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Resume 
This paper addresses the utilization of e-learning courses in the development of 

interpersonal competences, in this case the development of a feedback culture in a canteen 

team. With a focus on the team’s culture and social dynamics, the project intends to explain 

how the team have developed their communication and strengthened their relationships, 

based on a e-learning course on feedback culture and how they managed to transform their 

learning from individual to collective. The research methods include interviews with several 

employees, their leader and the producer of the e-learning course. 

 

The social dynamics, comprising trust and psychological safety in the team, played a central 

role in the employee’s perceived experience of being able to experiment and act on the new 

insights (Edmonson, 2003; Dixon, 1999). Through Christensen’s (2016) framework on 

feedback, it became clear that the e-learning course could be seen as a representation of a 

feedback culture. Combined with the distance between the team’s culture and their 

communicative patterns on the one hand and the pedagogical approach in the e-learning 

course on the other hand, it uncovered the need for the team to develop their own 

interpretation of a feedback culture. This might be a contributing factor to the employee’s 

view of their learning and development as being unconscious, as the learning process didn’t 

correspond to a transfer process. Through Nonaka & Krogh’s (2009) framework it became 

apparent, that part of their knowledge was tacit and thereby unconscious, in contrast to the 

explicit content in the feedback courses. 
 

This project also revealed that, corresponding to systemic theory, to stimulate growth in a 

social system it is essential whether the disturbance is seen as suitable - in this case the 

disturbance being the e-learning course (Moltke & Molly, 2019). This suitable disturbance 

appeared to be the determining factor in transforming their learning and development from 

individual to collective in the canteen team. 
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Indledning 
COVID-19 og nedlukningen af mange danske arbejdspladser i 2020 og 2021 har budt på 

nye måder at være sammen, organisere og udføre arbejdet på, samt kommunikere og lære. 

Dette kommer blandt andet til udtryk ved, at læringsprocesser og kompetenceudvikling i 

højere grad har været organiseret omkring e-læring under COVID-19. Ifølge Dansk Statistiks 

undersøgelse om IT-anvendelse i Danmark har den danske befolkning taget e-læring til sig 

under COVID-19, hvilket afspejler sig i en stigning i brugen af e-læringsaktiviteter fra 22% i 

2019 til 35% i 2020 (DI Business, 2020). Denne udvikling understreges af 

Økonomistyrelsens e-læringsproducent, der har udviklet det e-læringskursus, der vil være 

omdrejningspunktet for specialet: “jeg tror ikke, vi i virkeligheden er et sted mere, hvor vi skal 

argumentere for e-læring, men skal acceptere at (...) der er altid et digitalt element i en 

hvilken som helst form for kompetenceudvikling” (Bilag 3: 72). 

 

Denne øgede popularitet og interesse i e-læring åbner hermed en dør med nye muligheder 

og læringsformer. Der kan imidlertid stilles spørgsmålstegn ved, indenfor hvilke områder e-

læring med fordel kan understøtte og fordre læring - og hvor går grænsen? Udviklingen af 

eksempelvis interpersonelle kompetencer foregår traditionelt set med mulighed for 

interaktion, social læring og dialog i læringsprocessen. Et eksempel på en interpersonel 

læringsproces er udviklingen af en feedbackkultur, der fremstår som en umiddelbar “one-

size-fits-all” vidunder løsning på en stor del af problemerne på den moderne arbejdsplads: 

 

“Feedback udvikler dig både på det faglige og personlige plan. Det kan fx øge din 

arbejdsglæde og motivation, men kan også gøre dig i stand til bedre at løse dine 

arbejdsopgaver samt være med til at forbedre samarbejde og trivsel på 

arbejdspladsen” (Christensen, 2021). 

 
En søgning på infomedia d. 22. april 2021 med både “e-læring” og “feedbackkultur” som 

søgeord på alle medier, i perioden alle år, fremviser kun ét resultat; en artikel fra 

Økonomistyrelsen om inspiration til kurser på e-læringsplatformen Campus 

(Økonomistyrelsen, 2020). Derfor vil dette samspil undersøges med fokus på, hvordan 

Campus’ e-læringskurser om feedback kan anvendes som led i en læringsproces i et 

kantineteam. 

 

Ifølge Justesen & Mik-Meyer (2010) bør problemformuleringen udspringe af en undren og et 

problem. I forskningsøjemed har et problem dog ikke samme betydning som i 

hverdagssproget, men betyder mangel på viden (Justesen & Mik-Meyer, 2010). Hermed kan 
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et “problem” både være problemorienteret; fokuseret på udfordringer eller løsningsorienteret; 

fokuseret på muligheder, succeser og løsninger (Justesen & Mik-Meyer, 2010). Ved at 

benytte sidstnævnte er det intentionen at belyse kantineteamets gode erfaringer med at 

skabe udvikling på baggrund af e-læringskurserne om feedback for at blive klogere på deres 

gode erfaringer. Dette er i tråd med Berg & Jongs løsningsfokuserede perspektiv (2006), 

hvor specialet undersøger de omstændigheder, der har været afgørende for deres 

læringsproces. Med afsæt i kantineteamets læringsproces og erfaringer med e-

læringskurserne, vil specialet være opbygget omkring følgende problemformulering: 

 

Hvordan har kantineteamet skabt en lærings- og udviklingsproces på baggrund af e-

læringskurser om feedback? 

Analysedesign 
I det følgende præsenteres projektets analysedesign, der har til hensigt at skabe et overblik 

for læseren over, hvordan specialet er bundet sammen, samt hvordan det bevæger sig fra 

problemformulering til konklusion. 
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Kontekstuel redegørelse 
I det følgende vil der redegøres for de aspekter og begreber, der er centrale for at forstå 

konteksten, og som vil blive anvendt som referenceramme gennem specialet. 

Indledningsvist redegøres for en artikel om kantineteamets erfaringer med e-

læringskurserne om feedback, der har været afsættet for projektet. Derefter redegøres for 

Campus, e-læringskurserne samt de relevante modeller og værktøjer deri. 

 

Udgangspunktet for casevalget var en artikel produceret af min kollega i Økonomistyrelsen 

omhandlende en af Økonomistyrelsens kunder; en given uddannelsesinstitution med et 

særligt fokus på deres kantineteam. Artiklen beskriver anvendelsen af Campus’ e-

læringskurser i en given uddannelsesinstitution og fremhæver, hvordan kantinepersonalet 

udnyttede hjemsendelsesperioden til at tage e-læringskurser, herunder specifikt 

feedbackkurserne. Ydermere fortæller kantinelederen, hvordan kurserne har haft en effekt 

på deres samarbejde og dialog. Dette skabte en undren i mig, omkring hvad der umiddelbart 

fremstår som et “quick-fix”: at tage et e-læringskursus, der tilsyneladende har skabt store 

bevægelser og udvikling hos dem. Derfor vil omdrejningspunktet for specialet være at 

undersøge denne udvikling, og hvilke dynamikker der har været i spil og fordret denne 

forandringsproces. 

E-læring 

Som nævnt i indledningen har COVID-19 givet anledning til omstruktureringer og nye måder 

at arbejde og interagere på – som foregår i det online rum. Dette indebærer også 

læringsprocesser, der for kantineteamet primært har taget afsæt i e-læringskurser under 

deres hjemsendelse. Grundet deres praktiske arbejdsgang har der været begrænsede 

muligheder for hjemmearbejde, hvorfor e-læringskurserne har været en oplagt 

beskæftigelse. Dette illustrerer klart fordelene ved e-læringskurserne, som kan tages, når og 

hvorend det passer, samt tilbyder muligheden for at gå til og fra kurset. Som producenten af 

e-læringskurserne om feedback påpeger, tilbyder e-læring “fleksibilitet og tilgængelighed” 

(Bilag 3: 72). 

  

E-læringskurser er endvidere et felt, der spænder bredt og kan favne mange læringsformer 

og emner, hvorfor der her følger mit bud på en klassificering af forskellige kategorier af e-

læringskurser. Der findes individuelle og fagligt orienterede kurser, som kan styrke 

kompetencer og viden indenfor eksempelvis lovgivning og IT-programmer. I kontrast hertil 

findes de interpersonelt orienterede kurser, der har til formål at udvikle sociale og 

menneskelige egenskaber i en organisatorisk kontekst, såsom ledelseskurser, 
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kommunikation, samarbejde mv. Min undren udsprang ligeledes af, hvordan e-læring 

tilsyneladende kunne spille en så stor rolle i at udvikle interpersonelle egenskaber i teamet. 

