, hvor fortælleren træder ud af fortællingen for at beskrive betydningen af det sagte; 5) ’reso-

lution’ (RE) omhandler udfaldet af plottet; og 6) ’coda’ (C) er slutningen på fortællingen (Ibid.). I 

følgende analyse præsenteres den enkelte fortælling først, hvor de forskellige elementer illustreres, 

hvor f.eks. (AB) illustrerer, at frem til næste parentes vurderes sætningen til at være ‘abstract’. Efter 

fortællingen er præsenteret, vil der efterfølgende uddybes det analytiske argument for inddelingen. 
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Denne form for strukturalistisk narrativ analyse er medtaget, da den medvirker til bedre at illustrere 

vurderings- og beslutningsfasen i den enkelte fortælling samt identificere den pågældende heuristik, 

da inddelingen efter de seks elementer tilbyder en håndgribelig struktur til at betragte og vurdere 

beslutningsprocessen. 

 

Teoretisk redegørelse 

En central del af det menneskelige liv omhandler det at træffe beslutninger, og både inden for øko-

nomi og psykologi har man i mange år beskæftiget sig med og teoretiseret over menneskers beslut-

ningstagen. Den klassiske økonomiske forståelse af menneskers beslutningstagen bygger på, hvordan 

mennesker træffer beslutninger ud fra et rationalitetsprincip, og dermed beskæftiger den sig med, 

hvordan mennesker agerer som de bør, hvis de er rationelle (Simon, 1955). Modsat ser psykologien 

nærmere på, hvordan mennesker faktisk handler og agerer og ikke, hvordan de burde gøre (Simon, 

1986). Denne forståelse af menneskets reelle adfærd er siden koblet til de økonomiske beslutnings-

modeller og har skabt det adfærdsøkonomiske felt (ibid.). Beslutningstagen kan inddeles i to faser: 

vurderingsfasen og beslutningsfasen. Vurderingsfasen omhandler de kognitive aspekter af en beslut-

ningsproces, altså den mentale proces, hvor man former holdninger og evaluerer gennem identifice-

ring og sammenligning af forskellige muligheder. Beslutningsfasen udgør valget mellem disse mu-

ligheder. Disse to faser er ofte overlappende og er begge uundgåelige dele i beslutningsprocessen 

(Khallash, 2017). 

 

Dual-proces-teori 

En central teori inden for adfærdsøkonomi angående menneskers mentale processer kaldes dual-pro-

ces-teorien, der anser menneskers beslutningsprocesser eller mentale processer ud fra to typer tanke-

processer, system 1 og system 2 (Khallash, 2017). System 1 og system 2 forståelsen blev oprindelig 

præsenteret af Stanovich & West i 2000 (Kahneman, 2003: 698), men det er især Daniel Kahneman, 

der har været med til at gøre den kendt (Khallash, 2017) og har i høj grad været medvirkende til en 

større forståelse af de processer, der opstår i system 1. De tankeprocesser, der foregår i system 1, er 

typisk hurtige, automatiske, implicitte, ofte emotionelt styret samt er styret af vaner. Omvendt er 

processerne i system 2 langsomme, serielle, kontrollerbare og kræver mere af det enkelte individ 
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(Kahneman, 2003). Generelt er mennesket indrettet til at benytte mindst mulig energi, hvorfor man 

benytter det energikrævende og langsomme system 2 langt sjældnere end det hurtige system 1. Der-

udover vil man ofte benytte system 1, når man har travlt, er stresset eller ikke har den mentale energi 

til at benytte system 2 – selv når der træffes vigtige beslutninger (Khallash, 2017). De to systemer er 

tæt forbundne, da systematisk brug af system 2 trækker på noget fra system 1 og den intuitive tænk-

ning, og hvor system 1 ligeledes kan modereres og ændres over tid som følge af påvirkning fra det 

refleksive system 2 (ibid.). Ydermere vil alle mennesker jævnligt træffe forkerte beslutninger, dog 

træffes disse oftere i system 1 end i system 2 (Bazerman & Moore, 2013). Dette skyldes i høj grad, 

at man i system 1 processer gør brug af det, der kaldes heuristikker. 

 

Heuristikker og biases 

Heuristikker beskrives som ”en mental genvej eller tommelfingerregel, som vi bruger til at forstå en 

situation eller løse et bestemt problem. Det er en hurtig og intuitiv mental model, som giver et no-

genlunde svar på et spørgsmål (…). Det hjælper os til at kategorisere verden i grupper og kasser, fx 

på baggrund af kultur, uddannelse eller noget tredje, der giver mening for os, reducerer kompleksitet 

og hjælper os med at navigere i vores omverden” (Khallash, 2017: 25). Heuristikker er dermed med 

til at skabe sammenhæng i komplekse situationer, der gør individer i stand til lettere at forstå verden 

og træffe beslutninger heri. Der er dog også situationer, hvor disse mentale genveje er for simple eller 

baseret på en forkert fortolkning af verden (ibid.). Dette skyldes, at disse genveje reelt stammer fra 

menneskets oprindelse, og man bruger dem dermed i en verden, som man mentalt ikke er designet 

til. Med andre ord opstår der diskrepans mellem den måde, hvorpå hjernen forstår omverden, og det, 

som det nye miljø kræver af os (Pinker, 2005). De beslutningsfejl, der opstår både i system 1 og 

system 2, kaldes også for bias, der kan være både kognitive eller emotionelle. Bias er således misfor-

holdet mellem den virkelige verden og individets subjektive oplevelse af denne, der leder til fejlvur-

deringer i beslutninger. Det er dog vigtigt at nævne, at for at beslutningsfejl beskrives som en bias, 

kræver det, at den afviger på en systematisk og ens måde (Khallash, 2017). Bias kan opstå ved brug 

af heuristikker og afhænger således af, hvilken heuristik der benyttes (ibid.). I denne sammenhæng 

anses brug af heuristikker dels for at være påvirket af den enkelte situation, samt er påvirkende for 

situationen. Der findes flere heuristikker, hvor tre af disse beskrives nedenfor sammen med de bias, 

der kan opstå ved brug af disse heuristikker. 
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Tilgængelighedsheuristikken 

Denne heuristik omhandler tendensen til at vurdere frekvensen, sandsynligheden eller sandsynlige 

årsager til, at en hændelse sker på baggrund af, i hvor høj grad de relevante informationer er tilgæn-

gelige i hukommelsen (Tversky & Kahneman, 1982; Khallash, 2017). Gøres der brug af tilgængelig-

hedsheuristikken kan man risikere at blive påvirket af flere bias. Det første bias, der udspringer af 

tilgængelighedsheuristikken, er lethed ved at huske, som omhandler tendensen til at vurdere vigtig-

heden eller hyppigheden af informationer, ting eller hændelser, der er opsigtsvækkende, genkende-

lige, levende eller nylige end informationer, hændelser eller ting, der er vanskeligere at huske (ibid.). 

Derudover kan tilbagekaldelsesbias eller effektivitet i at finde information ligeledes udspringe af til-

gængelighedsheuristikken. Denne bias omhandler tendensen, at man er biased i vurderingen af hyp-

pigheden af en hændelse, da hukommelsesstrukturen påvirker ens søgeprocesser (ibid.). Den sidste 

bias, der kan udspringe af denne heuristik, kaldes illusorisk korrelation, som omhandler, når man 

vurderer, at der er en sammenhæng mellem variabler såsom mennesker, hændelser eller adfærd, hvor 

der reelt ikke er en sammenhæng (ibid.). 

  

Repræsentativitetsheuristikken 

Denne heuristik omhandler tendensen til, at når man skal vurdere en person, objekt eller en hændelse, 

kigger man efter karakteristika, der er i overensstemmelse med tidligere formerede stereotyper herom 

(Tversky & Kahneman, 1982; Khallash, 2017). Benytter man sig af repræsentativitetsheuristikken, 

så kan der udspringe seks bias. Der vil dog her kun blive redegjort for tre af disse, da de øvrige tre 

ikke er repræsenteret i de fortællinger, der analyseres på. En af de bias, der kan udspringe af denne 

heuristik og ligeledes benyttes i opgaven, kaldes ufølsomhed over for basisraten, priori-sandsynlig-

heder eller den relative hyppighed. Denne bias omhandler, hvordan man, når man skal vurdere sand-

synligheden af en hændelse, har en tendens til at ignorere den relative hyppighed, hvis der forekom-

mer andre deskriptive informationer, selvom disse ikke er relevante (ibid.). En anden bias er misfor-

ståelse af tilfældighed, der omhandler tendensen til at antage, at tilfældige og ikke-tilfældige hændel-

ser er nogenlunde i balance samt at vurdere fremtidige resultater på baggrund af tidligere resultater, 

selvom der er tale om tilfældighed (ibid.). En tredje bias, og den sidste, der benyttes i analysen i 

forbindelse med repræsentativitetsheuristikken, er illusionen om gyldighed. Denne bias omhandler 

tendensen til at overvurdere egen evne til at fortolke og forudsige udfald. Tilliden til egen evne til at 
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forudsige kommer sig ofte af graden af repræsentativitet, hvor de faktorer der kan begrænse forudsi-

geligheden glemmes (ibid.). 

  

Forankrings- og tilpasningsheuristikken 

Denne heuristik omhandler tendensen til at benytte det første stykke information som referencepunkt 

for en vurdering og lægge for meget vægt på det, hvad end det er relevant eller irrelevant for vurde-

ringen eller beslutningen (Tversky & Kahneman, 1982; Khallash, 2017). Når man benytter foran-

krings- og tilpasningsheuristikken, så kan der udspringe flere bias heraf. En af de bias, der kan ud-

springe her, er utilstrækkelig tilpasning, der omhandler tendensen til at foretage inkrementelle juste-

ringer baseret på et implicit referencepunkt (ibid.). En anden bias, der kan udspringe sig af denne 

heuristik, er konjunktiv og diskonjunktiv hændelses bias, der omhandler tendensen til at overestimere 

sandsynligheden for hændelser, der sker i sammenhæng med hinanden, kaldet konjunktive hændelser 

samt at underestimere sandsynligheden for hændelser, der forekommer uafhængigt af hinanden, kal-

det diskonjunktive hændelser (ibid.). 

 

Afgrænsning 

Foruden de tre ovenstående heuristikker, så findes der også andre. Her kan bl.a. nævnes affektheuri-

stikken, der omhandler tendensen til at lade sig lede af følelser frem for beviser og fakta, når der 

træffes beslutninger. Et eksempel på dette er, når man træffer beslutninger på baggrund af mavefor-

nemmelse. Denne heuristik adskiller sig fra de tre ovenstående, da disse er kognitive heuristikker, 

hvorimod affektheuristikken baserer sig på følelser (Finucane et. al, 2000). Kun de tre kognitive heu-

ristikker er benyttet her, da interviewdesignet ikke lagde op til en affektiv eller emotionel forståelse 

af interviewpersonernes fortællinger. Det anerkendes, at der eksisterer adskillige bias, der kan ud-

springe sig af de benyttede heuristikker. De bias, der er medtaget i det analytiske arbejde, er valgt ud 

fra deres synlighed i det empiriske materiale. 
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Analyse 2.1 – beslutningsprocesser 

Tilgængelighedsheuristikken 

Fortælling om udviklingsfokus 

Den første fortælling, der analyseres her, omhandler en leders beskrivelse af den type medarbejdere, 

der er ansat i den specifikke afdeling, som pågældende er leder i. Gennem en narrativ strukturalistisk 

analyse ses der her nærmere på, hvordan lederen påtaler dette og dermed strukturerer sin fortælling: 

 

“(AB) det var den kultur som også blev bibragt fra [red. tidligere afdeling] af og 

også fra en ledelse som var meget regelret meget struktureret (OR) øhh hvor hvor 

jeg jo gerne så at hvis vi skal ske, hvis der skal ske noget udvikling så skal vi også 

have lavet et rum hvor hvor vi kan udvikle og hvor der også er plads til og have 

nogle medarbejdere der kan udvikle sig øhh (CA) og det er, det er sådan en af de 

der udfordringer der er meget svære og nå fordi vi også har den type profil altså 

den type medarbejder (EV) og hvis vi havde den type medarbejdere og dem har vi 

i dag i vores organisation, der gerne vil noget mere der vil udvikle sig så har vi, nu 

tænker jeg det går indtil videre og fastholde dem fordi der er rigtig meget oplæring 

(CA) men på et eller andet tidspunkt så trives de ikke her fordi at det er meget 

kasseopdelt og det er meget systematisk struktureret øhh hverdag de har, (EV) og 

det vil den, type medarbejder simpelthen ikke trives med i længden øhh (RE) så det 

er en af de her ting som vi skal have gjort op med at det faktisk er legalt i vores 

organisation og være udviklingsorienteret og gøre tingene på en anden måde, (C) 

men det er, temmelig problematisk.” (Bilag 12) 

 

‘Abstract’ her beskriver og indleder til en fortælling angående en bestemt kultur og ledelsesstil, der 

danner baggrund for den udfordring, som fortællingen omhandler. Dette efterfølges af ‘orientation’, 

der beskriver, at hvis der skal udvikles, skal der skabes rum til dette. ‘Situationen’ her bliver da, at 

der skal skabes mulighed for udvikling i afdelingen, hvormed ‘stedet’ der beskrives her ses som me-

taforisk beskrivelse af, at der skal skabes rum for dette. Yderligere bliver ‘karaktererne’ beskrevet 

igennem medarbejdere, der kan og ønsker at udvikle sig, samt en ‘tidsorientering’, der i et vist omfang 

beskriver en nutidsforståelse af, hvordan rummet for udvikling bør skabes allerede nu. Når 
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situationen, stedet, karaktererne og tiden er beskrevet, uddyber lederen nærmere i sin fortælling ud-

fordringen, der ses i at opnå et udviklingsfokus i afdelingen grundet den type medarbejder, der er i 

organisationen, hvilket anses for at være ‘complicating action’. Efterfølgende sætning i fortællingen 

omkring, at de udviklingsorienterede medarbejdere p.t. kan fastholdes på grund af meget oplæring, 

vurderes til at være ‘evaluation’. Det evaluerende element ses bl.a. i beskrivelsen og brugen af, ‘hvis’ 

de har den type medarbejder, hvor det lader til, at lederen træder ud af fortællingen og henvender sig 

i højere grad til intervieweren. Yderligere ses en evaluering i, at til trods for beskrivelsen af udfor-

dringen tidligere i fortællingen vurderer lederen dog, at denne udfordring nødvendigvis ikke er så 

omfattende på nuværende tidspunkt. Og netop denne vurdering følges op af endnu en ‘complicating 

action’, der understreger, at de medarbejdere, der ønsker udvikling på sigt, ikke vil trives på grund af 

den kasseopdelte og systematiske hverdag. Dette underbygger yderligere den udfordring, der er gen-

nemgående for fortællingen. Dette udsagn underbygges af den efterfølgende ‘evaluation’, hvor lede-

ren vurderer, hvordan udviklingsfokuserede medarbejdere ikke for nuværende vil kunne trives i læng-

den. Løsningen på udfordringen og dermed ‘resolution’ for denne fortælling ses ved, at lederen po-

interer, at det skal gøres legalt at være udviklingsorienteret. Løsningen på udfordringen findes såle-

des, men ud fra lederens synspunkt kræver det et større arbejde, der yderligere illustreres i fortællin-

gens ‘coda’ om, at det er temmelig problematisk, som den afsluttende kommentar på fortællingen. 

