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1. Indledning 

Opgavens overordnede problemfelt omhandler, hvordan offentlige institutioner arbejder med at 

skabe forandringer, som er givet af eksterne parter. Herunder hvordan ledelsen i offentlige 

organisationer efterfølgende implementerer beslutningerne. Hvem er de forskellige aktører, der er 

med til at træffe beslutningerne om, hvordan forandringerne skal igangsættes, og hvordan arbejder 

de med at få de ønskede forandringer i organisationen? Ovenstående problemfelt udspiller sig i 

vores udvalgte værtsorganisation, TEC erhvervsskole, som denne opgave tager udgangspunkt i.  

TEC er en uddannelsesinstitution med mange år bag sig. Skolen fejrede i år 150-års jubilæum, og vi 

har derfor med en ældre organisation at gøre, som har uddannet flere hundredetusinde mennesker. 

Skolen bryster sig af at uddanne 20.000 personer pr. år i form af gymnasial uddannelse, EUX, EUD 

10. klasse samt kurser og efteruddannelser til både faglærte og ufaglærte. TEC er en af de største 

erhvervsskoler i Danmark, og de har mere end 4.500 årselever, beskæftiger ca. 700 ansatte og har 

afdelinger syv forskellige steder i København, som spænder over 30 erhvervsuddannelser (TEC.dk). 

Erhvervsskolerne, herunder TEC, er politisk styrede organisationer, hvilket af flere omgange har 

medført trepartsaftaler mellem staten, virksomhederne og fagforeningerne. I 2016 kom den 

gældende trepartsaftale, som satte fokus på at skabe flere lærepladser (deg.dk). Man lavede blandt 

andet en fordelsliste med de uddannelser, hvor der var større sandsynlighed for at få en læreplads 

under uddannelsen. Listen skulle opdateres hvert år for at sikre fokus på særlige områder, hvor der 

mangler arbejdskraft. Derudover indførte man også et forhøjet AUB-bidrag, som virksomhederne 

skulle betale pr. manglende elevplads, de ikke opfyldte set i forhold til virksomhedens størrelse. Et 

tredje og helt centralt punkt i aftalen fra 2016 var, at lærepladssøgningen skulle professionaliseres, 

samt at en elev nu kun kunne forlænge sin kontrakt to gange. Disse kaldes for korte aftaler, som kun 

har en varighed på 1 år, hvorimod en ordinær aftale dækker hele uddannelsesforløbet. Dette blev 

gjort med et formål om at mindske usikkerheden for eleven. Tesen lød dermed at flere ordinære 

kontrakter ville skabe et mindre frafald af elever (deg.dk). 

Den nye aftale (uvm.dk), der træder i kraft i januar 2022 og blev offentliggjort i november 2020, er 

den, som vores opgave tager udgangspunkt i. Den har til formål, at eleverne endnu tidligere i deres 

Grundforløb 2 (efterfulgt skrevet som GF 2) skal have fundet en læreplads.  
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Tiltagene fra den tidligere aftale fra 2016 havde den direkte effekt, at TEC indførte en salgsafdeling, 

som overordnet set skulle sikre en mere professionel lærepladssøgning og herunder et bedre 

samarbejde med virksomheder. Det blev indført med en forventning om, at TEC rettede sit blik mere 

ud mod virksomhederne. Dette skulle hermed øge antallet af lærepladser. 

Salgsafdelingen er et af de områder i organisationen, som denne opgave vil omhandle. Derudover 

vil opgaven også inddrage uddannelsesområder, faglærerne, deres nærmeste uddannelsesleder 

samt en uddannelseschef og til sidst den nye salgschef. De nævnte ledere, inklusiv den øverste 

direktør, anses for at være den øverste ledelse og vil blive behandlet i opgaven.  

1.1. Opgavens aktører 

For at blive klogere på vores problemfelt er det vigtigt, at vi får identificeret de vigtigste aktører i 

vores case. Vi har en forventning om, at de kan belyse vores problemstilling fra forskellige vinkler. 

Vi har i opgaven identificeret tre grupper, som vi ønsker at blive klogere på via vores kvalitative data. 

TEC er en stor og kompleks virksomhed, som de sidste 3 år har været under store forandringer, og 

derfor ønsker vi at skabe forståelse for læseren ved at beskrive hovedpunkterne i den 

forandringsprocess der har været forsøgt implementeret de sidste 3 år samt de indblandede 

aktører. Dette skal være med til at skabe forståelse for den kompleksitet, der ligger i vores 

problemstilling og det udgangspunkt, organisationen har i dag.   

1.1.1. Ledelsen 

Den øverste direktør, en uddannelseschef, en uddannelsesleder samt salgschefen (som også er 

ansvarlig for EUD-sekretariat) bliver i denne opgave anset som værende den øverste ledelse. 

Salgschefen er ny og tiltrådte rollen i januar 2021. Trepartsaftalen, som blev offentliggjort i 

november 2020 (uvm.dk) og træder i kraft januar 2022, er primært rettet mod 

Erhvervsuddannelserne (efterfølgende kaldet EUD). Derfor anser vi de nævnte ledere som vigtige 

aktører i vores problemstillingen, da de er ansat under EUD området. 

I figur 1. nedenfor vises det nye organisationsdiagram, hvor det ses, at den nye chef for 

salgsafdelingen også er chef for hele EUD-sekretariatet. Sekretariatet har en vigtig rolle i den nye 
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trepartsaftale, det er sekretariatets ansvar at samle organisationens parter til bordet (Case-ejer1). 

Det betyder, at det er salgschefen, der har det overordnede ansvar for at implementere 

trepartsaftalen og sikre, at den gror i organisationen. Salgschefen er også ansvarlig for, at 

organisationens CRM-system udrulles i resten af organisation, hvor det er en bunden opgave, at 

flere afdelinger i TEC skal bruge systemet (Case-ejer). Da salgschefen er meget ny i organisationen, 

forventer vi ikke, at der kan bidrages med viden omkring afdelingens nuværende tilstand, men et 

mere fremadrettet syn på organisationen.  

 
Figur 1 - TEC organisationsdiagram (TEC.dk) 

 
1 Opgaven er bygget på et samarbejde mellem værtsorganisationen og 2 medstuderende, hvorpå den ene er ansat i 
organisationen og kaldes fremadrettet case-ejer. Der henvises til case-ejer, når der nævnes viden og indsigt af generel 
karakter. For videre uddybelse af dette se afsnit om observationer afsnit 3.3.  
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1.1.2. Salgsafdelingen  

Salgsafdelingen blev stiftet i 2018, da der skulle skabes flere praktikpladser. I aftalen lå et ønske om, 

at erhvervsskolerne skulle tættere på virksomhederne og have større forståelse for markedets 

efterspørgsel og krav til eleverne (Bilag 6 – Interview med øverste direktør).  

Inden aftalen og det øgede fokus på virksomhederne var det meget individuelt, hvordan de enkelte 

områder arbejdede med eleverne og virksomhederne (Case-ejer). 

Tidligere var der ingen relation mellem skolen og virksomhederne (Bilag 6 – Interview med øverste 

direktør). Det var elevens ansvar at finde en læreplads og skolens ansvar at understøtte og motivere 

til dette. Her var meget forskellige opfattelser af, hvad det betød at understøtte eleven. Nogle 

faglærere mente, at hele ansvaret lå hos eleven, og at de blot skulle uddanne, hvorimod andre tilbød 

at køre eleverne ud til virksomhederne. Fælles for de to opfattelser var, at virksomhederne ikke var 

tænkt ind som samarbejdspartnere (Bilag 5 – Observation uddannelsesleder). 

Skabelsen af salgsafdelingen betød en stor forandring for TEC og de medarbejdere, der blev en del 

af salgsafdelingen. De medarbejdere, der nu hørte til en salgsafdeling, lå førhen under den lokale 

uddannelsesleder. Den samme leder som også havde ansvaret for faglærerne. De havde titlen 

uddannelseskonsulenter. Da salgsafdelingen startede, var der stort fokus på salg ud mod 

virksomhederne, og medarbejderne, der nu var i salgsafdelingen, måtte ikke arbejde med eleverne 

i samme omfang som tidligere (Bilag 6 – Interview med Øverste direktør). Arbejdet med eleverne, 

som tidligere blev udført, blev ikke overdraget til faglærerne og har nu resulteret i, at 

ansvarsplaceringen er uklar. De sidste 2 år blev salgsafdelingen drevet af en salgschef, som satte 

KPI’er for de enkelte medarbejdere. Dette var drastiske ændringer. Det resulterede i fyringer og 

opsigelser og flere salgskonsulenter var nede med stress (AR opgave 3 semester). 

1.1.3. Faglærerne 

Trepartsaftalen fra 2016, som blev udmøntet i salgsafdelingen, ændrede i nogle tilfælde 

samarbejdet med faglærerne. Før aftalen hørte salgskonsulenterne som nævnt under 

uddannelseslederne, og de var derfor en afdeling med konsulenter og faglærere med samme ledelse 

og vilkår. Mange af de tidligere salgskonsulenter har også arbejdet som faglærer, så vi antager, at 

der har været en fælles forståelse for det faglige og for kulturen i afdelingerne. En andel af disse 

salgskonsulenter er ikke længere ansat i organisationen, og de nye profiler, der er ansat i en 
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salgskonsulent rolle, har en mere kommerciel baggrund. Faglærerne har alle en erhvervsfaglig 

baggrund, og mange af dem har undervist på skolen i 10, 15 og 20 år (Bilag 8 – Interview med 

faglærer). De vægter deres faglige håndværk højt, og når en faglærer ansættes, er det et krav, at de 

inden for de første 7 år deltager i et kursusforløb med fokus på pædagogik for voksne. Da en 

faglærer ansættes på en 2 års prøveperiode, kan de dog først tilmeldes kurset efter endt 

prøveperiode (Bilag 8 – Interview med faglærer). Faglærerne har en stærk faglig og teknisk interesse 

for faget, men vi ser ikke et stort fokus på pædagogik i den daglige arbejdsgang. Vi vil understøtte 

denne påstand i vores analyseafsnit.  

Vi har nu præsenteret aktørerne med fokus på at give læseren en forståelse for den kompleksitet, 

der kan være i de 3 forskellige grupper. Vi vil videreføre denne viden og behandle den videre i vores 

analyseafsnit med fokus på at blive klogere på de enkelte aktørers meninger og oplevelser i 

organisationen. 

1.2. Trepartsaftalen 2020  

Den nye aftale mellem parterne blev offentliggjort i november i 2020 (uvm.dk). Den bygger videre 

på aftalen fra 2016, hvor fokus var på, at det danske samfund havde brug for flere faglærte. Aftalen 

fra 2016 fik som nævnt stiftet salgsafdelingen og har fået TEC tættere på virksomhederne. Den nye 

trepartsaftale, der træder i kraft pr. januar 2022 fortsætter med et på samarbejdet med 

virksomhederne og øger derudover et fokus på, at flere elever skal have en læreplads tidligere i 

deres GF2-forløb. Ved at øge antallet af virksomheder, der tager en lærling, er tanken, at flere elever 

kommer til at finde en læreplads. Ud fra dette må det forventes, at antallet af elever, der ender i 

skolepraktik, vil falde. Skolepraktikken er for de elever, der ikke finder en læreplads. 

Hele TEC bliver påvirket af denne trepartsaftale, men særligt vores udvalgte aktører i organisationen 

bliver direkte påvirket af den nye aftale, der er indgået mellem parterne. De vigtigste punkter i 

aftalen i forbindelse med vores valgte problemstilling er, at aftalen flytter ansvaret for, at eleverne 

får en læreplads fra eleven over til erhvervsskolen. Samtidig med at ansvaret flyttes fra eleven til 

skolen, sætter aftalen også nogle helt konkrete mål for antallet af lærepladsaftaler. Helt konkret 

lyder det i aftalen Trepartsaftalen 2020 (uvm.dk): 
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I. Der skal ved 15. undervisningsuge i grundforløbets 2. del være indgået aftaler for 60 pct. af 

eleverne.  

II. Der skal ved 20. undervisningsuge i grundforløbets 2. del være indgået aftale for 80 pct. af 

eleverne.  

Lærepladsaftalerne skal, jf. den nye trepartsaftale, indgås tidligere i forløbet, og yderligere lyder det 

også, at aftalerne skal være længere. Antallet af korte aftaler, der kan indgås med eleverne, sættes 

yderligere ned fra to til én gang (uvm.dk ). Det var også et punkt, som blev skærpet i aftalen fra 

2016. Dette gøres for at sikre et mere ensartet forløb for eleverne samt en større tilknytning mellem 

elev og virksomhed.  

2. Problemfelt 

Efter de første indledende samtaler med TEC´s direktør (Bilag 6) samt salgschefen (Case-ejer) kom 

vi tættere på problemområdet. Vi har valgt at arbejde med forandring, da vi ønsker at komme med 

handlemuligheder til TEC for, hvordan de kan komme i mål med trepartsaftalen. Vi holder os 

dermed udelukkende til menneskelige relationer og strukturelle træk, og hvordan disse mekanismer 

kan understøtte, men også modarbejde, hinanden.  

De første indledende samtaler i sammenhold med vores kendskab til organisationen synliggjorde 

flere problemområder, som alle er en del af trepartsaftalen. Efter interviews med faglærerne (Bilag 

7 & 8) og deres nærmeste uddannelsesleder (Bilag 5 & 11) kom det frem, at der tidligere har været 

en kultur for, at det var elevens ansvar at finde en læreplads. Den nuværende uddannelseschef, som 

er øverste chef for faglærerne og uddannelseslederen på GF2, understreger, at den nye 

trepartsaftale vil skabe en større ændring hos faglærerne samt bedre vejledning for de unge inden 

valg af uddannelsesretning (Bilag 4). Efter salgsafdelingen er kommet til, er der samtidig kommet et 

større behov for struktur og vidensdeling omkring virksomhederne og arbejdet med eleverne. Det 

øgede fokus på vidensdeling er opstået, da den nye salgsafdeling og faglærerne ikke refererer til 

uddannelseslederne, som de tidligere gjorde. De tilhører nu to forskellige steder i organisationen, 

og der er kommet højere målbare krav til salgskonsulenterne, som de skal nå. 

Der er i dag flere forskellige IT-platforme, som skal benyttes af eleverne til at finde en læreplads, og 

det samme er gældende for virksomhederne, når de ønsker at lave et jobopslag. Internt i 
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organisationen lancerede man i 2017 et CRM-system, som skulle hjælpe salgsafdelingen med deres 

opsøgende arbejde. I dag er det stadig kun salgsafdelingen, der har adgang til dette system. Dette 

gør vidensdeling svært, når det kommer til det tværfaglige samarbejde mellem faglærer og 

salgskonsulenter, som trepartsaftalen lægger op til. Faglærerne kan f.eks. ikke se hvilke 

virksomheder, der er interesseret i lærlinge, da de ikke har adgang til CRM, og de er derfor afhængig 

af at få viden fra salgskonsulenterne (Case-ejer). Omvendt ses det også, at salgskonsulenterne ikke 

kan se hvilke elever, der har søgt læreplads i virksomhederne. 

2.1. Problemformulering 

De ovenstående problemområder har ledt os frem til følgende problemformuleringen:  

Hvordan kan ledelsen lave en målrettet organisatorisk indsats, der implementerer udvalgte krav 

fra trepartsaftalen fra 01.01.2022? 

• Hvilke tiltag kan skabe forandringen set fra organisationens nuværende struktur og individ 

forståelse? 

• Hvordan skal disse tiltag implementeres i organisationen?  

2.2. Redegørelse og afgrænsning 

Når vi nævner punkter i trepartsaftalen gennem opgaven, henviser vi til de nedenstående punkter 

fra trepartsaftalen 2020 (uvm.dk): 

I. Der skal ved 15. undervisningsuge i grundforløbets 2. del være indgået aftaler for 60 pct. af 

eleverne.  

II. Der skal ved 20. undervisningsuge i grundforløbets 2. del være indgået aftale for 80 pct. af 

eleverne.  

I opgaven anskuer vi TEC som én enhed, selvom uddannelserne befinder sig på forskellige 

lokationer. Da vores problemstillinger tager udgangspunkt i GF2-elever på EUD-uddannelser, 

afgrænser vi os til kun at tale med faglærere, der underviser på disse hold. Det gør vi, da det er hos 

de udvalgte faglærere, der skal skabes en forandring. Vi afgrænser os til ikke at kigge nærmere på 

elevernes oplevelse og synspunkter, da det er tydeligt i trepartsaftalen, at ansvaret skal flyttes 

yderligere over på skolerne. Vi afgrænser os også fra at være i dialog med virksomhederne, for 
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selvom vi er bekendt med vigtigheden af deres rolle, ser vi den største udfordring som værende 

internt i organisationen.  

2.3. Tidsperspektivet  

I denne opgave vil vi behandle perioden inden trepartsaftalen træder i kraft i januar 2022, og vi vil 

komme med handleforslag til, hvad der skal foretages i perioden fra maj 2021 og til årets udgang. 

Vi er derfor interesserede i at undersøge organisationens nuværende tilstand og aktørernes 

parathed overfor forandring. Herunder vil vi også undersøge hvilke tiltag, ledelsen kan gennemføre, 

inden aftalen træder i kraft, for at opnå en øget parathed til at opfylde kravene i den nye 

trepartsaftale, som er nævnt ovenfor. Vores data er indsamlet i februar og marts måned 2021. Vi 

har fået oplyst, at ledelsen har planlagt deres første strategimøde omkring trepartsaftalen i marts 

måned 2021. Da vi indsamlede vores data, befandt organisationen sig et sted midt i mellem. Den 

nye trepartsaftale var offentliggjort i november 2020, men der var ikke kommet en fælles udmelding 

fra ledelsen om, hvad det kom til at betyde for organisationen. Vi vil kigge nærmere ind i dette i 

vores analyseafsnit.  

3. Metode 

Metodeafsnittet skal bidrage til at skabe struktur og en procesretning for os som studerende. Det 

giver os muligheden for at være eksplicitte samt at reflektere over de valg, vi har truffet i 

begyndelsen af opgaven og under udførelsen af opgaven. For at skabe en rød tråd for  vores tilgang, 

er det videnskabelige ståsted det første, der er med til at sætte rammerne for vores videre arbejde 

med den valgte problemstilling. Efterfølgende vil afsnittet behandle udarbejdelse af observationer 

i organisationen samt hvilke tanker, der er gjort før, under og efter interviewene. Endeligt behandler 

afsnittet kodningen af data, hvilket vil danne et nærmere grundlag for analysen, da vi i dette afsnit 

finder frem til de underliggende problemer i organisationen.  

3.1. Paradigmetilgang  

TEC står overfor en stor opgave med de nye krav fra trepartsaftalen. Spørgsmål om hvordan ledelsen 

skal gribe denne opgave an, peger os henimod feltet forandringsledelse. Problemstillingen tager 

udgangspunkt i sociale relationer mellem leder og medarbejdere, og dette leder os hen imod 

paradigmet konstruktivisme. Konstruktivismen er flertydig, hvor vi i opgaven fokuserer på at blive 
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klogere på, hvad der konstruerer den sociale virkelighed i vores problemstilling, hvem der 

konstruerer den – herunder sociale strukturer og empiripersoner – og til sidst, hvordan den 

konstrueres i form af sproglig og materiel konstruktion (slideshare.net). Under paradigmet 

konstruktivisme er der forskellige former og retninger. I denne opgave vil vi være mest optagede af 

formen kritisk realisme, da den understreger, at der eksisterer mere end det empiriske data, vi som 

studerende kan erfare (Ingemann mf., 2019, s. 38). Idealisme-delen understreger, at der er en 

dybere virkelighed, end vi mennesker som udgangspunkt kan forstå, og denne virkelighed kan 

påvirke eller regulere aktørerne i opgaven.  

I opgaven vil vi arbejde ud fra virkelighedens 3 domæner (slideshare.net). Det empiriske domæne, 

som bygger på de erfaringer case-ejeren har fra sit arbejde i organisationen, samt de erfaringer, 

oplevelser og fortolkninger vores aktører har omkring den valgte problemstilling. Efterfølgende 

kommer det faktuelle i form af hændelser og begivenheder, der har påvirket vores problemstilling. 

De to første faser leder os hen til den sidste, som er det reale domæne. Her kommer vi dybere ind i 

problemstillingen og bliver klogere på de underliggende strukturer og eventuelle magtforhold, der 

er til stede i organisationen. Grunden til vi har valgt kritisk realisme og ikke den klassiske realisme 

er, fordi denne tilgang tager højde for, hvordan de 3 forskellige domæner påvirker hinanden. Ud fra 

dette domæne erfarer og iagttager vi fra et empirisk perspektiv, men aldrig uden muligheden for 

fejl, der kan være underliggende samt ikke-synlige mekanismer, der har indvirkning på den måde, 

hvorpå verden bliver observeret.  

3.2. Metodeindsamling  

I opgaven er der benyttet både sekundær og primær data. Begge typer af data er benyttet til at 

belyse to forskellige vinkler i opgaven. I den første fase af opgaven blev den sekundære data brugt 

for at blive klogere på værtsorganisationen, herunder informationer fra hjemmesiden (TEC.dk) 

omkring organisationens historie. Vi benyttede os af organisationsdiagrammer for at forstå den 

formelle struktur af de afdelinger vi skulle tale med (TEC.dk). Samtidig kiggede vi på 

medarbejdertrivselsundersøgelser til at give os et indblik i medarbejdernes holdning til ledelsen, og 

hvor der eventuelt kunne være følsomme emner eller muligheder, der kunne uddybes ved de 

dybdegående interviews (TEC.dk). Nedenfor ses en oversigt over vores indsamlede data og hvilke 

indsigter, vi forventede at få.  
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Datatype  Hvilken data  Hvilken indsigt giver dataene om vores 
problemstilling  

Sekundær data  TECs grundforståelse 
(TEC.dk)) 

Organisationsdiagram 
(TEC.dk)  

 

Giver os en forståelse for organisationens DNA samt den 
kultur, ledelsen ønsker at fremme.  

Strategierne giver retning og fortæller os, hvad ledelsen 
kigger på. For at vi kan udarbejde handlemuligheder er 
ovenstående nødt til at komme i betragtning.  

Sekundær data Trepartsaftalen (uvm.dk)  Trepartsaftalen 2020 er grundlaget for vores 
problemstilling, samtidig giver den et indblik i 
samarbejdet mellem de 3 parter og en forståelse for 
markedet for erhvervsskoler.  

Sekundær data  Mails, slides og andet 
kommunikation fra 
ledelsen  

Mails sendt ud fra ledelsen omkring vores 
problemstilling vil blive fortolket og understøtte vores 
antagelser i analysen. 

Primære data-
observationer  

Observationer af den nye 
salgschef foretaget af den 
studerende, der arbejder i 
organisationen 

Der er holdt møder i salgsafdelingen samt et indledende 
møde omkring udformningen af denne opgave. Her er 
der blevet observeret og noteret udtalelser, som vil blive 
brugt i analysen.  

Primær data-
observation  

Observation af teammøde 
omkring snitflader og 
trepartsaftalen  

På dette møde kom tiltag og strategier fra 
uddannelseslederen på tale. Så her får vi et indblik i 
deres arbejde og tanker.  

Primær data-
observation  

Samtale med 
uddannelseschefen 
omkring trepartsaftalen og 
den nye leder, som de har 
ansat  

I en uformel snak giver uddannelseschefen oplysninger 
om, hvor langt ledelsen er kommet i arbejdet med 
trepartsaftalen, og hvem der har roller som 
forandringsagenter. 

Primær data-
observation 

Den studerendes løbende 
observationer og viden om 
organisationen 

Med vished om bias og risikoen for dette har vi valgt at 
benytte observationer fra den studerende, som er ansat 
i organisationen, som datagrundlag.  

Primære data-
interviews  

Kvalitative interview  Vi taler med de aktører, der ved mest om vores 
problemstilling. Vi taler med toppen og bunden i 
organisationen for at kunne belyse vores problemstilling 
fra flere vinkler.  