Denne opgave vil derfor være centreret om sidstnævnte og mere konkret, de fem 

feedbackkurser i Campus udviklet af Økonomistyrelsen og Finanssektorens 

uddannelsescenter (Bilag 3). 

 

Campus er en e-læringsplatform udbudt af Økonomistyrelsen, der tilbyder bl.a. 

kursusadministration og e-læringskurser, herunder feedback kurserne, til statslige 

organisationer (Økonomistyrelsen, u.å). 

 

Feedbackkurserne består af fem moduler (med en varighed på ca. 30 min. hver): 

● Hvad er feedback? 

● Giv feedback 

● Modtag feedback 

● Styrk feedbackkulturen 

● Kender du typen? (med en DISC inspireret personlighedstest og dertilhørende 

anbefalinger vedrørende kommunikation til forskellige profiler). 

 

Målgruppen beskrives af producenten som følgende: “jeg tror ikke vi udelukker nogle fra 

målgruppen, men der er selvfølgelig en primær målgruppe som (...) arbejder i 

centraladministrationen” og senere i samtalen beskrives målgruppen som: “folk der sidder 

bag en pc, og på en eller anden måde arbejder sammen med nogle andre, der gør det 

samme” (Bilag 3, s. 69-70). Siden kurserne primært er udviklet til en anden kontekst, med 

dets fokus på kontorarbejde og administrativt arbejde, er casen ligeledes interessant for at 

belyse et andet mere fysisk og praktisk arbejdsmiljø, hvori principperne bliver forankrede. 

 

Modulerne består af videooplæg fra en psykolog fra Finanssektorens uddannelsescenter, 

der beskriver principper for feedback, opmærksomhedspunkter, fordele, barrierer mv. 

Feedbackprincipperne indebærer eksempelvis aktiv lytning, forventningsafstemning, 

konstruktiv kommunikation mv. Disse understøttes af eksempler på feedbackudvekslinger, fx 

samtaler og møder mellem en medarbejder og leder. Gennem øvelser og opgaver undervejs 

skabes en interaktiv læringsoplevelse, hvor eksempelvis feedbacksituationer skal vurderes 

af kursisten ud fra hensigtsmæssighed, kommunikative formidling, forventningsafstemning 

mv. (Bilag 3). Disse principper udmønter sig i forskellige modeller og værktøjer, der er 

indlagt i modulerne til at kunne arbejde videre med og implementere feedback, hvoraf to af 

disse vil fremhæves her; Diamantmodellen og “one-thing”-metoden. 
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Diamantmodellen er en samtalemodel, der beskriver fire stadier i en feedbacksamtale: 

iagttagelse, oplevelse, fortolkning og forslag. Dette værktøj giver hermed et skelet for en 

feedbacksamtale med et sprog og eksempler på sætninger indenfor hvert stadie. 

 
Model 1: Diamantmodellen. Kilde: Campus e-læringskurset 

 

Derudover præsenteres “one-thing”-metoden her, som er en proaktiv og opsøgende 

feedbackteknik, hvor medarbejderen selv stiller spørgsmålet: ”Hvad er én ting, du nogen 

gange ser mig gøre, hvor jeg spænder ben for mig selv og forhindrer mig selv i at lykkes?” 

eller ”Hvad er én ting, hvor jeg kan blive bedre i mit samarbejde med dig?”. Hermed 

præsenterer kurserne overordnede retningslinjer for at give og modtage feedback, samt 

konkrete værktøjer og modeller til at anvende feedbacksamtaler i praksis. 

Afgrænsning 
I det følgende vil emnefeltet afgrænses for at præsentere rammen og skabe fokus for 

specialet, samt at belyse overvejelserne bag disse valg. Hermed vil der i det følgende 

beskrives forskellige aspekter, emner og omstændigheder, der har influeret teamets 

forandringsproces, men som opgaven ikke vil fokusere på af pladsmæssige årsager. 

 

Opgaven tager udgangspunkt i kantineteamet i uddannelsesinstitutionen og vil derfor ikke 

belyse resten af virksomheden. Grundet organisationens virke som uddannelsesinstitution er 

der en større faggruppe af undervisere, mens kantineteamet som stab er en mindre 
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faggruppe, der er fagligt differentierede fra resten af organisationen. Derfor vurderes det ikke 

meningsfuldt eller dybdegående at lave en samlet analyse af flere teams. Dog kunne det 

give indsigt i organisationens kultur, samarbejde på tværs og holdningen til feedback i resten 

af organisationen, som måske kunne skabe læring og inspiration. Derudover vil opgaven 

centreres omkring teamets erfaringer med e-læring og hermed blot kort berøre deres øvrige 

processer og omstændigheder, såsom afskedigelser og arbejdsmæssige omstændigheder 

grundet COVID-19. 

 

Selvom e-læringskurserne på sin vis er omdrejningspunktet for opgaven, karakteriseres 

kursernes form og indhold ikke ud fra didaktiske principper og standarder, fremstilling mv. 

Dette fravalg bunder i, at min undren udsprang af det menneskelige og relationelle aspekt i 

læringsprocessen fremfor kurserne, hvorfor dette er specialets fokus. Heri ligger en 

antagelse om, at kantineteamets processer og relationer i højere grad skaber forklaringskraft 

ift. deres udvikling - fremfor kurserne. Forskellige former for e-læringsmateriale kunne 

ligeledes være inddraget for at stille skarpt på, hvilken form for e-læring, der bedst 

understøtter organisatoriske læringsprocesser. Siden e-læring er så centralt for 

læringsprocessen, er der dog inddraget en samtale med en kollega fra Økonomistyrelsen, 

som har produceret materialet for at få indblik i tankerne bag e-læringskurserne mere 

generelt, fremfor den konkrete didaktik og e-læringsform. 

 

Grundet den manglende mulighed for at arbejde hjemmefra, tog kantineteamet flere kurser 

under nedlukningsperioden. Flere af kurserne omhandler det interpersonelle i teamet, men 

for at skabe en dybdegående analyse afgrænses der til feedbackkurserne, som samtalerne 

var centreret omkring, hvilket også var aftalt med lederen. Denne afgrænsning er valgt 

grundet medarbejdernes egen understregning af feedbackkursernes betydning, dog har de 

andre kurser formentlig også medvirket til at skabe forandring i teamet. Denne afgrænsning 

muliggør en mere dybdegående og konkret analyse, samt at opgaven kommer hele vejen 

rundt om de relevante aspekter af feedback. 

 

I opgaven konstateres det på baggrund af empirien, at kantineteamet er et tværfagligt team 

med flere forskellige baggrunde, men de fagidentiteter og kulturer, de bringer med ind i 

jobbet undersøges ikke yderligere. Dog berøres den mulige kulturkløft mellem de 

pædagogiske feedback principper og den mere kontante tone i restaurationsbranchen, men 

en mere dybdegående analyse af fagidentitet og -kultur ville have styrket specialet. 
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Videnskabsteori 
I det følgende vil de videnskabsteoretiske antagelser præsenteres med fokus på det 

bagvedliggende ræsonnement for det videnskabsteoretiske perspektiv, samt hvordan dette 

kommer til udtryk i specialet. Derudover vil fordelen ved denne kombinerede tilgang 

præsenteres, som primært er inspireret af socialkonstruktivismen og hermeneutikken. 

 

Den overordnede proces for specialet kan sammenstilles med en hermeneutisk spiral, 

grundet den abduktive vekselvirkningsproces mellem empiri og teori jf. figur 1. Derudover 

tager specialet afsæt i min forforståelse jf. min kollegas artikel om teamets brug af e-

læringskurser. Dette affødte en undren hos mig om, hvordan teamet gennem e-læring har 

udviklet sig, hvilket undersøges i praksis. 

 

Figur 1: Metodedesign: Hermeneutisk spiral 

Med udgangspunkt i ovenstående figur er specialet ikke værdifrit, men tager “udgangspunkt i 

de fordomme og forforståelser, man allerede har i forhold til de fænomener, man studerer, 

for derved at kunne få adgang til en bedre og dybere fortolkning” (Egholm, 2014: 91). 