 

Fortællingen illustrerer ikke en åbenlys beslutningsproces, men snarere en vurdering fra lederens side 

angående besværligheden i på sigt at fastholde udviklingsfokuserede medarbejdere i afdelingen. Som 

der er redegjort for i det teoretiske afsnit for dette kapitel, så kan beslutningsprocessen inddeles efter 

vurderings- og beslutningsfase. Ud fra dette bærer den ovenstående fortælling præg af at være over-

vejende vurderingsfase, da lederen i fortællingen som nævnt vurderer, hvad der synes at gøre det 

kompliceret at fastholde udviklingsorienterede medarbejdere på sigt i organisationen. Ydermere sy-

nes der ligeledes at være en vurdering af det udfald, som vil afstedkomme, såfremt man ændrer noget 

eller ej. Beslutningsfasen i denne fortælling udgør det valg, lederen foretager i forbindelse med at 

ændre sin forståelse af, hvad det kræver af afdelingen for at kunne fastholde de udviklingsfokuserede 

medarbejdere. Beslutningen er altså her ikke en eksplicit og officiel beslutning, men en indre forstå-

else i form af lederens implicitte erkendelse af situationen. Til trods for dette kan man argumentere 

for, at løsningen eller ‘resolution’ i fortællingen illustrerer en af de valgmuligheder, som lederen kan 

vælge i beslutningsfasen. Løsningen angående, at hvis de mere udviklingsorienterede medarbejdere 

skal kunne fastholdes fremover, så skal det gøres legitimt at være udviklingsorienteret i afdelingen, 
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er således de valg, lederen vælger som følge af beslutningsfasen. Denne fortælling illustrerer således 

en beslutningsproces, der nærmere kan undersøges i relation til, hvilken heuristik der gøres brug af, 

samt hvilken påvirkning dette kan have. I analyse 2.2 vil denne fortælling således blive analyseret ud 

fra, hvordan særligt lederens vurdering af fastholdelse af udviklingsorienterede medarbejdere kan 

anses som et eksempel på brug af tilgængelighedsheuristikken. 

 

Fortælling om præsentation af nye projekter 

Den anden fortælling er fra en leder, der beskriver, hvordan man med fordel kan ændre måden, man 

præsenterer nye projekter på over for medarbejderne. Ved brug af Labovs tilgang inden for narrativ 

strukturalistisk analyse inddeles fortællingen på følgende måde: 

 

“(OR) Der var engang tror jeg, eller jeg har oplevet (AB) det her med projekter og 

sådan lige smid det på banen og så er der rigtig mange der tænker puha det lyder 

stort og farligt (CA) og der er projektejer og projektmedlemmer og hva har vi og 

det kan jeg slet ikke overskue øhh og øhh der har jeg i hvert fald oplevelsen at når 

man så bryder det ned til det det reelt set handler om altså når det reelt set handler 

om vi skal skrive nogle bedre breve til borgerne (EV) det kan vi alle sammen være 

med til. (OR) Og det er faktisk det som rigtig mange medarbejdere brænder for, det 

er at yde den ekstremt gode borgerservice, og så vil man gerne være med så har 

man lyst til at deltage, (EV) det er noget man føler man kan bidrage ind i og også 

opleve en en hvad skal man sige en arbejdsmæssig tilfredshed fordi det er jo det vi 

gerne (RE) vil vi vil jo i virkeligheden gerne servicere borgerne bedst muligt (C) 

inden for de rammer vi nu engang har” (Bilag 8) 

 

Fortællingen indledes med en ‘orientation’, der beskriver, at lederen engang har oplevet det, som 

fortællingen handler om. Dette følges op med ‘abstract’, der nærmere uddyber, hvad pointen for for-

tællingen er, netop om hvordan projekter der ‘blot’ bliver smidt på banen opleves af medarbejderne 

som store og farlige. Denne udfordring uddybes i næste sætning gennem ‘complicating action’, der 

yderligere beskriver medarbejdernes oplevelse som, at de ikke kan overskue det. Men samtidig bi-

drager sætningen yderligere med et ‘turning point’ i form af, at lederen oplever, at hvis man bryder 

det ned til, hvad projektet reelt omhandler, så er det lettere for medarbejderne at forstå. Lederen 
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forklarer gennem ‘evaluation’, at det giver medarbejderne oplevelsen af, at det er noget, de kan være 

med til. Dette uddybes ved nærmere forklaring af ‘karakter’ og ‘situation’ igennem en ‘orientation’, 

der beskriver, hvad medarbejderne brænder for, netop at yde en god borgerservice, hvorfor de har 

lyst til at deltage. Den næste sætning i fortællingen taler ligeledes ind i denne forståelse, men vurderes 

i stedet at være ‘evaluation’, da lederen beskriver, hvordan ‘man’ føler, at ‘man’ kan bidrage og 

opleve en arbejdsmæssig tilfredshed. Ved brugen af ‘man’ på denne måde distancerer lederen sig fra 

det konkrete eksempel i fortællingen og omtaler det på et mere generelt niveau og i højere grad kan 

siges at forklare meningen eller betydningen af fortællingen. Udfaldet eller ‘resolution’ for fortællin-

gen ses i efterfølgende sætning, hvor lederen opsummerer på, at det jo i virkeligheden handler om at 

servicere borgerne bedst muligt. ‘Coda’ for denne fortælling er den afsluttende kommentar om, at det 

skal ske inden for de rammer, de har i afdelingen. 

 

Ses denne fortælling i relation til beslutningsprocessen, så ses en stor del af vurderingsfasen tydelig-

gjort i fortællingens første del, hvor lederen beskriver medarbejdernes reaktion, når der præsenteres 

nye projekter. Her ligger vurderingen i, hvordan medarbejdere før har reageret, og ligeledes i, at dette 

er sket flere gange eller ofte. Ydermere ses vurderingen i, at lederen beskriver, hvordan denne har 

oplevet, at hvis man bryder det ned til projektets reelle omdrejningspunkt, så modtages det bedre af 

medarbejderne. Beslutningsfasen her ses i høj grad på, hvordan lederen træffer beslutning om at præ-

sentere projekter på mere praksisnære måder. Alternative muligheder i denne beslutningsfase kunne 

være, at lederen vurderer, at det er tilfældigt, at medarbejderne reagerer anderledes i det eksempel, 

lederen giver, og dermed i stedet vælger at ignorere erfaringen eller vurderingen og fortsætte med at 

præsentere projekter på den ‘gamle’ måde. Derudover kunne lederen også træffe beslutning om at 

benytte en tredje måde at håndtere projekter på i afdelingen, evt. fordi lederen lod sig skræmme af 

medarbejdernes reaktioner. Det virker dog som om, at lederen benytter informationerne i sin vurde-

ring og træffer på denne baggrund beslutning om at præsentere projekter på en mere praksisnær måde. 

Denne fortælling illustrerer således en beslutningsproces, der nærmere kan undersøges i relation til, 

hvilken heuristik der gøres brug af, samt hvilken påvirkning dette kan have. I analyse 2.2 vil denne 

fortælling således blive analyseret ud fra, hvordan medarbejdernes reaktioner vurderes af lederen som 

et eksempel på brug af tilgængelighedsheuristikken. 
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Repræsentativitetsheuristikken 

Fortælling om medarbejdertyper 

Den tredje fortælling er fra en leder, der beskriver, hvilken medarbejdertype der er behov for i afde-

lingen, og hvad vurderingen bag dette er. Ved brug af Labovs tilgang inden for narrativ strukturali-

stisk analyse inddeles fortællingen på følgende måde: 

 

“(AB) det har nok noget og gøre med den lederprofil jeg er, (OR) fordi jeg er meget 

og det var også derfor jeg kom herned jeg var meget, er meget udviklingsorienteret 

øhhm og øøm (CA) den type medarbejder vi har hos os, kalder på noget helt helt 

andet øhh (OR) det er en, det er nogle meget dedikerede medarbejdere vi har, (CA) 

men de er også meget øhm tryghedsafhængige og de skal være meget detaljeorien-

teret altså de skal sådan set være, (EV) altså hvis man har mig herovre i et krydsfelt 

så har man medarbejder hernede, (CA) altså det er vidt forskellige øhh profiler øh 

for mig og for den typiske medarbejder hos mig (RE) og det jo øhh det var sådan 

de var castet og det var også sådan, fordi det er det den her opgave den kalder på 

øhh den her øhh meget minutiøse tilgang til tingene, systematiske, omhyggelige til-

gang øhh til det (C) som jeg aldrig selv ville trives med” (Bilag 12) 

 

‘Abstract’ i denne fortælling vurderes til at være beskrivelsen af den lederprofil, lederen er. Denne 

sætning præsenterer således temaet for fortællingen. Næste sætning i fortællingen vurderes at være 

‘orientation’, da lederen uddyber og nærmere orienterer om, hvad det er for en lederprofil, der i ‘ab-

stract’ omtales, nemlig udviklingsorienteret. Derudover beskriver lederen, hvordan dette også var 

grundlag for dennes ansættelse. Dette udviklingsfokus, som lederen har, beskrives i den efterfølgende 

sætning som kontrast til medarbejdertypen i afdelingen. Dette ses som en ‘complicating action’, da 

den understreger udfordringen, der er central i fortællingen. Den efterfølgende beskrivelse af medar-

bejderne som værende dedikerede ses i højere grad at være ‘orientation’, da den beskriver mere om 

medarbejderne som ‘karakter’ frem for en specifik udfordring. Det gør den efterfølgende sætning 

derimod igennem ‘complicating action’, da denne uddyber fortællingens udfordring ved at beskrive 

medarbejderne som tryghedsafhængige og detaljeorienterede, men understreger ligeledes, at det skal 

de også være. I næste sætning beskriver lederen yderligere forskellen mellem medarbejderne og le-

deren selv ved at beskrive forskellen som et ‘krydsfelt’. Denne kommentar vurderes at være 
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‘evaluation’, da lederen træder ud af fortællingen for at understrege forskellen mellem lederen og 

medarbejderne mere metaforisk. I den efterfølgende sætning træder lederen tilbage i fortællingen, da 

forskellen beskrives mere konkret og ligeledes igennem ‘complicating action’ underbygger fortæl-

lingens udfordring ved de forskellige profiler, som lederen og medarbejderne har. Selvom lederen 

igennem fortællingen har beskrevet forskellen mellem lederen selv og medarbejderne, så vidner den 

efterfølgende sætning om, at det nødvendigvis ikke er et problem. Denne sætning kan ses som ‘reso-

lution’, da den beskriver et udfald for fortællingen angående, at medarbejderne er ansat netop grundet 

deres minutiøse og systematiske tilgang til arbejdet. Som afsluttende kommentar eller ‘coda’ under-

streges endnu engang, at lederen ikke selv ville kunne trives sådan. 

 

Beslutningsprocessen i denne fortælling omhandler, hvilken type af medarbejdere der er nødvendig i 

afdelingen, og hvilken baggrund og vurdering der ligger til grund for denne beslutning. Vurderings-

fasen eller vurderingerne bag beslutningen ses i fortællingen gennem beskrivelserne af, at arbejdet i 

denne afdeling kræver, at medarbejderne er systematiske og detaljeorienterede i deres arbejde. Vur-

deringen ligger ligeledes i, hvordan samspillet mellem den udviklingsorienterede leder og de struk-

turerede og tryghedsafhængige medarbejdere fungerer i det praktiske, samt hvordan man bør håndtere 

det. Beslutningen i denne fortælling bliver således, at arbejdet i den specifikke afdeling kræver en 

bestemt type medarbejder, som afviger fra lederens udviklingsfokus. Denne fortælling illustrerer så-

ledes en beslutningsproces, der nærmere kan undersøges i relation til, hvilken heuristik der gøres brug 

af, samt hvilken påvirkning dette kan have. I analyse 2.2 vil denne fortælling således blive analyseret 

ud fra lederens vurdering af medarbejdertypen som et eksempel på brug af repræsentativitetsheuri-

stikken. 