 
Tabel 1 - Overblik over indsamlet data 

3.3. Observationer 

Opgaven bygger på et samarbejde mellem værtsorganisationen og os som studerende. Det er vores 

indsamlede data, der ligger til grund for vores primære analyse, men udover det har vi stort fokus 

på de observationer, som den ansatte i organisationen har gjort sig, og som vi henviser til i opgaven 

som ”case-ejer”. Når der henvises til case-ejer, er der tale om ikke-planlagte observationer, da vi er 

af den overbevisning, at case-ejer har et indblik i den daglige gang i organisationen samt en 
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forståelse for, hvordan den virker. Derfor henvises der til situationer såsom begivenheder, 

afdelingsmøder, arbejde i projektgrupper med kolleger, møder med uddannelsesledere og 1-1 

samtaler med salgschefen. Det, der noteres, er udtalelser, kropssprog, kommunikationssprog, og 

udsendte budskaber. Der tages højde for, at observationer er bygget på case-ejers fortolkning. Case-

ejeren har været ansat i 8 måneder, og det, mener vi, er længe nok til at kunne blive påvirket af 

kulturer og holdninger fra organisationen, og af det som case-ejeren har oplevet. Derfor har vi også 

fokus på, at den medstuderende er meget involveret og stiller sig kritisk over for oplysningerne fra 

case-ejeren, herunder muligheden for bias. 

3.4. Interview 

Til at indhente primærdata til opgaven har vi afholdt en række kvalitative interviews. Interview 

formen er valgt med tanke på at kunne opnå en dybere forståelse for vores problemstilling og for 

at have mulighed for at kunne fokusere helt specifikt på de enkelte interviewpersoners rolle, 

holdning mv. til problemstillingerne.  

For at kunne afholde denne type interview var der en række elementer, som skulle være på plads 

og under kontrol af intervieweren. Når interviewet skulle afholdes, deltog alle parter i en helt 

bestemt kontekst, som kun gør sig gældende under netop denne seance. Tid og sted blev fastfrosset 

for en stund, og når interviewet var slut, trådte alle parter igen ud af deres midlertidige roller. Under 

interviewet spillede rummet en vigtig rolle i den forstand, at interviewpersonen skulle føle sig tryg 

og godt tilpas. Det var vigtigt, at intervieweren havde kontrol over, hvad der skete og over de fysiske 

rammer (Ingemann mf., 2019, s. 147-149). De ovenstående rammer valgte vi at videreføre i vores 

udførte interviews, som alle blev foretaget over Teams, hvilket i sig selv dannede et rum. Her var 

det vigtigt, at det i indkaldelsen blev oplyst, at interviewet ville foregå med kamera, og at 

interviewpersonerne blev optaget. Dette gjorde vi i første omgang for at kunne aflæse 

interviewpersonens kropssprog og at vi bedre kunne fornemme hinanden under selve interviewet 

(Ingemann mf., 2019, s. 144 og 155). Efterfølgende blev interviewene genset for kodning af temaer, 

som skulle danne basis for valg af teorier til den videre analyse. 

De eksterne forhold og det fysiske rum, som interviewpersonen opholdt sig i, var der ikke mulighed 

for at påvirke. Hertil har det derfor været vigtigt at informere interviewpersonerne om både 

varighed, emne samt typen af spørgsmål, de ville blive mødt med. Der har derfor i invitationerne til 
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de udførte interviews været fokus på at få beskrevet dette, så interviewpersonerne selv havde 

mulighed for at skabe trygge fysiske rammer. Endvidere blev der indledningsvis til selve interviewet 

informeret om samtalens fortrolighed, og at optagelserne udelukkende var til videre analyse. Alt 

dette blev gjort for at skabe fuld gennemsigtighed og for at sikre en tryg interviewperson, der havde 

lyst til at åbne op og svare ærligt og velovervejet på spørgsmålene.  

Til selve interviewet var det vigtigt, at intervieweren havde kendskab til relevante spørgeteknikker, 

bl.a. om hvordan der spørges ind til mere følsomme emner. Her har vi valgt at benytte os af 

spørgeteknikkerne jf. Søren Frimanns artikel (Søren Frimann mf., kap. 1). Der var stort fokus på, om 

hvorvidt der blev svaret på de ønskede problemstillinger, og at interviewet ikke kom til at handle 

om en helt anden problemstilling end den, vi ønskede at blive klogere på. Spørgsmålene blev under 

interviewet løbende efterprøvet ved at omformulere dem en lille smule. Det blev gjort for at sikre, 

at interviewpersonen ikke blev ledt mod et ønsket svar, men også for at sikre rigtigheden af det, 

interviewpersonen oplyste. Tjekspørgsmål blev udformet på en måde, så holdninger og oplysninger 

blev efterprøvet under interviewet og var derfor tænkt ind og konstant i interviewerens bevidsthed. 

(Ingemann mf., 2019, s. 190-193)  

3.4.1.  Interviewguiden 

Interviewguiden er lavet som en rettesnor til de semistrukturerede interviews. Det 

semistrukturerede interview blev valgt, da der her er en klar struktur i interviewet, men med 

mulighed for at afvige og fordybe sig i relevant information fra interviewpersonen. Der var dog fokus 

på, at det ikke måtte blive et ustruktureret interview, særligt da interviewene blev foretaget af to 

forskellige interviewere, og de efterfølgende skulle kunne sammenlignes. 

Alle interviews blev optaget, og alle interviewpersonerne blev efterfølgende anonymiseret. 

Briefingen blev afsluttet ved at sikre interviewpersonens samtykke hertil. Selve interviewet foregik 

tematiseret, så der både for interviewer, men også for interviewpersonen, var en klar rød tråd 

(Ingemann mf., 2019, s. 176). Selve operationaliseringsprocessen foregik i en glidende proces. 

Interviewet skulle være med til at afdække og beskrive den nuværende situation, og hvor de 

forskellige parter stod på daværende tidspunkt, herunder faglærerne, salgskonsulenterne og 

ledelsen. Det valgte vi at holde op imod vores problemstilling og de to udvalgte punkter i 

trepartsaftalen. På dette tidspunkt i processen var arbejdet fortsat meget empiristyret (Ingemann 
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mf., 2019, s. 178), hvilket betød, at problemformuleringen blev brudt ned i mindre temaer. 

Temaerne skulle give os et større indblik i de underliggende problemer og sikre en god struktur.   

Temaerne i de to interviewguides var følgende: 

-  Struktur: Herunder nuværende arbejdsprocesser for at forstå, hvordan de arbejder i dag. Vi 

ønskede også at blive klogere på brugen af IT-redskaber. 

- Kommunikation: Hvordan vidensdeler de på tværs af afdelinger. Vi ønskede også at blive 

klogere på, hvordan de enkelte respondenter opfatter den fælles retning, de skal arbejde i.  

- Ledelsen: Hvad er deres holdning til ledelsen og de tidligere forsøg på forandring, og hvordan 

oplever de ledelsens kommunikation. 

- Samarbejde: Hvordan ser de samarbejde, både som en styrke, men også i hvilken grad de 

synes, det er nødvendigt.   

Til udarbejdelsen af spørgsmålene blev der lavet to forskellige interviewguides. De to guides blev 

udformet ud fra samme formål, men med enkelte afvigelser, da vi var meget bevidste om, at vi 

havde med to forskellige niveauer i organisationen at gøre. Der blev udarbejdet én guide til 

ledelsesniveauerne (Bilag 3), henholdsvis øverste direktør samt uddannelseslederen og 

uddannelseschefen. Den anden guide blev benyttet til faglærerne og salgskonsulenterne (Bilag 2).  

Udarbejdelsen af de to guides, samt spørgsmålene, foregik på samme måde og med et 

gennemgående fokus på at sikre, at alle spørgsmål var tydelige og ens. Der blev også lagt vægt på, 

at spørgsmålene skulle lægge op til mere end et ”ja”- eller ”nej”-svar, samt at de heller ikke måtte 

være ledende. Formuleringer som ”synes du…”, eller ”kan du bekræfte…” blev kun benyttet som 

opfølgende spørgsmål på en påstand fra interviewpersonen.  

3.4.2. Interviewpersonerne 

Der blev i alt foretaget 6 interviews med 6 interviewpersoner, som alle foregik én til én. 

Interviewpersonerne blev udvalgt gennem en empiristyret formålsbestemt udvælgelse (Ingemann 

mf., 2019, s. 178). Det gøres for at finde frem til personerne med de bedste forudsætninger for at 

kvalificere og/eller afklare problemformuleringen. For at finde frem til interviewpersonerne valgte 

vi derfor at opstille en række krav til udvælgelsen (Ingemann mf., 2019, s. 168 & 169): 
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- Placering i hierarkiet. Her var det vigtigt at finde frem til personer fra begge ender af hierarkiet 

i organisationen. Formålet var at sikre, at der både blev interviewet folk øverst oppe for at høre 

om deres planer og forventninger og modsat at interviewe nogen, som skulle modtage og 

handle på disse anvisninger. 

- Beskrivende. Her var det vigtigt, at interviewpersonerne var i en position, hvor de som 

førstehåndsaktører var i stand til at beskrive, hvad der foregik.  

- Roller afgørende for succes. Interviewpersonerne skulle være nogen, hvis jobrolle var direkte 

afgørende for, hvorvidt TEC kan lykkes med at komme i mål med de udvalgte punkter fra 

trepartsaftalen. 

For at give læseren og os selv et overblik over vores respondenter og hvilke emner, vi forventer, de 

kan belyse, har vi lavet et skema. Skemaet er udarbejdet, inden interviewene blev foretaget. I 

analysen vil den indsamlede data blive udfoldet og diskuteret.  

 
Tabel 2 - Oversigt over respondenter 
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Ud fra vores opstillede krav blev det klart, at den øverste direktør skulle interviewes, da han er den 

øverste ansvarlige og sætter den overordnede dagsorden sammen med direktionen. Han kan give 

os visionerne og de langsigtede strategier på området.  

Salgschefen er også ansvarlig for vigtige aspekter, som hvornår ændringer kommunikeres ud og til 

hvem. Hendes tanker, planer og holdninger til hvad der er gjort, samt hvad der videre skal gøres, 

var derfor også essentielle at have med. Vi var dog nødt til at have deres tidsplan med i vores tanker, 

da deres arbejde først starter i marts, og vi skulle indsamle data. Derfor blev vores data fra 

salgschefen bygget primært fra observationer fra case-ejer. 

Efterfølgende blev der udvalgt en uddannelseschef og en uddannelsesleder, som er faglærernes 

direkte overordnede. Årsagen til de to interviews var at undersøge, hvor uddannelseschefen og 

uddannelseslederen var i forandringen, da de agerer bindeleddet mellem øverste ledelse og den 

udførende del af organisationen. Det skulle være med til at vurdere, hvordan kommunikationen fra 

øverste ledelse opfattes hos faglærerne, samt hvordan uddannelseschefen og uddannelseslederen 

selv mente, de kommunikeret deres budskaber videre.  

I den udførende del af organisationen faldt valget på faglærerne og salgskonsulenterne. Vi 

vurderede, at disse aktører er de to dele af organisationen, hvis jobs bliver direkte påvirket som 

konsekvens af de udvalgte punkter i trepartsaftalen. Deres holdninger, motivation og forståelse af 

de udvalgte punkter i aftalen var vigtige at have med til den videre analyse. Til disse interviews blev 

to faglærere og to salgskonsulenter interviewet (Ingemann mf., 2019, s. 165-169). 

3.5. Kodning 

Da vi havde afholdt alle interviews, skulle de efterfølgende kodes til brug for analysen. De var alle 

blevet optaget, og det materiale lagde derfor fundamentet for vores kodning. Dele af vores 

interviews blev transskriberet for at vi kunne sammenholde og drage paralleller mellem dem. I 

første omgang kigger vi på de holdninger og argumenter, vi så i interviewene (Ingemann mf., 2019, 

s. 197-201). Efterfølgende brød vi disse passager ned i nogle mindre delelementer for at analysere 

dem hver for sig. Det blev gjort for at lede os i retningen af relevante teorier til den videre analyse. 

Under denne proces havde vi en empiristyret tilgang, da vi fortsat gerne ville finde temaer i netop 

analysen. Vi var meget opmærksomme på ikke at være forudindtagede, hvad angår selve 

analysevalget (Ingemann mf., 2019, s. 108-119). 
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Efter kodningen kom vi frem til flere temaer, der gav os følgende underlying problems 

(efterfølgende nævnt som underliggende problemer) (Anderson 2010, s. 119), som vi har valgt at 

arbejde videre med:  

1. Manglende struktur: Manglende struktur på arbejdsprocesserne samt ansvarsfordeling 

mellem salgskonsulenterne og faglærerne omkring den opgave, at eleven skal have en 

læreplads. Herunder er der også udfordringer med IT-platforme, der enten ikke understøtter 

processen eller slet og ret mangler.  

2. Fælles diskurs: Manglende retning og diskurser. Herunder en fælles forståelse og mere 

kommunikation fra ledelsen om, hvad kerneopgaven er, og hvordan den skal opnås. De 

nævner alle, at der er manglende synlighed og kommunikation fra ledelsen. 

3. Mistillid til forandring: Der nævnes mange episoder fra tidligere forsøg fra ledelsen med at 

skabe forandringer – uden held.  

For at undersøge ovenstående ser vi to forskellige niveauer, der skal behandles. Det er et strukturelt 

niveau og et individ-niveau, og vi vil igennem vores opgave behandle begge ud fra vores udvalgte 

teoretiske tilgange.  

3.6. Analysestrategi 

Da de underliggende problemer var blevet kortlagt, skulle vi beslutte en analysestrategi, der kunne 

gøre os klogere på vores problemstilling. Hertil var det vigtigt for os at være meget systematiske og 

specifikke i vores arbejde med vores rå data. Under selve indhentningen af materialet var der et 

løbende fokus på, hvordan det, vi indhentede, kunne benyttes, hvad det måske pegede på, og 

hvordan netop den empiriske data kunne underbygge og besvare vores problemstilling.  

Da al vores data var indhentet og samlet, stod vi med mange ideer og veje at kunne gå. Her var det 

vigtigt at holde fast i systematikken og have fokus på, hvad der kunne belyse vores problemstilling. 

Vi valgte derfor at gennemlæse al data og derefter anvende kodning til at skabe overblik over hvilke 

temaer, der kom til syne. Her var det fortsat meget vigtigt, at vi ikke blot gik i gang med analysen 

ved det første hint, men fik diskuteret alle mulighederne, vi stod med. Det gav os også, som vi vil 

beskrive senere under teoriafsnittet, flere mulige teorisammensætninger, som alle havde forskellige 

tilgange (Ingemann mf., 2019, s. 203 & 204).  
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Vores analyse har været hermeneutisk inspireret, da der gennem arbejdet og indsamlingen af data 

har været et fokus på vores temaer, manglende struktur, fælles diskurs og mistillid til ledelsen, og  

dermed også for at få en forståelse for den samlede opfattelse, som medarbejderne har af 

organisationen og af situationen, de befinder sig i. Gennem både indsamlingen, men også i selve 

analysearbejdet, var der derfor stort fokus på at forstå interviewpersonernes forståelseshorisont 

(Ingemann mf., 2019, s. 207) og udfordre vores egen. Ikke for at forkaste vores egen 

forståelseshorisont, men nærmere for at udfordre den med en nysgerrig tilgang.  

Årsagen til at vi valgte den hermeneutiske analyse, og ikke den narrative, er, at vi gerne vil finde ud 

af, hvordan medarbejderne, men også ledelsen, skaber mening med, hvad de gør i dag, og hvad de 

tænker om fremtiden. Vi ønskede også en meget struktureret tilgang, da vi ønskede at komme med 

handleanvisninger, der efterfølgende kunne bruges bredt i organisationen og ikke var afdelings- 

eller personspecifikke (Ingemann mf., 2019, s. 208-212). 

4. Teori 

På baggrund af de underliggende problemer, der kom til syne gennem vores kodning af data, har vi 

udvalgt de teorier, som vil blive benyttet i vores analyseafsnit. Teorierne skal ud fra deres teoretiske 

ståsted være med til at belyse, hvad der ligger under problemstillingen. Teoriafsnittet vil beskrive 

de tre valgte teorier, og hvordan de fungerer og supplerer hinanden. Slutteligt vil der efter hvert 

afsnit være en begrundelse og refleksion over, hvorfor valget er faldet på den valgte teori, og 

hvordan vi forholder os kritisk til vores valg. 

Vores første underliggende problem hentydede til, at der var en udfordring med, hvordan der 

koordineres på tværs af afdelingerne. Dette belyser vi med Henry Mintzbergs teori om 

organisationsstruktur (Mintzberg, 1980). De to underliggende problemer som omhandler individet 

og hvordan de skaber mening i organisationen, vil vi blive klogere på med Karl Weick (Hammer & 

Høpner, 2019) og hans begreb om meningsskabelse for at forstå, hvordan medarbejderne skaber 

mening i deres arbejde.  

Slutteligt vil teoriafsnittet beskrive teorien om readiness (Armenakis mf., 1993). Den vil blive brugt 

som opsamlings- og diskussionsværktøj til at vurdere medarbejdernes fundament for forandring. Vi 

vil derefter give konkrete handleanbefalinger i forhold til hvilke parametre, der kan benyttes.  
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De udvalgte teorier til vores handleanbefalinger vil blive beskrevet efter, at analysen er udført. 

4.1. Mintzberg 

Henry Mintzbergs teori kan benyttes som analyseværktøj for at beskrive, hvorfor en organisation er 

effektiv, eller hvordan organisationen bør omdannes og struktureres anderledes for at udnytte sit 

potentiale og dermed udvikle sig efter en given hensigt. Mintzberg har en positivistisk tilgang og 

anskuer organisationen som en maskine snarere end som en social konstruktion.  

Teorien benyttes til at beskrive, hvordan en organisation er opbygget, og hvordan de differentierer 

sig fra andre. Der er generelt to fundamentale behov i alle organisationer. De to behov er at fordele 

opgaverne mellem flere personer og dernæst at koordinere disse opgaver. Dette sker uagtet hvilken 

organisationer, vi har med at gøre (Sørensen, 2006, s. 13). Hvordan koordineringen sker, hvordan 

organisationen er designet samt en række situationsfaktorer definerer Mintzberg (Mintzberg, H, 

1980, s. 332-335) som værende én af fem organisationsstrukturer: 

● Simpel struktur 

● Maskinbureaukrati 

● Professionelt bureaukrati  

● Den divisionaliserede form 

● Adhockrati 

For at finde frem til hvilken organisationsstruktur, vi har med at gøre, tages der udgangspunkt i fem 

basale konfigurationer/områder, som eksisterer i alle organisationer. Dette er for at få en forståelse 

af selve opbygningen af en organisation. Hvilken organisationsform organisationen har vil være 

definerende for størrelsen af de fem områder i organisationen. De fem konfigurationer/områder, 

Mintzberg tager udgangspunkt i, er følgende (Mintzberg, H, 1980, s. 323): 

1. Den operationelle del: Den del der producerer produktet eller bidrager direkte til 

produktionen. Denne kunne også betegnes som den udøvende del.   

2. Topledelsen: Ud over selve topledelsen og bestyrelsen er deres personlige personale også i 

denne kategori.  

3. Mellemlederne: Den del af ledelsen der er direkte over produktionen, og som koordinerer 

med kollegerne længere oppe i systemet.  
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4. Teknostrukturen: Dette er stabsfunktioner, der har til formål at lave analysearbejde samt at 

effektivisere selve produktionsdelen af organisationen.  

5. Støttestaben: Her er tale om HR-afdelingen, kantine, rengøring og lignende funktioner, som 

ikke har nogen direkte indflydelse på produktionen eller øverste ledelse. 

4.1.1. Koordinationsmekanismer 

Når de enkelte delelementer i organisation er kendte, kan man se nærmere på, hvordan 

organisationen koordinerer. Det kan være på fem forskellige måder,herunder: direkte ledelse, 

standardisering af arbejdet, standardisering af færdigheder, standardisering af output og gensidig 

tilpasning. En meget direkte ledelse vil tale for en meget simpel struktur for en organisation, 

hvorimod en gensidig tilpasning modsat peger imod et adhockrati. Alt efter organisationen taler 

Mintzberg ind i, at der standardiseres i et eller andet omfang (Mintzberg, H, 1980, s. 324). 

4.1.2. Designparametre 

Mintzberg benytter ni designparametre (Mintzberg, H, 1980, s. 325-327), som samlet beskriver, 

hvordan selve organisationen er opbygget/struktureret. De ni parametre kan videre deles op i fire 

elementer for bedre at visualisere, hvad der behandles: 

Designet af positioner: 

1. Jobspecialisering (herunder om den er horisontal eller vertikal): Her ses på antallet og 

bredden af opgaver samt selvbestemmelsen over dem. 

2. Formaliseringen af adfærd: Dette omhandler, hvordan arbejdet er defineret og 

standardiseret via regler, procedurer, protokoller mv. Her vil de typisk være de ufaglærte 

jobs, der er mest formaliserede.  

3. Træning og indoktrinering: Mængden eller omfanget af træning af medarbejderne samt 

graden af indoktrinering i organisationen.  

Designet af organisationsstruktur 

4. Enhedsgruppering: Dette handler om, hvad det er for nogle grupper, der dannes. Her vil der 

kunne perspektiveres til f.eks. militæret, og hvordan man her er opdelt i kompagnier, 

regimenter og dernæst delinger. På samme måde dannes der også grupperinger i civile 

organisationer, men under andre navne.  
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5. Størrelsen på teams/grupperne: Også kaldet ”span of control”, altså hvor store 

grupper/teams er, men også med blik for, hvor disse teams befinder sig. F.eks. kan der være 

små teams nederst i organisationen og store i toppen. 

Designet af strukturelle koblinger 

6. Planlægnings- og kontrolsystemer: Her ses på, hvordan der planlægges og kontrolleres. Her 

kan der bruges to metoder, hvor den ene fokuserer på at planlægge handlingerne og dermed 

outputtet. Den anden ser på performance og forsøger at måle det f.eks. i en given periode. 

7. Hvordan der forbindes: Der er her tale om, hvordan organisationen og 

grupperne/menneskene i den tilpasser sig hinanden og de teams, de kunne være i. Der ses 

altså på, hvordan organisationen kommunikerer og er forbundet på tværs.  

Designet af beslutningssystemer 

8. Vertikal decentralisering: Hvordan og hvorvidt beslutningskompetencen er givet videre ned 

i organisationen. 

9. Horisontal decentralisering: Hvordan og hvorvidt beslutningskompetencen er givet bredt i 

organisationen og mere uformel. 

De forskellige parametre er alle med til at give en bedre forståelse af, hvordan de forskellige 

mekanismer i organisationen er designet og dermed former organisationsdesignet. Når de 

forskellige parametre sættes i relation til hinanden, vil de være med til at bekræfte eller modsige en 

bestemt struktur. F.eks. vil en lav grad af træning og indoktrinering ikke tale for, at vi har med et 

adhockrati at gøre, hvorimod en høj grad af træning og en høj grad af horisontal jobspecialisering 

netop vil tale for adhockrati. Designparametrene kædes nu videre sammen med 

situationsfaktorerne, da de vil være med til at underbygge og bedre at kunne beskrive overordnede 

strukturelle konfigurationer (Mintzberg, H, 1980, s. 328-329).   

4.1.3. Situationsfaktorer 

Situationsfaktorerne er modsat koordineringens- og designparametrene et eksternt perspektiv. De 

kan også ses som fakta omkring organisationen, da situationsfaktorerne fortæller noget om alder, 

størrelse, magtens placering mv. Det er altså alle faktorer, som ikke i samme grad kan diskuteres, 

men som beskriver den situation, organisationen er i. Denne del kigger også ind i de tekniske 

systemer og på, både hvor regulerende/styrende de er i forhold til, hvordan medarbejderne 
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arbejder, men også på, hvor komplekse de er. Her Påpeger teorien, at det er vigtigt, at der er en 

sammenhæng mellem situationsfaktorerne og designparametrene. For hvis designparametrene 

ikke afspejler den virkelighed, organisationen befinder sig i, vil de give gnidninger (Mintzberg, H, 

1980, s. 327-328). 

4.1.4. Begrundelse og refleksion 

Mintzbergs teori om organisationsstruktur er valgt, da det var tydeligt gennem interviewene, at 

særligt faglærerne og salgskonsulenterne alle talte om struktur, samarbejde og koordinering. Det 

var gennem alle interviews noget, som blev bragt frem, og på den ene eller anden måde spillede ind 

i vedkommendes hverdag, som noget, de mente kunne forbedres eller i hvert fald gøres anderledes.  