Casevalget er hermed opstået på baggrund af mine egne erfaringer med kurserne og min 

forforståelse af uddannelsesinstitutionens kantineteam på baggrund af artiklen. Samtidig er 

de metodiske og teoretiske valg taget løbende, baseret på de undringer og indsigter, der 

opstod i processen. Dette har til hensigt at skabe en horisontsammensmeltning, når min 
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forforståelse bevæges af mødet med fænomenet og afstanden mellem to 

forståelseshorisonter mindskes (Egholm, 2014). 

 

Den abduktive fremgangsmåde fra den hermeneutiske spiral er også afspejlet i Action 

Researchs iterative proces: look - think - act, hvor empiriindsamlingen (look) danner 

baggrund for teori udvælgelsen og analysen (think) (Stringer, 2014). Denne bevægelse er 

primært induktiv, men qua den iterative karakter, anvendes indtrykkene og den opnåede 

forståelse i den følgende spiral, hvilket gør processen abduktiv. Dette kommer også til udtryk 

ved, at processen ikke har fulgt en række trin i fastlagt rækkefølge, hvilket afspejles i figur 1. 

 

I look fasen har jeg tilstræbt en induktiv tilgang i tråd med Action Research, hvilket er 

kommet til udtryk ved en bred åben samtalestruktur, hvor jeg har forfulgt de emner og 

perspektiver, der opstod i samtalerne, og løbende justerede temaerne ud fra samtalerne 

(Stringer, 2014). I forlængelse heraf har jeg udvalgt teori samt underspørgsmål efter 

samtalerne for at lade empirien styre disse valg. Denne empiriindsamling lægger sig i højere 

grad op af en induktiv konstruktivistisk tilgang, fremfor en hermeneutisk tilgang, som ville 

have vekslet mellem empiri og teori samt viden med henblik på at skabe en 

horisontsammensmeltning (Egholm, 2014). Hermed har specialets dataindsamling, teorivalg 

og kodning primært været induktiv, hvor den resterende analytiske proces, set fra et 

helhedsperspektiv, primært har været abduktiv. Med fokus på medarbejdernes oplevelser og 

erfaringer med feedbackkurserne og forandringsprocessen er specialets empiriindsamling 

og erkendelsesinteresse også delvist i tråd med fænomenologien. Dog har jeg ikke tilstræbt 

en neutral indstilling qua det socialkonstruktivistiske ståsted, men derimod brugt min 

forforståelse og erfaringer aktivt i kontrast til fænomenologiens kerneprincip om epoché, 

hvorfor der ellers ikke er ligheder med fænomenologien (Egholm, 2014). 

 

Det kan også diskuteres, hvorvidt det er muligt at fjerne sin forforståelse og erfaringer i 

mødet med empirien, som Action Research foreskriver, når “alt, hvad vi kan sige om verden, 

er farvet af vores historiske og kulturelle placering” (Egholm, 2014: 150). Dermed antages 

der i kontrast til Action Research en epistemologisk og ontologisk konstruktivisme i specialet, 

hvor virkeligheden formes af min erkendelse. Således vil det undersøges, hvordan 

kantineteamets læringsproces fremtræder for mit blik, da jeg altid vil opleve virkeligheden i 

kraft af mine mentale strukturer og det analytiske perspektiv (Egholm, 2014). Dette skyldes 

ligeledes, jf. 2. ordens kybernetik, at jeg indgår i og påvirker det sociale system gennem min 

tilstedeværelse, valg af spørgsmål, fokus mv. (Moltke & Molly, 2019). Disse antagelser er 

hermed i tråd med konstruktivismen, men divergerende fra hermeneutikkens realistiske 

ontologiske udgangspunkt. Fordelen ved denne tilgang er, at hermeneutikkens abduktive 
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proces skaber fokus på at udvikle ens forståelse og strukturere specialet løbende gennem 

processen. Kombineret med det socialkonstruktivistiske skabes der blik for netværk, 

relationer, sproget samt organisationen som et socialt system. 

 

Qua forståelsen af teamet som et socialt system er menneskesynet funderet i antagelsen 

om, at individer indgår og formes i systemer og relationer. Hermed anskues “det værende 

som relationelt båret” (Moltke & Molly, 2019). Dette kommer til udtryk ved specialets fokus 

på kantineteamets relationer, kommunikation og interaktion, hvilket vil understøttes analytisk 

gennem det systemiske perspektiv jf. Moltke & Molly (2019). Analyseniveauet vil være 

individuelt og relationelt for at belyse den enkelte medarbejders opfattelse jf. 

hermeneutikken og de relationelle dynamikkers betydning for læringsprocessen jf. 

socialkonstruktivisme. Derudover vil specialet også have et fokus på sproglige 

repræsentationer og selvfølgeligheder, med afsæt i antagelsen om at sproget er med til at 

skabe virkeligheden (Egholm, 2014). Hermed vil afdækningen af de sproglige 

repræsentationer skabe rum til alternative fortællinger ved at gøre opmærksom på sprogets 

konstruerende effekt. Dette fokus vil anvendes ved aspekter og forståelser, der udgør en 

central barriere for kantineteamets læringsproces med den hensigt at sikre, at det sproglige 

fokus understøtter besvarelsen af problemformuleringen. Ydermere er dette baseret på 

opfattelsen af, at afsløringen af disse repræsentationer vil have den mest frigørende effekt 

(Egholm, 2014). I forlængelse af dette menneskesyn og opfattelsen af organisationen som et 

socialt system, er specialet ideografisk (Egholm, 2014). I kraft heraf betragtes casen og 

medarbejderne i deres specifikke kontekst med fokus på deres historie, kultur, 

kommunikative mønstre mv. 

Kvalitetskriterier 

Qua det ideografiske afsæt stræber specialet ikke efter generaliserbarhed med “kausale 

forbindelser med universel udbredelse” (Egholm, 2014: 99). Det systemiske perspektiv 

understreger ligeledes i den forbindelse, hvordan en forstyrrelse, som feedbackkurserne 

antages at være, påvirker et system forskelligt og ikke er forudsigeligt (Moltke & Molly, 

2019). Omvendt er det dog tænkeligt, at nogle af specialets konklusioner kan bruges i andre 

arbejdskontekster med en praktisk hverdag. 

 

I kraft af forståelsen af teamet som et komplekst socialt system, vil specialet have et fokus 

på nuancering som kvalitetskriterie ved ikke at nedtone nuancer og lade medarbejdernes 

forskellige perspektiver komme til udtryk, på trods af eventuelle selvmodsigelser eller 

modstridende elementer. Nuanceringen vil ligeledes komme til udtryk ved, at analysen ikke 

vil lukkes, men ofte vil vise, hvordan de analytiske pointer kan pege i forskellige retninger 
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(Hasse, 2011). Da dette tager afsæt i Hasses (2011) kritik af forskningen, vil det uddybes i 

teoriafsnittet ved præsentationen af Hasses teoretiske perspektiver. 

 

Grundet den epistemologiske konstruktivisme, antages det, at jeg har influeret det sociale 

system gennem min tilstedeværelse og spørgsmål jf. 2. ordens kybernetikken (Moltke & 

Molly, 2019). På baggrund heraf vil kvalitetskriteriet refleksivitet være centralt, som 

indebærer at lægge mine refleksioner åbent frem og sætte fokus på, hvordan min position 

kan have influeret samtalen og processen (Justesen & Mik-Meyer, 2010). Dette vil blive 

udfoldet løbende, særligt i metodeafsnittet, med fokus på betydningen af mit tilhørsforhold, 

kontakten, udvælgelsen af medarbejderne, spørgsmål mv. Dette skal ses i forlængelse af 

kvalitetskriteriet gennemsigtighed, som kommer til udtryk ved, at læseren tages i hånden og 

fortælles om processen og valgene igennem specialet - fra start til slut (Justesen & Mik-

Meyer, 2010). 