 

Fortælling om lederens forståelse af den enkelte medarbejders evner 

Den fjerde fortælling omhandler, hvordan lederen ser det som sin lederopgave at kende medarbej-

derne og vide, hvad og hvor meget den enkelte medarbejder kan. Ved brug af Labovs tilgang inden 

for narrativ strukturalistisk analyse inddeles fortællingen på følgende måde: 

 

“(AB) jeg tænker jo at det er fordi de [red. medarbejderne] ligesom får lov, (OR) 

at der ikke bliver lagt bånd  på dem, og ligesom at nu bliver du puttet i den her 

kasse som medarbejder og det er så det område du skal bekymre dig om, 
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selvfølgelig er der en overordnet ramme i forhold til [red. arbejdsopgaven] (CA) 

men jeg har fra dag 1 af gjort opmærksom på at jeg har ikke, altså jeg har ikke brug 

for medarbejdere som kun kan én ting, (OR) de skal kunne bruges bredt og de skal 

være dygtige til at se de muligheder der er indenfor egne evner og eget ressortom-

råde og byde sig selv til, øhm, og det er jo en øh, (EV) det er jo sådan en hårfin 

balance øh fordi hvor meget kan man så presse den ene medarbejder frem for den 

anden, (RE) øhm men det er jo så min opgave som leder at kende mine medarbej-

dere godt nok til at sige jamen øh ham her kan jeg gøre rigtig meget med, hende 

her kan jeg gøre endnu mere med, men hende her skal jeg så passe lige en halv takt 

ekstra på i forhold til opgaverne der bliver givet og også hvor bred en opgave det 

er, hvor meget skal det være tygget inden det kommer ned på skrivebordet (EV) 

øhm, fordi det nytter jo heller ikke noget at bede en medarbejder om at være med 

til at træffe en beslutning hvor de egentlig ikke synes de overhovedet har øh, hver-

ken grundlag eller baggrund for at kunne være med i processen, (C) det kommer 

der nærmere nok kun noget skidt ud tænker jeg” (Bilag 7) 

 

‘Abstract’ i denne fortælling ses i den første sætning om, at medarbejderne får lov. Sætningen bidra-

ger ikke med en uddybning af, hvad medarbejderne får lov til, men det ses stadig som værende en 

beskrivelse af, hvad essensen for fortællingen er, netop medarbejdernes evner og behov. Næste sæt-

ning beskriver dette nærmere og vurderes at være en ‘orientation’, da ‘situationen’ uddybes nærmere 

i beskrivelsen af, at der ikke lægges bånd på medarbejderne, men at de blot skal arbejde under en 

overordnet ramme. Dette efterfølges af, hvad der vurderes af en ‘complicating action’, der beskriver 

det kritiske ved at have medarbejdere, der kun kan én ting. Mindre kritisk, og dermed mere ‘orienta-

tion’, uddybes dette i forhold til, at medarbejderne skal kunne bruges bredt og kunne byde sig ind på 

opgaver, der ligger inden for deres evner, og ligeledes få den plads, de har brug for. Dette evalueres 

af lederen i den efterfølgende sætning. Her beskriver lederen, hvordan det er en hårfin balance i for-

hold til den enkelte medarbejder. Dette vurderes som ‘evaluation’, da lederen mere objektivt beskri-

ver sin lederrolle. Dette gør lederen ligeledes i den efterfølgende sætning, men denne har mere ka-

rakter af en ‘resolution’, da den beskriver relationen mellem leder og medarbejder, hvor lederen ud-

viser forståelse for medarbejdernes individuelle evner og behov. Her beskriver lederen netop, at det 

er dennes opgave som leder at kende sine medarbejdere godt nok til at vide, hvilke medarbejdere man 

kan give flere og løst defineret opgaver, og hvilke medarbejdere der har behov for lidt mere definerede 
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opgaver. Dette beskriver lederen i den efterfølgende sætning vigtigheden eller årsagen til i form af en 

‘evaluation’ ved at beskrive, at det ikke er brugbart, hvis medarbejderne ikke føler, at de er i stand til 

at udføre arbejdet eller træffe de beslutninger, de bliver bedt om, som følge af, at man som leder 

sætter nogle medarbejdere i nogle uhensigtsmæssige situationer. Fortællingen afsluttes i forlængelse 

heraf med den afsluttende kommentar eller ‘coda’ i form af, at det vil der kun komme noget skidt ud 

af, og lederen cementerer således vigtigheden af at kende medarbejdernes evner og begrænsninger. 

 

I relation til fortællingen som en beslutningsproces, så ses vurderingsfasen i høj grad i lederens vur-

dering af den enkelte medarbejders evner, behov og begrænsninger. Mere specifikt ses den ovenstå-

ende ‘resolution’ som illustrationen for netop vurderinger, som lederen benytter, når denne skal træffe 

beslutninger i relation til uddeling af opgaver til medarbejderne. Her beskrives, hvordan det er lede-

rens opgave at kende medarbejdernes behov og evner til at kunne arbejde inden for løse rammer, hvor 

andre medarbejdere har behov for lidt mere specifikke opgaver. Beslutningsfasen i denne situation 

bliver således, at lederen ofte skal træffe beslutning om, hvad den enkelte medarbejder evner i relation 

til den enkelte opgave, og dermed hvem der bør have hvilke opgaver. Ligeledes bliver beslutningen 

også, hvordan der overordnet set skabes de bedste rammer for medarbejderne at arbejde inden for i 

relation til, at der ikke skal lægges bånd på medarbejderne, og at de samtidig skal evne at kunne 

bruges bredt. Denne fortælling illustrerer således en beslutningsproces, der nærmere kan undersøges 

i relation til, hvilken heuristik der gøres brug af, samt hvilken påvirkning dette kan have. I analyse 

2.2 vil denne fortælling således blive analyseret ud fra lederens vurdering af medarbejdernes evner 

som et eksempel på brug af repræsentativitetsheuristikken. 

 

Forankrings- og tilpasningsheuristikken 

Fortælling om forskel mellem medarbejdere i det offentlige og private 

Den sidste fortælling er fra en leder, der tidligere har været leder på det private arbejdsmarked og nu 

oplever en markant forskel i, hvordan man skal tilgå medarbejdere i det offentlige. Ved brug af La-

bovs tilgang inden for narrativ strukturalistisk analyse inddeles fortællingen på følgende måde: 

“(AB) Som jeg ser det er det to vidt forskellige medarbejdertyper jeg leder (OR) 

øøh fra [red. det private] og så til nu øhhh jeg skal være. Altså den der, omstillings-

parathed som jeg har oplevet rigtig meget i [red. det private] synes jeg ikke findes 
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øhh på samme måde her (EV) så jeg skal være. Jeg skal være meget opmærksom 

på, hvordan jeg siger tingene og jeg skal være meget opmærksom på og fortælle 

historien om hvorfor gør vi som vi gør, øhh (CA) det der med bare og træffe en 

beslutning og sige, det gør fordi jeg siger det øhh den går sgu ikke her  (EV) Øhm 

så det der meget, opmærksom på, fremtoning og det talte ord og øhh (CA) og det er 

også der, hvor jeg er, kommet, øhh lidt i problemer en gang imellem fordi jeg siger 

tingene som det er øhhm. (EV) Så mit lederskab på den måde, er nok blevet påvirket 

i en retning af at jeg er meget mere, reflekterende i forhold til hvordan øhh hvordan 

jeg siger tingene hvordan jeg får fortalt tingene, (RE) og så prøve og finde den her, 

gode historie øhh sådan lidt en form for narrativ ledelse et eller andet sted øhhm i 

forhold til og få det følgeskab (C) som, der er behov for” (Bilag 16) 

 

Fortællingen indledes med et ‘abstract’, som i denne fortælling beskriver sagens kerne, netop om 

hvordan lederen oplever, at denne er leder for to forskellige medarbejdertyper. Dette beskrives yder-

ligere i den efterfølgende sætning, der netop uddyber, hvordan de to medarbejdertyper ses ud fra det 

private arbejdsmarked og det offentlige, og især med omstillingsparatheden som forskel. Dette ses 

som ‘orientation’, da det orienterer om fortællingens problemstilling, og til dels ‘karaktererne’ i for-

tællingen i form af de to forskellige medarbejdertyper. I den næste sætning beskriver lederen, hvordan 

denne skal være opmærksom på sin måde at sige tingene på. Dette ses som ‘evaluation’, da lederen 

synes at beskrive meningen med fortællingen og dermed træder ud af selve fortællingen. I den efter-

følgende sætning præsenterer lederen en konkret problemstilling om, at man i denne organisation 

ikke bare kan træffe en beslutning og sige, at det er sådan, det bliver. På grund af beskrivelsen af den 

konkrete problemstilling vurderes denne sætning at være en ‘complicating action’. I sin beskrivelse 

af meningen af dette beskriver lederen i den efterfølgende sætning gennem ‘evaluation’, at lederen 

skal være opmærksom på sin fremtoning og det talte ord og evaluerer dermed på, hvilken betydning 

dette har for lederen. Problemstillingen uddybes nærmere i den næste sætning som ‘complicating 

action’, da det beskrives, hvordan lederen før er kommet i problemer, netop fordi tingene er blevet 

sagt for bestemt, da dette ligger naturligt for lederen. Der beskrives således en udfordring i, at lederen 

oplever problemer på grund af sin facon og tilgang. Og netop dette evaluerer lederen yderligere på i 

den efterfølgende sætning, hvor det beskrives, hvordan lederen skal være mere reflekterende over, 

hvordan tingene bliver sagt over for medarbejderne. Dette vurderes at være en ‘evaluation’, da lederen 

synes at træde ud af fortællingen og evaluerer på sin egen rolle. Interessant er dog, hvordan lederen 
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vurderer på sine egne handlinger, men ikke nødvendigvis sine egne forventninger. Lederen har i for-

tællingen præsenteret en problemstilling, som den næste sætning synes i et vist omfang at illustrere 

løsningen på. Dermed ses der en ‘resolution’ i, at lederen påtaler, hvordan man kan undgå problemer 

ved at prøve at finde den gode historie og få følgeskab derigennem. Som afsluttende kommentar til 

fortællingen tilføjer lederen, at følgeskabet, der opnås ved den gode historie, er noget, der er behov 

for. 

 

I relation til beslutningsproces, herunder vurderings- og beslutningsfase, synes også denne fortælling 

relevant at undersøge nærmere. I denne fortælling synes vurderingsfasen at bære præg af især to 

vurderinger. Den ene er lederens vurdering af forskellen mellem medarbejdertypen fra det private 

over for den medarbejdertype, der er til stede i SCO. Vurderingen her beror på, hvilke forventninger 

medarbejderne har til lederen og organisationen. Hvor der påtales, at den private organisation bar 

præg af mere omstillingsparathed samt tillod et direkte sprog, især fra lederen. Derudover synes for-

tællingen ligeledes at omhandle lederens vurdering af sine nuværende medarbejdere og de forvent-

ninger, som denne medarbejdertype har til sin leder. Heri ligger en vurdering af, hvordan lederen kan 

tilpasse sin adfærd til andres forventninger. Denne vurdering beror på konkrete problemstillinger og 

situationer, som lederen har oplevet grundet sin adfærd, der ikke er tilpasset medarbejdernes forvent-

ninger. Det, at lederen vælger at korrigere sin adfærd og være reflekterende herom i sin daglige le-

delse, ses at udgøre beslutningsfasen i denne situation. Det kommer særligt til udtryk i fortællingens 

afslutning om, at lederen forsøger at finde den gode historie, der skal skabe det følgeskab, der er 

behov for. Dette understreger dels, hvordan lederen søger at korrigere sin adfærd gennem kommuni-

kationen, men ligeledes også målet for, at lederen træffer beslutning om at ændre adfærd. Ser man 

yderligere på fortællingen ud fra teorien om heuristikker, synes denne fortælling særlig relevant i 

relation til forankrings- og tilpasningsheuristikken. Denne fortælling illustrerer således en beslut-

ningsproces, der nærmere kan undersøges i relation til, hvilken heuristik, der gøres brug af, samt 

hvilken påvirkning dette kan have. I analyse 2.2 vil denne fortælling således blive analyseret ud fra 

lederens vurdering af de forskellige medarbejdertyper som et eksempel på brug af forankrings- og 

tilpasningsheuristikken. 
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Opsummering 

Ovenstående analyse illustrerer gennem fem fortællinger, hvordan fem beslutningsprocesser kan ses 

gennem en strukturalistisk narrativ analyse samt opbrydning af vurderingsfase og beslutningsfase. 

 

Under afsnittet ‘tilgængelighedsheuristikken’ blev der analyseret to fortællinger. 

• Den første fortælling omhandler en leders fokus på udvikling i en afdeling præget af struktu-

rerede medarbejdere. Her bar vurderingsfasen særligt præg af lederens vurdering af årsagerne 

til de udfordringer, der opstod ved forskellen på medarbejdertypen og lederens fokus på ud-

vikling. Beslutningsfasen omhandlede, hvordan man i afdelingen og især lederen skulle be-

handle denne udfordring. 

• Den anden fortælling omhandler en leder, der har valgt at præsentere nye projekter over for 

medarbejderne på en anden måde. Her bar vurderingsfasen præg af, at lederen har oplevet, at 

en anden præsentation gør medarbejderne mere modtagelige over for nye projekter. Beslut-

ningsfasen er således, at lederen har besluttet at benytte denne nye og mere praksisnære måde 

at præsentere projekter fremover. 

 

Under afsnittet ‘repræsentativitetsheuristikken’ blev der analyseret på to fortællinger, der omhandler, 

hvordan lederne kan ses at benytte denne heuristik. 

• Den første fortælling omhandler, hvordan en leder omtaler medarbejdertypen i sin afdeling. I 

denne fortælling bar vurderingsfasen præg af vurdering om, hvordan arbejdet i afdelingen 

kræver en bestemt medarbejdertype. Derudover ses ligeledes vurdering om forskelligheden 

mellem denne medarbejdertype og den udviklingsfokuserede leder. Beslutningsfasen bar 

præg af beslutning om, hvordan lederen må finde en anden måde at udleve sit udviklingsfokus 

på. 