Jf. trepartsaftalen 2020 (uvm.dk) vælger man at rykke ansvaret mere over på organisationen og 

samtidig højne det forventede antal af elevpladser. Et krav som forventeligt vil stille nogle nye og 

anderledes krav til, hvordan salgsafdelingen og faglærerne strukturerer sig. Her vil der både blive 

behov for at få belyst, hvordan de strukturerer og kommunikerer vertikalt, men også horisontalt.  

Til netop dette talte flere interviewpersoner, herunder en salgskonsulent (Bilag 9), om, hvordan 

diverse IT-løsninger både hjalp, men i mange tilfælde også manglede, i deres hverdag:  

”Der er mange forskellige systemer men ikke nogen, der fungerer ordentligt. Og nu håber jeg ikke, 

at praktikplads.dk bliver endnu en dødssejler.” 

Med Mintzbergs teori kan vi komme ind og berøre nogle centrale elementer af organisationen og 

få en bedre forståelse af den nuværende situation. Analysen vil i første omgang behandle, hvordan 

organisationen koordineres og ledes i dag. Herefter undersøges designparametrene, dog med en 

større fokus på den horisontale kontra vertikale jobspecialisering, graden af træning, omfanget af 

indoktrinering, samt hvordan planlægnings- og organiseringssystemerne er opbygget. Vi mener, at 

disse punkter er centrale for TEC og noget, som er meget udtalt i organisationen. Her vil teorien, 

som nævnt tidligere, være med til at belyse samarbejdet på tværs og dermed være med til at kunne 

pege på steder, hvor vi senere vil kunne komme med handleanvisninger.  

Endvidere vil situationsfaktorerne blive behandlet i relation til netop designparametrene. Her vil der 

være et særligt øje for, om der er overensstemmelse mellem designparametrene og 

situationsfaktorerne. Her vil interviewene være med til at belyse denne del og endeligt lade os forstå 

hvilken struktur, vi har med at gøre. Når vi kender den eksisterende struktur i TEC, kan den 
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behandles kritisk og sættes i relation til de andre teorier for at føre til en forstå, hvor der evt. kan 

være gnidninger og strukturelle koordineringsudfordringer, der må behandles.  

Teorien vil være med til at give grobund for de videre analyser. For når vi først har været omkring 

organisationsopbygningen, og hvordan de strukturerer sig i dag, kan vi efterfølgende komme med 

handleanvisninger. Herunder gælder det også, hvordan organisationen måske bør strukturere og 

koordinere anderledes for at komme i mål med trepartsaftalen. Ved at komme med en 

handleanvisning til dette, vil det efterfølgende også lægge op til andre teorier og analyseredskaber, 

som nærmere kan udspecificere, hvordan vi får rykket organisationen herhen.  

En klar styrke ved Mintzbergs teori er, at den er meget konkret. Organisationen, og nærmere 

medarbejderne, ses som en række tandhjul, og hvis der er noget, der går skævt, kan det rettes ind. 

Teorien er derfor rigtig god til at beskrive og forstå nuet, og hvor TEC befinder sig i dag. Teorien vil 

også meget klart kunne være med til at pege på noget rent strukturelt, som kan modarbejde de nye 

målsætninger uden at tage et større hensyn til individet. Vores udgangspunkt i Weicks teori sørge 

for, at der bliver taget hensyn til individet. Dette må også anses som værende en af Mintzbergs 

teoris store svagheder. Teorien forholder sig konstant til et makroniveau og anskuer på intet 

tidspunkt individet på mikroniveau. Ved at lade teorien stå alene, vil man dermed komme til at 

betragte noget organisk, som f.eks. en organisation, som udelukkende mekanisk. Det kan være nemt 

at anskue på den måde og at finde handlemuligheder ud fra dette. At bringe individet med ind vil 

tilføre analysen et helt nyt perspektiv og vil kunne være med til at underbygge pointerne fra netop 

analysen ud fra Mintzbergs syn.   

4.2. Begrebet meningsskabelse af Weick 

Ovenfor har vi valgt at kigge på organisationen gennem Henry Mintzbergs teori, hvor fokus er på 

strukturen i organisationen. Det har givet os en forståelse for det strukturelle design af 

organisationen, hvor der kigges på systemer og en mekanisk tilgang. For at opnå en større forståelse 

for vores problemstilling og underliggende problemer ønsker vi at kigge ned på mikroniveau blandt 

vores udvalgte aktører. 

Karl Weick er mest kendt for sine tilgange til organisering og meningsskabelse (Hammer & Høpner, 

2019, Kap. 1), men hvordan forstår man Weick? For at få et dybere afsæt i Weicks univers har vi 
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benyttet Sverri Hammers og James Høpners fortolkning af hans tekster i bogen ”Meningsskabelse, 

organisering og ledelse fra 2019.”  

Weicks virkelighedssyn og videnskabelige ståsted er en blanding af konstruktivisme og relativisme. 

Han er meget optaget af mennesket og den processuelle tilgang. Han opfatter organisationer som 

organiske og dynamiske (Hammer & Høpner, 2019, Kap. 1). Han beskæftiger sig oftest med wicked 

problems (Grint, 2005, s.1477), som anses for at være komplekse uden en klar løsning. Hans artikler 

tager oftest udgangspunkt i katastrofer og skrives i essayistisk stil (Hammer & Høpner, 2019, Kap. 

1). Weicks teorier og begreber har i forhold til Mintzberg ingen opskrifter eller facit. Weick arbejder 

mere med en humanistisk tilgang og ønsker, at mennesket skal tænke dybere for at forstå og skabe 

udvikling (Hammer & Høpner, 2019, Kap. 1).  

”Organisering er et fælles vedtaget grundprincip til at reducere flertydighed gennem meningsfulde 

gensidigt betingede handlinger… At organisere sig er at samle pågående gensidige handlinger til 

meningsfulde sekvenser, som skaber meningsfulde resultater.” (Weick 1979 s. 131) 

Det, Weick understreger i citatet, antager vi, er, at hans måde at se organisering på handler om 

meningsskabelse; om sensemaking. Hvad menes der med ordet sensemaking? Weick understreger, 

at mennesker har forskellige forståelser for begrebet (Hammer & Høpner, 2019, Kap. 5). Vi vil derfor 

komme med vores forståelsesramme for Weicks begreb sensemaking, som efterfølgende kaldes 

meningsskabelse. I ordets forstand betyder meningsskabelse at skabe mening – ”the making of 

sense”. Vi skaber alle en mening om det, vi oplever. Det handler om, hvordan vi skaber mening i 

det, vi oplever, og hvordan individet skaber sin egen forståelse og fortolkning af det oplevede. Ser 

vi ind i organisationerne, kan det tolkes, at meningsskabelse ligger i samspillet mellem individet og 

organisationen, der sammen udvikler et fælles sprog og en forståelse og sammenhæng i 

organisationen. Weick taler om, at meningsskabelse kan skabe sammenhæng og ruste 

medarbejderne til at håndtere hverdagens kompleksitet (Hammer & Høpner, 2019, Kap. 5).  

Hvorfor er der brug for meningsskabelse i vores problemstilling? Weick arbejder med mange 

forskellige cases, men alle hans problemstillinger kan perspektiveres til ganske almindelige 

organisationer. Weick er meget optaget af meningsskabelse, og hvordan det skabes i organisationer 

samt for det enkelte individ. Han mener, at mening er institutionelt skabt, og at det bliver skabt 

gennem organisationens værdier, normer og kultur (Hammer & Høpner, 2019, Kap. 5). Vi kender 
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det fra organisationer, som har meget tydelige diskurser, og hvor medarbejderne ved, hvad de skal 

tænke og herunder, hvordan de skal handle:  

”Medarbejderne i organisationerne er derfor selv med til at producere de sociale strukturer, som 

de lader sig underlægge.” (Hammer & Høpner, 2019, Kap. 5) 

Da vores data viser manglende retning og fælles forståelse hos faglærerne og salgskonsulenterne, 

sendte det os i retningen af Weick, som kunne hjælpe os med at forklare, hvorfor der er manglende 

retning og fælles forståelse, samt hvordan dette kan ændres. Derfor kigger vi nærmere på de 7 

elementer, som Weick henviser til, når man vil blive klogere på meningsskabelse.  

4.2.1. SIR COPE 

Social:  

Meningsskabelse er et fænomen, der skabes af sociale relationer. Det opdages ikke, og det skabes 

af relationer i fællesskab. Det betyder, at vi skaber vores egen mening, men vi påvirkes af andres 

meninger. Udfordringen for organisationerne og deres ledelse er, at meningsskabelse ikke kan 

kommunikeres direkte ud. Det bliver først en realitet, når medarbejderne er aktive medskabere af 

processen sammen med andre (Hammer & Høpner, 2019, Kap. 5). Dette er et essentielt punkt for 

vores problemstilling, da lederne skal være gode til at inddrage medarbejderne, hvis de ønsker at 

skabe bedre rammer for den enkeltes meningsskabelse omkring vores problemstilling.  

Identitet:  

Meningsskabelse tager udgangspunkt i den enkeltes identitet (Hammer & Høpner, 2019, Kap. 5). 

Aktørerne i vores opgave, herunder salgskonsulenter og faglærere, arbejder i meget forskellige 

kulturer (Bilag 7,8,9,10). Ledelsen skal have forståelse for de forskelligheder, aktørerne rummer, og 

skal kunne kommunikere ud på forskellige niveauer.  

Retroperspektiv:  

Meningsskabelse skabes af tidligere oplevelser, men ikke af selve oplevelsen, men i stedet af den 

opmærksomhed, der er omkring oplevelsen. Alt, hvad der har været foregået tidligere, påvirker de 

meninger, der dannes (Hammer & Høpner, 2019, Kap. 5). 

”Mening er ikke noget, der er vedhæftet en specifik begivenhed – mening er derimod i den 

opmærksomhed, som er rettet mod begivenheden.” (Hammer & Høpner, 2019, Kap. 5) 
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Derfor er det opmærksomheden i begivenhederne, ledelsen skal have opmærksomhed på.  

Cues:  

Meningsskabelse skabes af ledetråde, som vi kigger efter i vores hverdag. Det kan være en e-mail, 

kropssprog og andre former for ledetråde. Ledetrådene kan hjælpe os med at konstruere en mening 

med det, vi ser. De ledetråde, der lægges mest mærke til, er med til at skabe strukturer, og vi handler 

derfor derefter (Hammer & Høpner, 2019, Kap. 5). Vi ønsker derfor at kigge ind i, hvordan lederne 

kan skabe variationer af ledetråde, som er med til at skabe en fælles forståelse. De kan samtidig 

bruge ledetrådene til at blive klogere på, hvordan medarbejderne taber mening, hvis ledetrådene 

er tvetydige og afspejler magtkampe og eventuelle organisationsforandringer. 

On-going:  

Meningsskabelse er en kontinuerlig proces. Dette er et vigtigt punkt i den generelle måde at forstå 

mennesker og organisationer på. Vi skaber hele tiden mening, og derfor er processen aldrig på 

pause. Denne kontinuerlighed taler ind i, at vi mennesker ikke kan vælge at være neutrale, vores 

tilstedeværelse vil altid skabe en påvirkning af de mennesker vi er omkring (Hammer & Høpner, 

2019, Kap. 5). Når vi skal komme med handlemuligheder til ledelsen i denne opgave, er det vigtigt 

at have øje for de fravalg, der også foretages. Hvis vi ser det med perspektivet ovenfra, hvor det ikke 

er muligt at være neutral, vil det ikke at handle også påvirke det samlede billede. 

Plausibelt:  

Meningsskabelse er drevet af plausibilitet. Som nævnt tidligere er Weick ikke drevet af at finde et 

facit, han omfavner i stedet nuancerne, og anerkender flertydighed. Derfor understreger dette 

punkt, at selvom vi har adgang til alverdens viden i dag, er det ikke hensigten at skabe den rette 

mening, men at favne de forskellige meninger (Hammer & Høpner, 2019, Kap. 5). Her kan der skabes 

en god begrundelse for de aktiviteter, der ønskes. Det kan gøres ved at ledelsen fortæller den gode 

historie der understøtter deres diskurser. Anskuer vi organisationen ud fra dette perspektiv, kan vi 

belyse, hvordan de kommunikerer samt hvilke historier og symboler, de benytter sig af på 

nuværende tidspunkt.  

Enactment:  

Mening sker via handling og er et punkt, der vægter højt, og som vil blive foldet yderligere ud i 

analysen. i teorierne omtales det at lederne, skal handle ud fra det, de siger (Kotter J., 1995 s. 136). 
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Weick mener, at hvis de taler ud fra deres handlinger, vil der være mere klarhed, da misforståelsen 

oftest opstår, når medarbejderne ikke kan få ledernes tale til at hænge sammen med det, de gør 

(Hammer & Høpner, 2019, Kap. 5): 

”Vi er hverken herrer over eller slaver af omgivelserne, men via handling er vi med til at skabe 

omgivelserne, der både begrænser os, og giver os nye muligheder.”  

Her understreger Weick, at vi skal handle først og prøve ting af og først bagefter tale. Vi er derfor 

selv med til at skabe de omgivelser, vi er omringet af. Teorien kan her hjælpe os med at undersøge, 

hvorfor omgivelserne er, som de er, i forhold til vores problemstilling, hvis vores ståsted er, at 

medarbejderne er med til at skabe omgivelserne.  

4.2.2. Begrundelse og refleksion 

Weick arbejder meget på mikroniveau, og det kræver en nærværende ledelse at motivere til 

meningsskabelse blandt medarbejderne. Weick er af den overbevisning, at når mennesket forstår 

visionerne, og ikke bare følger en plan, vil det føre til handling. I forbindelse med vores 

dataindsamling og kendskab til organisationen er lederne langt væk fra medarbejderne, da flere 

ledere har over 30 medarbejdere under sig, og de er fordelt på mange forskellige lokationer. Vi ser 

et tydeligt ønske fra medarbejderne om en større forståelse fra ledelsen og en leder, der er mere 

synlig (Bilag 7,8,9 og 10). Derfor valgte vi at gå med Weicks univers til at belyse denne del af vores 

problemstilling.  

TEC står overfor at skulle skabe forandring i forbindelse med de krav, trepartsaftalen stiller. Derfor 

kunne vi have kigget ind i John Kotters teori omkring forandring (Kotter J., 1995). Den er en stor 

modsætning til Weicks tilgang, da Kotters tilgang er lineær og mere en opskrift på at skabe 

forandring (Kotter J., 1995 s. 131). Ud fra interviewet med den øverste direktør har ledelsen uden 

succes prøvet denne lineære tilgang med den sidste salgschef, og derfor ønsker ledelsen en tilgang, 

som er mere inkluderende af de enkelte medarbejdere (Bilag 6 Interview med den øverste direktør). 

Weicks teorier bygger på historier og på hans egne fortolkninger. De er ikke understøttet af større 

datagrundlag som de andre videnskabelige teorier, vi beskæftiger os med på dette studie (Hammer 

& Høpner, 2019, Kap. 1). Weick taler meget om at skabe mening og så løser udfordringerne sig selv. 

Weick kritiseres for sin artikel omkring Mann Gulch branden (madsgormlarsen.dk), hvor flere 

teoretikere, herunder Henry Mintzberg, understreger, at meningsskabelse ikke kan løse alt, hvis 
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vidensgrundlaget ikke er korrekt. Her henviser Mintzberg til, at brandmændene i artiklen havde fået 

udleveret et forkert kort over det brændende område (madsgormlarsen.dk). Weick kritiseres også 

for kun at studere mindre ting og derefter udtale sig generelt (madsgormlarsen.dk). Der er 

forskellige holdninger til Weick, og som nævnt tidligere er det vigtigt, at vi har beskrevet vores 

opfattelse af Weicks tilgang. Det, der oftest skiller Weick fra andre, er, at vi ikke får præsenteret en 

plan – derimod sætter hans teorier, tilgange og begreber gang i refleksioner. Vi anskuer vores 

problemstilling fra en anden vinkel, fordi Weick anskuer verden så forskelligt fra andre. Det mener 

vi giver os en større forståelse af vores problemstilling og inspiration til vores tilgang til 

udarbejdelsen af handlemuligheder.   

4.3. Vurdering af medarbejdernes parathed 

Hovedformålet med brug af Readiness (Armenakis mf., 1993 s. 682), som efterfølgende bliver 

benævnt som parathed til forandring, er for at undersøge medarbejdernes parathed overfor 

forandring. Derudover vil vi bruge artiklen til at diskuterer vores nedslag i den foregående analyse 

af Mintzberg og Weick. Det hjælper artiklen med ved at tilbyde en forklaring på begrebet ”parathed 

til forandring” efterfulgt af en model, der beskriver indflydelsesstrategier, som 

forandringsagenterne kan benytte sig af. Artiklen har fokus på tidsfaktoren for at vurdere, hvor 

presserende det er, at organisationen er klar til forandring. Artiklen undersøger yderligere, hvordan 

forandringsagenter kan påvirke medarbejdernes motivation til organisationsændring.  

Et vigtigt punkt i artiklen er, at der skelnes mellem parathed til forandring og modstand mod 

forandring (Armenakis mf., 1993, s. 682). Der tages højde for medarbejdernes tro, holdning og 

intentioner, og hvor vigtigt det er, at det rigtige budskab kommunikeres ud i organisationen. Artiklen 

tager udgangspunkt i interne dynamikker, og i hvordan forandringsagenterne kan skabe forandring. 

Den understreger også at support, inspiration og selve forandringsagenterne kan komme internt fra 

organisationen for at skabe forandring (Armenakis mf., 1993, s. 682). De anbefaler hermed ikke, at 

der nødvendigvis benyttes eksterne konsulenter til at skabe en forandring. Der henvises til, at 

konsulenter kan bruges som sparringspartnere til ledelsen og interne forandringsagenter.  
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Figur 2 beskriver de forskellige 

strategier, og hvordan man via dem 

kan få indflydelse.  

Budskabet, som i modellen kaldes 

”the message”, er meget 

sammenlignelig med den 

brændende platform, som John 

Kotter har introduceret i sin tilgang 

til forandring (Kotter J., 1995 s.133). 

Her understreges det, at budskabet 

er en af de vigtigste faktorer for at 

skabe parathed til forandring. 

Vigtigt er, at et budskab har to sider. 

Den ene side dækker over hvorfor, vi skal forandre os, som vi genkender det fra begrebet 

brændende platform, hvor der på den anden side står muligheden for at forandre sig.  Sagt på en 

anden måde: 1. Hvor organisationen er i på nuværende tidspunkt, og hvor de gerne vil have den 

hen, og 2. hvordan organisationen er kapabel til at løse den forestående udfordring (Armenakis mf., 

1993, s. 686 og 687). Når budskabet er sendt ud til organisationen, er det vigtigt at have øje for 

forskelligheden i mennesker, og hvordan de modtager budskabet. Her tales også om sociale 

dynamikker og vigtigheden af at have fokus på den enkeltes opfattelse, men også på de dynamikker, 

der opstår i grupper, og hvordan det påvirker den parathed, som ønskes.  

Teorien om readiness har også fokus på vigtigheden af forandringsagenternes troværdighed og 

interpersonelle og sociale dynamikker i processen til at skabe forandringen. Herunder tales der om, 

hvordan forandringsagenterne kan benytte en indflydelsesstrategi til at skabe parathed blandt 

medarbejderne. Teorien beskriver tre indflydelsesstrategier (Armenakis mf., 1993, s. 688 og 689): 

- Dragende kommunikation 

- At have kontrol over ekstern kommunikation  

- Aktiv deltagelse  

Valg af og succes med tilgang er meget afhængigt af medarbejdernes opfattelse af 

forandringsagenten og deres personlighed (Armenakis mf., 1993, s. 690).  

Figur 2 - Creating readiness for change (link.springer.com) 
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Ved gennemgang af modellens punkter er det artiklens bud, at man kan vurdere organisationens 

parathed til forandring og derefter vælge det parathedsprogram, der passer til.  

Vurderingen tager udgangspunkt i medarbejdernes parathed og tidsfaktoren for organisationen – 

hvor presserende er forandringen? Nedenfor ses de 4 kategorier, som organisationen kan befinde 

sig i:  

 
  Tabel 3 - Hypothetical Readiness Programs for Various Combinations of System Readiness and Urgency  

(Armenakis mf., 1993, s.18) 

4.3.1. Begrundelse og refleksion 

Vi har valgt at bruge forståelsen af organisationens parathed til at belyse og opsummere vores to 

første analyser. Det er henholdsvis vores analyse af det strukturelle med Henry Mintzberg og en 

analyse af individet med brug af Weick. Det skal hjælpe os med at kortlægge medarbejdernes 

fundament i forhold til forandring. Artiklen kan nemlig hjælpe os med at identificere 

forandringsagenter. Ydermere kan vi ved hjælp af artiklen komme frem til, hvilken rolle en 

forandringsagent kan have og hvilke dynamikker og relationer i organisationen, vi skal have et 

særligt fokus på.  

Når vi har vurderet paratheden med den givne tidsfaktor, vil vi komme frem til et anbefalet 

parathedsprogram. Her vil vi have muligheden for at forholde os kritisk og i vores analyse 

argumentere for hvilke tiltag, der vil være bedst for organisationen ud fra denne artikel. Den har 

stort fokus på aktiv deltagelse fra forandringsagenterne. Denne aktive deltagelse kan vi se 

efterspørges af både faglærere og salgskonsulenter (bilag 8 og 9), og derfor vil vi have stort fokus 

på dette punkt i vores analyse.  
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Parathed og vurderingen af dette, er bundet op på menneskers individuelle fortolkninger af 

budskaber og forandringsagenternes aktiviteter. Artiklen tilbyder 4 forskellige løsningsmodeller ved 

anbefalede tiltag. Artiklen giver en god konceptuel ramme for, hvordan man kan gribe 

medarbejderne an, når man ønsker at skabe parathed. Vi er dog af den overbevisning, at det 

rummer flere nuancer, end de fire artiklen tilbyder, og derfor vil vores handleanbefalinger indeholde 

yderligere teorivalg. 

4.4. Samspil af vores teorier og valgte begreber 

Vores valg af teoretikere og deres begreber har vi truffet med tanken om at kunne belyse vores 

problemstilling ud fra flere niveauer. Mintzberg giver os et her og nu-billede på, hvordan 

organisationen er sat sammen samt af hvilke strukturer, der er med til at skabe de udfordringer, 

medarbejderne nævner i vores data. Mintzberg giver os et udelukkende strukturelt billede af 

processerne. Mintzberg tager ikke højde for de mennesker, der er en del af processen, og herunder 

fokuserer han ikke på det enkelte individ og dets opfattelse af processen.  

For at kunne svare nuanceret på vores problemformulering ville vi gerne have mere end den 

organisatoriske nuværende situation af processerne med, og derfor har vi valgt at inddrage Weick. 

Hans perspektiver kunne give os en forståelse for de individer, der er en del af vores problemstilling. 

I vores data var der tegn på manglende retning og fælles forståelse, og det kan Weicks begreb om 

meningsskabelse hjælpe os med at blive klogere på.  

Som opsamling, og for at give en samlet vurdering af organisationens nuværende 

forandringsparathed, har vi valgt at diskutere og vurdere netop dette gennem teorien om 

Readiness. Det giver os en opsamling på både struktur men også på individniveauet, og hvad angår 

forandringsparatheden. Netop denne teori giver også nogle helt konkrete parametre, der kan øge 

graden af Readiness/mindske modstanden mod forandring.  

4.4.1. Alternativt teorivalg 

Vi har med vores valg af teori valgt at gå til problemformuleringen gennem nogle dynamiske teorier. 

Vi har opstillet rammer gennem en analyse af strukturen, som der herefter løbende tilkobles 

dynamiske teorier i form af Readiness (Armenakis mf., 1993), Weick (Hammer og Høpner, 2019) og 

senere i handlemulighederne med Morten Ejlskovs (Ejlskov M., 2017) forslag til 

faciliteringsprocesserne. 
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En alternativ løsning og tilgang kunne have været en mere stringent og lineær tilgang. Det kunne 

have været i form af John Kotters forandringsstrategi og hans otte lineære steps til forandring 

(Kotter J., 1995). Dette kunne have været kombineret med Munters kommunikationsstrategi 

(Munter, 2003). Disse teorier er begge lineære og kunne derfor komplementere hinanden. En 

organisation som tidligere har været gennem en større forandring, der har været mindre vellykket, 

vil have en del modstand. Her kunne en stringent, lineær og kontrolleret tilgang måske have været 

lettere at gennemføre, samt hurtigere. Her vil man også ud fra en viden om, at der kun er 8 måneder 

til, at trepartsaftalen 2020 træder i kraft, have valgt den lineære tilgang, da det er meget 

kontrollerbart.  