 

Indenfor konstruktivistisk forskning anvendes også kvalitetskriteriet, om et projekt er 

interessant og nyskabende (Justesen & Mik-Meyer, 2010). Dette har dannet grobund for mit 

casevalg, som baseret på min forforståelse om kantineteamet og lærings- og kulturteori, 

fremstod som en undtagelse, hvilket vil uddybes i delanalyse 3. Intentionen var hermed at 

skabe en ny forståelse om casen ved at anskue omstændighederne (Berg & Jong, 2006). 

Ved at undersøge en undtagelse er det hermed også nyskabende og interessant at skabe 

forståelse for, hvorfor teamet er lykkedes med at udvikle sig på baggrund af e-læringskurser. 

Dette løsningsfokus, som er et opbrud med den traditionelle problemorienterede tilgang, vil 

uddybes i metodeafsnittet. 

Etik 

Et særskilt kvalitetskriterium er derudover etisk forskning, og betragtningerne og 

overvejelserne i den forbindelse vil præsenteres i det følgende (Justesen & Mik-Meyer, 

2010). I forhold til specialets etiske overvejelser har følgende betragtning løbende ageret 

som rettesnor: “ensure that participants come to no harm as a result of their participation in 

the research project” (Stringer, 2014: 89). Derfor er det besluttet at anonymisere 

medarbejderne, hvorfor pronominet ’hun’ vil benyttes om alle. Samtidig vil medarbejderne 

refereres til som ”medarbejder 1, 2, 3, 4 og 5”, og lederen vil benævnes ”lederen”. 

 

Det har løbende været en overvejelse, hvor mange detaljer der kunne ekspliciteres om 

medarbejderne i specialet. På den ene side kan anonymiteten svækkes, når detaljer omkring 

medarbejdernes erfaring, stilling, anciennitet mv. nævnes. Omvendt kan nogle af disse 

detaljer være centrale for at forstå medarbejdernes udgangspunkt for visse udtalelser og 
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perspektiver. Dermed har den etiske rettesnor været, at detaljer, der var centrale for 

forståelsen, blev ekspliciteret, så længe det ikke kompromitterede medarbejdernes 

anonymitet. Eksempelvis var jeg i dialog med flere kokke og flere koordinatorer, hvorfor 

dette kunne nævnes uden at kompromittere medarbejderne. 

 

Jeg oplevede dog et konkret dilemma, hvor lederen benævnte en af medarbejderen som 

’den kritiske’ i hendes mail til mig. Da denne positionering og opfattelsen heraf blev central 

for delanalyse 1, valgte jeg at belyse dette aspekt. Dette krævede, at jeg kunne redegøre 

for, at der herskede en opfattelse af modstand og en kritisk indstilling. Dermed blev jeg nødt 

til at afsløre, at en given medarbejders ‘nummer’ var den person, der af lederen blev kaldt 

kritisk. Hermed er det overfor lederen og medarbejderne gennemskueligt, hvem denne 

medarbejder er. Dette valgte jeg på baggrund af, at jeg ikke vurderede, at denne analyse 

ville afføde negative konsekvenser for medarbejderen. Samtidig var netop positioneringen af 

lederen essentiel for analysen. 

 

Der opstod derudover en udfordring omkring, hvorvidt organisationsnavnet skulle 

ekspliciteres i opgaven, da man derved vha. en internetsøgning ville kunne identificere 

lederen. Derfor gjorde jeg lederen opmærksom på denne udfordring og foreslog, at jeg enten 

kunne navngive både teamet og organisationsnavnet, men fortrolighedsstemple opgaven 

eller kun navngive teamet, men ikke organisationen. I fællesskab besluttede vi kun at 

navngive teamet, da deres arbejdsfunktion og faglighed er central for at få indblik i deres 

hverdag og arbejdsopgaver. Derfor benævnes organisationen som ‘en given 

uddannelsesinstitution’, da navnet på den konkrete uddannelsesinstitution alligevel ikke 

fremmer forståelsen. 

 

I henhold til hvorvidt emnefeltet er etisk forsvarligt, formodes det, at emnefeltet om e-

læringskurser og feedbackkultur ikke anskues som følsomt. Dog stræbte jeg efter mindre 

styring i samtalerne, ved ikke selv at bringe mere personlige emner på banen og holde 

spørgsmålene åbne, således at medarbejderne selv havde muligheden for at tage initiativ til 

at italesætte disse emner, såsom trivsel (eller mangel på samme) i teamet. 

Opsamling 

Ud fra ovenstående kan specialets videnskabsteoretiske afsæt primært karakteriseres som 

hermeneutisk suppleret med en socialkonstruktivistisk ontologi, epistemologi og 

menneskesyn. Det hermeneutiske aspekt tager afsæt i processens abduktive vekselvirkning 

og løbende afgrænsning af genstandsfeltet, samt et afsæt i en undren på baggrund af min 

forforståelse. Det socialkonstruktivistiske kommer til udtryk i forståelsen af organisationer og 
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individer, samt en konstruktivistisk ontologi og epistemologi. Det videnskabsteoretiske 

ståsted er en kombination af induktion og abduktion, hvor specialet fra et helhedsperspektiv 

kan karakteriseres som abduktivt i kraft af den løbende planlægning af de metodiske og 

teoretiske valg, der ikke foregik i en fastlagt rækkefølge, men opstod løbende pba. min 

undren (Figur 1). Samtidig har jeg tilstræbt en åben induktiv empiriindsamling og -

bearbejdning for at lade empirien styre processen, teorivalget og afgrænsningen jf. Action 

Researchs forskrift (Stringer, 2014). Anvendelsen og betydningen af disse 

videnskabsteoretiske antagelser vil blive udfoldet i de følgende metodiske overvejelser og 

valg. 

Metode 
I det følgende vil specialets metodiske valg og bagvedliggende overvejelser belyses for at 

sikre transparens. Dette indebærer en beskrivelse af hele processen fra kontakten til 

virksomheden, til samtalerne, transskriptionen og kodningen. Grundet kontekstens centrale 

betydning for samtalen og meningskonstruktionen jf. det konstruktivistiske ståsted, vil der 

være fokus på, hvordan omstændighederne og de metodiske valg formodes at have påvirket 

samtalerne (Justesen & Mik-Meyer, 2010). 

Kontekstuelle overvejelser 

I det følgende vil diverse kontekstuelle overvejelser præsenteres med fokus på aspekternes 

betydning for processen og opgaven. Særligt vil det belyses, hvordan casevalget og min 

position som ansat i Økonomistyrelsen, der udbyder kurserne, kan have influeret specialet. 

 

Grundet min rolle som studentermedhjælper er min indstilling til e-læringsplatformen 

Campus og e-læringskurserne forudindtaget positivt, hvilket kan have positioneret mig som 

fortaler for Campus og e-læring mere generelt overfor teamet. Dog er min indstilling overfor 

Campus og kurserne mindre relevant, idet fokus for opgaven er på medarbejdernes 

oplevelse, samt hvordan det produkt, Campus stiller til rådighed, kan benyttes og 

implementeres i en lokal kontekst – og ikke på hvordan kurserne kunne laves om for på 

bedst mulig måde at understøtte implementeringen. Derudover vil opgaven fortløbende i 

analysen forholde sig kritisk til kursernes ideal og afsluttes med en kritisk diskussion af 

konceptet feedbackkultur med den hensigt at udfordre min egen position og indstilling, samt 

at granske de antagelser, der ellers tages for givet i kurserne og specialet. 

 

Den indledende kontakt til uddannelsesinstitutionen foregik via min arbejdsmail med min 

kollega, der skrev artiklen, som cc. På den ene side kan denne formidling af kontakt vha. 
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min kollega, der har været med til at sælge og implementere kurserne, have fordret 

specialesamarbejdet og positioneret mig som legitim overfor organisationen. Omvendt kan 

min dobbeltrolle have haft betydning for samtalens indhold og hæmme medarbejdernes 

oplevelse af muligheden for at være ærlige, når de kender mit tilholdssted. Jeg oplevede dog 

stor åbenhed og ærlighed i samtalerne, hvilket kan attribueres til, at emnet om e-læring og 

feedback ikke var personligt eller relateret til Økonomistyrelsen. 