• Den anden fortælling omhandler en leder, der bl.a. anser sin ledelsesopgave som at kende sine 

medarbejderes evner og behov i forbindelse med uddeling af opgaver. Vurderingsfasen i 

denne fortælling er lederens vurdering af den enkelte medarbejders evner. Beslutningsfasen 

omhandler lederens beslutningstagen hver gang, der skal uddeles opgaver i afdelingen. 
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Under afsnittet ‘forankrings- og tilpasningsheuristikken’ blev én fortælling analyseret. 

• Vurderingsfasen i fortællingen omhandler lederens vurdering af forskellen mellem medarbej-

dertypen på sin gamle arbejdsplads i det private og medarbejdertypen i den nuværende offent-

lige organisation. Derudover vurderer lederen ligeledes sin egen adfærd over for medarbej-

derne. Beslutningsfasen i denne fortælling er således, hvordan lederen har truffet beslutning 

om, at denne skal agere og kommunikere anderledes over for medarbejderne. 

 

Analyse 2.2 – påvirkning gennem heuristikker og bias 

Ovenstående analyse illustrerer, hvordan fem fortællinger om beslutningsprocesser kan analyseres og 

forstås i relation til vurderings- og beslutningsfase. Dette er frembragt som grundlag for nærmere at 

kunne anskue de fem fortællinger som udtryk for de tre kognitive heuristikker: tilgængelighedsheu-

ristikken, repræsentativitetsheuristikken samt forankrings- og tilpasningsheuristikken, og de bias, der 

kan udspringe af brugen af disse heuristikker. Dermed vil denne del af analysen søge at belyse, hvil-

ken påvirkning heuristikker og bias har for ledernes beslutningstagen med konkret afsæt i de allerede 

behandlede fortællinger. Disse fortællinger er i det følgende inddelt efter den kognitive heuristik, som 

synes påvirkende i den pågældende fortælling. 

 

Tilgængelighedsheuristikken 

Fortælling om udviklingsfokus 

Den første fortælling, der bliver præsenteret, omhandler udfordringen i at fastholde udviklingsfoku-

serede medarbejdere grundet afdelingens arbejdsopgaver. Denne fortælling synes at være illustre-

rende for, at lederen kunne have gjort brug af tilgængelighedsheuristikken i vurderingen af netop 

denne udfordring. Som nævnt i teoriredegørelsen omhandler tilgængelighedsheuristikken bl.a. ten-

densen til at vurdere sandsynligheden for eller årsagen til, at en hændelse sker. Ud fra den forståelse 

kan man bl.a. se på, hvad lederen i sin fortælling bygger sin vurdering på. Lederen beskriver bl.a., 

hvordan udviklingsorienterede medarbejdere ikke vil trives med den strukturerede og kasseopdelte 

hverdag, der på nuværende tidspunkt er i afdelingen. Samtidig uddyber lederen, at det på nuværende 

tidspunkt fungerer at fastholde disse medarbejdere, men at disse på sigt vil forlade organisationen 

grundet det manglende udviklingsfokus. Denne vurdering af, at der på sigt vil opstå udfordringer, kan 
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således argumenteres for ikke at basere sig på, hvad lederen oplever i afdelingen, men en formodning, 

der bygger på en anden information. Her kunne bl.a. argumenteres for, at tidligere erfaringer fra lig-

nende problematikker eller fortællinger fra andre fremstår tydeligst i lederens hukommelse, hvormed 

lederen baserer sin vurdering på baggrund af dette. Hvis den pågældende leder træffer beslutning om, 

at det skal gøres mere legitimt at være udviklingsorienteret, vil denne beslutning dermed bero på en 

information, som nødvendigvis ikke afspejler virkeligheden i afdelingen. Dermed er der risiko for, at 

lederen træffer en forkert beslutning på baggrund af en fejlagtig vurdering. Derudover risikerer lede-

ren at træffe en rigtig beslutning på baggrund af en fejlagtig vurdering. Denne fortælling illustrerer, 

hvordan der kan være tale om, hvordan lederen her benytter og påvirkes af tilgængelighedsheuristik-

ken i sit ledelsesarbejde. 

 

Dermed synes det interessant at kigge nærmere på, hvilke bias der kan opstå ved brug af denne heu-

ristik. En af disse bias kaldes lethed ved at huske. Som nævnt omhandler denne bias tendensen til at 

tilskrive større værdi eller hyppighed til informationer, ting eller hændelser, der synes opsigtsvæk-

kende, genkendelige eller nylige informationer, da de er lettere at huske. I relation til denne fortælling 

kan der argumenteres for, at hvis lederen benytter informationer angående udfordringer ved fasthol-

delse af udviklingsfokuserede medarbejdere, der baserer sig på nylige eller opsigtsvækkende infor-

mationer, risikerer lederen at blive påvirket af denne bias. Her kunne bl.a. antages, at lederen for 

nyligt kunne have oplevet en situation, hvor en medarbejder har forladt afdelingen, da der ikke var et 

større fokus på udvikling. Denne situation ville således fremstå tydeligere i lederens hukommelse og 

påvirke lederens beslutningstagen angående det nuværende fokus på udvikling i afdelingen. Ligele-

des vil dette kunne betyde, at til trods for at niveauet af medarbejderfastholdelse muligvis er et gene-

relt problem i afdelingen, så tilskrives årsagen og forståelsesrammen for dette at være det manglende 

udviklingsfokus pga. lederens vurdering, hvormed man risikerer at overse andre forklaringer på pro-

blemet. I forlængelse heraf er en anden klassisk bias, der kan opstå ved brug af denne heuristik tilba-

gekaldelsesbias eller effektivitet i at finde information. Denne bias omhandler som nævnt tendensen 

til at vurdere hyppigheden af en hændelse på baggrund af vores hukommelsesstruktur, da denne på-

virker vores søgeprocesser. Denne bias kan bl.a. komme til udtryk i vurderingen af om en implemen-

tering eksempelvis er succesfuld på baggrund af, om man har erfaring med succes af lignende imple-

menteringer. I relation til fortællingen om fastholdelse af udviklingsfokuserede medarbejdere kan 

denne bias påvirke lederens vurdering om, at det på sigt ikke er muligt at fastholde disse medarbej-

dere. Skulle det være tilfældet, at lederen ikke har gode erfaringer med at fastholde 
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udviklingsfokuserede medarbejdere med samme arbejdsmiljø, vil det for lederen heller ikke synes 

muligt at lykkes her. Ligeledes vurderes en succesfuld implementering af et mere udviklingsfokuseret 

arbejdsmiljø heller ikke mulig, såfremt lederen ikke tidligere har oplevet succes med sådanne imple-

menteringer. Den sidste bias, der kan opstå ved brug af tilgængelighedsheuristikken, illusorisk kor-

relation, synes også i denne fortælling at kunne være påvirkende for lederens beslutningstagen. 

Denne bias omhandler som nævnt tendensen til at se en sammenhæng mellem f.eks. hændelser og 

adfærd, til trods for at der ikke er nogen sammenhæng. I relation til fortællingen kan der argumenteres 

for brug af denne bias såfremt lederen betragter sammenhængen mellem manglende udviklingsfokus 

og udfordringer med medarbejderfastholdelse. Det er ikke sikkert, at sammenhængen i virkeligheden 

er der, men at udfordringer med medarbejderfastholdelse i virkeligheden skyldes noget andet i afde-

lingen, som man således ikke får ændret eller forbedret. Fortællingen illustrerer, at lederen kan have 

gjort brug af tilgængelighedsheuristikken, og ovenstående belyser, hvordan brug af denne heuristik 

kan medføre brug af bias i relation til den konkrete fortælling. 

 

Fortælling om præsentation af nye projekter 

Den anden fortælling, der blev præsenteret under afsnittet ‘tilgængelighedsheuristikken’ i ovenstå-

ende analyse, omhandler lederens positive oplevelse med at præsentere projekter på en mere prak-

sisnær måde for at gøre det lettere at få medarbejderne med ombord. I denne del af analysen ønskes 

der at undersøges nærmere, hvordan denne fortælling kan illustrere, at lederen gør brug af en tilgæn-

gelighedsheuristik. Interessant er netop, hvilken oplevelse lederen beror sin vurdering på. Fortællin-

gen indledes med “Der var engang tror jeg, eller jeg har oplevet det her med projekter”, hvor der 

først indledes med ‘engang’, der efterfølgende hurtigt bliver ændret til noget mere generelt. Det bliver 

dermed usikkert, om lederen benytter et enkeltstående tilfælde som grundlag for sin vurdering. Det 

er selvfølgelig muligt, at der her er tale om en talefejl eller blot en måde at indlede til eksemplet på, 

og at lederen har oplevet det flere gange. Er dette tilfældet, synes lederens vurdering at være korrekt, 

og det kræver dermed, at nye projekter præsenteres på en anderledes måde, sådan at medarbejderne 

reagerer på en mere løsningsfokuseret måde. Er dette dog ikke tilfældet, så kunne der her være et 

eksempel på en leder, der gør brug af tilgængelighedsheuristikken. Som bekendt omhandler denne 

heuristik individers tendens til at vurdere frekvensen, sandsynligheden eller årsager til en hændelse 

på baggrund af den information, der er tilgængelige i hukommelsen. Sætningen “Der var engang tror 

jeg” kan indikere, at lederen reelt kun har oplevet en enkelt gang, at det at bryde projekter ned i 
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præsentationen til medarbejderne bidrager til større forståelse, hvilket afspejler sig ved en mere af-

slappet forståelse og reaktion fra medarbejderne på det pågældende projekt. Men at lederen omtaler 

det mere generelt kan indikere, at dette enkeltstående tilfælde fremtræder tydeligt i lederens hukom-

melse. Er dette tilfældet, vil lederen i beslutningen om at præsentere projekter på en mere praksisnær 

måde risikere at træffe en beslutning på en mulig fejlagtig vurdering. Dermed ikke sagt, at beslutnin-

gen således vil være forkert, men vurderingen bag beslutningen er nødvendigvis ikke korrekt. Da 

denne fortælling kunne illustrere, hvordan der kan være tale om, hvordan lederen her benytter og 

påvirkes af tilgængelighedsheuristikken i sit ledelsesarbejde, synes det interessant at se nærmere på, 

hvilke bias der kan være yderligere påvirkende for lederen.  

 

Ligesom ved ovenstående fortælling synes det også her relevant at anskue denne fortælling i relation 

til, hvordan biasen lethed ved at huske kan påvirke lederen. I situationen, hvor lederen i sin fortælling 

trækker på nylige informationer, eksempelvis hvor medarbejdere har reageret enten positivt eller ne-

gativt i relation til nye tiltag, risikerer lederen at benytte denne information i sin vurdering. Udfor-

dringen ved dette bliver altså, at lederens vurdering er præget af bias og risikerer ikke at være repræ-

sentativ for problematikken eller situationen. Dette opstår, fordi lederen tillægger det, som lederen 

har let ved at huske, mere værdi end de måske mere generelle medarbejderreaktioner. Derudover kan 

denne bias også anses i relation til, hvorvidt lederen vurderer medarbejdernes tidligere reaktioner som 

opsigtsvækkende, hvormed disse fremstår lettere i hukommelsen, når lederen på ny skal præsentere 

projekter. Er dette tilfældet, vil lederen vælge at ændre måden at præsentere nye tiltag på. Ligeledes 

kan der her være tale om, at det reelt er et fåtal af medarbejderne, der før har reageret afvisende eller 

modvillige over for nye projekter, men fordi disse reaktioner er opsigtsvækkende, tillægger lederen 

disse mere værdi. I forlængelse heraf kan tilbagekaldelsesbiasen ligeledes være påvirkende for lede-

ren, hvis de få, men opsigtsvækkende reaktioner tillægges større værdi, end de egentlig har, hvormed 

lederen overvurderer hyppigheden af disse reaktioner, da de fremstår tydeligere i lederens hukom-

melse. Den sidste bias illusorisk korrelation beskæftiger sig med, hvordan mennesker tilskriver irre-

levante sammenhænge værdi. På den baggrund synes denne fortælling ikke at være relevant, da netop 

sammenhængen mellem forandringer og negative medarbejderreaktioner synes plausibel at argumen-

tere for. Fortællingen illustrerer, at lederen kan have gjort brug af tilgængelighedsheuristikken, og 

ovenstående belyser, hvordan brug af denne heuristik kan medføre brug af bias i relation til den kon-

krete fortælling. 
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Repræsentativitetsheuristikken 

Fortælling om medarbejdertyper 

Under afsnittet ‘repræsentativitetsheuristikken’ i ovenstående analyse blev der præsenteret to fortæl-

linger. Den første af disse fortællinger omhandler lederens beskrivelse af en bestemt medarbejdertype 

i den pågældende afdeling. Sættes denne fortælling i relation til teorien om heuristikker, udvides 

forståelsen af fortællingen yderligere. Fortællingen vurderes at bære præg af, at lederen kan have 

benyttet sig af repræsentativitetsheuristikken, da der tales på en særlig måde om medarbejderne, der 

i høj grad synes at være stereotypificerende, da der i fortællingen ikke skelnes mellem de enkelte 

medarbejdere, men snarere én medarbejdertype. Denne stereotypificering af medarbejderne kan netop 

være et tegn på, at lederen benytter repræsentativitetsheuristikken. Der er dog et enkelt sted i fortæl-

lingen, hvor lederen skifter sin beskrivelse af medarbejderne fra en bestemt ‘medarbejdertype’ til 

“den typiske medarbejder hos mig”, hvilket kan ses som, at lederen forsøger at korrigere fra at omtale 

alle medarbejderne som en enhed til at omtale det som den mere ‘typiske’ og dermed udviser erken-

delsen af, at det nødvendigvis ikke er alle medarbejdere, der agerer på samme måde. Dog kan brugen 

af repræsentativitetsheuristikken for lederen betyde, at denne i sin beslutning bl.a. angående, hvordan 

man kan være mere udviklingsorienteret i afdelingen, kan træffes på baggrund af vurderingen af 

medarbejdertypen, som ikke nødvendigvis er korrekt eller dækkende for hele medarbejdergruppen. 