Vi har valgt at tage den dynamiske tilgang til denne forandring ud fra erfaringer med organisationen 

i en tidligere udarbejdet opgave (Bilag 12). Her fik vi et indtryk af en meget top-down-styret 

organisation uden megen medarbejderinddragelse. Der var manglende retning, og folk kunne ikke 

finde sig selv i organisationen og i måden, det for nuværende var struktureret på. Der var ingen 

mening, og medarbejderne så alt som værende meget kontrolleret fra øverste ledelse. Derfor så vi, 

at den dynamiske tilgang bedre ville imødekomme individet og forskellighederne.  

5. Analyse 

Analyseafsnittet skal besvare underspørgsmålet til vores problemformulering: 

• ”Hvilke tiltag kan skabe forandringen set fra organisationens nuværende struktur og 

individforståelse?” 

Det vil vi gøre ved først at analysere strukturen, og hvordan medarbejderne koordinerer internt i 

dag. Det gøres gennem Mintzbergs strukturanalyse, som vil hjælpe os med at afklare det første 

underliggende problem, som lyder: 

1. ”Manglende struktur: Manglende struktur på arbejdsprocesserne samt ansvarsfordeling 

mellem salgskonsulenterne og faglærerne omkring den opgave, at eleven skal have en 

læreplads. Herunder er der også udfordringer med IT-platforme, der enten ikke understøtter 

processen eller slet og ret mangler.” 

Næste afsnit i analysen omhandler individet, hvor Weicks begreb om meningsskabelse skal gøre os 

klogere på de to sidste underliggende problemer, som vi fandt i vores data.  
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2. ”Fælles diskurs: Manglende retning og diskurser. Herunder en fælles forståelse og mere 

kommunikation fra ledelsen om, hvad kerneopgaven er, og hvordan den skal opnås. De 

nævner alle, at der er manglende synlighed og kommunikation fra ledelsen.” 

3. ”Mistillid til forandring: Der nævnes mange episoder fra tidligere forsøg fra ledelsen med at 

skabe forandringer – uden held.” 

Gennem de to analyser vil vi herefter diskutere, hvad vi har fundet ud fra teorien om Readiness. 

Diskussionen om vores fund i Mintzberg- og Weick-analysen skal dermed danne grundlag for vores 

vurdering af organisationens nuværende grad af parathed overfor forandring, og teorien vil dermed 

give os en konkret anbefaling af, hvordan vi overordnet skal indføre de tiltag, som skal være med til 

at skabe den nødvendige forandring.    

5.1. Mintzberg-analyse 

I følgende analyse af TECs organisationsstruktur er der blevet interviewet personer fra flere 

niveauer i organisationen. Der er lavet interviews med den operationelle del i form af faglærere og 

salgsafdelingen. Yderligere er der indhentet interviews med en mellemleder og den øverste direktør 

som en del af topledelsen. Vi har derfor til denne analyse kun deres syn og bidrag til forståelse af 

selve teknostrukturen og støttestaben.  

Afsnittet vil være en analyse af TEC som værende et professionelt bureaukrati (Mintzberg, H, 1980, 

s. 333-335). Det er en typisk struktur for en skole. En sådan organisation er kendetegnet ved, at de 

ofte eksisterer i komplekse, men stabile miljøer, jf. Mintzberg. Her udgør den operationelle del en 

meget stor del af organisationen, hvilket også er tilfældet hos TEC. En stor del af de ansatte arbejder 

direkte med elever eller med virksomhederne, og de anses i det professionelle bureaukrati som 

værende nøgleenheden. Afsnittet vil behandle koordineringsmekanismerne, designparametrene og 

situationsfaktorerne i TEC. Særligt med et fokus på den operationelle del, da den som nævnt er 

nøgleenheden i denne organisationsform.  

5.1.1. Koordineringsmekanismer 

Ifølge Mintzberg er den vigtigste og primære koordineringsform en standardisering af færdigheder, 

da medarbejderne er så specialiserede, at en direkte ledelse f.eks. ikke ville være relevant, da 

ledelsen ikke har den samme specialiserede forståelse som medarbejderne. Det ses også tydeligt 

hos TEC og bekræftes i vores interviews, at medarbejderne – både faglærerne og 
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salgskonsulenterne – alle har meget frie rammer (Bilag 7-10). De frie rammer skal ikke forstås som 

om, at medarbejderne kan gøre, hvad de vil, for der er nogle brede rammer i form af KPI’er og 

deadlines for diverse aktiviteter. Men grundet tvivl omkring nogle arbejdsopgaver, også på tværs i 

organisationen, kan det komme til at virke, som om der ikke er en ensretning. Der er en minimal 

grad af behov for gensidig tilpasning mellem kollegerne og generelt en forventning om, at 

medarbejderne løser deres respektive opgaver uden yderligere instrukser om hvordan (Interviews, 

bilag 4-11). Det vidner også om en stor grad af horisontal decentralisering, som vi kommer nærmere 

ind på under designparametrene.  

Anskues den ønskede implementering af punkterne i trepartsaftalen 2020 (uvm.dk) helt fra øverste 

ledelse, og hvordan de forventer, at den skal sive ned igennem organisationen, oplyser øverste 

direktør, at der skal udarbejdes en konkret plan og ansvarsfordeling (Bilag 6 – Interview øverste 

direktør):  

”Det er vigtigt, at der lægges en konkret plan for, hvordan vi skal nå de målsætninger, som 

treparten giver os. Det skal være tydeligt for alle, og det vil vi sikre.” 

Her er det helt tydeligt, at der skal være fokus på vigtigheden af, at alle i organisationen er bekendt 

med hvilken retning, de skal arbejde imod, og hvordan den øverste ledelse ønsker at gennemføre 

det. Det er helt essentielt, at der fra øverste ledelse skabes en klar rettesnor, særligt når den 

primære koordineringsmekanisme er standardisering af færdigheder. Selv om denne 

standardisering bør medføre en ens og forudsigelig adfærd, er det fortsat vigtigt at skabe de rette 

rammer for forandring. Interviewet med øverste direktør, hvor det blev italesat, blev foretaget 

ultimo 2020.  

I februar 2021 afholdt vi vores interview med uddannelseslederen (Bilag 11), som indviede os i flere 

initiativer og implementering af tiltag. Disse tiltag var blevet udviklet på en workshop med 

idégenerering med en anden uddannelsesleder. Opgaven var blevet stillet til dem af 

uddannelseschefen. I en dialog med salgschefen (Case-ejer) fik vi bekræftet, at salgschefen ikke var 

bekendt med disse tiltag, da deres overordnede ledelsesstrategimøde ikke var afholdt endnu. Vi 

ved, at salgschefen skulle stå med det overordnede ansvar og sikre overblik og implementering af 

den nye trepartsaftale (Case-ejer). Der er altså her en uoverensstemmelse mellem hvem og hvordan 
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planen for de nye initiativer skal udvikles og implementeres, selvom det fra øverste ledelse var gjort 

klart, at det var intentionen, der skulle være dette (Interviews, bilag 4-11).  

5.1.2. Designparametrene  

Hvad angår designparametrene er de vigtigste faktorer ved et professionelt bureaukrati som følger: 

jobspecialisering, træning og indoktrinering, samt horisontal og vertikal decentralisering 

(Mintzberg, H.; 1980, s. 327). Derfor vil de også være det primære fokus i afsnittet, men med respekt 

for de andre seks designparametre. 

Jobspecialisering 

Der er blandt faglærerne en stor grad af bredde i deres opgaver. Selvom de underviser inden for det 

samme område og i det samme forløb, ligger der heri mange forskellige opgaver, som afviger mere 

eller mindre fra forløb til forløb. Der ligger både et rent fagligt mål – at eleverne skal kunne udføre 

de opgaver/fag, som de læser – men også et pædagogisk ansvar, hvor faglærerne skal støtte op 

omkring lærepladssøgning og hele det faktum, at eleverne skal ud på arbejdsmarkedet.  

Det faglige niveau har vi ikke haft nogen forudsætninger for at vurdere, men det pædagogiske 

aspekt tolkes meget forskelligt mellem underviserne. Der er en faglærer (Bilag 8), der beretter om 

en stor grad af fokus på netop det, der venter eleverne ude på arbejdsmarkedet, og om hvorvidt de 

får søgt elevpladser. Modsat blev der fra en anden faglærer (Bilag 7 - Interview med faglærer) fortalt 

om, hvordan der fra undervisers side var en forventning om, at eleven selv skulle sikre sig, at der 

blev lavet en aftale omkring en læreplads. Der er derved ud fra analysen af interviewene tydeligt, at 

der er en høj grad af horisontal jobspecialisering, men samtidig også en høj grad af vertikal 

jobspecialisering, når der ses på, hvordan de løser opgaverne. Særligt er der en stor grad af vertikal 

jobspecialisering, når vi ser på det pædagogiske aspekt. Det gør sig kun gældende for faglærerne, 

hvor der er tale om en bred vifte af medarbejdere, hvoraf langt de fleste har en baggrund inden for 

en given profession (bilmekaniker, cykelsmed mv.). Det kan være årsagen til de løser opgaven 

omkring de mere pædagogiske ting meget forskelligt. De kommer alle fra forskellige professioner, 

og der kan ligge nogle grundlæggende holdninger heri.  

Det er atypisk, at vi har en høj grad af vertikal jobspecialisering i netop det professionelle 

bureaukrati (Mintzberg, H.; 1980, s.334). Her vil man forvente, at medarbejderne gennem deres ens 

færdigheder ville håndtere opgaverne ens, og at det dermed ikke er nødvendigt med procedurer og 
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lignende for at sikre en ens udførsel af opgaverne. Her ser vi flere steder i vores interviews, at netop 

faglærernes fortid inden for forskellige fagområder kan være det udslagsgivende (Interview med 

uddannelsesleder, øverste direktør og uddannelseschefen, bilag 6 og 11). Hvad angår individet og 

de mekanismer, der foregår på det niveau, vil det blive nærmere berørt senere i analysen, hvor vi 

dykker nærmere ned i, hvordan medarbejderne skaber mening.  

Ser vi på medarbejderne i salgsafdelingen, er der en høj grad af horisontal jobspecialisering. De 

varetager mange forskellige opgaver i form af samarbejde med virksomhederne, intern 

koordinering med faglærerne samt en række mere administrative opgaver i forbindelse med f.eks. 

udarbejdelsen af en lærepladsaftale. Hos faglærerne er der modsat – som forventet (Mintzberg, 

1980) – en lav grad af vertikal jobspecialisering i denne type organisation. Her er klare mål for og 

forventninger om, hvordan og hvad der løses af medarbejderne (Interview med salgskonsulent 1 og 

2, bilag 9 og 10). Det ser vi tydeligt i vores interviews med uddannelseslederen, der understreger, at 

faglærerne skal undervise og ikke bruge deres tid på andet (Bilag 9). 

Træning og indoktrinering 

TEC opererer med en grundforståelse, som danner grundlag for, hvordan man arbejder hos TEC, og 

hvilket mindset man har. Her ligger organisationen fra land med at oplyse både internt og eksternt 

om nogle fælles spilleregler og visioner i form af deres grundforståelse (TEC.dk). Bredt i 

organisationen er der en høj grad af indoktrinering. Udtryk som ”TEC-ifiseret” (Case-ejer) benyttes 

på kontorgangene om holdninger og måder, hvorpå der arbejdes. Medarbejderne i salgsafdelingen 

har deltaget i et seminar for både at lære og drøft indholdet grundforståelsen, samt hvordan den 

skal tolkes og udleves. Der lever i organisationen, måske særligt blandt faglærererne, nogle stærke 

holdninger og en måde at tænke på om eleverne, virksomhederne og de politiske organisationer. 

Uddannelseschefen udtaler i et interview (Bilag 11):  

”Faglærerne er grundstenen. De skal have plads til at uddanne og udvikle eleverne og ikke bruge 

tid på alt muligt administrativt.” 

Her hersker en tydelig holdning til, hvad faglærernes opgaver består i, hvilket en faglærer også 

bakker op om med en holdning om, at det er elevens eget ansvar at finde en læreplads (Interview 

med faglærer 1, bilag 7).  
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Bredt i både salgsafdelingen og hos faglærerne er holdningen, at virksomhederne ikke bidrager med, 

hvad de kan. Der er en fælles overbevisning om, at de på TEC gør og arbejder målrettet mod at få 

flere elever tilknyttet en læreplads, og at virksomhederne ikke altid samarbejder. Uddannelsesleder 

siger bl.a. (Bilag 11):  

”Hvis virksomhederne ikke kommer med nu, så vil de stå tilbage og mangle nye medarbejdere om 

nogle år.” 

Begge de ovenstående citater fortæller om en klar holdning og overbevisning om, hvad TEC bidrager 

med. Holdningen ses både hos de øvrige interviewede medarbejdere, men også hos ledelsen. Det 

er igen noget, der peger på en høj grad af indoktrinering, som dog er forventelig i det professionelle 

bureaukrati (Mintzberg, 1980, s. 325). 

Hvad angår træning eller uddannelse af medarbejderne ligger medarbejdernes træningsforløb i høj 

grad før, de blev ansat hos TEC. Faglærerne har alle en fortid inden for deres erhverv og dermed en 

lang træning i de enkelte håndværk. Salgsafdelingen har i høj grad akademiske uddannelser og 

kommer med en mere organisatorisk professionel baggrund (Bilag 12- Tidligere AR opgave).  

Der eksisterer en høj grad af træning hos den udførende del af TEC. Går vi lidt længere oppe i 

organisationen hos ledelsen, er træning ikke på samme måde i fokus. Her er det indoktrineringen, 

der anses som værende vigtig. Her bliver det ikke i nogen af interviewene omtalt, at ledelsen på 

hverken mellemleder eller topledelsesniveau har behov for træning eller lignende, hvorimod det 

bliver omtalt, at faglærerne og salgsafdelingen begge skal lære og vænne sig til nye måder at arbejde 

på (Interview med øverste direktør, bilag 6). Der bliver her lagt op til yderligere træning/uddannelse 

af medarbejdere i den udførende del, hvorimod der ikke bliver taget stilling til den resterende del 

af organisationen.  

Horisontal og vertikal decentralisering 

Der er i TEC en høj grad af både horisontal og vertikal decentralisering. En stor del af magten gives 

ned gennem organisationen og topledelsen er helt bevidst om, at de ikke skal sidde med alle 

beslutningerne (Interview med øverste direktør, bilag 6). Det ses tydeligt hos både faglærerne og 

salgskonsulenterne, at de alle har meget stor selvbestemmelse og selv bærer en stor del af ansvaret 

for deres respektive arbejdsområder. Faglærerne har ansvaret for eleverne, og at de kommer 

igennem uddannelsen samt får bygget de rette kompetencer på. Salgsafdelingen har en række 
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KPI’er, som de skal opfylde og derigennem sikre, at der er virksomheder til at udbyde lærepladser 

til eleverne. Hvordan og hvorledes de hver især kommer i mål med deres opgaver, forventes de selv 

at sikre. En udfordring ved den store grad af decentralisering ser vi via interviewene, når vi forsøger 

at finde svar på hvem, der har ansvaret for, at en elev får en læreplads. Her er svarene meget 

forskellige. De går helt fra, at det er eleven selv til en uddannelsesleder, som pegede på sig selv 

(Bilag 11 interview med uddannelsesleder). Ansvaret er altså givet videre horisontalt og også 

vertikalt i organisationen, men der ses her, at der en diskrepans mellem, hvor man øverst i 

organisationen tror, at ansvaret ligger, og hvad der bliver svaret i den udøvende del af 

organisationen. Svarene var forskellige i alle ovennævnte interviews, der blev lavet med salg, 

faglærerne og mellemlederne.  

Det professionelle bureaukrati fungerer ved en høj grad af horisontal decentralisering, men det er 

vigtigt, at der er en klar fordeling af magten og ansvaret for de enkelte opgaver. Der er også vigtigt, 

at der er en vis styring og kontrol med den vertikale decentralisering (Mintzberg 1980, s. 327). 

Analysen viser dermed, at der er et behov for en større centralisering på det vertikale niveau. 

5.1.3. Situationsfaktorerne 

Under interviewene var der gennem dem alle fokus på at forstå, hvordan medarbejderne arbejder 

i dag. Både fagligt men også hvilke tekniske platforme de benytter og støtter sig op af. Det var for 

at få en klar forståelse og indblik i, hvad der fungerer og ikke fungerer for dem. – både rent 

strukturelt, men også på mikroniveau, som det efterfølgende afsnit behandler (Interviewguides, 

bilag 2 og 3). Faglærerne og salgskonsulenterne berettede alle om, hvordan arbejdet foregår, som 

beskrevet i den foregående analyse. Vi fandt et komplekst arbejdsmiljø med mange eksterne 

faktorer, herunder skiftende forventninger og løbende politiske reguleringer. Alt denne 

kompleksitet foregår dog i en ellers konstant tilværelse, direkte udledt af det at være en 

uddannelsesinstitution. TEC har en løbende gennemstrømning af elever, og det konstante flow 

sikrer også en vis form for kontinuitet. Det bekræfter, at vi har med et professionelt bureaukrati at 

gøre, og at TEC følger den rette organisationsstruktur (Mintzberg, H.; 1980, s.327). 

Der er en bred vifte af IT-systemer og diverse platforme, som understøtter den udøvende del hos 

TEC, men der er et meget blandet kendskab til dem. Alle interviewpersoner nævner nemlig mange 
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forskellige IT-platforme, som eleverne kan søge lærepladser igennem. Nogle er mere anvendte end 

andre (Interview med salgskonsulent 1, bilag 9): 

”…Itslearning.dk, Praktikpladsen.dk etc…” 

Der er blandt salgsafdelingen og faglærerne en bred enighed om, at der mangler ensretning omkring 

de forskellige platforme der bruges. Der er mulighed for at bruge alt for mange forskellige platforme, 

som pt. munder ud i, at intet af det bliver brugt som tiltænkt (Interviews med faglærere og 

salgskonsulenter, bilag 7-11). De forskellige platforme virker ikke efter hensigten og ender dermed 

med at blive regulerende for medarbejdernes udførsel af deres opgaver, snarere end platformene 

fungerer et hjælpeværktøj.  

Der er i trepartsaftalen valgt, at Praktikpladsen.dk skal være portalen, som elever og virksomheder 

skal bruge fremadrettet. Hvad den indebærer nu, og hvad der ligger af planlagte ændringer og tiltag 

for denne, ved vi ikke.  

Både faglærerne og salgskonsulenterne efterspurgte en mulighed for at finde en oversigt over 

antallet af elever, der har en læreplads samt hvilke virksomheder, der mangler og hvilke, der har 

lavet en aftale med en eller flere elever (Interviews med faglærere og salgskonsulenter, bilag 7-11). 

De skal i dag koordinere internt, hvilket modsiger organisationens struktur. Medarbejderne vil i 

denne type organisation have et behov for en stor grad af autonomi. Når de ikke kan finde sådanne 

statistikker, oplever de, at systemerne begrænser dem og tvinger dem ud i gensidig tilpasning som 

koordineringsform, hvilket, jf. Mintzbergs teori, vil føre til en følelse af afmagt. Vi ser her, at grundet 

en vigtig situationsfaktor divergerer i forhold til, hvad vi, jf. teorien, måtte forvente, oplever 

medarbejderne på tværs en begrænsning, som gør, at de skal koordinere anderledes. De mister en 

del af deres autonomi og begynder at organisere sig som et maskinbureaukrati (Mintzberg, H.; 1980, 

s.330 + 332-335), som hverken passer på organisationen, TECs grundforståelse eller de typer af 

medarbejdere, som vi ser i organisationen. 

5.2. Opsamling 

Den vigtigste koordineringsmekanisme er standardisering af færdigheder, og at folk har en 

baggrund, som gør, at de vil agere ens under ens vilkår. Men vilkårene er ikke ens, og der bliver ikke 

sendt en klar besked ned igennem organisationen om, hvordan opgaverne skal løses. 
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Her går det galt mellem salgschefen og uddannelseslederen, hvor salgschefen er ansvarlig for 

opgaven med at skabe forandringen for trepartsaftalen – men da der ikke er klare linjer ender 

uddannelseslederen med at kaste sig ud i egne initiativer, uden salgschefen er bekendt med dette.  

Når vi ser nærmere på designparametrene, vil man forvente, at de alle har en høj grad af valgfrihed 

omkring, hvordan de løser deres respektive opgaver (horisontal jobspecialisering). Det bekræfter 

vores interviews også, at der er. Der er dog hos faglærerne også en stor grad af frihed i forhold til 

hvilke opgaver, der løses. Her refereres til det pædagogiske aspekt med “dannelsen” af eleverne og 

det at finde en læreplads, eller om faglæreren blot mener, at eleven f.eks. skal kunne lappe en cykel. 

Faglærerne bestemmer selv hvilke opgaver, der løses (høj grad af vertikal jobspecialisering). Det er 

der ikke på samme måde hos salg, hvor der er KPI’er, som sætter et fokus på de mål, de skal nå.  

Hvad angår træning og indoktrinering ser vi, at størstedelen af både salgskonsulenterne og 

faglærernes træning (uddannelse) ligger uden for organisationen, og at der ikke er meget internt 

træning eller uddannelse.  

Selve indoktrineringen består i en stærk forståelse omkring det, som de kalder at blive ”TEC-

ifiseret”. Nogen er endnu ikke blevet det, mens der er andre, der henviser til, at det bliver man. Der 

er altså klare holdninger om det at være medarbejder og derigennem også holdninger til eksterne 

virksomheder.  

Teorien forventer, at der vil være en høj grad af både horisontal og vertikal decentralisering. Altså 

at magten i vid udstrækning gives fri på begge led i organisationen. Det viser vores data også, at der 

er hos TEC, men der ses også et behov for, at der er en større styring. Det kan være en mulighed, at 

styringen kommer gennem jobspecialiseringen for at sikre en ensartethed.  

Situationsfaktorerne fortæller om de eksterne forhold, og herunder også IT-platforme, som 

benyttes i organisationen. Her beskriver medarbejderne, hvordan de har en masse systemer, men 

ikke bruger mange af dem, samt hvordan flere efterspørger at kunne se status på eleverne, og om 

de er kommet i mål med en læreplads. Grundet manglen på dette ser vi, at medarbejderne mister 

en stor grad af deres autonomi, da de nu pludselig skal til at koordinere på tværs (salgsafdelingen 

og faglærerne), hvilket ikke er den koordineringsmekanisme, som man ville forvente, eller som 

fungerer bedst i et professionelt bureaukrati.  
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5.3. Analyse af meningsskabelse med Karl Weick 

Efter vores dataindsamling og kodning blev vi klogere på vores underliggende problemer. Analysen 

med Weick skal belyse individet, som er vores 2. del af analysen og skal besvare 2 ud af de 3 

underliggende problemer, der kom til syne ud fra vores data. De underliggende problemer, som 

bliver besvaret, ses nedenfor: 

2. ”Fælles diskurs: Fælles mønster omkring manglende retning og diskurser. Herunder 

manglende kommunikation omkring den nye trepartsaftale, samt hvad kerneopgaven er, og 

hvordan den skal opnås. De nævner alle, at der er manglende synlighed fra ledelsen.” 

3. ”Mistillid til forandring: Der nævnes mange episoder fra tidligere forsøg fra ledelsen med at 

skabe forandringer – uden held.” 

Vi så her en manglende forståelse og retning hos de enkelte medarbejdere. Det vil sige, at de ikke 

havde følelsen af, hvad deres klare kerneopgave var (Bilag 7,8,9 og 10). Dette blev endnu mere 

synligt, når vi snakkede om vores problemstilling i forhold til eleverne, hvor faglærerne og 

salgskonsulenterne var i tvivl om, hvem der havde ansvaret for, at eleven faktisk fik en læreplads.  