 

Casen fremtrådte indledningsvist i min bevidsthed på baggrund af artiklen. Kurserne er 

udviklet til og målrettet en anden kontekst, primært til akademikere og kontorbaseret 

arbejde, hvorfor det er interessant at undersøge applikationen af principperne i en anden 

arbejdspraksis og -kontekst. Netop derfor er casen med kantineteamet interessant for at 

belyse et andet arbejdsmiljø, hvori principperne bliver forankrede. Ved at undersøge deres 

erfaringer tilbageskuende var fordelen, at det var muligt at se på deres erfaringer med, 

hvordan de havde brugt dem i praksis. Ulempen har omvendt vist sig at være, at processen 

og de forskellige kursers indhold var langt fra deres hukommelse, da det næsten var et år 

siden, de tog kurserne. 

 

Udvælgelsen af medarbejderne blev foretaget af lederen ud fra følgende anvisning og ønske 

fra mig i en mail: “gerne med diversitet, så jeg kan få flere perspektiver på jeres feedback i 

teamet (fx fra en der har arbejdet i teamet længe og en relativt nyansat samt nogle med hhv. 

en positiv og mere 'kritisk' indstilling over jeres proces med feedback).” Intentionen med 

denne anvisning var at få et mere detaljeret og flertydigt billede på teamet. Lederens 

kendskab til medarbejderne og deres positioner var hermed centralt at anvende i 

udvælgelsen for at sikre polyfoni: “it is imperative that all stakeholder groups feel that 

someone is speaking for their interests and is in a position to inform them of what is going 

on” (Stringer, 2014: 78). Medarbejderne repræsenterede hermed både nye og gamle 

medarbejdere, forskellige køn, alder og indstilling overfor feedbackkurserne. Dog oplevede 

jeg en overvægt af medarbejdere med en positiv indstilling overfor kurserne og processen, 

hvilket både kan attribueres til udvælgelsen eller mit tilhørssted, som kan have givet mere 

positive beskrivelser. Kantineteamet er ydermere meget tværfagligt og har flere forskellige 

baggrunde, hvorfor det kunne have styrket indsigten i teamet eksempelvis at tale med en i 

fleksjob med en anden baggrund end de udvalgte medarbejdere. 

Proceskonsultativt afsæt 

I tråd med Berg & Jongs (2006) tilgang har det pragmatiske hensyn været centralt i de 

metodiske valg; hvad vil være mest givende og værdiskabende for kantineteamet? Derfor vil 

de metodiske overvejelser bære præg af eklekticisme, hvilket indebærer en forening af 
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forskellige perspektiver med henblik på at udnytte deres fordele. Specialets baggrund kan 

hermed ikke entydigt placeres indenfor én tradition eller et paradigme, hvilket kommer til 

udtryk ved et mere diskuterende afsnit. 

 

Specialet vil tage afsæt i en proceskonsultativ tilgang i tråd med Action Research, hvor det 

er casevirksomheden, der formodes at have størst indsigt i deres organisation og 

udviklingsforløb (Stringer, 2014). Action Research er en kollektiv, bottom-up proces med en 

faciliterende fremfor dirigerende rolle med henblik på at stimulere forandring (Stringer, 

2014). Hermed er specialet et udtryk for samskabelse af nye indsigter, hvor klienten selv 

spiller en central rolle i refleksionen over egen praksis og løsninger. Derfor tog samtalerne 

afsæt i en induktiv, bottom-up tilgang jf. afsnittet om videnskabsteori for at sikre, at 

medarbejdernes egne udtalelser blev styrende for processen (Stringer, 2014). På den 

baggrund vil mine samtaler med medarbejderne også benævnes som samtaler fremfor 

interviews, i kraft af den samskabende karakter. Dette metodiske fundament vil også komme 

til udtryk ved en bredere metodelitteratur, der også trækker på færdigheder og teknikker fra 

proceskonsultation og coaching. Denne position blev også opretholdt under samtalerne 

gennem åbne spørgsmål og ved en form for processtop/timeout i samtalerne, med henblik 

på at inddrage medarbejderne i udvælgelsen af emner, såsom “er der nogle andre emner 

eller ting, som vi ikke har fået snakket om, der er vigtige for dig?“ (Moltke & Molly, 2019; 

Bilag 1). Hensigten med dette greb var at involvere medarbejderne i processen og sørge for, 

at alle de elementer og processer, de vurderede som relevante, blev belyst. Dette bygger på 

erkendelsen af, at jeg ikke på forhånd havde viden nok til at kortlægge alle relevante emner, 

hvorfor medarbejderne selv fik styring ift. emnerne, hvilket også kom til udtryk i samtalens 

opbygning. Dette metodiske valg er truffet på baggrund af antagelsen om, at medarbejderne 

selv har størst indsigt i deres egen læringsproces og de sociale dynamikker, samt hvad der 

har været betydningsfuldt for dem (Stringer, 2014). 

 

Indenfor det proceskonsultative paradigme vil den løsningsfokuserede tilgang være en 

grundsten i opgaven, som nævnt i indledningen. Centralt i den anerkendende tilgang er 

søgen efter undtagelser, som er de tilfælde, hvor et problem var forventet at optræde, men 

udeblev (Berg & Jong, 2006). I den løsningsfokuserede tradition søges traditionelt efter 

undtagelser i samtalen, i relation til et givent problem, med henblik på at blive klogere på 

omstændighederne for undtagelsen samt gøre individet bevidst om sine fremskridt (Berg & 

Jong, 2006). I specialet er det selve undtagelsen, der er udgangspunktet og kernen for 

opgaven og samtalerne. Sat i relation til casen anskues det som en undtagelse, at 

kantineteamet har udviklet og forandret sig mærkbart på baggrund af feedbackkurserne, 

hvilket vil uddybes i delanalyse 3. Casen er hermed valgt for at blive klogere på 
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omstændighederne, om hvad der var og er til stede i denne case, siden denne undtagelse 

og udvikling opstod (Berg & Jong, 2006). Hermed er opgavens DNA et løsningsfokus, som 

nævnt i indledningen, i kraft af casevalget og gennem udforskningen af, hvordan 

kantineteamet tilsyneladende er lykkedes med at udvikle sig. Dette er i kontrast til den 

problemorienterede tilgang i den medicinske model jf. Berg & Jong (2006) med sit fokus på 

diagnosticering og behandling af problemer, der også kommer til udtryk i Action Research 

(Stringer, 2014). 

 

Det ville have været i tråd med den proceskonsultative tankegang, Action Research og 

hermeneutikken at præsentere mine findings og forbedringsforslag for lederen og 

medarbejderne, hvilket desværre ikke var praktisk muligt inden afslutningen af specialet. 

Dette kunne have fordret sammenfletning af viden vha. en samtale om deres bekymringer, 

tanker og anskuelse af mine konklusioner. Samtidig ville det styrke forbedringsforslagene at 

inddrage medarbejdernes koblinger til deres arbejde for fortsat at udnytte deres ekspertviden 

om implementering i den lokale arbejdspraksis. Dette kunne ligeledes højne værdien for 

dem. Dette er tilsvarende act elementet i Action Research jf. Stringer (2014), hvilket er 

mindre fremtrædende i specialet, idet teamet selv vil arbejde videre med deres 

læringsproces, med input fra projektet, når de ikke længere er hjemsendt. Ønsket om 

samskabelse er igen koblet til antagelsen om, at organisationen selv er eksperter på deres 

lokale praksis, og hvad der vil være de mest bæredygtige løsninger. 

 

For at opsummere de metodiske overvejelser, er casen valgt på baggrund af en 

løsningsfokuseret tankegang, som repræsenterer en undtagelse (Berg & Jong, 2006). For at 

undersøge undtagelsen tages der udgangspunkt i den metodiske tilgang fra Action 

Research, som er struktureret omkring en induktiv, bottom-up tilgang (Stringer, 2014). 

Hermed kombineres den løsningsfokuserede tilgang og Action Research for at opnå 

fordelene fra begge og fordre fordybelse om den specifikke undtagelse, fremfor et 

problemorienteret casevalg. Dog afviger specialet i forhold til Action Researchs 

videnskabsteoretiske ståsted jf. afsnittet om videnskabsteori, hvorfor den neutrale 

dataindsamling med et fokus på at sætte parentes om sin egen forståelse, ikke benyttes. 