Bl.a. kan lederen træffe beslutning om at fravælge at implementere projekter, der kunne skabe mere 

udvikling i afdelingen ud fra forudsætningen og vurderingen af, at medarbejderne ikke ønsker eller 

evner dette. Såfremt lederens beskrivelse af medarbejdergruppen er dækkende, kunne det valg være 

korrekt og i medarbejdernes bedste interesse. Men er det ikke tilfældet, og der i virkeligheden sidder 

flere (og måske mange) medarbejdere i afdelingen, der ønsker mere udvikling, går de og lederen glip 

af en udviklingsmulighed, som alle havde ønsket. Denne fortælling kan således illustrere, at lederen 

kan have benyttet repræsentativitetsheuristikken, hvorfor det her er interessant at se nærmere på, om 

de bias, der udspringer af denne heuristik ligeledes kan identificeres i fortællingen, og hvilke bias det 

vil være. 

 

Ved denne heuristik udspringer mange bias, men en af de fremtrædende ved denne fortælling, er den 

bias, der kaldes ufølsomhed over for basisraten, priori-sandsynligheder eller den relative hyppighed. 

Som beskrevet i den teoretiske redegørelse om bias omhandler denne bias, at når man skal vurdere 

sandsynligheden af en hændelse, har man en tendens til at ignorere den relative hyppighed, hvis andre 
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deskriptive informationer eksisterer. Anses fortællingen i relation til dette kan lederens vurdering 

angående medarbejdernes udviklingsfokus betragtes at være i strid med den mere moderne forståelse 

af mennesket som udviklingsfokuseret. Antagelsen om, at denne specifikke medarbejdertype i sin 

helhed falder uden for den mere generelle forståelse af menneskers behov, synes bemærkelsesværdig 

i relation til den relative hyppighed. Den relative hyppighed er således ikke repræsentativ i generali-

seringen af medarbejderne som tryghedsafhængige. Det er altså på denne baggrund, at lederens med-

arbejderforståelse kan påvirkes af denne bias, da lederen risikerer at fejlfortolker det faktiske behov, 

der måtte være. En anden bias, der kan udspringe af repræsentativitetsheuristikken, er misforståelse 

af tilfældighed, der som beskrevet omhandler, hvordan man har en tendens til at vurdere et fremtidigt 

resultat på baggrund af tidligere resultater, men hvor det i virkeligheden er baseret på tilfældighed. 

Betragtes denne bias i relation til fortællingen her, kunne en forklaringsramme for lederens antagelse 

om medarbejderne være, at lederen bygger sin vurdering af medarbejdere i fremtiden på baggrund af 

nogle tidligere erfaringer med andre medarbejdere. Lederen kan have benyttet denne bias ved, at 

forståelsen af medarbejdertypen er fastholdt og vurderet på baggrund af få enkelte medarbejderes 

opførsel, men at denne opførsel reelt blot er opstået på grund af en tilfældighed. Biasen opstår således 

ved, at lederen fremadrettet vurderer medarbejderne på baggrund af tilfældigheder. En sidste bias, 

der anses i relation til fortællingen, er illusionen om gyldighed, der som nævnt omhandler tendensen 

til at overvurdere evnen til at fortolke og forudsige udfald. Denne bias kunne eksempelvis tage sig ud 

ved, at lederen stoler for meget på sin fortolkning af medarbejderne og deres behov. Lederen skal her 

være meget opmærksom på at kende forskel på den enkelte medarbejders behov og kompetencer. I 

tilfældet af, at lederen vurderer medarbejderne på baggrund af allerede formede stereotyper, som 

medarbejderne ikke nødvendigvis lever op til, påvirkes lederen af denne bias. Afsnittet illustrerer 

således, hvordan en mulig brug af tre af de bias, der kan udspringe af repræsentativitetsheuristikken, 

kan forstås. 

 

Fortælling om lederens forståelse af den enkelte medarbejders evner 

Den anden fortælling, der under afsnittet ‘repræsentativitetsheuristikken’ blev præsenteret, omhand-

ler en leders uddelegering af opgaver til de enkelte medarbejdere. Denne fortælling ses relevant i 

forhold til repræsentativitetsheuristikken, da lederen her beskriver, hvordan man som leder skal vur-

dere den enkelte medarbejders evner og behov i relation til uddeling af opgaver. Repræsentativitets-

heuristikken omhandler som bekendt bl.a. tendensen til at vurdere en person ved at kigge efter 
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karakteristika ud fra, hvad man tidligere har erfaret. Når fortællingen synes at bære præg af repræ-

sentativitetsheuristikken, vurderes dette ud fra beskrivelsen om, at lederen kender medarbejdernes 

behov og evner, og at der træffes beslutninger på denne baggrund. Det er nemlig muligt, at lederen i 

sine vurderinger af, hvad den enkelte medarbejder formår, baserer sine vurderinger på nogle allerede 

formede forventninger til den enkelte medarbejder, der nødvendigvis ikke stemmer overens med 

‘sandheden’. Således risikerer lederen at træffe beslutning om, hvem der skal have hvilke opgaver ud 

fra en forestilling om, at den ene medarbejder kan håndtere frie rammer, og andre skal have mere 

præciserede opgaver, men at det nødvendigvis ikke er sandt. Såfremt vurderingerne ikke er korrekte, 

risikerer lederen at give for løst definerede opgaver til medarbejdere, der ikke evner dette, eller at 

give for begrænsende opgaver til medarbejdere, der har behov for mere frihed. Dette kan ligeledes 

tolkes ud fra, at lederen beskriver det som en hårfin balance, hvilket kunne tyde på, at lederen har 

stået i situationer, hvor det er blevet fejlbedømt, hvilke medarbejdere der skulle have hvilke opgaver. 

Dog synes det relevant at pointere, at den pågældende leder i stedet muligvis har gjort brug af system 

2-tænkning og dermed forholder sig refleksivt og individuelt til sine medarbejderrelationer. Dette 

begrundes med, at lederens individuelle vurdering af den enkelte medarbejders behov og evner illu-

strerer en stor refleksivitet hos lederen. 

 

Da fortællingen til stadighed synes at illustrere, at lederen her kunne have benyttet og være påvirket 

af repræsentativitetsheuristikken i sit ledelsesarbejde, synes det også her interessant at se nærmere 

på, hvilke bias der ligeledes kunne have påvirket lederen i den pågældende situation. Den første bias, 

der synes relevant her, er ufølsomhed over for basisraten, priori-sandsynligheder eller den relative 

hyppighed. I lederens forsøg på at navigere mellem den meget forskelligartede tilgang til de forskel-

lige medarbejdere gør denne bias opmærksom på menneskets tendens til at ignorere den relative hyp-

pighed, hvis anden fremtrædende information står tydeligt frem. En forståelse af succes eller fiasko 

kan på denne måde komme til at påvirke andre medarbejdere, da lederens forståelse af de enkelte 

medarbejderes evner også bliver påvirket af andre medarbejderes succes eller fiasko. På denne måde 

risikerer lederen at have en medarbejderforståelse, der er påvirket mere af den kollektive succes eller 

fiasko end det individuelle behov. I forlængelse heraf synes biasen misforståelse af tilfældighed lige-

ledes at være relevant. Ligesom den enkelte medarbejders succes eller fiasko kan tilskrives den kol-

lektive adfærd, kan man også argumentere for, at den kan skyldes tilfældighed. Er dette tilfældet, vil 

lederen dels fejlvurdere, hvad medarbejderne har behov for, og ligeledes benytte mange mentale res-

sourcer på at ræsonnere sig frem til, hvad den enkelte medarbejder har evner til og behov for, som i 
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realiteten bygger på tilfældigheder. Dermed vil lederen risikere, at nogle medarbejdere bliver udfor-

dret for meget eller for lidt, hvilket underminerer lederens intentioner. Den sidste bias, der synes 

relevant i forbindelse med denne fortælling, er illusionen om gyldighed, der omhandler tendensen til 

at overvurdere egne evner til at fortolke og forudsige udfald. Når lederen vurderer sine medarbejderes 

evner og kompetencer, anses dette som lederens forsøg på at fortolke adfærd og på denne måde for-

udsige udfald. Såfremt disse fortolkninger ikke nødvendigvis er korrekte, risikerer lederen at stille 

for høje krav til den enkelte medarbejder. Samtidig kan lederens vurdering af medarbejdere, der har 

behov for lidt mere strukturerede opgaver, opfattes af medarbejderne som om, at lederen ikke ser 

medarbejdernes fulde potentiale. På samme måde risikerer lederen ikke at lykkes med sin hensigt om 

at skabe de bedste arbejdsforhold for den enkelte medarbejder, hvis lederen er påvirket af denne bias. 

Ovenstående afsnit illustrerer, hvordan bias kan betragtes at påvirke lederen i relation til repræsenta-

tivitetsheuristikken. 

 

Forankrings- og tilpasningsheuristikken 

Fortælling om forskel mellem medarbejdere i det offentlige og private 

Under afsnittet ‘forankrings- og tilpasningsheuristikken’ blev der analyseret på fortællingen om, 

hvordan lederen har vurderet sin nuværende medarbejdergruppe ud fra en tidligere arbejdsplads. Det 

synes nærliggende at vurdere denne fortælling til at afspejle repræsentativitetsheuristikken, da for-

tællingen i høj grad afspejler en forventning til en person eller gruppe af medarbejdere baseret på, 

hvordan disse passer til i forvejen etablerede karakteristika. Dog vurderes fortællingen som nævnt i 

højere grad at afspejle forankrings- og tilpasningsheuristikken, da den forventning, lederen har til 

sine nuværende medarbejdere, i høj grad kan ses at blive målt op imod erfaringer og forventninger til 

den gamle medarbejdertype fra den private virksomhed. Dermed tjener den gamle medarbejdertype 

og forventningerne hertil som et referencepunkt for lederen i, hvad denne forventer af medarbejderne, 

samt hvad medarbejderne forventer af lederen. Dette kan ligeledes være årsag til, at lederen flere 

gange er stødt på problemer, da lederens forventninger ud fra referencepunktet ikke afspejler den 

virkelighed, der er til stede i den nuværende organisation. Så foruden at lederen søger at skabe over-

ensstemmelse mellem medarbejdernes og egne forventninger, ses lederens korrigering af egen adfærd 

ligeledes at søge at ændre det referencepunkt, som lederen har med fra det private. Det erkendes dog, 

at lederen ikke nødvendigvis er bevidst om, at det netop er referencepunktet, der ligeledes ændres, 
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men om ikke andet vidner lederens udtalelse, “jeg er meget mere, reflekterende i forhold til hvordan 

jeg siger tingene”, om, at lederen er opmærksom på at skulle være reflekterende i flere situationer i 

sin daglige ledelse. Denne fortælling illustrerer, hvordan der kan være tale om, hvordan lederen her 

benytter og påvirkes af forankrings- og tilpasningsheuristikken i sit ledelsesarbejde. 

 

Ligesom ved de ovenstående fortællinger synes det interessant her at se på, hvordan man i fortællin-

gen kan illustrere en brug af de bias, der udspringer sig af denne heuristik. Den første bias ved denne 

heuristik er utilstrækkelig tilpasning, der som nævnt omhandler tendensen til at lave justeringer ud 

fra et referencepunkt. Som det nævnes i ovenstående, synes lederens tidligere medarbejdergruppe og 

deres omstillingsparathed at være lederens referencepunkt, hvor denne forsøger at tilpasse sin egen 

adfærd til disse medarbejderes forventninger. Denne bias påvirker således lederen ved, at det foreslå-

ede referencepunkt ikke er relevant for lederens nye omgivelser og medarbejdere. Det er altså refe-

rencepunktet, der her bliver hæmmende for lederens forståelse af problemstillingen, da reference-

punkter giver forkerte informationer eller forkerte forventninger. På denne baggrund bliver det for 

lederen svært at foretage en ordentlig tilpasning, da lederens referencepunkt begrænser lederen i at 

foretage korrekte og nødvendige tilpasninger. Den næste bias, der kan udspringe af forankrings- og 

tilpasningsheuristikken, er konjunktiv og diskonjunktiv hændelses bias, der som nævnt handler om 

tendensen til at overestimere sandsynligheden for hændelser, der sker i sammenhæng med hinanden 

(konjunktive hændelser), og underestimere sandsynligheden for hændelser, der forekommer uaf-

hængigt af hinanden (diskonjunktive hændelser). Denne bias kunne således påvirke ved, at lederen 

anskuer en diskonjunktiv hændelse i en konjunktiv forståelse. Det, at lederen anskuer to meget for-

skellige medarbejdertyper i relation til hinanden, kunne vidne om, at lederen er påvirket af denne 

bias. Omstillingsparatheden i den private organisation er ikke nødvendigvis tilsvarende den i den 

nuværende offentlige organisation. Fordi lederen vurderer den tidligere medarbejdergruppe ud fra 

deres evne til at omstille sig, overestimerer lederen sandsynligheden for dette på den nye arbejdsplads. 

I ovenstående er det forsøgt at påvise, hvordan relevante bias kan anses at påvirke lederen i dennes 

fortælling. 
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Delkonklusion 

Ovenstående analyse har illustreret, hvordan ledere i forskellige situationer kan have benyttet de tre 

kognitive heuristikker: tilgængelighedsheuristikken, repræsentativitetsheuristikken samt forankrings- 

og tilpasningsheuristikken. 