For at blive klogere på ovenstående bruger vi begrebet meningsskabelse. Weick er en meget 

kompleks teoretiker, og derfor anskuer vi hans begreber som en tilgang og ikke en opskrift. Derfor 

er udgangspunktet i meningsskabelse, at det ikke er noget, ledelsen på TEC bare kan kommunikere 

ud og påvirke direkte. Vi ved dog fra Weick, at meningsskabelse sker i relationen mellem mennesker, 

og Weick mener, at mening først skabes hos medarbejderne, når de bliver en aktiv del af processen 

(Hammer & Høpner, 2019, Kap. 5). Derfor vil vi i analysen have fokus på, om ledelsen får skabt disse 

rammer for medarbejderne. Weick mener, at det er en kontinuerlig proces, da meningsskabelse 

sker ubevidst, og vi hele tiden prøver at skabe mening i det, vi oplever (Hammer & Høpner, 2019, 

Kap. 10 S.173). For at udarbejde vores analyse af individet og blive klogere på begrebet 

meningsskabelse, ser vi nærmere på de 7 karakteristika, som Weick benytter til at forklare begrebet: 
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Medarbejderne på TEC prøver at skabe 

mening i det, de oplever, og for at blive 

klogere på denne proces benytter vi som 

nævnt Weicks 7 karakteristika som ses i figur 

3. De kan give os den største forståelse af de 

forskelligheder, der er mellem faglærer, 

salgskonsulenterne og ledelsen, og hvordan 

de hver især skaber mening. Relationerne 

mellem vores aktører spiller en stor rolle i 

skabelse af mening:  

“Meningsskabelse er aldrig ensomt, for hvad der sker inden i os er afhængigt af andre.”   (Hammer 

& Høpner, 2019, Kap. 5) 

5.3.1. Den sociale proces i at skabe mening    

Vores ene faglærer fortæller, at han ikke er bekendt med, hvordan hans kolleger arbejder med 

eleverne i forbindelse med at finde en læreplads. Han fortæller yderligere, at han ikke er bekendt 

med nogen retningslinjer på det område, og skulle der være nogen, har han ikke fået dem oplyst af 

hverken kolleger eller ledelsen (Bilag 7). Denne udtalelse fortæller os, at der ikke er en daglig dialog 

blandt kollegerne om, hvordan man arbejder med denne opgave, samtidig med at det ikke er klart, 

hvordan ledelsen ønsker, der skal arbejdes med eleverne, og hvordan de får en læreplads. I vores 

interview med faglærernes nærmeste leder, som vi omtaler som uddannelseslederen, fik vi dog et 

andet indtryk. Han udtalte, at faglærerne gjorde det, de skulle med eleverne, og det var 

virksomhederne, som skulle være med til at løse vores problemstilling og tage et større ansvar (Bilag 

11 – Interview med uddannelsesleder). 

”Jeg ved ikke, hvordan andre arbejder, og jeg er ikke bekendt med nogle regler på området, men 

jeg har påtaget mig ansvaret.” (Bilag 7 – Interview med faglærer) 

Det er interessant, at den overfor nævnte faglærer næsten altid får sine elever ud i en læreplads, 

og at han ikke har størstedelen af sit fokus på det faglige (Case ejer) & (Bilag 7). Det kan antyde, at 

der er en forkert fortolkning fra lederens side i forhold til, hvad der skal til for, at eleverne får en 

læreplads.  

Figur 3 - De syv karakteristika (researchgate.net) 
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Weick tror på, at mening skabes i samtaler og samvær, og at vores meninger påvirkes af andres 

(Hammer & Høpner, 2019, Kap. 5). Set i dette perspektiv er dialogen om opgaven med elevernes 

lærepladssøgning vigtig. Det er ikke nødvendigvis, fordi de skal arbejde ens men have en fælles 

dialog og deling af deres meninger. De ville derigennem påvirke hinanden, når meningen deles. En 

vigtig faktor – hvis vi følger Weick, som opfordrer til samvær og interaktion – er at kigge på de 

rammer, som organisationen skaber omkring disse processer. Vores respondent ovenfor oplyser, at 

man ikke har dialog omkring eleverne og deres lærepladssøgning på fælles afdelingsmøder (Bilag 7 

– Interview med faglærer). Heller ikke hvor mange elever, der stadig mangler at finde en læreplads. 

Her hentyder Weick til, at organisationen skal skabe rammer, der opfordrer til dialog om det, man 

ønsker at skabe mening om. Det henviser også til de sociale rammer, som skal skabes. (Hammer & 

Høpner, 2019, Kap. 5) Erhvervsuddannelser er kendt for deres faglighed, og det er en kendt 

forståelse på TEC. Det er derfor, det der fylder på afdelingsmøder og i de daglige dialoger (Bilag 6 – 

Interview med øverste direktør). Det viser, at TEC kommunikerer ud til organisationen og anser 

fagligheden som værende vigtig, og det kan tyde på, at ledelsen ikke har kommunikeret ud i samme 

omfang om lærepladssøgning endnu. Det kan skyldes, at det før trepartsaftalen ikke var klart hvis 

ansvar, det var. Det er det nu blevet, og det er fremover erhvervsskolerne, der skal løfte denne 

opgave (Bilag 1 - Trepartsaftalen). 

Vores tidsperspektiv er den periode, der ligger forud for, at treparten træder i kraft i januar 2022. 

Det vil sige, at organisationen siden november 2020, hvor aftalen blev offentliggjort, og indtil vi 

indsamlede data i februar og marts, har haft tid til at kommunikere med medarbejderne. De 

faglærere vi interviewede var ikke bekendte med den nye trepartsaftale, og hvad det betød for dem. 

De havde endnu ikke modtaget nogle informationer fra ledelsen (Bilag 7 og 8). Når vi skal vurdere 

fundamentet hos faglærerne og salgskonsulenterne i forbindelse med de forandringer, 

trepartsaftalen indebærer, er det en stor beslutning, at ledelsen ikke vælger at kommunikere noget 

ud, da aftalen kom i november 2020. Aftalen er et offentligt dokument og indholdet i aftalen vil stille 

nogle medarbejdere med mange spørgsmål omkring deres daglige arbejde. Finder de ingen svar fra 

ledelsen, begynder de at skabe deres egen mening omkring det, de læser i aftalen.  

I vores interview med faglærernes nærmeste leder oplyser han, at 2 faglærere allerede deltager i 

initiativer i forbindelse med at nå målene i trepartsaftalen (Bilag 11 – Interview uddannelsesleder). 

Når lederen ikke har kommunikeret bredt ud til faglærerne omkring trepartsaftalen, og der allerede 
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er søsat initiativer, er der mulighed for, at der skabes en mening, som ikke er hensigtsmæssig for 

ledelsen. Ikke at kommunikere er også en form for kommunikation (Pearce, 2005 s. 31). Der er nu 

en risiko for, at den ene gruppe medarbejdere hører om det og derfor ikke føler sig inkluderede. Det 

vil de prøve at skabe mening i, og vi antager, at den mening, der vil skabes under ovenstående vilkår, 

ikke vil hjælpe ledelsen tættere på målene i trepartsaftalen.  

Efterfølgende har vi haft en dialog med uddannelseschefen, som er over uddannelseslederen, samt 

salgschefen. De har det overordnede ansvar for, at treparten bliver implementeret på tværs af TEC. 

Ingen af de ovenstående ledere var bevidste om, at disse initiativer allerede var søsat (Case ejer & 

bilag 4). 

5.3.2. Identitet 

Når vi ønsker at blive klogere på, hvordan mening skabes, har Weick identitet med som en af sine 7 

elementer. Han tror på, at meningsskabelse skabes ud fra identitet. Mennesker indeholder mange 

forskellige holdninger, og derfor er den måde, vi danner mening på, betinget af hvilken situation 

man befinder sig i, og hvilke roller man vælger at indtage. Det kan være lederrollen, offerrollen og 

lignende. Det betyder også, at de samme mennesker i samme situation kan opleve den meget 

forskelligt alt efter hvilken rolle, de indtager (Hammer & Høpner, 2019, Kap. 5).  

Weick understreger, at meningsskabelsen sker i situationen, og at individet tager udgangspunkt i 

”hvad betyder dette for mig” (Hammer & Høpner, 2019, Kap. 5). Med det for øje ses der en klar 

sammenhæng mellem, hvordan vi opfatter os selv, og hvordan vi skaber mening med vores 

omverden. Det spejles derefter tilbage til os selv, og vi skaber nye meninger. Derfor er 

meningsskabelse og forandring noget, der foregår hele tiden (Hammer & Høpner, 2019, Kap. 10 s. 

173). Det leder os hen til spørgsmål som går på, hvordan TEC er med til at skabe medarbejdernes 

identitet, og om de har følelsen af at være en del af et større fællesskab. Hvilke selvbilleder og 

selvbeskrivelser skaber TEC omkring sig selv? Her udtaler en salgskonsulent følgende (Bilag 10): 

”Jeg giver besked til faglærerne, hvis jeg har et jobopslag, men virksomhederne modtager ingen 

ansøgninger.” 

”… i sidste ende er det vel elevens eget ansvar at finde en læreplads.” 

Det nævnes i indledningen, at salgsafdelingen består af flere tidligere faglærere, som har hørt under 

uddannelsesområderne. De sidste to år er der kommet nye salgskonsulenter til. Ud fra vores data 
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ser vi et klart mønster af, at de medarbejdere, der har været på TEC inden salgsafdelingen blev 

stiftet, har et tættere samarbejde med faglærerne og eleverne, end de nyeste ansatte har (Bilag 12- 

Tidligere AR opgave). Det kan ligge til grund herfor, at den tidligere salgschef ikke ønskede, at 

salgskonsulenterne havde kontakt med faglærere og elever, men skulle fokusere på 

virksomhederne og skabe flere lærepladser den vej igennem (Case-ejer). Dette resulterer i, at der 

bliver skabt mange forskellige meninger blandt salgskonsulenterne. Weick nævner, at det er vigtigt, 

at medarbejderne føler sig som en del af et større fællesskab. TEC har været med til at skabe de 

identiteter, der lå i de tidligere jobbeskrivelser, hvor samarbejdet med eleverne og faglærerne var 

tilladt, hvilket ikke er noget, de nyansatte oplever som værende en del af jobbet. Det gør, at der i 

dag er meget forskellige opfattelser af, hvad kerneopgaven er, og hvordan den løftes. Der er ikke 

etableret et samarbejde mellem nye salgskonsulenter og faglærerne, da de ikke har nogle sociale 

relationer, og de derfor ikke har fået skabt en fælles forståelse af, hvordan opgaverne skal løses 

(Case-ejer og bilag 10 interview med salgskonsulent).  

Vi mennesker identificerer os selv med vores job, og det er en stor del af vores identitet. Derfor er 

TECs eget selvbillede og selvbeskrivelser relevante. TECs DNA er bundet op på deres grundforståelse 

(TEC.dk), hvori der er fokus på faglighed, rummelighed og pædagogik. Grundforståelsen blev skabt 

for 2 år siden, og flere af vores respondenter kendte ikke præcist til, hvad det var (Bilag 8 og 10). 

Dette indikerer for os, at TEC ikke har fået skabt det selvbillede, som de ønsker, deres medarbejdere 

skal have omkring organisationen. Hvis TEC ikke formår at få skabt selvbilledet, vil hver enkelt 

medarbejder skabe sit eget. Det betyder, at ledelsen ikke er med til at præge meningsskabelsen, og 

det kan betyde, at der bliver skabt mange forskellige meninger omkring organisationens DNA og 

selvbillede.  

5.3.3. Retrospektiv 

Vi skaber mening med en begivenhed efter, at den har fundet sted. ”Hvordan kan jeg vide, hvad jeg 

tænker, før jeg ser, hvad jeg siger og gør.” (Hammer & Høpner, 2019, Kap. 5 citat af Weick 1979 s. 

133) 

Meningsskabelse skabes bagudrettet, og medarbejdere med høj anciennitet har mange 

bagudrettede begivenheder, der kan få opmærksomhed. Efter noget er sket, begynder mennesket 

at reflektere og fortolke sine egne handlinger, og her forsøges der at skabe struktur over 

handlingerne i form af en rød tråd. Derfor skabes meninger ud fra erindringer, hvor noget huskes 
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rigtig godt, og noget andet glemmes. Derfor er det vigtigt, at vi ifølge Weicks perspektiv ikke skal 

have fokus på begivenhederne, men på den opmærksomhed begivenhederne tillægges (Hammer & 

Høpner, 2019, Kap. 5).  

Der ligger rigtig meget forforståelse hos vores respondenter. Det ses især hos dem, der har været 

ansat i organisationen længe. For nyere medarbejdere er det et tidligere forsøg på forandring, der 

får meget opmærksomhed samt afskedigelsen af den tidligere salgschef (Case-ejer):   

”Jeg har været her i over 20 år, og de sidste 5 år har jeg haft 3 forskellige ledere, der ville ændre 

det hele, så jeg vil se det ske.” (Bilag 12- Tidligere AR opgave) 

TEC er som tidligere nævnt en offentlig organisation, som er underlagt de trepartsaftaler der 

offentliggøres løbende. Det gør, at TEC konstant vil være en organisation i forandring, da de skal 

leve op til de krav, der stilles til dem. Man kan dog tydeligt spore manglende tro på ledelsen hos 

medarbejderne på tværs af vores respondenter (Bilag 7,8,9,10). Siden salgsorganisationen blev 

stiftet i 2018, er det nu den anden leder i rækken, der skal i gang med at ændre afdelingen. Dette 

er vigtig viden, når vi skal vurdere medarbejdernes parathed for endnu en omfattende forandring. 

Vi ser også en stor forandring på medarbejdernes titler. De har heddet virksomhedskonsulenter og 

hedder nu salgskonsulenter, hvilken er en titel, som ikke alle kan identificere sig med:  

”Det er jo ikke klemmer, vi sælger” (Bilag 12- Tidligere AR opgave) 

Denne sætning blev udtalt af den øverste direktør og er en sætning, der tit nævnes internt blandt 

medarbejderne. Her bliver det nævnt, når titlen salgskonsulent bliver diskuteret. Medarbejderne 

sidder med en følelse af, at deres titel ikke passer til deres arbejde, og de ser sig selv som vejledere 

for virksomheden og ikke som en sælger. Situationen her viser, at der ligger en klar forforståelse i 

ordet sælger hos nogle medarbejdere. Det kan antages, at medarbejderne har en klar mening om, 

hvad en sælger er og hvilke job, de udfylder, og det kan de ikke identificere sig med. Det er tydeligt 

at se, at det for nogle medarbejdere betyder meget, da de har ændret deres signatur på deres mail 

til virksomhedskonsulent og ikke salgskonsulent (Case-ejer). Her kommer retroperspektivet og 

identiteten til syne, da det er medarbejdere med lang anciennitet, der har nogle værdier og en 

forforståelse knyttet til deres identitet.  

Udmeldingen til medarbejderne omkring trepartsaftalen er meget forskellig. Alle salgskonsulenter 

kendte til den nye aftale, da den nye salgschef har kommunikeret dette ud og understreget, at der 



Maj Almfort Bilstrup Organisationsforandring og innovation 03.05.2021 
Mads Nuno G. Karlsen  

 46 af 78 

løbende ville komme informationer (Bilag 9 – Interview med salgskonsulent). På faglærersiden 

oplevede vi, at vores respondenter ikke kendte til den nye aftale. Blandt faglærerne kunne der 

spores en vis mistillid, fordi de tit føler, at de ikke bliver inkluderet, og at de tiltag, der kommer, 

aldrig bliver implementerede eller har en effekt (Bilag 7 og 8 – Interview med faglærer). 

5.3.4. Meningsskabelse kan påvirkes af ledetråde  

Weick mener, at menneskers mening påvirkes ud fra de mange små ledetråde, som man oplever 

hver dag (Hammer & Høpner, 2019, Kap. 5). Set fra et ledelsesperspektiv er det derfor en mulighed 

at skabe disse ledetråde via handlinger og kommunikation. Flere teoretikere, herunder John Kotter, 

understreger vigtigheden af, at lederen skal ”walk the talk” (Kotter, 1995, s. 136). Denne tilgang 

udfordrer Weick og siger, at hvis lederen først handlede og derefter kommunikerede, hvad de havde 

handlet, ville mange ledere undgå mistillid blandt deres medarbejdere (Hammer & Høpner, 2019, 

Kap. 5). I vores interview er der et generelt mønster, at medarbejderne ikke mener, der er handling 

bag ledernes ord, og de efterspørger handling (Bilag 7, 8, 9 og 10). Ledetråde kan også benyttes til 

at skabe mening om, hvordan man oplever succes i denne organisation, og det kan være vigtigt at 

vise over for nye medarbejdere. Organisationsforandringer, magtkampe og uklare forventninger til 

medarbejderne har præget TEC i flere år (Bilag 12- Tidligere AR opgave). Under disse forhold bliver 

ledetrådene ofte uklare og tvetydige, og det kan øge mistilliden og mistrivsel hos medarbejderne, 

som det også er set hos TEC (TEC.dk).  

5.3.5. Meningsskabelse er en kontinuerlig proces 

Meningsskabelse skabes hele tiden, det stopper aldrig og begynder aldrig, og det er en kontinuerlig 

proces, som hele tiden er i gang. På TEC kommer nye mennesker til, og nye projekter startes op, og 

herunder udvælges nye ledetråde, og mening skabes undervejs i processen (Hammer & Høpner, 

2019, Kap. 5). Medarbejderne på TEC oplever hele tiden nye situationer og med implementeringen 

af den nye trepartsaftale, vil de yderligere blive sat i nye situationer. Her vil de så blive nødt til at 

handle ud fra intuition og tidligere erfaringer med lignende situationer. For at vi kan anbefale 

handlemuligheder og implementering af dette og vurdere det nuværende fundament for 

forandring, ser vi på, hvordan medarbejderne tidligere har reageret og skabt mening om 

forstyrrelser, herunder nye strukturer nye opgaver. Det vil sige: Noget, der kræver, at der skabes ny 

mening.  
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I vores interviews spurgte vi ind til strukturer og arbejdsprocesser, og der tegnede sig et fælles 

mønster, at der var tvivl om struktur og arbejdsopgaver. Her er der bl.a. en salgskonsulent, der 

udtaler (Bilag 10): 

”Der kommer så mange ændringer, at jeg ikke kan følge med, så jeg gør, hvad jeg plejer.” 

På TEC er der rigtig mange forskellige IT-systemer, som kan mange forskellige ting. Vi er bekendt 

med implementering af et CRM-system, som startede samtidigt med stiftelsen af salgsafdelingen. 

For at se hvordan medarbejderne i salgsafdelingen håndterer nye tiltag, har vi fået adgang til en 

spørgeskemaundersøgelse omkring brugen af det system (Bilag 1). Undersøgelsen viste, at alle 

medarbejdere brugte systemet, og størstedelen så sig selv som en stærk bruger af IT. Der herskede 

dog tvivl om, hvorfor systemet skulle bruges, og hvad systemet kunne hjælpe den enkelte 

medarbejder med i deres hverdag. Tolker vi på dette, kan vi antage, at salgsafdelingen generelt er 

gode til at tage imod nye tiltag, men det er vigtigt, at der bliver skabt en mening med handlingen, 

da det er det, der er med til at skabe en fælles forståelse for medarbejderne: 

”Jeg sender ikke mails til faglærerne mere, for de svarer ikke.” (Bilag 10 – Interview med 

salgskonsulent) 

Der er situationer, hvor medarbejdere ikke modtager svar på mails og henvendelser omkring 

jobopslag og lærepladssøgning. Dette er, ifølge Weick, også en form for handling, da sprog er 

handling, og intet sprog også er en handling (Hammer & Høpner, 2019, Kap. 5). Da salgsafdelingen 

kom til, ændrede man strukturen mellem salg og faglærerne, og ovenstående udtalelse kan antyde, 

at faglærerne har svært ved at skabe mening i denne forstyrrelse og forandring. Dette kan skyldes, 

at ledelsen ikke har været god nok til at skabe et vedvarende sammenhæng for medarbejderne i 

organisationen.  

5.3.6. Få aktiviteterne til at give mening 

En vigtig del af Weicks tilgang ligger i handlingerne og i inddragelsen, og i at der bliver skabt en god 

grund for, hvorfor forskellige aktiviteter skal foregå. Der er også fokus på kommunikation i form af 

metaforer og ved at få skabt en god historie. Historier kan være med til vække følelser hos 

medarbejderne, så de skaber mening ud fra dette, og det skaber incitament for efterfølgende 

handling.  
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Med handlinger og inddragelse af medarbejdere ser vi, at den nye salgschef har et stort fokus på at 

inddrage medarbejderne i de forandringer, som hun ønsker at skabe. Det gøres ved at nedsætte 

forskellige arbejdsgrupper, der hver især får til opgave at undersøge en problemstilling og herefter 

dele det på afdelingsmøder med resten af afdelingen (Case-ejer).  

Hos uddannelseslederen så vi eksemplet fra tidligere med, at han har inddraget nogle faglærere i at 

implementere nye tiltag, som skal hjælpe med at løse trepartsaftalen (Bilag 11).  

Derfor er vi dykket ned i hvilke historier, der eksisterer og hvilke myter, vi har observeret i vores 

samarbejde med organisationen. Der hersker flere historier om, at TEC er en erhvervsskole, hvor 

jobcentrene sender folk hen, de ikke ved, hvor de ellers skal sende hen, og at der ikke stilles krav til 

eleverne (Bilag 10 – Interview med salgskonsulent). Historier og myter som denne gør det svært for 

ledelsen at skabe en diskurs, der rammesætter TECs grundforståelse (TEC.dk), hvor kvalitet og 

faglighed vægter højt. Ledelsen benytter i dag intranettet og fællesmøder til at dele de gode 

historier. Der skal dog mange gode historier til for at opveje en dårlig, så derfor er det vigtigt, at der 

er en kontinuerlighed i de gode historier. Det er vigtigt, at historierne er troværdige, og at 

medarbejderne kan genkende noget fra historierne. Det vil gøre, at de vil se organisationen mere 

troværdig med tiden, og det vil gøre, at de bedre tager nye strategier til sig. Vores data viser, at TEC 

ikke formår at få skabt handling i deres aktiviteter, og flere medarbejdere udtaler, at ”der holdes 

møder for at holde et nyt møde”, og ”hvorfor skulle vi deltage i dette” (Case-ejer – løst citeret). Her 

ses det, at ledelsen, der afholder møderne, ikke formår at få sat en synlig dagsorden og gøre det 

synligt, hvad formålet er med mødet og aktiviteterne.  

5.3.7. Der skal skabes i handlingen  

Det sidste punkt i Weicks 7 karakteristika er ”enactment”, som betyder handlen imens vi tænker. 

Her kan vi igen fremhæve pointen med, at lederne skal “walk and then talk”. Meningsskabelse er 

ikke kun fortolkning og tanker. Det er også, at menneskers handlinger er med til at påvirke de 

omgivelser, vi befinder os i. Når vi snakker om handling, leder det os med lederperspektiv hen imod 

facilitering. Her ses det tidligere i TEC, at ledelsen har haft et ønske om at styre medarbejderne ved 

at sætte stramme retningslinjer op. For eksempel at salgskonsulenter ikke måtte have kontakt til 

faglærere og elever. Her siger Weick, at ledelsen i stedet skulle facilitere måden, hvorpå 

medarbejderne skaber mening om organisationen og derigennem være med til at påvirke de sociale 
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relationer, der skaber meningsskabelse for det enkelte individ. Ledelsen skal her proaktivt kunne 

skabe en mening med det, der sker, og ikke kun kunne forstå de sociale relationer, der er til stede. 

Ledelsens ønskede mening kan derfor ikke påtvinges medarbejderne, og det kræver, at holdninger 

og meninger diskuteres, og at der skabes refleksion hos den enkelte, så de skaber mening med deres 

egne holdninger. 

5.4. Opsamling 

Som vi beskrev i begyndelsen ville vi belyse de to underliggende problemer fra et individperspektiv 

via brugen af Weicks begreb om meningsskabelse. Efter vores analyse er vi blevet klogere på 

følgende omkring hver problemstilling:  

2. Fælles diskurs: Fælles mønster omkring manglende retning og diskurser. Herunder manglende 

kommunikation omkring den nye trepartsaftale, samt hvad kerneopgaven er, og hvordan den 

skal opnås. De nævner alle, at der er manglende synlighed fra ledelsen. 

Weick har gennem vores analyse af individet gjort os klogere på, hvordan individet skaber mening, 

og herunder hvilke rammer ledelsen skal skabe for præge den mening der skabes af det enkelte 

individ.  

I vores analyse blev vi opmærksomme på, at ledelsen skulle afholde deres indledende strategimøde 

i marts. Vi fandt ud af, at salgschefen og uddannelseslederen arbejdede meget forskelligt med 

kommunikation og det at skabe rammerne overfor deres medarbejdere. Salgschefen har fokus på 

at skabe mulighederne for sociale relationer via arbejdsgrupper, fællesmøder og agendaer, som 

Weick understreger er med til at skabe mening blandt salgskonsulenterne. 