Derimod benyttes min forforståelse aktivt qua det socialkonstruktivistiske ståsted, da 

individet jf. Moltke & Molly (2019) altid har sine erfaringer med sig som en rygsæk. Dette er 

kombineret med coaching, der har bidraget med praktiske anvisninger og 

samtalefærdigheder, samt stiller skarpt på betydningen af de processuelle færdigheder 

(Moltke & Molly, 2019). 
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Samtaler og spørgsmål 

Samtalerne bestod af en samtale med kantineteamets leder samt individuelle samtaler med 

fem medarbejdere fra teamet, heriblandt kokke og catere. Samtalen med lederen havde til 

hensigt at få indsigt i ledelsesperspektivet, samt teamet og systemet som helhed - både før 

og efter kurserne. Denne samtale blev foretaget indledende for at danne mig et overblik over 

forløbet og valget om at igangsætte denne forandringsproces. Dernæst afholdt jeg samtaler 

med de fem medarbejdere for at få belyst forskellige medarbejderperspektiver på processen 

og oplevelsen heraf. 

 

Samtalerne var fordelt over tre dage, hvilket gav mulighed for refleksion samt løbende 

justering af spørgsmål og fokus, således at samtalernes indhold blev styrende for processen 

og tematiseringen af samtalerne. Dette metodiske valg afspejler den induktive 

empiriindsamling, idet afgrænsningen og retningen blev foretaget løbende på baggrund af 

medarbejdernes oplevelser, særligt efter samtalen med lederen (Egholm, 2014). 

Eksempelvis oplevede jeg et godt reflekteret og konkret svar på dette opfølgende spørgsmål 

“Hvad tænker du kan være det næste skridt?”, som jeg dernæst inkorporerede i de følgende 

samtaler (Bilag 1). Spørgsmål som disse havde også til hensigt at skabe refleksion hos 

medarbejderne efter samtalerne, som de kunne tage med videre. Antagelsen bag dette 

spørgsmål er, som tidligere nævnt, i tråd med Action Research, hvor medarbejderne selv er 

eksperter på deres lokale praksis og kan bidrage til at finde de mest bæredygtige løsninger 

(Stringer, 2014). I forlængelse af denne argumentation vil forbedringsforslagene i 

perspektiveringen også være inspireret medarbejdernes egne forslag og ideer. 

 

Samtalerne havde en varighed på ca. 45-60 min og kan karakteriseres som et 

semistruktureret interview (Justesen & Mik-Meyer, 2010). Jeg havde på forhånd planlagt 

nogle temaer og spørgsmål målrettet effekten af kurserne i den lokale praksis baseret på 

kurserne, min forforståelse og undren. 

Figur 2: Temaer i samtalerne 
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Spørgsmålene var differentieret til hhv. lederen og medarbejderne, men mange spørgsmål 

og temaer gik igen. Til medarbejderne var der dog et større fokus på deres oplevelse af 

processen og kurserne, hvor der til lederen udsprang et nyt tema omkring lederens rolle og 

hendes overvejelser bag forandringen. Spørgsmålene havde karakter af en efterrefleksion 

ved at se tilbage på deres proces og læring. Temaerne var åbne og mangfoldige og havde til 

formål at udforske forskellige perspektiver på feedback og multiverset. Sidstnævnte 

indebærer, at vi alle har vores eget perspektiv på verden, hvorfor der ikke er tale om én 

fælles virkelighed; et univers, men et multivers af forskellige versioner af verden (Moltke & 

Molly, 2019; Figur 2). 

 

Undervejs i samtalen havde jeg derudover fokus på at være nysgerrig, anerkendende og 

aktivt til stede og forfølge de temaer og emner, der kom til udtryk i samtalen. Dette indebar, 

at jeg lod medarbejderne udfolde deres tanker og svar uden at afbryde. Jeg oplevede, at 

dette bidrog til, at flere perspektiver og emner kom på dagsordenen, som jeg kunne stille 

opfølgende spørgsmål til og dermed udvide min egen forståelse med henblik på at skabe en 

horisontsammensmeltning (Egholm, 2014). For at udforske medarbejdernes perspektiver 

spurgte jeg eksempelvis ind til nøgleord og -sætninger, der blev italesat i samtalen (Moltke & 

Molly, 2019). Ved at spørge ind til hvordan eksempelvis “en dør der er blevet åbnet” og 

“aftalt spil” kom til udtryk, gav det anledning til, at medarbejderne fik konkretiseret og sat 

flere ord på deres oplevelser (Bilag 3). 

 

Qua det socialkonstruktivistiske afsæt spurgte jeg ind til, hvordan medarbejderne forstod en 

feedbackkultur. Som det vil blive uddybet i teoriafsnittet, er feedbackkultur et bredt begreb 

med mange afledte effekter, hvorfor en begrebsafklaring var relevant for at få indsigt i deres 

forståelse. I forlængelse af begrebsafklaringen stillede jeg følgende skalaspørgsmål: “På en 

skala fra 1-10, hvor 10 er den kultur, du lige har beskrevet, og 1 er ikke eksisterende, hvor vil 

du så placere jeres team? Hvorfor?” og “hvor ville du placere jeres team, før I tog kurserne?” 

(Bilag 1). Denne spørgeteknik gør komplekse aspekter mere konkrete og giver indblik i 

medarbejderens opfattelse, fremskridt mv. (Berg & Jong, 2006). Samtidig gav det flere 

betydningsnuancer at skalere teamets feedbackkultur og udvikling. Ved at skulle forklare, 

hvorfor de som team var udviklet sig fra en feedbackkultur på eksempelvis fem til syv, gav 

det anledning til konkrete beskrivelser af observationer, adfærd, indstilling mv. Konkret 

oplevede jeg, at nogle medarbejdere fandt det svært at italesætte den forandring og 

udvikling, de selv gav udtryk for til skalaspørgsmålene - og endda var overraskede over 

deres egne svar. Hermed åbnede spørgsmålene en dør til en oplevelse, der måske ellers 

var forblevet ubevidst i samtalen. 
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Jf. figur 1 havde jeg efter samtalerne med medarbejderne og lederen en samtale med 

producenten af e-læringsmaterialet fra Økonomistyrelsen. Dette var med henblik på at få 

belyst målgruppen, tankerne bag det faglige indhold og valget af e-læring til at formidle 

dette. Derudover omhandlede samtalen også brugen af e-læring på et generelt plan samt 

fordelene ved denne læringsform (Bilag 1). Denne samtale blev aftalt senere i forløbet, da 

behovet opstod på baggrund af sammenholdelsen af samtalerne med forskning om 

feedback. På baggrund heraf opstod en undren og nye spørgsmål, jeg fik afklaret med 

producenten med henblik på at skabe en horisontsammensmeltning (Egholm, 2014). 

 

Samtalerne foregik online, i kontrast til vores oprindelige aftale om et fysisk besøg med 

observation og samtaler, da det ikke var forsvarligt grundet COVID-19. På den ene side har 

dette formentlig betydet, at der var større risiko for misforståelser samt at kropssprog, non-

verbal kommunikation og stemning gik tabt, hvilket var forsøgt kompenseret for gennem 

brug af videokamera. På den anden side foregik de under hjemsendelsen, hvorfor 

medarbejderne havde samtalerne med mig fra deres private hjem, hvilket potentielt kunne 

betyde, at de var mere ærlige. Denne antagelse bunder i, at medarbejderne måske ville 

have været mere tilbageholdende i deres arbejdsmæssige kontekst, hvor kollegaer og 

lederen ville kunne observere. 