Analyse 2.1 belyste gennem fem fortællinger forskellige situationer, hvor der kan identificeres en 

beslutningsproces hos lederen. Dette blev benyttet i analyse 2.2 til at se nærmere på, hvordan lederen 

i vurderingsfasen reelt kan være påvirket af medarbejdernes adfærd og på denne baggrund gør brug 

af heuristikker. Dermed blev der i analyse 2.2. ved hver fortælling belyst, hvordan den pågældende 

heuristik synes synlig i vurderingsfasen i den enkelte fortælling. Når lederne gør brug af heuristikker 

kan de risikere at træffe en forkert beslutning på baggrund af en fejlagtig vurdering, men de kan også 

risikere at træffe en rigtig beslutning på baggrund af den fejlagtige vurdering. Dernæst belyste ana-

lysen ligeledes, hvordan de forskellige bias ville kunne være yderligere påvirkende i den enkelte si-

tuation. Det har på intet tidspunkt været ønsket at påvise, at lederne har benyttet bias, men blot at 

belyse, hvor og hvordan bias kunne være påvirkende i situationen. Derfor fremgår argumentationer 

for brug af bias ikke af analysen. 

 

Ved tilgængelighedsheuristikken illustrerede to fortællinger på forskellig vis, hvordan der kunne 

være tale om brug af tilgængelighedsheuristikken. 

• Den første fortælling under tilgængelighedsheuristikken belyste således, hvordan lederen 

gjorde brug af tilgængelighedsheuristikken som følge af forståelsen om udviklingsfokuserede 

medarbejdere. Dermed bliver heuristikken ligeledes påvirkende for lederen i dennes vurde-

ringsfase, da lederen baserer sin vurdering på de let tilgængelige informationer i lederens hu-

kommelse angående udviklingsfokuserede medarbejdere. Ydermere belyste analysen om-

kring denne fortælling ligeledes, hvordan brug af denne heuristik kan føre til påvirkning af 

bias. 

• Den anden fortælling under tilgængelighedsheuristikken belyste, hvordan lederen gjorde brug 

af tilgængelighedsheuristikken på baggrund af medarbejdernes reaktioner på præsentation af 

projekter. Heuristikken bliver hermed påvirkende for lederen i vurderingsfasen ved, at frem-

tidige præsentationer af projekter er påvirket af de lettilgængelige informationer, som lederen 

har fra tidligere situationer. Her blev der yderligere belyst, hvordan især to af biasene kan 

være yderligere påvirkende i situationen. 
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Ved repræsentativitetsheuristikken illustrerede to fortællinger, hvordan lederne kan ses at benytte 

denne heuristik. 

• Den første fortælling her belyste, hvordan den særlige type medarbejdere der var repræsente-

ret i den pågældende afdeling var påvirkende for lederens forståelse af medarbejdertypen, og 

lederen dermed gjorde brug af repræsentativitetsheuristikken. Her blev repræsentativitetsheu-

ristikken påvirkende for, hvordan lederen tilgår og forstår medarbejderne. Derudover blev det 

belyst, hvordan forskellige bias kan være med til at påvirke i situationer, som den fortælling 

omhandler. 

• Den anden fortælling ved denne heuristik belyste, hvordan repræsentativitetsheuristikken 

kunne være benyttet som følge af en formet forståelse af den enkelte medarbejders behov. Her 

bliver heuristikken påvirkende, når lederen fremadrettet skal uddelegere opgaver til medar-

bejderne, og vurderingen i, hvilke medarbejdere, der skal have hvilke opgaver. 

 

Afslutningsvis ved forankrings- og tilpasningsheuristikken blev der gennemgået én fortælling. 

• Fortællingen belyste, hvordan lederens tidligere og nuværende medarbejdere var påvirkende 

for lederens forståelse af både medarbejderne og egen adfærd, der synes at få lederen til at 

benytte denne heuristik. Forankrings- og tilpasningsheuristikken bliver her påvirkende for, 

hvordan lederen vurderer medarbejderne og deres reaktioner, samt hvordan lederen ændrer 

sin adfærd, således at den er mere tilsvarende de nuværende medarbejderes forventninger. 

Også her blev det belyst, hvordan forskellige bias har kunne være påvirkende i situationer 

som den i fortællingen. 
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Diskussion 

 

I det følgende kapitel berøres interessante pointer vedrørende specialets emne og formål, der i højere 

grad synes relevant at diskutere frem for at analysere. Blandt andet berøres specialets overordnede 

opdeling i kollektivet og individet samt organisationskultur og heuristikker, hvor ligheder, forskelle 

og indbyrdes påvirkning mellem disse diskuteres. Derudover diskuteres, hvordan ledelse i en bredere 

forståelse kan ses i relation til organisationskultur og heuristikker. Afslutningsvis diskuteres anven-

delsen af én organisationskultur til at beskrive en organisation med meget diverse afdelinger. 

 

Organisationskultur og heuristikker – kollektivet og individet  

Som der indledningsvis argumenteres for, og som er rammesættende gennem analysen, anskuer spe-

cialet påvirkning af lederen fra både kollektivet og individet, hvor den kollektive påvirkning ses i 

organisationskultur og individets påvirkning ses i, hvordan medarbejderne som individer påvirker 

lederen, der derefter har en individuel brug af heuristik. Interessant er dog at se nærmere på denne 

opdeling mellem kollektivet og individet og det indbyrdes samspil, disse har. 

 

Organisationskulturen anses for at repræsentere kollektivet, da de udtalte værdier, grundlæggende 

antagelser og artefakternes betydning er en fælles forståelse for, hvordan man som organisationsmed-

lem bør opføre sig. Det kollektive perspektiv er dermed ikke repræsentativt for det enkelte organisa-

tionsmedlem som privatperson, men som forventninger til denne persons adfærd i arbejdsregi. Det er 

ligeledes af denne grund, at analyse 1.1, der søger at afdække SCO’s organisationskultur, benytter en 

tematisk narrativ analyseform. Denne analyseform bidrager til at samle og analysere på de elementer, 

interviewpersonerne påtaler og beretter om på tværs af interviewene, som dermed anses for at være 

sigende for den kollektive adfærd frem for den enkelte interviewpersons individuelle adfærd. Modsat 

hertil ses heuristikker, og hvordan lederen påvirkes til at benytte disse, som et udtryk for den 
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individuelle adfærd. Heuristikkerne er jf. teorien et udtryk for en individuel adfærd, da de repræsen-

terer en mental forståelses- og beslutningsproces, der foregår hos individet selv. På trods af heuristik-

kers og bias’ universelle karakter i relation til forståelsen om, at alle benytter heuristikker og bias, 

anlægges en individuel forståelse af, hvordan individet bliver påvirket. Dertil kommer diskussionen 

om, hvordan medarbejdernes adfærd bliver påvirkende for lederens brug af heuristikker, der ligeledes 

anses for en individuel påvirkning frem for en kollektiv påvirkning. Her argumenteres der for, at til 

trods for at medarbejderne i både analyse 2.1 og 2.2 ofte beskrives i flertal, synes eksempler stadig at 

repræsentere enkelte medarbejderes individuelle adfærd, der ikke nødvendigvis ses i relation til kol-

lektivet eller organisationskulturen i SCO. Derudover omhandler analyse 2.2 især, hvordan lederne 

ofte omtaler og anskuer medarbejderne i deres vurderingsfase i beslutningsprocessen som noget ge-

nerelt og dermed ikke individspecifikt. Teorien om heuristikker er med til at belyse, hvordan lederen 

dermed ikke nødvendigvis vurderer situationen eller medarbejderne på bedst mulig måde. 

 

Men hvor organisationskultur og heuristikker adskiller sig fra hinanden ved henholdsvis den kollek-

tive og individuelle adfærd, anses det i en vis udstrækning at være den samme præmis, der gør sig 

gældende. Schein beskriver tilblivelsen af udtalte værdier, som når en gruppe eller organisation står 

over for en ny situation, opgave eller problem, og hvordan det første løsningsforslag hertil bliver 

anset som værdifuldt, da gruppen eller organisationen for nuværende ikke har en fælles forståelse 

eller løsning på den specifikke situation (Schein, 1994). I forhold til heuristikker beskriver Khallash 

bl.a. om forankrings- og tilpasningsheuristikken, hvordan denne heuristik gør sig gældende i situati-

oner præget af usikkerhed, da man ikke har et klart og velbegrundet svar på den givne situation, og 

hvor den information, der er tilgængelig alt andet lige er bedre end ingen information (Khallash, 

2017). Foruden dette, der specifikt henvender sig til forankrings- og tilpasningsheuristikken, er det, 

som det fremgår af kapitel om beslutningsproces og heuristikker, netop gældende for alle heuristik-

ker. Individer vil naturligt benytte sig af de informationer, de har, hvad end de er lettere tilgængelige 

i hukommelsen (tilgængelighedsheuristikken) eller repræsenterer en karakteristisk eller stereotyp for-

ståelse af andre (repræsentativitetsheuristikken). Både beskrivelsen angående organisationskultur og 

beskrivelsen af heuristikker berører således begge situationer præget af usikkerhed. I situationer præ-

get af usikkerhed, hvad end det er en gruppe eller organisation, der står over for en ny situation eller 

problem, eller et individ, der skal træffe en beslutning, er ét forslag eller én information bedre end 

ingenting, selvom forslaget eller informationen ikke er det mest relevante i den specifikke situation. 

Udgangspunktet for dem begge er således undersøgelsen af, hvordan man agerer i usikre situationer, 
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og danner belæg for, hvorfor netop dette som teori, fænomen og perspektiv synes interessant at un-

dersøge i et speciale om påvirkning af ledere i relation til beslutningstagen. 

 

Foruden at belyse, hvordan organisationskultur og heuristikker adskiller sig fra og ligner hinanden, 

synes det i relation til specialets formål også interessant at behandle, hvordan de ligeledes kan anses 

for indbyrdes påvirkende. Denne diskussion betragtes i udgangspunktet som en større diskussion om 

hønen eller ægget – påvirker organisationskulturen (kollektivet) heuristikker (individet) eller er det 

heuristikker der påvirker organisationskulturen? I stedet kan begge anses for at være påvirkende på 

og medskabende for hinanden i en kontinuerlig proces. En nærmere og dybere forståelse af, hvordan 

organisationskulturen påvirker brugen af heuristikker og omvendt, ville kræve en dybdegående ana-

lyse tilsvarende de analysekapitler, der fremgår af specialet. Da fokus har været på ledelse, og hvor-

dan lederens beslutningstagen påvirkes, ville en analyse af organisationskultur og heuristikkers ind-

byrdes påvirkning på hinanden ligge uden for specialets formål. Dog synes det inden for specialets 

formål at diskutere, hvordan kollektivet og individet kan anskues at have en indbyrdes påvirkning på 

hinanden. Når den indbyrdes påvirkning anses for en kontinuerlig og reciprok proces imellem kol-

lektivet og individet er det ud fra en forståelse om, at individet indgår som en del af kollektivet. 

Derigennem må kollektivet foruden dets fælles forståelse og handlen ligeledes være påvirket og præ-

get af individet der som enkelt enhed bidrager til kollektivets helhed. Dermed vil individet således 

bidrage med forforståelser, ønske om handling eller deslignende, som kan bidrage til en større helhed 

i kollektivet. Omvendt må det da også antages, at kollektivets forståelser og handlinger i et vist om-

fang ligeledes præger individets forståelser og ageren, om ikke andet i de sammenhænge, hvor indi-

videt er en del af kollektivet. Altså vil det enkelte organisationsmedlem være præget af den kollektive 

forståelse i forbindelse med udførelse af arbejdet og tilstedeværelse i organisationen. Samtidig synes 

det plausibelt at antage, at når der eksempelvis tiltræder nye organisationsmedlemmer, vil de ligeledes 

skulle tilpasse sig kollektivet i organisationen, men kan samtidig bidrage med en ny forståelse i for-

hold til den eksisterende kollektive forståelse i organisationen. Når netop dette eksempel nævnes, er 

det som belæg for, hvorfor der er tale om en kontinuerlig og dynamisk proces. Medmindre man be-

rører helt nyetablerede organisationer, hvor man her må antage, at kollektivet i en vis udstrækning 

også er nyetableret, vil man i langt størstedelen af allerede etablerede organisationer se den reciprokke 

påvirkning mellem kollektivet og individet. 
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Ledelsens relation til organisationskultur og heuristikker 

Foruden samspillet mellem kollektivet og individet synes det interessant at forholde sig til den på-

virkning af lederen, der er forbundet med en organisatorisk formelt defineret stillingsbetegnelse. Spe-

cialets analyser er udarbejdet ud fra en antagelse om, at det er andres adfærd som følge af organisati-

onskulturen, der er påvirkende. Det synes dog interessant at diskutere, hvordan den formelle leder-

rolle og de forventninger, muligheder og begrænsninger, som denne rolle har, ligeledes påvirker le-

deren. 

 

I relation til organisationskulturen vil man kunne anskue, at man som leder i den stilling, man er ansat 

i, må forventes at være kulturelfanebærer ved at facilitere og formidle organisationskulturen. Denne 

rolle er bl.a. en synlig måde, hvorpå lederen bliver påvirket af sin stilling, da lederen forpligtes til at 

videreformidle en organisationskultur, som denne nødvendigvis ikke har haft indflydelse på eller er 

enig i. Såfremt lederen ikke har haft indflydelse på de organisatoriske værdier og antagelser, kan 

lederens forståelse af organisationen være begrænset, hvilket kan være problematisk, når lederen skal 

være fanebærerende for organisationskulturen. Ligeledes anses det for problematisk, hvis lederen 

ikke er enig i de organisationskulturelle værdier og antagelser, men stadig forventes at videreformidle 

disse. Diskussionen, der her er interessant, bliver, hvorvidt lederen bør fastholde sin egen forståelse 

og videreformidle andre organisationskulturelle elementer end organisationens, eller om lederen er 

mere påvirket af sin lederstilling og dermed tilsidesætter sine egne ønsker for organisationskultur. 

Det synes plausibelt at antage, at forskellige stillingsniveauer medfører forskellige ansvar, hvilket må 

anses at påvirke lederen i dennes beslutning om, hvordan lederen vil forholde sig til de forventninger, 

der er forbundet med stillingen. Dertil må det ligeledes antages, at lederens erfaring med lederrollen 

også må have en indflydelse på, i hvor høj grad lederen lader sig styre af de forventninger, der er til 

den specifikke rolle. 