Med uddannelseslederen så vi en leder, der identificerede sig stærkt med faglærerne grundet sin 

egen baggrund som faglærer. Han udtalte, at han var tilfreds med deres indsats, og de er til for at 

undervise i det faglige. Det var i stedet virksomhederne, der skulle komme mere ind i billedet med 

hensyn til eleverne (Bilag 11). Hans baggrund kan vi antage påvirker hans måde at kommunikere på 

og hans holdning til ansvarsfordelingen, da vores interviews med faglærerne viste, at der ikke var 

fokus på at få skabt rum for sociale relationer og få dialogen om lærepladsen og eleverne ind i 

hverdagen. 
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Vi iagttog en forvirring over, hvad kerneopgaven var og ansvarsfordelingen i, hvem der skulle gøre 

hvad for, at eleven fik en læreplads. Denne forvirring og uklarhed påvirker individet og deres 

identitet, hvis de ikke kunne identificere sig med sine arbejdsopgaver, som vi så med eksemplet om 

titlen ”salgskonsulent”. Da salgschefen er forholdsvis ny, skal hun have mulighed for at skabe sig et 

overblik over, hvordan ansvaret og opgaverne skal fordeles, men det er et punkt, vi anser som 

nødvendigt at løse for at organisationen kan komme videre frem mod forandring.  

3. ”Mistillid til forandring: Der nævnes mange episoder fra tidligere forsøg fra ledelsen med at 

skabe forandringer – uden held.”  

Fra vores interviews så vi en mistillid til ledelsen. Retroperspektivt var Weick med til at forklare, at 

mistilliden kunne komme fra alle de tidligere forandringsforsøg fra ledelsen. Individet skaber 

mening af det, de har oplevet tidligere, og i denne organisation ser vi både ledere og medarbejdere 

med meget lang anciennitet i organisationen. Det kan derfor være en stor udfordring at skabe en 

forandring, der lever i organisationen. Derfor er Weicks vigtigste begreb handling ”enactment”. Vi 

så manglende kommunikation og handling, da trepartsaftalen kom frem som offentligt dokument i 

november 2020 (uvm.dk). Ledelsen havde ikke en plan, allerede da aftalen kom ud, hvilket heller 

ikke kan forventes. De efterfølgende måneder valgte ledelsen dog stadigvæk ikke at kommunikere 

ud til organisationen. Ikke at kommunikere er et meget stærkt signal at sende, og ifølge Weick vil 

medarbejderne derfor skabe deres egne meninger ud fra de informationer, de selv kan finde 

omkring trepartsaftalen.  

Samtidig så vi en uddannelsesleder, der igangsatte initiativer, uden at der var en ledelsesmæssig 

enighed. Initiativer som dette, og ledere der ikke sender samme budskab, gør det sværere for 

medarbejderne at skabe mening og øger mistilliden i forhold til forandringen.  

6.1. Diskussion af organisationens Readiness 

Vi har nu kigget på organisationens struktur via Mintzberg og individet gennem Weicks begreb 

meningsskabelse. De ovenstående analyser har vist os en organisation, der har prøvet at skabe 

drastiske forandringer igennem en årrække. De står nu overfor endnu en drastisk forandring med 

kravene i den nye trepartsaftale. Tidshorisonten er kendt, og TEC har nu 8 måneder til at 

trepartsaftalen 2020 træder i kraft. Derfor er det vigtigt, at vi får undersøgt medarbejdernes 

fundament for forandring.  
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Det følgende afsnit vil indeholde en diskussion af de videnskabelige resultater, vores analyse har 

givet. Diskussionen tager afsæt i konceptet omkring Readiness (efterfølgende kaldet parathed 

overfor forandring) med det mål for øje at vurdere TECs forandringsparathed. Vurderingen skal 

bidrage til at komme med handleanbefalinger, der munder ud i at gennemføre effektive 

implementeringer af forandringer. Vi vil derfor diskutere TECs parathed overfor forandring ud fra 

de to foregående aspekter i form af strukturel parathed og det enkelte individs parathed. 

Indledningsvis vil vi kort behandle ”the message”, som er den forandring, der skal gives og handles 

på.  

6.1.1. The message 

The message anses overordnet set som værende de to punkter, vi har trukket ud af trepartsaftalen 

2020 (uvm.dk), og som danner grundlag for vores problemstilling om, hvordan ledelsen skal få skabt 

de forandringer, aftalen kræver:  

i. Der skal ved 15. undervisningsuge i grundforløbets 2. del være indgået aftaler for 60 pct. af 

eleverne.  

ii. Der skal ved 20. undervisningsuge i grundforløbets 2. del være indgået aftale for 80 pct. af 

eleverne.  

Heri ligger betydningen, at man fra øverste ledelse skal kommunikere ud, hvorfor denne forandring 

er nødvendig, og hvor der ligger en overensstemmelse med den nuværende situation (Armenakis 

mf., 1993, s. 685), kontra hvor TEC skal hen, jf. trepartsaftalen 2020 (uvm.dk). Der ligger også en 

opgave i at få skabt og få omtalt TEC og hele organisationens evne til at skabe denne forandring. 

Med det menes der ikke noget om, hvordan de kan gøre det effektivt, men nærmere om evnen til 

at skabe ændringen (Armenakis mf., 1993, s. 685). Denne besked skal kommunikeres ud og leve i 

organisationen, men måden, hvorpå den kommer til at virke og leve, kan hjælpes på vej med nogle 

forskellige virkemidler. Det kan gøres ved dragende kommunikation, aktiv deltagelse eller kontrol 

over ekstern information (Armenakis mf., 1993, s.688 og 689).  

Hvad angår den besked, der skal kommunikeres til organisationen, er vi bevidste om, at der endnu 

ikke aktivt er kommunikeret noget ud samt det tidsperspektiv, der foreligger – både fremadrettet 

men også bagudrettet. Dog er trepartsaftalen 2020 et offentligt dokument, som medarbejderne selv 

kan gå ind og granske og derigennem skabe deres egne meninger og holdninger til, hvad der står. 
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Heri ligger der derfor også et opmærksomhedspunkt, når paratheden skal vurderes, da det både 

kan blive en ulempe, at medarbejderne har mulighed for at sætte sig mere eller mindre grundigt ind 

i materialet inden.  

6.1.2. Brugen af forandringsagenter 

I vores analyse har vi identificeret tre forandringsagenter, som hver varetager deres individuelle 

områder. Det er følgende personer: 

● Salgschefen, som har det overordnet ansvar for trepartsaftalen  

● Uddannelsesleder for GF2-faglærerne  

● Ny uddannelsesleder pr. 1 marts 2021 for et mindre antal GF2-faglærere samt 

efteruddannelse vil ikke blive inddraget. 

De har alle en vigtig rolle i skabelsen af en organisation, der er klar til forandring, da det i høj grad 

er noget, som de har en direkte indflydelse på. Effekten af deres bidrag vil være direkte påvirket af 

deres troværdighed og oprigtighed, og hvordan de i høj grad formår at benytte sig af de tre 

forskellige forandringsstrategier. Ved salgschefens brug af styring med ekstern kommunikation 

forstærker hun sin troværdighed. Her skaber hun opmærksomhed omkring hendes tidligere 

formåen, og hvad hun har været med til (Case-ejer). Uddannelseslederen har en stor grad af 

legitimitet, da han tidligere har været faglærer og har en baggrund her (Case-ejer). Han har 

derigennem optjent en stor respekt blandt medarbejderne. 

Det er også meget vigtigt, at vores forandringsagenter forstår forskellen på individuel og fælles 

parathed over for forandring (Armenakis mf., 1993, s. 686). Her ligger der nogle paralleller til 

analysen gennem Weick, hvor der med Readiness ses på den parathed, der kollektivt kan skabes 

gennem de sociale relationer – i men med det faktum, at der også individuelt bliver skabt forskellige 

meninger med, hvad der kommunikeres ud. Dette vil nærmere blive berørt senere under den 

individuelle parathed.  

6.1.3. Strukturel parathed 

Vores analyse gennem Mintzberg viste, at den vigtigste koordineringsmekanisme er standardisering 

af færdigheder, som betyder, at folk med de samme kompetencer og færdigheder vil agere ens 

under ens vilkår. Men vilkårene er ikke ens, og der bliver ikke sendt en ens og klar besked ned 

igennem organisationen. Kommunikationen går f.eks. galt mellem uddannelseschefen, salgschefen 
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og uddannelseslederen. Vi ser, at uddannelseslederen implementerer opgaver omhandlende 

trepartsaftalen 2020, som salgschefen ikke er bekendt med. Da salgschefen har det overordnede 

ansvar for trepartsaftalen 2020, ser vi det som en kritisk faktor. Det skal ses i en større kontekst, at 

de implementeringer, der nu er igangsat, kan risikeres at skulle ændres. Vores data viste, at 

medarbejderne i både salgsafdelingen og faglærerne (Bilag 7,8, 9 og 10) alle var trætte af ændringer, 

der laves om, og her ser vi, at ledelsen selv skaber disse situationer. 

Der er i organisationen en høj grad af kompetencer inden for medarbejderne respektive 

fagområder, og da vi har specialiserede medarbejdere i den udførende del af organisationen, 

forventer vi også, at de besidder en vis grad af forandringsparathed. Dog ser vi modsat, at der er en 

række uoverensstemmelser i organisationen og måden, hvorpå de koordinerer på tværs. Der 

nævnes i flere interviews (Bilag 7, 9 og 10), at der er uenighed om, hvorvidt det er salgsafdelingen 

eller faglærerne, der skal løse nogle rent administrative opgaver. Her omtaler flere medarbejdere, 

at der ikke er en ens måde at løse nogle ellers meget simple administrative opgaver på. Det er bl.a. 

i kommunikationen omkring hvilke elever, der mangler en læreplads og hvilke virksomheder, der 

har ledige pladser. Disse ellers simple kommunikative opgaver anskuer flere som værende 

problematisk, og de udvikler sig af og til til mindre konflikter. Det taler ind i, at der er en form for 

hårdknude, som kan give modstand mod forandring.  

Vi ser kun enkelte eksempler på, hvordan forandringsagenterne benytter nogle af de tre 

indflydelsesstrategier, når vi ser på det strukturelle niveau. Salgschefen benytter sig af dragende 

kommunikation på et strukturelt niveau, når hun både i direkte form og i mails kommunikerer med 

sine medarbejdere. Den kommer bl.a.  til syne ved en fast mødestruktur i afdelingen, herunder faste 

mandagsmøder, afdelingsmøder og strategimøder. På de ovenstående møder kommunikerer 

salgschefen budskabet om den brændende platform ud til afdelingen, og hvorfor den skal ændres. 

Dette er med til at øge medarbejdernes parathed til forandring (Case-ejer). Medarbejderne er 

derigennem vant til at blive opdaterede og at høre om nye tiltag.  

Generelt i analysen af strukturen så vi, at der var en mangel på styring af ekstern kommunikation, 

som betød, at der ikke er nogen, der styrer diskursen. Det giver forstyrrelser i form af manglende 

og vidt forskellig meningsskabelse. Når der ikke er ensretning om, hvad salgskonsulenterne og 

faglærerne arbejder imod, samtidig med at de skal koordinere løbende imellem hinanden, 
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strukturer de forskelligt. Det er dermed med til at skabe modstand mod forandring på det kollektive 

niveau. Dette behandles i det næstkommende afsnit.  

6.1.4. Parathed på individniveau 

Ud fra analysen gennem Weick ser vi to meget forskellige tilgange fra to forandringsagenter. 

Salgschefen har en meget anerkendende ledelsesstil, som kommer til syne ved, at hun agerer meget 

naturligt i de sociale dynamikker. Der er stort fokus på at inddrage medarbejderne i de forandringer, 

som hun ønsker at skabe. Det gøres ved at nedsætte forskellige arbejdsgrupper, der hver især får til 

opgave at undersøge en problemstilling og herefter dele det på afdelingsmøder med resten af 

afdelingen (Case-ejer). Denne inddragelse af medarbejderne kan mindske modstand mod 

forandring. Salgschefen benytter her en dragende kommunikation, som er en af de 

indflydelsesstrategier, der nævnes sammen med inddragelse af medarbejderne. Ved at skabe disse 

møder og opgaver mellem medarbejderne får hun derigennem også muligheden for at deltage 

aktivt og inddragende.  

Uddannelseslederen, som har størstedelen af ansvaret for faglærerne, ser vi ikke gøre brug af aktiv 

inddragelse i samme omfang som hos salgsafdelingen. Det bekræftes i vores analyse med Weick, 

hvor en faglærer fortæller, at de ikke har en dialog om eleven og deres lærepladser på fællesmøder 

og i den daglige dialog (Bilag 7). Der er dog tegn på, at uddannelseslederen benytter en vis grad af 

aktiv inddragelse i forbindelse med de aktiviteter, der allerede var søsat i forbindelse med tiltag i 

trepartsaftalen. Her ser vi, at enkelte faglærere spiller en stor rolle (Bilag 11 – Interview med 

uddannelsesleder). Kombinationen af manglende kommunikation ud mod faglærerne, samtidig 

med at kun få er inddraget, kan skabe forvirring omkring budskabet, som ledelsen ønsker at sende. 

Vi ved fra ovenstående analyse af individet, at hver faglærer skaber sin egen mening med de 

oplevelser, de har. 

6.1.5. Overordnet parathedsvurdering 

I vurderingen af paratheden står vi overfor to forskellige afdelinger, salgsafdelingen og faglærerne, 

som begge kommer til at spille en vigtig rolle for at løse vores problemstilling. Samtidig står vi med 

to forskellige forandringsagenter, der benytter de 3 indflydelsesstrategier meget forskelligt og 

begrænset. Det er vigtigt, at vi har forskellighederne for øje, når vi videre skal arbejde videre med 

vores handleanbefalinger. Ud fra vores analyse af det strukturelle niveau og individniveauet vil vi 
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placere både TEC som organisationen i kategorien low readiness. Det samme ville gøre sig 

gældende, hvis vi skulle placere henholdsvis salgsafdelingen og faglærerne individuelt. Der er en lille 

andel af parathed at spore blandt medarbejderne sammen med en tidsfaktor, som trænger sig på, 

fordi vi ved, at organisationen skal præstere i forbindelse med den nye trepartsaftale fra januar 

2022. Selvom de to afdelinger, vi har beskæftiget os med, har været meget forskellige, vurderer vi 

stadig, at de placeres i samme kategori. Det begrundes med, at selvom det var forskellige 

begivenheder, strukturer, budskaber og meninger, der var i begge afdelinger, kiggede vi ind i hvor 

mange steder, der skulle skabes forandringer. Hvad angår tidsperspektiver er vores vurdering, at vi 

har med ”low urgency” at gøre. Altså at vi ikke bliver pressede på tid i forhold til, hvad vi ønsker at 

skabe.  

Årsagen til, at vi mener, der er en lav grad af readiness, fremgår gennem vores interviews og de 

observationer, der er gjort i organisationen. Her ved vi, at der ligger en modstand mod forandring, 

og der er flere medarbejdere i den udførende del, der omtaler, at de har prøvet det før (Bilag 7-10). 

Hvad angår low urgency er vi meget bevidste om, at en tidshorisont på 8 måneder er kort tid til at 

skabe en større og blivende forandring, men da der i trepartsaftalen er forskellige mål for, hvad der 

skal opnås i forhold til de enkelte fagområders udgangspunkt, anskuer vi dermed her perioden, hvor 

organisationen skal ændres til at blive klar. Derfor mener vi, at der er en lav grad af urgency, da 

denne forandring, vi ønsker at skabe, er at gøre organisationen klar til at indfri målene i 

trepartsaftalen og ikke, at de skal kunne indfri målene allerede om 8 måneder.  

Ved placeringen i kategorien med low readiness/low urgency vil det være behov for et aggressivt 

program (Armenakis mf., 1993, s. 692 og 693), da der skal skabes en større forandring. Derved vil 

det muligvis blive nødvendigt at skifte nogle forandringsagenter ud eller som minimum sikre, at de 

har de rette kompetencer og er troværdige og oprigtige. Her ser vi, at salgschefen er kommet til, og 

at det ud fra et readiness-perspektiv er den helt rette beslutning i forhold til kompetencerne.  

Der vil forventeligt blive både tid og plads til bruge styring med ekstern kommunikation, selvom det 

kan være tidskrævende at igangsætte. Der vil også skulle bruges aktiv inddragelse, som stemmer 

overens med vores analyse gennem Weick.  
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7. Delkonklusion 

Vi har nu gennemarbejdet vores analyse for at blive klogere på, hvorfor vores underliggende 

problem opstår, og ud fra det vil vi besvare det første underpunkt i vores overordnede 

problemformulering. 

Efter vores udførte analyseafsnit, som bestod af 3 vinkler – herunder en strukturel vinkel ved brug 

af Henry Mintzberg, individ vinkel via af Karl Weick og til sidst en diskussion og opsummering med 

brug af Readiness-begrebet af Armenakis – kom vi tættere på svaret på det første underpunkt i 

vores problemformulering nedenfor:  

Hvordan kan ledelsen lave en målrettede organisatorisk indsats, der implementerer kravene fra 

trepartsaftalen pr. 01.01.2022? 

1. Hvilke tiltag kan skabe forandringen, set fra organisationens nuværende struktur og individ 

forståelse? 

2. Hvordan skal disse organisatoriske tiltag implementeres i organisationen?  

For at vi kunne svare på det første underpunkt i vores problemformulering, undersøgte vi 

organisationens nuværende parathedstilstand med henblik på at vurdere medarbejdernes 

fundament over for forandring. Allerede i kodningen af vores data fandt vi tre underliggende 

problemer, som vi mente kunne være med til at besvare vores problemstilling. De omhandlede en 

strukturel udfordring og nogle udfordringer på individniveau og var som følger: 

1. Manglende struktur: Der er en manglende struktur på arbejdsprocesserne samt 

ansvarsfordeling mellem salgskonsulenterne og faglærerne omkring den opgave, at eleven 

skal have en læreplads. Herunder er der også udfordringer med IT-platforme, der enten ikke 

understøtter processen eller mangler.  

2. Fælles diskurs: Manglende retning og diskurser. Herunder en fælles forståelse og mere 

kommunikation fra ledelsen om, hvad kerneopgaven er, og hvordan den skal opnås. De 

nævner alle, at der er manglende synlighed og kommunikation fra ledelsen. 

3. Mistillid til forandring: Der nævnes mange episoder fra tidligere forsøg fra ledelsen med at 

skabe forandringer – uden held.  
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Det blev ud fra disse tre underliggende problemer klart, at vi ville analysere dette gennem et 

strukturelt syn via Henry Mintzberg og hans organisationsstruktur. Det skulle hjælpe os med at 

besvare det første af de underliggende problemer.  

Ud fra vores analyse af det strukturelle niveau med Mintzberg kan vi konkludere, at den vigtigste 

koordineringsmekanisme er standardisering af færdigheder hos TEC. Vi så, at medarbejderne ikke 

havde ens vilkår, selvom medarbejderne havde en baggrund der, ifølge Mintzberg, gør, at de vil 

agere ens under ens vilkår.  

Vi kan konkludere, at det ikke er tydeligt nok, hvem der har det overordnede ansvar for 

trepartsaftalen. Det er sagt blandt den øverste ledelse, at det er salgschefens ansvar, men vi så en 

uddannelsesleder igangsætte egne initiativer, uden salgschefen var bevidst omkring det. Derfor kan 

vi konkludere, at horisontal og vertikal decentralisering opleves i stort omfang i TEC, og det er, hvad 

der forventes af teorien. Derigennem kan vi konkludere, at magten gives ud i stor udstrækning. Vi 

kan samtidig konkludere, at denne uddeling af magten skaber uklarhed om, hvem der varetager 

hvilke opgaver. Der mangler altså mere styring. 

Hos faglærerne så vi også en stor grad af frihed i forhold til hvilke opgaver, der løses. Dataene viste, 

at faglærerne selv bestemmer hvilke opgaver, der løses, og dette indikerer, at der eksisterer en høj 

grad af vertikal jobspecialisering. Det så vi ikke på samme måde hos salgskonsulenterne, hvor der 

er KPI’er, som sætter fokus på de mål, de enkelte salgskonsulenter skal nå. Dette bekræfter igen en 

manglende struktur, og at der ikke arbejdes ens i den udførende del af TEC.  

Vi så en høj grad af indoktrinering, og vi kan blandt faglærerne konkludere en stærk kultur med 

begrebet ”TEC-ifiseret”, som benyttes af uddannelseslederen selv (bilag 9). Der er klare holdninger 

om, hvad begrebet indebærer, når man er medarbejder og herunder fælles holdninger til eksterne 

virksomheder. Såsom at de skal være mere aktive i at tage lærlinge ind. Hos salgsafdelingen ser vi 

en større blanding af nye og gamle medarbejdere, og derfor kan vi konkludere, at indoktrineringen 

ikke er lige så stærk for de nye medarbejdere, men at det er den vej vi antager, det vil gå.   

Ud fra situationsfaktorerne kan vi konkludere, at TEC har mange forskellige systemer, der gør det 

svært for den enkelte medarbejder at finde viden. De mister en stor grad af deres autonomi, da de 

nu pludselig skal til at koordinere på tværs af salgsafdelingen og faglærerne, som ikke er den 

koordineringsmekanisme, man ville forvente, eller som fungerer bedst i et professionelt 
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bureaukrati. Vi kan derved konkludere, at de, fordi der ikke findes et sted, hvor henholdsvis 

salgsafdelingen og faglærerne kan hente helt central information om en status på elevernes 

lærepladssøgning, tvinges i gensidig tilpasning. Dette gør, at de mister en grad af deres autonomi, 

hvilket ikke stemmer overens med det professionelle bureaukrati, som TEC er. Vi kan herigennem 

også konkludere, at der grundet dette behov for gensidig tilpasning, skabes en række konflikter som 

kunne være undgået. Valget om hvordan visse opgaver løses mellem de to afdelinger, bliver noget, 

de selv beslutter, og det giver et indtryk af en større grad af vertikal decentralisering samt 

jobspecialisering. Ved at få skabt en portal, eller mulighed, for at finde disse centrale oplysninger 

om eleverne, vil både salgsafdelingen og faglærerne komme til at opleve en større grad af autonomi, 

og dermed vil den gensidige tilpasning ikke længere være nødvendig i samme omfang. 

I vores anden fase, og de to sidste underliggende problemer vi fandt, var omdrejningspunktet 

individet. Her tog vores analyse udgangspunkt i Weicks begreb meningsskabelse og herunder hans 

7 karakteristikker. Gennem analysen fandt vi ud af, at der var en generel mangel på 

meningsskabelse på tværs af både salgskonsulenter og faglærerne. Det kunne vi se ved, at 

medarbejderne havde svært ved at skabe mening i måden, ledelsen tidligere havde prøvet at skabe 

forandring på. Gennem analysen med Weick kan vi konkludere, at fokus på mikroniveauet ikke skal 

underkendes af ledelsen på TEC, når man ønsker at skabe forandring. Hele individuniverset omkring 

identitet, og at alle mennesker tolker forskelligt, kan vi konkludere ikke er nok i fokus fra ledelsens 

side. Ledelsen får ikke skabt rummene, hvor der skabes relationer og sociale dynamikker, så 

meningsskabelsen øges.  

Analysen af vores data viste os, at de enkelte medarbejdere ikke havde samme rammer og 

betingelser for det, de skulle skabe mening i. Derfor kan vi konkludere, at de meget forskellige 

rammer og kontekster for det enkelte individ ikke øger den fælles forståelse for kerneopgaven, da 

hvert enkelt skaber mening i de rammer, de er i. 

Hos faglærerne kan vi konkludere, at den fælles kommunikation fra lederen var mangelfuld, og at 

kerneopgaven ikke var en del af den daglige dialog i afdelingen. Vores første indtryk var, at 

uddannelseslederen ikke kendte til faglærernes måde at arbejde med eleverne på helt ned på 

mikroniveau. Det undersøgte vi nærmere ved et interview, men fik her afkræftet det, vi troede. 

Faglærernes nærmeste leder så den største udfordring i, at virksomhederne ikke viste en større 

interesse, og han mente, at faglærerne passede deres job. I dette interview blev vi også bekendte 
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med uddannelseslederens baggrund som faglærer, inden han blev leder. Denne viden gav os en 

større forståelse for uddannelseslederens synspunkter.  