Observation 

Det kunne have styrket specialet at supplere samtalerne med et observationsstudie, der ville 

have givet “opportunities to gain a clearer picture of the research context by observing the 

everyday settings in which participants undertake activities relevant to the research focus” 

(Stringer, 2014: 113). Hermed kunne det have givet indsigt i deres kommunikationsmønstre, 

interaktion og arbejdspraksis, samt elementer der tages for givet og dermed ikke kommer til 

udtryk i en samtale (Justesen & Mik-Meyer, 2010). Samtidig kunne mine observationer være 

udgangspunktet for dialogen og dermed være mere konkret og tæt på deres hverdag, 

hvorfor det oprindeligt var aftalen, at jeg skulle observere inden samtalerne. Dog ville jeg 

som observatør ikke kunne stille mig udenfor systemet og uafhængigt iagttage deres 

feedback mønstre grundet 2. ordens kybernetik, siden det gør “noget ved menneskelige 

systemer, hvis de ved, at de observeres” (Moltke & Molly, 2019: 37). Det er forventeligt, at 

medarbejderne ville være mere opmærksomme på deres kommunikation, herunder både 

tone, sprog, frekvensen og kvaliteten af feedback, især når mit fokus for opgaven var 

kommunikeret til dem, som rammesætning for samtalerne. For at stille fokus på konkrete 

erfaringer i teamet med feedback, stillede jeg spørgsmål såsom ”hvad tror du andre ville 

lægge mærke til var anderledes hos jer?” (Bilag 1). Hermed forsøgte jeg gennem samtalerne 
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at sætte fokus på konkrete beskrivelser af episoder fra deres hverdag set med andres øjne 

som forsøg på at kompensere for den manglende mulighed for et observationsstudie. 

Transskription og kodning 

Efter samtalerne transskriberede jeg optagelserne med en høj detaljegrad ved at inkludere 

aspekter såsom tøven, pauser, grin og betoning af bestemte ord markeret med kursiv. 

Intentionen med dette var at medtage de kommunikative virkemidler for at sikre, at citaterne i 

så høj grad som muligt afspejlede medarbejdernes udlægning. Hermed er tegnsætningen 

også begrænset i transskriptionen, siden dette er en form for fortolkning, der kan medvirke til 

at fremme en bestemt betydning. Dog så jeg mig nødsaget til at sætte tegnsætning i de 

længere citater, der blev anvendt i specialet, da de ellers fremstod forvirrende, grundet den 

direkte transskription af talesproget. 

 

Derefter foretog jeg kodningen i NVivo med henblik på at kategorisere og skabe overblik 

over det empiriske materiale. Kodningen kan kategoriseres som data-dreven kodning, også 

kaldet åben kodning, hvilket vil sige at udforske data uden en forudfattet opfattelse og 

dermed “not impose an interpretation based on pre-existing theory” (Gibbs, 2007: 45). 

Denne åbenhed er eksempelvis kommet til udtryk ved in-vivo kodning af de koncepter, 

medarbejderne selv bragte på banen i samtalerne (Gibbs, 2007). Disse kodninger bidrog 

med nye perspektiver og temaer til opgaven, såsom eksempelvis påtagethed ved at bruge 

feedbackprincipperne og omgangstonen i deres faglige miljø. På trods af den åbne indstilling 

har jeg dog, qua det konstruktivistiske ståsted, ikke forsøgt at sætte parentes om min 

forforståelse, men har aktivt brugt indtryk, ideer og temaer fra samtalerne og 

transskriptionen til kodningen. Koderne afspejlede dermed også delvist temaerne for 

samtalen jf. figur 2 og var fastlagt inden (Bilag 2). Dermed kan der argumenteres for, at jf. 

Gibbs konceptualisering (2007) var kodningen primært data-dreven, men også delvist 

koncept-dreven grundet de på forhånd fastlagte koder. Dog påpeger Gibbs også, at en helt 

åben fordomsfri kodning ikke er realistisk, og giver følgende rettesnor: “as far as possible, 

one should try to pull out from the data what is happening” (Gibbs, 2007: 45). Derfor vil jeg 

argumentere for, at kodningen primært er styret af empirien, selvom nogle af koderne blev 

fastlagt på forhånd, siden de er baseret på temaer og aspekter registreret fra samtalerne og 

dermed er, som begrebet indikerer, data-dreven. 

 

Ud for hver kode lavede jeg derefter en definition for at sikre konsistens i kodningen og 

klargøre forståelsen af koderne for mig selv ved at gøre dem bevidste (Gibbs, 2007; bilag 2). 

Igennem denne proces oplevede jeg tilmed et stort overlap mellem kodernes indhold, 

eksempelvis forstår jeg relationer, kommunikation og tillid som tæt knyttede. Derfor gav 
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processen også anledning til løbende gennem kodningsprocessen at tilføje til 

kodebeskrivelserne for at klargøre rammen. 

 

Med afsæt i kodningen og transskriptionen samlede jeg de tendenser, undringer og temaer, 

der trådte frem for mig på tværs i empirien i punkter, hvilket udgjorde kernen i mit videre 

arbejde og blev skelettet for min analyse. På baggrund heraf udvalgte jeg de teoretiske 

perspektiver, der bedst kunne belyse de empiriske fund og undringer, hvilket afspejler en 

induktiv tilgang. Dette er i tråd med Action Research, hvor det er essentielt, at “ensure that 

the ways that stakeholders describe and interpret events become the central focus of the 

research process” (Stringer, 2014: 39). Dette skyldes, at de teoretiske briller skaber et 

bestemt blik på empirien og præsenterer en fortolkning af virkeligheden, hvorfor indtrykkene 

fra samtalerne var drivende i processen. Udvælgelsen af teorierne blev hermed valgt på 

baggrund af, hvilke teoretiske perspektiver der bedst kunne belyse punkterne og skabe en 

ny dimension til empirien. 

Teori 
I det følgende vil de teoretiske perspektiver præsenteres, der anvendes i hhv. analysen og 

diskussionen. De teoretiske perspektiver, målrettet analysen, vil være opdelt i tre temaer; 

feedbackkultur, læringsprocesser og kultur samt forandringsledelse. Disse perspektiver er 

centrale for at kunne forstå min undren og besvare problemformuleringen. Feedbackkultur vil 

stille skarpt på en begrebsafklaring af feedback samt barrierer, forudsætninger og potentielle 

styrker ved en feedbackkultur. Læringsprocesser og kultur belyser forskellige perspektiver 

på læring, viden og kultur. Dette suppleres med en teori om forandringsledelse for at belyse 

forandringsprocessen fra et ledelsesmæssigt perspektiv, samt konceptet modstand mod 

forandring. Afslutningsvist vil der præsenteres et kritisk blik på personlig udvikling, som vil 

anvendes i diskussionen for at belyse betænkelighederne ved at arbejde hen imod en 

feedbackkultur og kantineteamets udviklingsproces. 

Feedbackkultur 

Siden feedback er et centralt omdrejningspunkt for specialet, vil det begrebsafklares i det 

følgende. Christensen (2016) fremsætter flere definitioner af feedback, der alle kredser om 

indholdet, der udveksles og processen. Indholdet er informationen om og evalueringen af en 

given arbejdsadfærd, performance eller målopfyldelse, hvor processen er den måde, hvorpå 

informationen overleveres (Christensen, 2016). Hermed er feedback et meget bredt begreb, 

der spænder fra et godt råd, en MUS-samtale til en evaluering af en arbejdsopgave. Derfor 

vil begreberne feedback og feedbackkultur også bruges i flæng i opgaven, hvor feedback 
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forstås som en evaluering. Feedbackkultur forstås som en kultur, hvori feedback er forankret 

som en naturlig social interaktion. Denne begrebsafklaring vil anvendes som et 

sammenligningsgrundlag og holdes op imod feedbackkursernes forståelse og antagelser, 

medarbejdernes forståelse af en feedbackkultur samt den udvikling, de har opnået i teamet. 

 

I specialet anskues feedback ydermere som et kulturelt fænomen, som foregår på tværs i 

kantineteamet, fremfor blot som en ledelsesteknik, da dette primært var teamets hensigt. 

Christensen (2016) påpeger ligeledes, at feedback er gået fra en organisatorisk formel 

proces, primært mellem leder og medarbejder, til en uformel og mere aktiv opsøgende 

proces, hvor feedback kan komme fra flere kilder. Herunder introduceres opsøgende 

feedback, som er en direkte proaktiv opsøgning af feedback, hvilket “one-thing”-metoden fra 

kurserne er et eksempel på jf. afsnittet om e-læring (Christensen, 2016). Dette hindres af de 

sociale omkostninger, der er oplevelsen af interpersonel risiko, hvilket vil uddybes med 

Edmonsons (2003) teori. På trods af feedback som en ressource og kilde til udvikling, kan 

de sociale omkostninger hermed være en barriere for at opsøge feedback (Christensen, 

2016). Udover de sociale omkostninger fremhæver Christensen (2016) også, at feedback 

kan opfattes som en trussel mod individets identitet og image. Dette aspekt vil belyses kort i 

diskussionen, men siden analysen retter sig mod kantineteamet som team med fokus på det 

relationelle analyseniveau, vil de sociale omkostninger være omdrejningspunktet. 