 

Foruden lederens egen forholdelse til ansvaret i egen lederrolle anses det ligeledes relevant at forholde 

sig til, hvordan det organisatoriske hierarki, som lederrollen er en del af, også synes at være påvir-

kende for lederen. I langt de fleste lederroller vil lederen få ordrer oppefra såsom deres egen nærmeste 

leder. Disse ordrer vil alt andet lige også være påvirkende for, hvordan lederen kan handle. Ligeledes 

vil det også være påvirkende for, hvilke beslutninger lederen reelt kan træffe selv, og hvordan disse 

beslutninger træffes. Denne påvirkning synes logisk, men stadig relevant i anskuelsen af, hvordan 
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ledere bliver påvirket, da dette synes i høj grad at illustrere, hvordan den formelle lederrolle og særligt 

det organisatoriske hierarki, denne indgår i, har af påvirkning på lederen og dennes handlerum. Når 

dette fokus ikke er medtaget i specialets analyser, er det på baggrund af, at et fokus på det organisa-

toriske hierarki anskues at tilhøre den almene forskning og forståelse af ledelse. Dermed undgår spe-

cialet at lægge sig i slipstrømmen af tidligere ledelsesstudier frem for at undersøge en anderledes 

vinkel på ledelsesstudier, som har været specialets formål og fokus. 

 

Ovenstående behandler den formelle lederrolle i relation til organisationskulturen. Dette skyldes især, 

at organisationskultur og ledelse, jf. teorien og særligt analyse 1.2 i specialet, anses for gensidigt 

påvirkende for hinanden. Dette besværliggør at anskue organisationskultur og ledelse adskilt fra hin-

anden, da lederen enten er skabende for, påvirkende for eller påvirket af organisationskulturen. Der-

med ikke sagt, at den formelle lederrolle ikke også synes at være påvirkende for lederen i andre fa-

cetter end organisationskultur. 

 

Analysen om beslutningsprocesser og heuristikker behandler, hvordan ledere kan være påvirket til at 

benytte forskellige heuristikker, og samtidig hvordan brugen af heuristikker er med til at påvirke 

lederens beslutningstagen. Den forholder sig dog ikke til, hvordan lederen bør forholde sig til dette. 

Det synes dermed interessant at diskutere nærmere her, hvad ledere reelt kan bruge denne information 

til. Som udgangspunkt for denne diskussion anses Sally Khallash’s bog Beslutningsstrategi – Ad-

færdsøkonomi som katalysator for vækst, der har været inspirationskilde for og er anvendt i dette 

speciale, som værende meget relevant. I bogen forholder Khallash sig til, hvordan ledere bedre hånd-

terer brugen af heuristikker. Her tilbydes en model for, hvordan ledere kan blive mere bevidste om 

egen anvendelse af heuristikker ved at kortlægge, hvilke(n) heuristik(ker) som enten lederen eller 

teamet ofte har en tendens til at benytte. Denne model hjælper lederen til større bevidsthed om, hvor-

når pågældende ofte benytter forskellige heuristikker, og hvilke bias eller beslutningsfejl der kan 

komme heraf (Khallash, 2017). Ud fra denne forståelse synes det anerkendt, at heuristikker opstår, 

og at målet som sådan ikke er at eliminere brugen af dem fuldstændig. I stedet skal man som leder 

være bevidst om, hvornår man gør brug af disse, som dermed kan øge muligheden for at træffe bedre 

beslutninger. Analyse 2.2 illustrerer, hvilke vurderinger der ligger til grund for den enkelte leders 

beslutninger, men søger ikke at påvise, hvorfor denne vurdering eller beslutning nødvendigvis ikke 

er korrekt. Dette skyldes netop den anerkendelse, der ligger i, at man som sådan ikke kan undgå, at 

individer benytter heuristikker. I stedet søger analysen at illustrere, netop hvornår og hvordan brug af 
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heuristikker kan opstå i forskellige situationer, således at man som leder kan være opmærksom på det 

og evt. korrigere for at træffe bedre beslutninger. Ofte, når heuristikker studeres og omtales, er det 

med fokus på, hvordan det er en individuel beslutningsmekanisme, der foregår i hjernen på den en-

kelte. Dette søger specialet ikke at underkende, men det har syntes interessant også at undersøge, 

hvad der går forud for brugen af heuristikker. Det er netop derfor, at de fortællinger, der er medtaget 

i analyse 2.1 og 2.2, alle berører en vurdering af medarbejderne og deres adfærd. Fokus på skridtet 

før brugen af heuristikker synes at give ledere en endnu større forståelse af, hvornår der opstår situa-

tioner eller vurderinger af medarbejdere, hvor der ofte kan være gjort brug af en heuristik, og evt. 

hvilke konsekvenser dette kan have. 

 

Én organisationskultur? 

Som det bl.a. berøres i kapitlet om specialets metodiske overvejelser, er det empiriske materiale ind-

samlet i én organisation, da det synes mest givende at undersøge én organisationskulturs påvirkning 

på lederne i den pågældende organisation. Dog kan man diskutere, om større organisationer, der er 

divisionaliseret eller opdelt på forskellige matrikler, som f.eks. SCO er, kan siges at have én organi-

sationskultur. Afdelingerne i SCO er opdelt efter forskellige opgaver og områder, der falder inden for 

SCO’s kerneopgave, hvorfor der er forskellige hverdage og tilgange til opgaverne alt efter, hvilken 

afdeling man tilhører. Denne spredte opbygning af organisationen og de forskellige afdelinger kan 

besværliggøre, at der er tale om én organisationskultur. Spørgsmålet er så, hvilken værdi det kunne 

give at anskue organisationskulturen i de enkelte afdelinger? For det første må det antages, at de 

forskellige arbejdsopgaver og tilgange til arbejdet vil have en påvirkning for den organisationskultur, 

der er i den enkelte afdeling. Hvis opgaverne i afdelingen eksempelvis er meget strukturerede og 

kræver en stor detaljegrad, må dette i et vist omfang skabe forventninger til, at medarbejderne tilgår 

opgaverne med den samme strukturerede og detaljeorienterede tilgang. Opgaver i en anden afdeling 

vil ikke nødvendigvis stille de samme krav til medarbejderne, hvorfor der vil være en anden tilgang 

til, hvordan man udfører arbejdet. For det andet kan man ud fra ovenstående diskussion om den gen-

sidige påvirkning mellem individet og kollektivet ligeledes antage, at de forskellige matrikler vil have 

en påvirkning på organisationskulturen i den enkelte afdeling. Fordelingen på de forskellige matrikler 

vil ‘tvinge’ medarbejderne sammen i de samme grupper, hvorved der internt vil blive skabt en fælles 

forståelse og antagelse af, hvordan man arbejder og agerer på arbejdspladsen. For det tredje vil der 
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ud fra ovenstående forståelse af den gensidige påvirkning mellem lederen og organisationskulturen i 

et vist omfang kunne være forskel på, hvordan lederen i den enkelte afdeling videreformidler den 

overordnede organisationskultur. Disse tre pointer synes at illustrere, hvordan et studie der anskuer 

organisationskultur på afdelingsniveau ville kunne belyse variationer af den overordnede organisati-

onskultur og ville kunne bidrage med en større værdi i undersøgelsen af, hvordan organisationskultur 

kan være påvirkende for lederen. 

 

Til trods for dette undersøges organisationskulturen i SCO ud fra den overordnede organisationskul-

tur. Dette synes muligt af to årsager. For det første muliggør den tematiske narrative analyseform at 

kunne genkende og belyse de fællestræk, der fremkommer på tværs af interviewene og dermed på 

tværs af afdelingerne. Dermed analyseres der på de fællestræk, der er omkring organisationskulturen, 

som ikke synes at variere mellem afdelingerne. For det andet synes de nøjsomme overvejelser, som 

øverste ledelse har haft i forbindelse med etableringen af SCO, ligeledes at kunne bakke op om at 

anskue organisationskulturen som én. Blandt andet har man i etableringen introduceret et kulturred-

skab, der skulle sikre et fælles sprog på tværs af organisationen. Ud fra antagelsen om, at der dermed 

er skabt et fælles sprog i organisationen, vil dette ligeledes også muliggøre, at i hvert fald hovedparten 

af den overordnede organisationskultur kan udledes af interviews med ledere og medarbejdere fra 

forskellige afdelinger. 
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Konklusion 

 

Denne del af specialet søger at runde af på specialets undersøgelse ved at følge op på specialets over-

ordnede problemformulering og de dertilhørende problemstillinger, der blev præsenteret i indlednin-

gen. For at besvare problemformuleringen blev der introduceret fire problemstillinger: 

• Hvad er organisationskulturen i case-organisationen defineret ved? 

• Hvordan påvirker organisationskulturen og dermed kollektivet lederens beslutningstagen? 

• Hvordan kan ledernes individuelle beslutningsprocesser anskues i case-organisationen? 

• Hvordan er lederens individuelle beslutningsprocesser påvirket af medarbejderne, og hvilken 

påvirkning har de enkelte beslutningsprocesser? 

 

De første to problemstillinger omhandlede kollektivet i form af organisationskultur og den kollektive 

påvirkning på lederens beslutningstagen. Problemstillingen, hvad er organisationskulturen i case-

organisationen defineret ved?, behandles i analyse 1.1. Her blev en tematisk narrativ analyseform 

benyttet til at identificere organisationskulturelle elementer i SCO. Denne analyseform muliggjorde 

at finde organisationskulturelle temaer på tværs af datasættet. Analyse 1.1 bidrog med en forståelse 

af, hvilke organisationskulturelle elementer i SCO, der synes særligt repræsenteret i det empiriske 

materiale. De udledte udtalte værdier er defineret ved: 

• Ledelsen anerkender den enkelte medarbejder og mellemleders kompetencer, specialviden og 

rolle til at udføre sit arbejde. 

• Ledere har et ansvar i at skabe de bedste betingelser for, at ledere og medarbejdere kan 

udføre deres arbejde. 

• Fokus på tværfagligt arbejde anses som vigtigt for at skabe sammenhængskraft i organisati-

onen. 
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På baggrund af analysen blev den grundlæggende antagelse defineret ved: 

• Det enkelte organisationsmedlem besidder et nødvendigt kompetencesæt og udfylder en vigtig 

organisatorisk funktion, der anerkendes og anses som uundværligt. 

Artefakterne blev behandlet ud fra de forskellige former for organisering, og hvordan disse relaterer 

sig til de øvrige kulturniveauer. 

 

Den forståelse af SCO’s organisationskultur, som analyse 1.1 bidrog med, blev benyttet i analyse 1.2 

til at analysere og besvare den anden problemstilling om, hvordan påvirker organisationskulturen og 

dermed kollektivet lederens beslutningstagen? I denne del af analysen synes det særligt fremtræ-

dende, hvor to af de udtalte værdier og den grundlæggende antagelse synes at påvirke ledernes be-

slutningstagen. Dette synes tydeligt i form af, hvordan flere ledere søgte at involvere medarbejderne 

i deres beslutningstagen. Ydermere belyste analyse 1.2, hvilken påvirkning artefakterne i form af de 

forskellige afdelingers organiseringsformer har for ledernes beslutningstagen. Dette i relation til, 

hvad de forskellige organiseringsformer muliggjorde af måder, lederne kunne inddrage sig selv og 

andre i beslutningerne. På baggrund af analyse 1.2 kan det konkluderes, at: 

• Der kan findes eksempler i det empiriske materiale på, hvordan den kollektive adfærd, set i 

organisationskulturen i form af de definerede artefakter, udtalte værdier og grundlæggende 

antagelser, har været påvirkende for lederne og deres beslutningstagen. 

 

 

De sidste to problemstillinger omhandlede individet i form af medarbejdernes adfærd i relation til 

ledernes brug af heuristikker og altså den individuelle påvirkning på lederens beslutningstagen. Pro-

blemstillingen, hvordan kan ledernes individuelle beslutningsprocesser anskues i case-organisatio-

nen?, blev analyseret og besvaret i analyse 2.1, hvor fem fortællinger fra forskellige ledere blev be-

handlet. I analyse 2.1 blev der benyttet en kombineret tematisk og strukturalistisk narrativ analyse-

form. Særligt den strukturalistiske narrative analyseform muliggjorde at illustrere lederens vurde-

rings- og beslutningsfase i den enkelte fortælling, samt identificere den pågældende heuristik i ana-

lyse 2.2. Ud fra en inddeling af beslutningsprocessen i vurderings- og beslutningsfasen ses besvarel-

sen af problemstillingen i relation til de fem fortællinger som følgende: 
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• Fortælling om leders fokus på udvikling i en strukturpræget afdeling. Vurderingsfasen bar 

præg af lederens vurdering af årsagerne til de udfordringer, der opstod. Beslutningsfasen be-

stod af, hvordan man i afdelingen og især lederen skulle behandle denne udfordring. 

• Fortælling om præsentation af nye projekter. Vurderingsfasen bar præg af lederens positive 

oplevelse med at præsentere projekter på en anden måde. Beslutningsfasen bestod i, at lederen 

søger at præsentere projekter på denne måde fremover. 

• Fortælling om en særlig medarbejdertype i lederens afdeling. Som del af vurderingsfasen sås 

vurdering af, hvilken medarbejdertype afdelingens opgaver kræver og forskellen mellem 

denne medarbejdertype og den udviklingsfokuserede leder. Her omhandler beslutningsfasen, 

hvordan lederen må finde en anden måde at udleve sit udviklingsfokus på. 

• Fortælling om uddeling af opgaver. I vurderingsfasen ses en vurdering af den enkelte medar-

bejders evner. I beslutningsfasen er lederens beslutning hver gang, der skal uddeles opgaver i 

afdelingen. 

• Fortælling om forskel mellem private og offentlige medarbejdere. I vurderingsfasen ses vur-

deringen af forskellen mellem medarbejdertyperne samt vurderingen af lederens egen adfærd 

over for medarbejderne. Beslutningsfasen omhandler lederens beslutning om at agere og kom-

munikere anderledes over for medarbejderne. 