I salgsafdelingen så vi en historik med ledelsesskift og et stort ønske fra den øverste ledelse om at 

skabe hurtige forandringer. Ifølge Weick skaber vi mening af de tidligere oplevelser, vi har været en 

del af, og derfor havde medarbejderne med høj anciennitet mindre tiltro til endnu en ny leder, som 

igen skulle prøve at skabe forandringer i afdelingen. Med mange tidligere forandringer og flere nye 

og gamle medarbejdere kan vi konkludere, at der var tvivl omkring arbejdsopgaver og ansvar. Dette 

så vi også, når vi så på relationen mellem salgskonsulenterne og faglærerne. Der var igen usikkerhed 

og stor forskellighed i, hvordan der blev arbejdet på tværs af afdelingerne.  

Efter at have analyseret både det strukturelle niveau og organisationen på individniveau trak vi 

denne viden videre gennem analysen for at vurdere organisationens grad af parathed over for 

forandring. Her kan vi konkludere, at TEC befinder sig i low readiness og low urgency. Det mener vi, 

de gør, da vi gennem analysen så en stor grad af modstand mod forandring og en generel skepsis. 

Vi mener også, at der ud fra en tidshorisont på 8 måneder er tid nok til at forberede organisationen. 

Dette skal dog ses i lyset af, at forandringer oftest strækker sig over flere årrækker, så her mener vi, 

at de 8-6 måneder vil være nok til at gennemføre vores handleanbefalinger, der klargør 

organisationen til det videre arbejde med forandringen – men med respekt for det videre arbejde, 

der ligger i det at indfri selve målene for trepartsaftalen 2020 (uvm.dk).  

Vi kan derfor i forhold til vores problemformulering konkludere, at der skal skabes en bedre struktur 

eller en database, hvor salgsafdelingen og faglærerne kan tilgå nogle essentielle oplysninger om 

elevernes lærepladssøgning, da det vil give dem en større grad af autonomi. Det ved vi også vil skabe 

en bredere meningsskabelse, da der på den måde vil komme fælles vilkår og retning for hele 

organisationen og ikke individuelt fra afdeling til afdeling. Med måden, hvorpå denne portal eller 

database skal skabes, kan vi gennem vores analyse med readiness, samt ud fra Weicks begreb om 

meningsskabelse, konkludere, at medarbejderne skal inddrages aktivt i processen. Det mener vi, da 

der vil blive skabt rammer for, at medarbejderne kan skabe mening i et fælles forum og ud fra nogle 

ens forudsætninger. Under dette forløb vil det også være vigtigt at benytte en grad af dragende 

kommunikation for at styre diskursen under hele forløbet.  
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Ud fra organisationens nuværende situation set ud fra et strukturelt niveau og individniveau kan 

ovenstående tiltag være med til at skabe forandring i organisationen. Hvordan dette i praksis skal 

udføres, hvilket er vores andet underpunkt i problemformuleringen, vil komme i det efterfølgende 

afsnit, hvor vi præsenterer udvalgt teori samt helt konkrete ledelsesanbefalinger og 

handlemuligheder. 

8. Teori til udarbejdelse af handleanbefalinger 

Mange organisationer udarbejder utallige strategier og handleplaner i håbet om at skabe 

forandringer – men hvad er det, der gør, at mange organisationer ikke lykkedes med at få 

konverteret strategier til egentlige handlinger? Her har vi valgt at arbejde med Morten Ejlskovs 

tilgang til procesfacilitering (Ejlskov M., 2017). Udover teorien vil vi have et stort fokus på hvem, 

hvordan og hvorfor vi kommer med de anbefalinger, vi gør. Vi vil først beskrive teorien og dens 

ståsted efterfulgt af en opsummering, hvor vi behandler, hvordan teorien kan hjælpe os med at 

besvare vores problemstilling i samspil med de tidligere brugte teorier. Efterfølgende kommer vores 

konkrete handleanbefalinger, som består af en tretrinsraket. 

1. Ledelsesworkshop 

2. Ledelsesseminar  

3. Kommunikationsplan 

8.1. Introduktion til facilitering af forandringer med Morten Ejlskov 

Facilitering af forandringer er et teoretisk grundlag, der gør op med den klassiske tilgang til 

forandring, hvor vi ser organisationer som et lukket system. Vi betragter dermed hverken 

forandringer som noget, der kun kan udmøntes i top-down-processer, eller som er fuldstændig 

ukontrolleret. Her lægger facilitering sig et sted i midten og åbner op for, at der er mange positive 

aspekter i at være i midten af de to yderpunkter. 

”Facilitering er, at vi ved at bruge dynamiske metoder, skaber ejerskab for proces og resultat i 

forandringsprocessen.” (Ejlskov M, 2017 s. 139) 

En vigtig pointe i at facilitere er facilitators rolle, da den er af stor betydning for, at forandringen skal 

lykkes. Facilitatoren beskæftiger sig med to vigtige spørgsmål i forandringsprocessen: ”hvorfor” og 

”hvordan”. Vi ser, at nogle teoretikere mener, at facilitatoren kun skal arbejde med hvordan (Ejlskov 
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M., 2017 s. 137) og ikke hvorfor. Her understreger Ejlskov, at der kan opnås en stor synergieffekt 

ved at inddrage facilitatoren i spørgsmålet om hvorfor. Det kan være en ekstern konsulent, en 

medarbejder eller en leder. Når facilitatoren er med i refleksionen omkring hvorfor, er der mulighed 

for at få afklaret eventuelle problemstillinger og spørgsmål, som øverste ledelse ikke selv havde 

tænkt over. Når organisationerne vælger at bruge en facilitering af deres ønskede forandring, ser vi 

i et studie fra (Ejlskov M., 2017 s. 136) at lederne, der benytter denne tilgang, har en langt større 

chance for at lykkes end de ledere, der ikke bruger det. 

8.1.1. De 3 kerneopgaver 

Som nævnt ovenfor kan det være en ekstern eller intern medarbejder eller konsulent, der skal 

facilitere processen for forandringen, som organisationen ønsker at skabe. Derfor er det vigtigt, at 

rollen som facilitator og de tilhørende kerneopgaver er forstået. Der tages udgangspunkt i tre 

forskellige områder, som er overlappende. 

At være sparringspartner på ”hvorfor” 

Vi har tidligere nævnt den brændende platform, og der er forskellige holdninger til brugen af den. 

Ejlskov stiller skarpt på kommunikationen i hvorfor og vigtigheden af, at budskabet er klart om, 

hvorfor vi skal forandre os. Det er vigtigt for, at medarbejderne kan skabe mening i ”hvorfor” (Ejlskov 

M., 2017 s. 140). 

Facilitatoren skal tage medarbejdernes perspektiv 

Facilitatoren har en vigtig opgave med at kunne sætte sig i alle aktørernes sted og se situationen fra 

deres perspektiv. Det er vigtigt, at der er forståelse for de forskellige medarbejdere, da det skal være 

med til at sikre, at processerne bliver planlagt korrekt. Her er det muligt at vælge medarbejdere ud, 

der har en stor magt og beslutningskraft blandt de andre medarbejdere (Ejlskov M., 2017 s. 140). 

Facilitator skal designe og implementere konkrete aktiviteter 

Det svære ved at skabe forandringer er ikke at komme op med de strategier og det slutresultat, man 

ønsker, men at få forandringen til at leve blandt medarbejderne. Derfor skal facilitator være med til 

at skabe nogle konkrete aktiviteter eller arbejdsopgaver, som kan være med til at få forandringen 

implementeret eller bedre forklaret (Ejlskov M., 2017 s. 141). 
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8.1.2. De 9 principper 

Ejlskov har udviklet 9 principper, der giver indsigt i faciliteringens teorier og metoder med 

hovedpunktet i at forstå, hvorfor det er så afgørende, at forandringen bearbejdes med facilitering, 

at den konkretiseres, og at der bliver skabt forståelse for handlingerne. De sidste tre principper 

vedrører, hvordan facilitatoren udarbejder selve procesdesignet og sikrer implementeringen. 

Princip 1: Forandringsprocessens ”hvorfor” 

Facilitator skal være i stand til at afklare og dermed stille en masse spørgsmål for at få afklaret 

hvorfor, f.eks. (Ejlskov M., 2017 s. 143):        

● Hvorfor er dette en god ide? 

● Hvad er der i vejen med den måde, vi gør det i dag? 

● Hvilke resultater håber I at opnå? 

● Hvordan ved I, at forandringen er anstrengelserne værd? 

● Hvad vil der ske, hvis virksomheden lader være med at gøre noget? 

● Kunne det gøres på en bedre, mere effektiv, billigere eller på en hurtigere måde? 

Princip 2: Få styr på roller og legitimitet i forandringsprocessen 

En stor grund til, at forandringsprocesser ikke bliver en succes, er oftest, at det ikke er de rigtige 

parter, der er involverede. Derfor er det essentielt, at facilitatoren får defineret, hvem de rigtige 

parter er i forandringsprocessen (Ejlskov M., 2017 s. 145). 

Når en forandringsstrategi er besluttet af topledelsen, er det vigtigt, at topledelsen med stor 

overbevisning kan kommunikere ”hvorfor” videre ud i organisationen. Det betyder, at topledelsen i 

et omfang skal have en forståelse for mikroniveau inden for de områder, forandringen berører. Det 

ses også, at beslutningsprocesser besluttes mere decentralt i organisationer, men reglen er den 

samme – ”hvorfor” skal kommunikeres klart ud, og dem, der søsætter forandringen, har ansvaret 

for at formulere ”hvorfor” (Ejlskov M., 2017 s. 145). 

Mellemlederen er ofte en vigtig aktør i forandringsprocesserne, og de har den direkte dialog med 

det udførende led og er derfor vigtige at have med i processen. Det er her, facilitatoren skal sikre, 

at mellemlederne er med og har den viden, de skal bruge, og at de forstår formålet med 

forandringen (Ejlskov M., 2017 s. 145). 
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Princip 3: Husk omverdensperspektivet, når processen skal faciliteres 

Her er der fokus på konkurrenter og kunder. Facilitatoren har her til opgave at huske organisationen 

på, hvem der er kunderne, og hvorfor konkurrenterne måske gør det bedre end én selv. Er det en 

intern facilitator, kan det være svært at stille denne form for kritiske spørgsmål (Ejlskov M., 2017 s. 

146). 

Princip 4: Husk involveringsniveauerne 

Involvering af medarbejderne er et hovedpunkt i det at facilitere. Som vi ved fra Armenakis, er der 

større chance for at opnå succes, hvis der benyttes en høj grad af medarbejderinvolvering (Ejlskov 

M., 2017 s. 147). Når der tales om medarbejderinvolvering, er det vigtigt at have for øje, hvem der 

skal involveres, og hvordan de skal involveres. Der skal også tages højde for, at ikke alle 

medarbejdere ønsker at være dybt involveret i en forandringsproces. 

Samtidig med der tales involvering, tales der også om beslutningerne. Det er ikke altid 

hensigtsmæssigt at involvere medarbejderne med det formål at benytte deres viden, hvis 

beslutningen allerede er taget fra ledelsens side. Derfor er der 3 forskellige involveringsniveauer, 

som en facilitator kan benytte sig af (Ejlskov M., 2017 S 148 figur 7.3): 

Navn Beskrivelse Involveringsniveau 

Information Lederen orienterer om en beslutning, der er 

truffet 

Lav 

Medindflydelse Lederen træffer en beslutning efter at have 

hørt medarbejdernes mening 

Medium 

Medbestemmelse Lederen og medarbejderen træffer en 

beslutning i fællesskab 

Høj 

       Tabel 4 - De tre involveringsniveauer 

Princip 5: Forandring opleves forskelligt 

Mennesker er forskellige og oplever verden forskelligt. Derfor kan forandringer opleves meget 

forskelligt medarbejderne imellem. For at få en ide om, hvordan medarbejderne påvirkes, har 

Ejlskov udarbejdet en identitetscirkel (Ejlskov M., 2017 s. 150), som viser 4 forskellige niveauer. Det 



Maj Almfort Bilstrup Organisationsforandring og innovation 03.05.2021 
Mads Nuno G. Karlsen  

 64 af 78 

yderste værktøjsniveau er her, hvor vi mister eller får ændret et værktøj, der benyttes i hverdagen. 

Det kan f.eks. være et IT-system. I næstyderste niveau ser vi handlingsniveauet, hvor der skal ske 

ændringer i en handling. Det kan være, at en opgave flyttes, eller skal udføres på en anden måde 

fremadrettet. Det tredje niveau er kompetence. Kompetence er det, vi benytter os af for at sætte 

vores kernekvalifikationer i spil. Det kan ske ved strategiændringer, og at visse kompetencer ikke 

skal benyttes mere. Den inderste cirkel er identitet. For at den kommer i spil vil den oftest påvirke 

flere af de andre niveauer samtidigt, da det er en stor forandring. Det kan være nedlægning af 

afdelinger og sammenlægninger, der kan gå ind og påvirke det inderste niveau. 

Princip 6: Sørg for at det nye ikke bliver en kritik af det gamle 

Det ligger i overskriften, at det er vigtigt, at den nye forandring ikke bliver et angreb på det 

eksisterende. Derfor er det facilitatorens opgave at sikre, at der er en nysgerrig tilgang til de 

eksisterende gode rutiner. Mennesker har nemmere ved at acceptere forandringer, hvis de har en 

følelse af anerkendelse for det arbejde, de udfører (Ejlskov M., 2017 s. 152). 

Princip 7: Processen skal altid understøtte indholdet 

Som facilitator er det vigtigt at sørge for, at processen understøtter indholdet, og at der skabes 

tryghed blandt medarbejderne omkring den nye proces. Er det alvorlige forandringer, kontra 

innovative forandringer, er det vigtigt, at det afspejles i de faciliteringsmetoder, der benyttes 

(Ejlskov M., 2017 s. 153). 

Princip 8: Ikke for lang, ikke for kort 

Forandringsprocesser tager tid, og her er det vigtigt, at forandringsprocessen ikke ender i et 

forandringslimbo (Ejlskov M., 2017 s. 153). Her menes, at der er en hårfin balance for hvor lang tid, 

der må gå fra den nye organisationsforandring er meldt ud til, hvornår den er implementeret og 

lever i organisationen. Derfor er det facilitatorens rolle at udfordre ledelsen og sørge for, at de 

holder et højt tempo og tager de nødvendige beslutninger, samtidig med at der sørges for 

medarbejderinvolvering. 

Princip 9: Handling giver forvandling 

Flere steder i litteraturen, både hos Armenakis og Weick som vi har med i opgaven, er handling et 

vigtigt punkt. Handling understøtter facilitering, også i dets sidste punkt (Ejlskov M., 2017 s. 153). 

Når der skal skabes handling, opstår der oftest spørgsmål fra de involverede parter. Dette er vigtigt 
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at tage højde for, og det sørger for, der er en fælles retning for de svar, der gives. Dette kan trækkes 

tilbage til princip 1 omkring, hvorfor netop ”hvorfor” er så vigtigt. Her er facilitatorens opgave at 

støtte og bekræfte, at det er forståeligt, der ikke er svar på det hele, og vedkommende må opstille 

muligheder for, hvordan spørgsmålene kan løses i fællesskab (Ejlskov M., 2017 s. 153). 

I de tre ovenstående principper ligger fokus for facilitatoren på implementering og planlægning. 

Ejlskov lægger op til, at man kan udarbejde en drejebog, der sikrer, at processerne gennemføres 

med en vis form for styring. Der skal også tages stilling til hvilken form for aktivitet, der er det rigtige 

valg. At gennemføre en workshop er ikke altid det rigtige valg, for der skal tages højde for, om det 

er en top-down-forandring, eller om der er høj grad af medbestemmelse fra medarbejderne. Alt 

dette er med til at sikre, at der er variation i faciliteringen og motivation blandt deltagerne. 

8.2. Samspil af teorivalg 

Ud fra vores analyse af henholdsvis det strukturelle niveau med Mintzberg, individniveauet med 

Weick samt vores parathedsvurdering af medarbejderne med Readiness-begrebet, har vi opnået et 

større kendskab til organisationen. Vi så et ønske fra medarbejderne om at have en mere konkret 

ledelse, hvor handlingerne gav mening. Derfor var det at skabe konkrete handleanbefalinger noget, 

vi anså for meget værdifuldt at videregive til ledelsen. Derfor var vi meget opsatte på at få skabt en 

plan vi anså for at være realistisk for ledelsen at arbejde med. Udover vigtigheden i at få skabt 

brugbare handleanbefalinger viste vores data 3 underliggende problemstillinger, som skulle løses 

for at komme nærmere en løsning på vores overordnede problemformulering.  

Ud fra ovenstående var vores vurdering, at Morten Ejlskovs teori ville kunne understøtte os i at 

udarbejde vores handleanbefalinger. Teorien kunne hjælpe os med, hvordan vi kunne 

implementere de ønskede ændringer. Hvorfor ændringerne skulle til blev besvaret i vores 

analyseafsnit, hvor vi brugte Mintzberg, Weick og Readiness-begrebet. Weick skaber forandring via 

det at skabe fælles mening blandt medarbejderne, og Morten Ejlskov giver sit bud på, hvordan vi 

via eksterne eller interne facilitatorer kan gøre det i praksis. Når noget skal løses, er det vigtigt, at vi 

dykker ned i hvorfor, det skal løses, hvem der skal være med til at løse det, og hvordan vi skal løse 

det. Det kan facilitering hjælpe os med at besvare.  
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9. Handleanbefalinger til ledelsen 

Som vi har præsenteret det i vores delkonklusion mangler der en fælles retning og meningsskabelse 

omkring kerneopgaven i vores problemstilling. Vi observerer salgskonsulenter og faglærere som 

ikke ved, hvem der har ansvaret for, at eleven finder en læreplads. Der hersker også tvivl om, hvad 

der specifikt er kerneopgaven: Er det det faglige aspekt, det pædagogiske, eller er det 

virksomhederne, der er kerneopgaven, og er det forskelligt alt efter hvilken medarbejder, vi ser på?  

For at ledelsen kan skabe mening og forståelse i de forskellige afdelinger er første skridt, at ledelsen 

selv får skabt mening og enighed omkring de historier og budskaber, de ønsker at fortælle – og som 

Ejlskov understreger at besvare spørgsmålet ”hvorfor”. 

Derfor anbefaler vi som første skridt i vores tretrinsraket, som ses nedenfor, en ledelsesworkshop. 

Formålet med workshoppen er, som Ejlskov understreger i sin teori, at ledelsen skal kunne svare på, 

hvorfor forandringen er nødvendig. Vi ved, at vores problemstilling er kommet ud af trepartsaftalen, 

men for at skabe en stærkere meningsskabelse blandt medarbejderne, er det vigtigt. at svaret ikke 

er, ”fordi det står i en politisk aftale”, da vi antager, at det er svært for medarbejderne at skabe 

mening i. Når ledelsen har skabt mening og enighed omkring det budskab, de ønsker at sende på 

tværs af afdelingerne samt tydeliggør hvilke afdelinger, der har ansvar for hvilke opgaver, er 

opgaven at inddrage mellemlederne. Som Ejlskov anbefaler, skal den øverste ledelse besvare 

spørgsmål fra det næste led i organisationskæden og få dem med ombord på den 

forandringsstrategi, de har valgt, eller vælger, efter medbestemmelse fra mellemlederne. 

Ledelsesseminaret er bygget op som en tosidet opgave, da mellemlederne har en opgave i at 

inddrage deres medarbejdere midtvejs og vende tilbage med feedback til ledelsesseminaret for at 

træffe beslutninger ud fra dette. Dette er 

tænkt ind, da vi ikke anbefaler en top-

down-strategi, og vi fandt gennem vores 

Readiness-vurdering, at det vil være 

nødvendigt at benytte aktiv inddragelse. 

TEC er en meget stor organisation, og det 

kan ikke forventes, at topledelsen kender 

til mikroniveauet. Derfor anbefales 

          

 

 Ledelses workshop  

 
Seminar med alle 

mellemledere + workshops 
med den udførende del. 

 Kommunikationsplan, 
understøt forandringen  

                         Figur 4 - Tretrinsraket 
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medbestemmelse. Vores sidste trin i raketten skal anses som en støttefunktion, der skal skabe liv i 

forandringen og sørge for den kommunikative del af forandringen begynder at leve i organisationen. 

9.1. Tidsperspektivet i vores handleanbefalinger.  

Vi har flere gange gennem vores opgave nævnt tidsperspektivet: at vi har vurderet medarbejdernes 

parathed med henblik på at anbefale ledelsen, hvordan de kan skabe den ønskede forandring. 

Treparten træder i kraft januar 2022, og derfor tager vi udgangspunkt i resten af 2021 med de 

anbefalinger, vi kommer med. Vores tidslinje ses nedenfor:  

 
                 Figur 5 - Tidsplan 

9.1.1. Facilitatorrollen 

Når vi taler om en workshop, er det vigtigt at vende facilitatorrollen, da vi i vores tretrinsraket 

benytter forskellige personer i rollen som facilitator.  

Vi vil anbefale, at TEC får tilknyttet en ekstern konsulent, som primært skal understøtte denne 

forandring og hjælpe ledelsen med at få skabt en bedre meningsskabelse i organisationen på tværs 

af afdelingerne. Vi ser det som en nødvendighed at have en ekstern konsulent til at stille de kritiske 

spørgsmål over for ledelsen. Da der er en meget stærk kultur i TEC, antager vi, at det kan være svært 

for en intern facilitator at stille de kritiske spørgsmål. Det er også nemmere for en ekstern facilitator 

at have fokus på omverdensperspektivet, som vi har gennemgået i teoriafsnittet. Her står TEC over 

for tre vigtige spillere: nemlig eleven, virksomheden og deres konkurrenter. Selvom vi ikke har 

beskæftiget os med disse aktører i vores opgave, er det vigtigt, at tænke dem ind i 

Step 1
• Først i maj: Workshop med topledelsen 

Step 2

• Først i juni: Ledelsesseminar for mellemlederne 
• Slut juni til august: Workshop med medarbejderne

Step 3

• August og frem: Kommunikationsplan
• November måned: 150 års junilæum 
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handleanbefalingerne, så TEC ikke kun kigger indad mod sig selv, da det ifølge Ejlskov gør det 

sværere at lykkes med forandringen.  

Når vi kommer til vores workshop 2, som er et ledelsesseminar med alle mellemlederne, anbefaler 

vi stadig, at den eksterne facilitator deltager for at sikre sig, at formålet med workshoppen er i fokus. 

Vi ser også, at den eksterne facilitator skal undervise alle mellemlederne i værktøjet facilitering, og 

hvordan det kan bruges i praksis. Dette er en vigtig grundsten for fremadrettet at kunne skabe en 

pointe og meningsskabelse med medarbejderinvolvering. Derfor anbefaler vi, at TEC både benytter 

en ekstern facilitator og selv uddanner deres mellemledere med et uddrag af de værktøjer, Ejlskov 

beskriver.  

9.2. Step 1: Workshop med topledelsen 

Den eksterne facilitator skal fungere som sparringspartner for den øverste ledelse ved den første 

workshop. Deltagerne på denne workshop skal være chefen for EUD-området, salgschefen som er 

ansvarlig for implementering af trepartsaftalens punkter samt de forskellige uddannelseschefer på 

de forskellige fagområder.  

Vi har valgt ovenstående deltagere med det formål, at der kan skabes en overordnet retning, der 

skal trækkes med videre til vores seminar med alle mellemlederne. Ud fra vores data har vi opstillet 

nogle ”hvorfor”-spørgsmål, som vi vil anbefale, at de udvalgte ledere besvarer på første workshop.  

1. Hvorfor skal vi som organisation forandre os efter den nye trepartsaftale er kommet? 

2. Hvad er det ved den måde, vi gør det på i dag, der ikke virker og gør, vi ikke når målene? 

3. Hvad er TECS kerneopgave? 

4. Hvem har ansvaret for, at eleven får en læreplads? 

5. Hvor skal snitfladerne mellem faglærerne og salgskonsulenterne ligge, og hvem skal gøre 

hvad? 

6. Hvorfor er det nødvendigt at afholde workshop 2 ledelsesseminar? 

7. Hvilke IT-systemer skal understøtte disse opgaver? 

Ovenstående spørgsmål skal stilles af den eksterne facilitator for at synliggøre de problemstillinger, 

vores data har fundet.  
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9.3. Step 2: Ledelsesseminar samt inddragelse af faglærere og salgskonsulenterne 

Efter den indledende workshop, med hvad vi anser som værende den øverste ledelse for 

forandringen, vil anbefalingen herefter være at inddrage alle uddannelseslederne. Salgschefen vil 

blive inddraget på samme måde som uddannelseslederne, da det er vigtigt, at der er et ens 

udgangspunkt. Da vi på dette niveau har med en større stab af gøre – på 8 personer – anbefaler vi 

derfor at lave det som et seminar over to samlede dage. Årsagen, til at det strækker sig over to dag, 

er, at der vil blive behov for at inddrage faglærerne og salgskonsulenterne midtvejs. Vi er meget 

bevidste om at inddrage den udførende del af organisationen, altså faglærerne og salgsafdelingen, 

for at sikre, at der skabes samlet forståelse hele vejen ned igennem organisationen. Ved ikke at gøre 

det risikerer vi, at der vil være en stor grad af mistro mod forandringen, som vi tidligere har set det. 

Medarbejderinddragelsen kommer vi ind på i et senere afsnit om, hvordan de skal inddrages.  

Ledelsesseminaret har til formål at få klarlagt kerneopgaverne for alle mellemlederne og at 

stadfæste den hos alle, så de har samme udgangspunkt. Her vil vi anbefale at have de to udvalgte 

punkter fra trepartsaftalen stående synligt i lokalet, hvor seminaret skal foregå, for at sikre, at det 

konstant er ”on top of mind” hos alle. Dermed vil der ikke være nogen tvivl om netop hvorfor, 

seminaret finder sted (Ejlskov M., 2017 s. 142). 

Helt centralt vil vi på dette seminar sikre, at der er styr på, hvorfor vi skal udføre denne ændring. 

Det gør vi ved at stille en række facilitatorspørgsmål, som alle, der deltager på seminaret, 

efterfølgende vil skulle kunne svare på. Det vil være de samme hvorfor-spørgsmål, som blev 

benyttet på den indledende workshop med øverste ledelse.  

Derudover er det vigtigt, hvem der faciliterer dette seminar. Her anbefaler vi, at det er salgschefen 

og EUD-direktøren, som tager rollen som facilitator. Dette anbefales, da de vil have legitimitet til at 

sætte en retning og skabe en forståelse af netop hvorfor, dette er nødvendigt. EUD-direktøren har 

sammen med salgschefen ansvaret for chefsekretariatet samt opgaven med at implementere den 

nye trepartsaftale. De vil skulle kunne videreformidle ”hvorfor”, som vil have været afstemt på 

workshoppen forinden. På seminaret vil mellemlederne i form af uddannelseslederne og igen 

salgschefen med en tosidet rolle være direkte overordnet til salgskonsulenterne og anses som 

nøglepersoner i den videre forandring. Det er derfor vigtigt, at de under seminaret klædes på, så de 

efterfølgende vil kunne svare på deres medarbejderes spørgsmål. Det vil nemlig ofte være på det 
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niveau, at de mest kritiske spørgsmål vil opstå. Det er derfor essentielt, at de er klar til at tage 

dialogen med medarbejderne om, hvad de tænker, samt hvordan virksomhederne og deres brug af 

diverse portaler også skal tænkes ind (Ejlskov M., 2017, s. 105 og 106). 

På selve seminarets del 1 vil graden af indflydelse være forholdsvis lav. Her skal uddannelseslederne 

og salgschefen klædes på til deres videre implementerende arbejde. Agendaen og målet med 

forandringen er allerede blevet besluttet på mødet forinden, som foregik med den øverste ledelse. 

Der er nu tilbage at finde frem til på hvilke områder, der opstår behov for at koordinere, hvordan 

de allerede gør det (kan gøre det) i forvejen, og hvor de kan se, at de kan løse udfordringerne. Jf. 

delkonklusionen skal der findes en platform, et intranet eller lignende værktøj til disse opgaver. Her 

er det uddannelsesledernes rolle at finde ud af, hvem der relevante til at besvare netop de 

spørgsmål. Det bliver dermed en opgave, de skal løse i samarbejde med deres faglærere og 

salgschefens salgskonsulenter. Her er tale om en forholdsvis høj grad af medindflydelse, når vi ser 

på den del af seminaret, og de efterfølgende workshops vil have en endnu højere grad af involvering. 

Her gives der decideret medbestemmelse til faglærerne og salgskonsulenterne i forhold til, hvad de 

ønsker (Ejlskov M., 2017, s. 107). Det gøres med en forventning om, at de vil – ved at inddrage 

uddannelsescheferne og benytte dem som forandringsagenter samt at give dem opgave om at 

inddrage medarbejderne – opleve en stor grad af meningsskabelse på tværs, og graden af modstand 

mod Readiness vil dermed minimeres (Ejlskov M., 2017, s. 107).  

Det er vigtigt i vores anbefaling, at der italesættes, hvad denne forandring helt konkret vil betyde 

for deltagerne på seminaret. Det er igen med til at sikre, at der foregår meningsskabelse. Forandring 

opfattes forskelligt, så ved at italesætte, at den primære ændring vil være en måde, hvorpå 

koordinering mellem faglærere og salgskonsulenterne skal foregå, forventer vi ikke, at deltagerne 

på seminaret vil føle, at det er en større forandring for dem (Ejlskov M., 2017, s. 108). Fokus på 

meningsskabelsen vil medføre, at deltagerne på seminaret vil have et fælles udgangspunkt at gå 

videre til deres medarbejdere med.  

Da uddannelseslederne nu er forberedte, og der er opnået konsensus om, hvorfor denne forandring 

er nødvendig, er de klar til at udvælge relevante faglærere og salgskonsulenter, som de ønsker at 

inddrage i workshopsene.  
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9.3.1. Workshops med udvalgte faglærere og salgskonsulenter 

Som beskrevet forinden, lader vi uddannelseslederne og salgschefen udvælge de medarbejdere, der 

skal involveres i en workshop. Vi vælger at inddrage medarbejderne på denne måde ud fra vores 

analyse af organisationens parathed mod forandring, hvor den aktive inddragelse vil passe til der, 

hvor organisationen befinder sig. Uddannelseslederne og salgschefen er blevet opfordret til at holde 

antallet af medarbejdere, der inddrages, til en afgrænset gruppe, så vi ikke inddrager unødigt mange 

medarbejdere. Dette antal vil være op til vores nye forandringsagenter at beslutte. De er kun 

begrænset på tid, da vi er opmærksomme på, at en sådan forandring ikke må trække for langt ud, 

inden der sker handling. Det er nemlig i selve handlingen, at forandringen sker (Ejlskov M., 2017, s. 

110).  

Der vil ikke være en ekstern konsulent til rådighed, som tidligere på seminaret og den indledende 

workshop. Her vil det være EUD direktøren og salgschefen, som skal agere tovholdere.  

Helt konkret er beslutningen om hvilke opgaver, der skal ligge hos henholdsvis salgskonsulenterne 

og faglærerne fremadrettet truffet på workshoppen med øverste ledelse. Der vil derfor ikke være 

mulighed for indflydelse på dette. Det er vigtigt, at det kommunikeres ud via vores nye facilitatorer, 

så der ikke opstår misforståelse mellem, hvad de har og ikke har indflydelse på. Det vil nemlig kunne 

føre til manglende meningsskabelse og øget modstand mod forandringen. Derfor er det igen vigtigt, 

at det indledningsvis slås fast, hvorfor denne forandring er nødvendig, og hvad den vil medføre. Heri 

ligger også et fokus på at synliggøre, at det, der tidligere er foregået, ikke nødvendigvis er dårligt. 

Derfor er det vigtigt, at der er fokus på, hvad der tidligere har fungeret godt, når der har skullet 

koordineres på tværs, for der vil fortsat være behov for løse koblinger mellem afdelingerne og 

koordinering på tværs (Ejlskov M., 2017, s. 109). Når vi taler om, hvad der har fungeret godt 

tidligere, kommer vi ikke uden om, at der vil være arbejdsopgaver, som de enkelte medarbejdere 

ikke længere skal løse og nogle opgaver, som de nu skal løse på en ny måde. Derfor er det vigtigt at 

have fokus på, at forandring opleves forskelligt, og der måske endda er nogen, der rammes på 

identitetsniveauet (Ejlskov M., 2017, s. 109), hvilket kan være voldsomt og føles som noget meget 

stort. Heri ligger derfor også en stor grad af meningsskabelse. Det at sikre, at medarbejderne føler 

sig hørt og inddragede vil kunne sikre meningsskabelsen.  
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Da vi ved, at der tidligere har været modstand mod forandring – og at der uden tvivl vil være nogle 

medarbejdere, som vil se dette som en meget stor mundfuld – er det derfor vigtigt, at der skabes 

tryghed omkring forandringen, og om hvad der kommer til at ske. Derfor vil medarbejderne 

afslutningsvis på workshopsene blive præsenteret for den videre implementeringsplan, så de ved, 

hvornår de har klarhed om: 1. Hvornår de kan forvente at få svar og afklaring om hvilke af deres 

initiativer, der bliver udført og 2. Hvornår de vil blive udført (Ejlskov M., 2017, s. 109). 

Outputtet fra de afholdte workshops skal gerne gøre, at ledelsen kan svare helt konkret på 

nedenstående tre ting: 

1. Hvor er der behov for, at der koordineres og deles viden på tværs mellem faglærer og 

salgskonsulent? 

2. Hvilke platforme har vi i dag, som kan løse de har koordineringsopgaver, og hvilke platforme 

er unødvendige og kan evt. udfases? Heri ligger også muligheden for, at de kan komme med 

forslag til hvilke platforme, der kunne slås sammen.  

3. Hvem har ansvaret for, at eleven finder en læreplads, og hvordan udmøntes det i handlinger 

mellem faglærer og salgskonsulenterne? 

Vi har en forventning om, at der særligt til vores andet spørgsmål vil dukke svar op omkring det 

allerede eksisterende CRM-system. Her ved vi, at de kan løse en del af de koordineringsopgaver, 

som medarbejderne i dag oplever giver gnidninger imellem dem (Case-ejer). Vi vil ikke konkret 

komme med det forslag, men vil få drøftet hvilke muligheder, der ligger i dette. Her vil 

medarbejderne have mulighed for direkte indflydelse på hvilke systemer og hjemmesider, der skal 

udfases og hvilke, der skal bygges videre på eller blot bruges anderledes. Her forventes det, at 

medarbejderne har det bedste kendskab til systemerne, og dermed også de bedste forudsætninger 

for at træffe beslutningen.  

9.3.2. Lederseminaret del 2 

Efter de afholdte workshops med medarbejderne skulle uddannelseslederne og salgschefen gerne 

være klogere på de to ovenstående punkter. Dermed kan der nu træffes konkrete beslutninger om 

hvilke platforme, der skal udbygges, og om hvad der skal udfases. Der vil naturligvis også være 

områder, som der ikke ligger en klar løsning på, men disse er der nu kendskab til, og det kan der 

arbejdes hen imod. Hele denne del/workshop vil være dedikeret til at træffe sådanne beslutninger 
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og til at afveje og afklare eventuelle. spørgsmål, som er opstået under de workshops, der er blevet 

afholdt med faglæreren og salgskonsulenterne. Afslutningsvis vil workshoppen munde ud i, at der 

skal laves en helt konkret handleplan for det næste stykke tid. Faglærerne og salgskonsulenterne 

har allerede svar på, hvornår denne skydes i gang, men hvad der nærmere ligger i den, skal nu 

planlægges, så den kan præsenteres for hele organisationen. 

9.4. Step 3: Kommunikationsplan  

At afholde lederworkshops og workshops med nogle udvalgte medarbejdere løser ikke vores 

problemstilling og kan derfor ikke stå alene. Derfor er det vigtigt, at ledelsen tænker længere frem 

og sørger for at benytte sig af flere parametre, der understøtter forandringen. Derfor anbefaler vi, 

at ledelsen får synliggjort den tidsplan, organisationen står overfor. Alle medarbejderne skal kende 

til, hvornår trepartsaftalen træder i kraft, og de skal være informerede om planen. Dette bør ske 

med en grad af dragende kommunikation, jf. organisationens parathed over for forandring.   

For at ramme medarbejderne i en organisation af denne størrelse skal der kommunikeres ud via 

flere forskellige kanaler. Når ledelsen er blevet enige om retningen, antager vi, at der vil komme en 

sammenhæng mellem de historier som ledelsen lader fortælle ude i organisationen. Det vil være 

med til at skabe genkendelighed på tværs af afdelingerne, og, som vi har gennemgået i vores afsnit 

med Weick, vil historierne understøtte meningsskabelsen i organisationen.  

Udover at ledelsen skal gå forrest og skal kunne svare ens på de stillede ”hvorfor”-spørgsmål, 

anbefaler vi, at ledelsen får skabt fortællingen om TECs forandring. Det kan f.eks. være et månedligt 

nyhedsbrev. Det skal kommunikere, hvordan det går med forandringen, historier om best cases og 

succeshistorier. Som vi ved fra vores analyse af Readiness, er brug af ekstern kommunikation et 

stærkt medie for at få sit budskab ud. Her anbefaler vi et samarbejde med en fagforening såsom 

f.eks. Dansk Metal eller HK, der også her kan sende nyhedsbreve ud, hvori de bekræfter budskabet, 

som ledelsen ønsker at sende. Det vil forstærke budskabet og øge graden af parathed over for 

forandring. 

9.4.1. 150-års jubilæumsfest   

Som tidligere nævnt skal der drages mange faktorer ind for at understøtte en forandring, og 

kommunikation er en vigtig del. TEC fylder 150 år i 2021, og det fejres med en fest for alle 

medarbejdere i Wallmans. Jubilæet er lige op, til at trepartsaftalen træder i kraft, og derfor kunne 
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det være en mulighed for at samle op på de forberedelser, der har været og for at se fremad. Dette 

kunne eksempelvis gøres ved at lave en film, de kan vise. Grunden til, vi ser dette som en god 

mulighed, er, at rammerne er løse, og vi ved fra marketingsafdelingen, at der er planlagt forskellige 

oplæg i løbet af aften (Case-ejer). Vi har alle medarbejderne samlet i samme kontekst og kan 

kommunikere ud til dem, og de kan derefter skabe deres egen mening i de sociale relationer, der er 

til stede.  

Det, der er vores primære anbefaling, er, at vigtigheden ved forandring skal understreges af alle 

vores aktiviteter, og de skal komme løbende, så den enkelte medarbejder har mulighed for at skabe 

mening i det. Hele vores tretrinsraket er tænkt som en samlet anbefaling ud fra medarbejdernes 

parathed, og når de udføres, kan vi antage, at organisationen går i retningen af at løse vores 

problemstilling. 

10. Konklusion 

Som beskrevet lyder vores problemformulering: 

Hvordan kan ledelsen lave en målrettet organisatorisk indsats, der implementerer udvalgte krav i 

trepartsaftalen fra 01.01.2022? 

Vi fandt via vores analyse frem til, at vi skulle ind og ændre noget strukturelt, men med fokus på 

individet i selve forandringsprocessen. Det var følgende: 

● Sikre adgang til viden, hvor både faglærerne og salgskonsulenterne kan finde centrale 

oplysninger om eleverne og deres status på lærepladssøgning. Her skal slutteligt stå, hvem 

eleven har en aftale med. Det samme system skal kunne fortælle hvilke virksomheder, der 

søger elever samt hvor mange elever, der har søgt til den pågældende virksomhed.  

● Sikre at der skabes meningsskabelse hos medarbejderne ud fra et ens grundlag, der skabes 

i de sociale relationer. Ledelsen skal blive skarpere på, ”hvorfor” organisationen skal 

forandre sig samt kommunikere de samme budskaber ud til medarbejderne. Disse 

målrettede organisatoriske tiltag vil også være med til at øge tiltroen til ledelsens tiltag, når 

medarbejderne oplever, at de handler ud fra samme agenda.  
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Ved at ændre disse to punkter mener vi, at TEC vil få en organisation, der står stærkere, når de nye 

krav fra trepartsaftalen 2020 træder i kraft d. 01.01.2022. For at implementere vores udvalgte 

indsatser i organisationen kan vi konkludere, at TEC skal foretage sig nedenstående: 

1. Gennem en workshop med den øverste ledelse skal det sikres, at de bliver klogere på, 

hvorfor de forandrer de ting, de gør. Resultatet og de fælles diskurser vil efterfølgende blive 

kommunikeret ud på et ledelsesseminar med alle mellemlederne. Dette sikrer, at vi får en 

ensartethed hele vejen ned i organisationen fra top til bund, så mellemlederne kan arbejde 

med den udførende del af organisationen og skabe et ens udgangspunkt for medarbejdernes 

meningsskabelse.  

2. Gennem input og inddragelse fra faglærerne og salgskonsulenterne via en workshop skal der 

skabes en platform, eller udbygges eksisterende platforme, så der er et fælles system. Det 

skal understøtte lærepladssøgningen og fjerne den gensidige afhængighed mellem 

salgskonsulenterne og faglærerne. 

Implementerer vi vores organisatoriske tiltag ud fra ovenstående, vil vi stå med en organisation med 

færre konflikter og udfordringer på tværs af de to afdelinger. De kan arbejde målrettet og løbende 

følge deres resultater i form af en status på elevernes lærepladssøgning og dermed se, om de lever 

op til de nye krav fra trepartsaftalen.  

11. Refleksion over egen rolle under undersøgelsen  

Det følgende afsnit vil være delt op i først Majs refleksion og efterfølgendes Mads’ refleksioner. Maj 

har været case-ejer, og Mads har været gæst i organisationen. 

11.1. Majs refleksion over egen rolle i undersøgelsen 

Jeg har arbejdet i organisationen i 8 måneder, og på 3. semester gennemførte vi vores AR-opgave i 

samme organisation. Da vi startede op på hovedopgaven, havde jeg en klar holdning til, hvad vi ville 

finde, når vi indsamlede vores data. Det har jeg haft, fordi jeg som alle andre individer danner 

mening af tidligere oplevelser, og mine oplevelser med denne organisation havde været præget af 

organisatorisk kaos.  

Da jeg er ansat i salgsafdelingen, kan jeg se, at jeg har haft en forudindtaget holdning til, hvordan 

faglærerne arbejdede med eleverne. Under vores interview fik jeg set en helt anden side af det 
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arbejde, som nogle faglærere gør samt det store ansvar, de påtager sig, og hvordan det skabte 

succes. Denne oplevelse gjorde mig langsomt mere nuanceret, og jeg kunne se, at jeg gik fra at være 

forudindtaget og snæversynet til at se bredere på vores problemstilling og på organisationen.  

Jeg var sikker på, at min korte tid i organisationen gjorde, at vi ikke skulle bekymre os for, at jeg var 

biased. Under skriveprocessen havde Mads og jeg flere samtaler, hvor det blev tydeligt, at jeg var 

farvet af min hverdag med organisationen. De gode dialoger gjorde dog, at vi forholdt os kritisk til 

mine holdninger, men også at vi kom frem til, at jeg havde utrolig meget viden omkring, hvordan 

organisationen virkede, og det var meget brugbart for vores forståelse af organisationen.  

Gennem processen kan jeg se, at vi i begyndelsen var meget kritiske overfor ledelsen og deres 

manglende handlinger i forhold til tidsperspektivet. Jeg er stadig kritisk overfor denne manglende 

kommunikation, men har gennem vores undersøgelse opnået en større forståelse for hvorfor, og 

hvad der kan ligge bagved den manglende kommunikation.  

Det har været en utrolig lærerig proces at kigge så dybt ind i sin egen organisation og se, om man 

kan se sig selv i sin egen rolle.  

11.1.1. Refleksion over organisationens praksis med udgangspunkt i vores undersøgelse  

Vores første opgave i organisationen var 3. semesters AR-opgave under den gamle salgschef, hvor 

der ikke blev stillet spørgsmål, og hvor vi lidt kunne gøre, hvad vi ville og snakke med dem, vi havde 

brug for. I mellemtiden ser vi et ledelsesskift i salgsafdelingen og ved første øjekast forventer vi, at 

vi har samme rammer at arbejde under som sidst. Da vi informerer den øverste ledelse om vores 

problemstilling, blev vi til at begynde med mødt med en offensiv tilgang, og de ville kontrollere 

hvem, vi ønskede at tale med. Efter videre dialog ændrede de holdning, og vi kunne igen tale med 

dem, vi ønskede.  

Ved fremlægning af vores problemstilling og vigtigheden af tidsperspektivet undrer det mig, at 

ledelsen ikke gav os mulighed for at spille mere ind i det strategiske arbejde med treparten. Vi 

åbnede op for det, og de anerkendte, at det var spændende, men der kom ikke yderligere initiativ 

fra deres side. Der er ingen i ledelsen, der har vores praktiske HD O-uddannelse, og jeg tror, vi kunne 

have skabt meget mere værdi, hvis vi var blevet inddraget i det strategiske arbejde, der begyndte i 

starten af marts.  
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Generelt om organisationen har jeg selv oplevet, at der er en tendens til, at man ikke modtager svar 

på mails. Så da vi sendte mails ud til vores udvalgte respondenter om, at ledelsen havde godkendt 

vores problemfelt, at det var anonymt, og at vi håbede, de ville deltage, så vi at flere medarbejdere 

valgte ikke at svare på mailen.  

11.2. Mads’ refleksion over egen rolle i undersøgelsen 

Jeg har ikke noget organisatorisk kendskab til offentlige organisationer og særligt ikke en 

uddannelsesinstitution. Jeg har dog arbejdet med TEC i en tidligere opgave, så derigennem har jeg 

noget kendskab til de grupper, der eksisterer, og herigennem også en holdning til folk og grupperne. 

Bias har fyldt meget i mine overvejelser, og det er noget jeg meget bevidst hele tiden og har forsøgt 

at have in mente. Her var jeg meget bevidst om, at jeg var gæst i en organisation, og at min makker 

i dette skriveprojekt var og er en del af organisationen. Nærmere endda en del af salgsafdelingen, 

som har været den ene part, der har været stort fokus på. Her har vi begge fra start talt meget åbent 

og ærligt til hinanden omkring tanker og særligt om ikke at være forudindtagede. Vi har herigennem 

været gode til at diskutere og reflektere over de opdagelser, vi gjorde hen ad vejen, og hvordan 

vores syn på problemfeltet også løbende ændrede sig.  

Selve dataindsamlingen og opgaveskrivningen har foregået meget struktureret med konstante 

delmål, som har givet os god tid til at kunne genbesøge og diskutere forskellige aspekter. Det har 

også i nogle tilfælde givet os mulighed for at ”fejle” i form af forkerte antagelser og perspektiver på 

nogle situationer, som vi efterfølgende har haft tid og overskud til at kunne genbesøge.  

11.2.1. Refleksion over organisationens praksis med udgangspunkt i vores undersøgelse 

Det indgående at undersøge hvordan der skabes mening på tværs af to afdelinger, som jeg ikke selv 

har nogen interesse i, og på den måde agere ekstern konsulent, har været meget givende. Det har 

givet mig et andet syn på det at skabe mening i det, man laver og på, hvordan to enheder, der i og 

for sig har samme mål, anskuer problematikker helt forskelligt. Det betyder, at jeg i min dagligdag i 

mit arbejde er blevet mere bevidst om, at måden, hvorpå jeg anskuer nye tiltag og forandringer, kan 

være vidt forskellig fra mine kollegaers måde. Jeg er under denne opgave skrivning startet i en ny 

afdeling, men hos samme arbejdsgiver. Her har jeg kunnet bruge det perspektiv på de forandringer, 

som Danske Bank, og nærmere den afdeling som jeg er i, gennemgår lige i øjeblikket. Her har jeg 

kunnet bruge bl.a. den dragende kommunikation og styring af ekstern kommunikation fra 



Maj Almfort Bilstrup Organisationsforandring og innovation 03.05.2021 
Mads Nuno G. Karlsen  

 78 af 78 

Readiness. Jeg har helt konkret været meget bevidst om, hvordan jeg har omtalt nogle forandringer 

og delt nogle lignende historier via mails eller på morgenmøder. Alt sammen i samarbejde med 

ledelsen for at påvirke i en ønsket retning. Her har vi også drøftet ”hvorfor”, som Morten Ejlskov 

beskriver det. Det har været med til at skabe en ensrettethed i nogle nye tiltag, som jeg mener har 

gavnet den forandring. 
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