 

 

Disse beslutningsprocesser blev benyttet i analyse 2.2 til at analysere og bevare den sidste problem-

stilling, hvordan er lederens individuelle beslutningsprocesser påvirket af medarbejderne, og hvilken 

påvirkning har de enkelte beslutningsprocesser? Her blev de samme fortællinger brugt til at illustrere, 

hvordan ledere i forskellige situationer kan have benyttet de tre kognitive heuristikker: tilgængelig-

hedsheuristikken, repræsentativitetsheuristikken samt forankrings- og tilpasningsheuristikken. I ana-

lyse 2.2 blev der således undersøgt, hvordan lederens vurderingsfase reelt kan være påvirket af med-

arbejdernes adfærd. På baggrund af denne påvirkning anskues brug af heuristikker ved at belyse, 

hvordan den pågældende heuristik synes synlig i vurderingsfasen i den enkelte fortælling. Dertil be-

lyste analyse 2.2 ligeledes, hvordan de forskellige bias ville kunne være yderligere påvirkende i den 

enkelte situation. Brugen af heuristikkerne illustreres i de fem fortællinger på følgende måde: 

• Ved fortællingen om en leders fokus på udvikling i en strukturpræget afdeling synes udvik-

lingsfokuserede medarbejdere eller forståelsen herom medvirkende til, at lederen benytter 
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tilgængelighedsheuristikken. Denne heuristik bliver påvirkende for lederen, når lederen base-

rer sin vurdering på de lettilgængelige informationer i lederens hukommelse. 

• Ved fortællingen om præsentation af nye projekter belyses, hvordan medarbejdernes reaktio-

ner på præsentation af projekter påvirkede lederen til at benytte tilgængelighedsheuristikken. 

Brug af denne heuristik bliver påvirkende for lederens vurderingsfase, da fremtidige præsen-

tationer af projekter er påvirket af de let tilgængelige informationer, som lederen har fra tid-

ligere situationer. 

• Fortællingen om en særlig medarbejdertype i lederens afdeling illustrerede, hvordan den sær-

lige type medarbejdere, der var repræsenteret i den pågældende afdeling, var påvirkende for 

lederens forståelse af medarbejdertypen, og lederen dermed gjorde brug af repræsentativitets-

heuristikken. Repræsentativitetsheuristikken bliver her påvirkende for, hvordan lederen tilgår 

og forstår medarbejderne. 

• Ved fortællingen om uddeling af opgaver blev det belyst, hvordan repræsentativitetsheuristik-

ken kunne være benyttet som følge af en formet forståelse af den enkelte medarbejders behov. 

Heuristikken bliver her påvirkende, når lederen fremadrettet skal uddelegere opgaver til med-

arbejderne og vurderingen af, hvilke medarbejdere, der skal have hvilke opgaver. 

• Fortællingen om forskel mellem private og offentlige medarbejdere illustrerer, hvordan lede-

rens tidligere og nuværende medarbejdere var påvirkende for lederens forståelse af både med-

arbejderne og egen adfærd, der synes at betyde, at lederen benyttede forankrings- og tilpas-

ningsheuristikken. Denne heuristik bliver her påvirkende for, hvordan lederen vurderer med-

arbejderne og deres reaktioner, samt hvordan lederen ændrer sin adfærd, således at den er 

mere tilsvarende de nuværende medarbejderes forventninger. 

Gennem analyse 2.2 af de fem fortællinger i relation til teori omkring heuristikker og bias blev det 

illustreret: 

• Hvordan lederne i forskellige situationer kan være påvirket af medarbejdernes adfærd i den 

forstand, at de er genstand for lederens vurdering i vurderingsfasen. Oven i dette bliver lede-

ren ligeledes påvirket ved at gøre brug af de forskellige heuristikker. 
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Ovenstående besvarelser på de fire problemstillinger er med til at besvare specialets overordnede 

problemformulering: 

Hvordan påvirkes lederes beslutningstagen? 

 

Specialets analyser har bidraget med en forståelse af, hvordan denne påvirkning kan anskues. Der er 

således illustreret, hvordan lederens beslutningstagen kan anses for påvirket af både kollektivet og 

individet. Den kollektive påvirkning ses i form af, hvordan SCO’s organisationskultur igennem ud-

talte værdier, grundlæggende antagelser og artefakter kan have en påvirkning på, hvordan lederne 

med fordel kan træffe beslutninger med inddragelse af medarbejdere, samt hvordan organiseringen i 

de forskellige afdelinger kan være begrænsende for, hvordan lederen kan træffe beslutninger. Der ses 

således både en hensigtsmæssig og en mere uhensigtsmæssig påvirkning af lederens beslutningstagen 

i det organisationskulturelle perspektiv. En hensigtsmæssig og uhensigtsmæssig påvirkning ses også 

i relation til anvendelse af heuristikker. Medarbejdernes adfærd blev anset som genstand i forskellige 

lederes fortællinger af en beslutningsproces. I analysen illustreres det, hvordan medarbejdernes ad-

færd, som genstand i ledernes vurderingsfaser er med til, at lederne gør brug af heuristikker, og er 

dermed påvirkende for ledernes beslutningstagen. Dette kan være en hensigtsmæssig påvirkning, da 

anvendelse af heuristikker gør, at lederen skal bruge færre mentale ressourcer i sin beslutningstagen. 

Det kan dog anses for en uhensigtsmæssig påvirkning, når lederens vurderinger baserer sig på infor-

mationer, der ikke er brugbare eller korrekte i den givne situation. Er dette tilfældet kan udfaldet 

være, at der opstår bias, og lederen dermed ikke træffer den rigtige beslutning. Lederens beslutnings-

tagen kan på baggrund af specialet siges at være påvirket af en kollektiv forståelse i form af organi-

sationskulturen og individuel forståelse i form af heuristikker. 
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Fremtidige studier 

 

I udarbejdelsen af dette speciale er der selvsagt foretaget en masse valg og fravalg. I det følgende vil 

der her blive præsenteret nogle af de fravalg der er foretaget i relation til, hvordan ledelse forstås og 

den metodiske tilgang. Foruden en præsentation af fravalg, bidrager følgende ligeledes med forslag 

til, hvordan man med afsæt i dette speciale kan forske nærmere i dette felt i fremtiden. 

 

Ledelse 

Gennem hele specialet afgrænses ledelse til beslutningstagen, samt hvad der påvirker lederen, når 

denne skal træffe ledelsesbeslutninger. Dog er det først som del af den skriftlige udarbejdelse af spe-

cialet, at denne afgrænsning opstod. I den indledende proces samt dataindsamlingen (se interview-

vejledning i bilag 2 og interviewguide i bilag 3) blev ledelse undersøgt mere bredt. Foruden beslut-

ningstagen omfattede interviewguiden ligeledes spørgsmål til, i hvilken grad lederen var involveret i 

den daglige drift, samt hvilken identifikation med lederrollen, den enkelte leder havde. Disse forstå-

elser af ledelse kunne dermed ligeledes være interessante at undersøge i relation til, om de ligesom 

beslutningstagen kan være påvirket af henholdsvis organisationskultur samt medarbejdernes adfærd 

og heuristikker. Dette kunne eksempelvis være, at værdien af medarbejdernes specialviden, som det 

fremgår af de udtalte værdier i SCO’s organisationskultur, kan have en påvirkning på lederens invol-

vering. Her kan tænkes, at lederen påvirkes til enten at skulle involvere sig mere i driften end andre 

steder for at forstå medarbejdernes specialviden, eller at lederen påvirkes til at involvere sig mindre i 

driften, for at medarbejderne kan udøve deres specialviden. Et andet eksempel kunne være, at med-

arbejdernes adfærd påvirkede lederne til at benytte heuristikker, der påvirkede lederens forståelse af 

egen lederrolle, og dermed påvirkes lederens identifikation med lederrollen. At anskue ledelse ud fra 

involvering i driften eller identifikation med lederrollen er fravalgt i udarbejdelsen af selve specialet, 

da det empiriske materiale synes at bidrage mest til undersøgelse af, hvordan lederens 
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beslutningstagen bliver påvirket. Dermed kunne man med fordel se på, hvordan andre metoder kunne 

åbne op for at anskue ledelse mere bredt. 

 

Metode 

Som bekendt er der i dataindsamlingen foretaget narrative interviews i én organisation. På denne 

baggrund synes det interessant her at se nærmere på, hvordan andre metodiske tilgange kunne have 

været benyttet, men særligt også i relation til andre studier herom. Som der beskrives i ovenstående, 

synes den valgte metode at begrænse mængden af data, der gjorde det muligt at undersøge ledelse 

mere bredt. Her kan den måde, den narrative interviewtilgang benyttes i dataindsamlingen, være årsag 

til dette. Som det fremgår af metodekapitlet, var der under interviewene fokus på ikke at præge inter-

viewpersonerne til at skulle svare på en bestemt måde, men i stedet spørge bredt, hvilket muliggjorde, 

at interviewpersonerne konstruerede den fortælling, de selv ville. Ved at være så åben i sin tilgang 

risikerer man, at interviewpersonerne ikke i et tilstrækkeligt nok omfang berører interviewets emner. 

Havde man været mere konkret i sine spørgsmål og helt undladt den narrative tilgang, synes det 

muligt, at interviewpersonerne havde bidraget med informationer, der muliggjorde besvarelse af på-

virkning på henholdsvis involvering i arbejdet eller identifikation med lederrollen. Dog synes den 

åbne og narrative tilgang til interviews at have bidraget med en forståelse af, hvordan interviewper-

sonerne selv oplever virkeligheden, og underbygger Alvessons opfordring fra indledningen til at stu-

dere ledelse gennem den faktiske adfærd i organisationen. Ud fra forudsætningen om, at den narrative 

tilgang bør fastholdes, kunne det være interessant at undersøge nærmere, hvordan man yderligere 

kunne have benyttet denne i dataindsamlingen. Som del af dataindsamlingen kunne man have gjort 

brug af observationsstudier med henblik på de fortællinger, de ansatte fortalte til hinanden (se f.eks. 

Boje, 1991), og dermed få et endnu bedre syn på, hvordan lederne i hverdagen bliver påvirket. Dette 

kunne særligt have været interessant i relation til organisationskultur, både i definitionen af SCO’s 

organisationskultur samt nærmere forståelse af, hvordan lederne så bliver påvirket af denne. Til trods 

for at et observationsstudie af organisationen kunne have været interessant, var det rent tidsmæssigt 

ikke muligt for dette speciale. Dermed ses det som en opfordring til, såfremt andre ønsker at under-

søge påvirkning af ledere, at man med fordel kunne benytte sig af observationsstudier med henblik 

på fortællingerne i hverdagen og nærmere analysere i performativ narrativ analyse på, hvordan disse 

fortællinger fungerer i samspil med hinanden. 
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I relation til mængden af data betragtes det empiriske materiale som afgørende for en retvisende måde 

at bedrive viden på. Specialets datasæt kommer ikke uden begrænsninger, og på denne baggrund 

synes refleksioner over mængden af data relevant. Selvsagt er det, at jo større datasæt, der studeres, 

er, jo mere ”retvisende” anses den viden, der bedrives, også at være. I relation til narrativ metode 

synes empiriske begrænsninger dog at indfinde sig. Præmissen for den narrative tilgang er ikke at 

generere flest mulige kongruente udsagn, men derimod at anskue individets forståelser og oplevelser 

i relation til det fænomen, man ønsker at undersøge. Den korrekte mængde data i relation til narrativ 

tilgang synes på denne baggrund svær at definere, da mange interviews af dårlig kvalitet ikke må 

anses bedre end få detaljerede interviews. Det er altså indholdet af det empiriske materiale, der ved 

denne tilgang har værdi, og ikke antallet af respondenter. Fremtidige studier kan på denne baggrund 

med fordel anskue et narrativt perspektiv i relation til kvalitet og kvantitet. 

 

Alligevel synes det interessant at undersøge, hvordan ledere påvirkes i bredere perspektiv. Dette 

kunne gøres ved at undersøge, hvordan påvirkningen gør sig gældende i hele organisationen eller i 

relation til andre organisationer. Blandt andet kunne man undersøge komparativt, om der kan være 

forskel på påvirkning i henholdsvis en offentlig og privat organisation og hvordan. Dette kan ligeledes 

gøres kvalitativt, men en bredere undersøgelse ville ligeledes være muliggjort af en kvantitativ tilgang 

til indsamling og behandling af data. Det ville kræve et markant andet undersøgelsesdesign end det, 

som dette speciale er bygget op omkring. Dog anses det interessant at benytte en kvantitativ tilgang, 

da dette vil tilbyde en statistisk måde at kunne udlede, om ledere bliver påvirket af organisationskultur 

eller medarbejdernes adfærd. 

 

Dette ses mere som opfordring til fremtidige studier omkring påvirkning af lederskabet, og hvordan 

dette speciales resultater kan bruges i udarbejdelsen af et nyt og kvantitativt undersøgelsesdesign. En 

bredere og/eller kvantitativ undersøgelse kunne have bidraget med en større og måske mere præcis 

forståelse af, hvordan ledere påvirkes. Sådan en undersøgelse ligger dog uden for Alvessons opfor-

dring til at undersøge den reelle adfærd i den enkelte organisation, men vil snarere blive endnu et 

studie, der søger at undersøge ledelse på et generelt og universalistisk niveau. Derudover ville en 

sådan tilgang ligeledes falde uden for det pragmatiske videnskabsteoretiske perspektiv, som specialet 

benytter. Afgrænsningerne i form af ledelsesforståelse, interviewtilgang, bredden på det empiriske 

materiale samt den kvalitative tilgang er alle valgt for bedst muligt at kunne følge Alvessons opfor-

dring til at undersøge ledelse i dens kontekst og tillade dette igennem hele undersøgelsen. 
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