 

Feedback processen foregår hermed ikke i et vakuum, men er en relationel proces, der 

skaber en gensidig påvirkning, og er påvirket af de sociale dynamikker i tråd med systemisk 

teori jf. Moltke & Molly (2019). Eksempelvis påvirker vores følelser og relationer med den 

anden part vores evaluering og gør dem mindre præcise (Christensen, 2016). Det 

relationelle aspekt kommer også til udtryk ved, at individer er mere tilbøjelige til at give 

hinanden spontan positiv feedback og tilbageholde den negative effekt (Christensen, 2016). 

Dette kan skabe en ophobning af negativ feedback, som lederen vil evaluere den ansatte i 

lyset af, hvorfor billedet skal nuanceres ved at overbringe den negative feedback og dermed 

skabe udvikling. Christensen (2016) fremsætter dette som et ledelsesperspektiv, men det 

formodes, at lignende dynamikker omkring kategorisering og vurdering også finder 

anvendelse mellem kollegaer og dermed påvirker relationerne. 

 

Opsummerende kan det siges, at feedbackkultur er gået fra et fokus på kontrol og tilpasning 

ift. organisatoriske mål, til nu også at stræbe mod individuelle mål såsom læring, motivation, 

effektivisering og anerkendelse (Christensen, 2016). Grundet de sociale dynamikker og 

omkostninger er feedback forbundet med stor kompleksitet, hvorfor de førnævnte fordele 

ved øget feedback er potentielle muligheder. Dette kan understøttes med systemisk teori jf. 
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Moltke & Molly (2019), hvor kompleksiteten i sociale systemer og de mange influerende 

elementer problematiserer en kausalitet mellem feedback og menneskelig adfærd. 

 

For at belyse disse sociale omkostninger og betydningen af kantineteamets sociale 

dynamikker mere dybdegående, vil begrebet om psykologisk sikkerhed i teams inddrages 

(Edmonson, 2003). Edmonson (2003) konceptualiserer og begrebsliggør oplevelsen af 

sociale omkostninger, som Christensen (2016) nævner, som tillid og psykologisk sikkerhed. 

Begreberne er komplementære psykiske tilstande, hvor tillid typisk er et interpersonelt 

forhold mellem to parter med fokus på den anden og deres troværdighed (Edmonson, 2003). 

Dette udmønter sig i et aktivt valg om, hvorvidt man vil lade tvivlen komme den anden til 

gode, og dermed vise tillid til den anden, ud fra den perciperede risiko for sårbarhed ift. At 

blive udnyttet af den anden part (Edmonson, 2003). 

 

Psykologisk sikkerhed, som er det primære fokus i artiklen, beskriver på den anden side, 

hvorvidt man oplever, at andre vil lade tvivlen komme en selv til gode. Dette karakteriseres 

som et gruppefænomen, idet medarbejdere i et team ofte vil have de samme kontekstuelle 

indflydelser og, som resultat heraf, ofte de samme “taken-for-granted beliefs about how 

others will respond when one puts oneself on the line” (Edmonson, 2003: 4). Derudover 

adskiller de sig ud fra en tidsdimension, hvor vurderingen af de formodede interpersonelle 

omkostninger indenfor psykologisk sikkerhed er mere midlertidige og kortsigtede, mens de 

tidsmæssigt strækker sig over en længere periode ift. tillid. Edmonsons (2003) 

konceptualisering vil hermed skabe blik for den interpersonelle risiko, der kan være en 

barriere for feedback i kantineteamet. 

 

Som afbildet i modellen på næste side fremsætter Edmonson (2003) fem organisatoriske 

betingelser, der er med til at fremme psykologisk sikkerhed, som muliggør en 

læringsorienteret adfærd, kendetegnet ved fem specifikke typer læringsadfærd i teamet. 

Hermed er modellen med til at understrege betydningen af det interpersonelle klima og de 

sociale dynamikker i forhold til samarbejde, læring og feedback i organisationer. 
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Model 2: (Edmonson, 2003: 43) 

 

Edmonson (2003) fremhæver eksempelvis, hvordan lederen som rollemodel skal udvise en 

bestemt adfærd karakteriseret af åbenhed og tilgængelighed, ved eksempelvis at bede om 

andres input. Derudover fokuserer modellen på det relationelle aspekt ved at understrege 

forhold som uformelle gruppedynamikker samt tillid og respekt mellem medarbejderne. 

Edmonson (2003) adresserer derudover, hvordan de oplevede omkostninger kan reduceres 

gennem træningssessioner. Dette er et forum opsat med henblik på at træne og lære samt 

at fordre en kultur, hvor det at fejle er en del af ens arbejdsprocesser og er kilde til læring. 

Samtidig belyses perspektivet om den organisatoriske kontekst, hvilket ikke vil inddrages, 

idet resultaterne om betydningen af dette aspekt er blandede (Edmonson, 2003). Disse 

fremhævede aspekter vil anvendes til at belyse kantineteamet og påpege elementer i deres 

sociale dynamikker, der hhv. fordrer og hæmmer feedback. 

 

Den læringsorienterede adfærd stemmer i høj grad overens med opsøgende feedback jf. 

Christensen (2016), hvor medarbejderne selv proaktivt efterspørger feedback og anmoder 

om hjælp. Samtidig påpeger Edmonson (2003) de organisatoriske fordele og muligheder ved 

at medarbejderne, qua den psykologiske sikkerhed, kan italesætte bekymringer og fejl, samt 

turde bidrage med nye tanker og ideer med henblik på innovation. Det vil ikke undersøges, 

hvorvidt læringsadfærden kommer til udtryk i teamet, men modellen bruges som belæg for, 
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hvorfor psykologisk sikkerhed er centralt at undersøge i denne proces, særligt med henblik 

på at fordre feedback. Modellen og særligt de organisatoriske betingelser vil anvendes som 

et værktøj til at anskue teamet som helhed for at få indblik i deres sociale dynamikker og 

normer. 

Kultur og læringsprocesser 

Teamet og dets normer kan også forstås ud fra et kulturelt perspektiv. Derfor vil Hasses 

(2011) tre perspektiver på kultur inddrages, samt underbygges af Schein (2017), for at 

portrættere et flertydigt billede af teamets kultur og skabe blik for forskellige elementer. Dette 

er fordelagtigt grundet kritikken og debatten omkring, hvordan en analyse kan skrives frem 

som en konstruktion af forskeren, der kan dekonstrueres, hvis det anses fra en anden vinkel 

eller et andet perspektiv (Hasse, 2011). Ydermere vil analysen styrkes ved at lade 

“informanterne komme direkte til orde”, hvilket vil komme til udtryk ved, at citater vil være 

fremherskende igennem analysen (Hasse, 2011: 62). Dette anses som et kvalitetskriterie, 

siden det sikrer, at medarbejdernes perspektiver bliver centrale i analysen, og at de 

repræsenteres på mest autentisk vis. Samtidig vil dette medvirke til, at der belyses flere 

nuancer, hvilket vil komme til udtryk ved, at der inddrages modstridende citater og 

perspektiver i analysen for at vise disse nuancer (Hasse, 2011). 

 

Hasses (2011) pointe er knyttet til kulturanalyser, men kritikken og debatten, denne pointe 

tager afsæt i, kan med fordel overføres til et mere generelt plan om brugen af teoretiske 

perspektiver i forskningsøjemed. Dette ligger også til grund for, at der anvendes flere 

teoretiske perspektiver på hvert tema indenfor både læring, feedback og kultur, som har til 

hensigt at kunne belyse multiverset og få blik for flere facetter af deres arbejdsliv (Moltke & 

Molly, 2019). Samtidig kan man også argumentere for, at den induktive tilgang jf. 

metodeafsnittet til både teorivalg og kodning, herunder in-vivo kodningen, også er med til at 

åbne horisonten, så mit blik på empirien i mindre grad styres eller begrænses. 

 

De tre kulturperspektiver; integrations-, differentierings- og fragmenteringsperspektivet vil 

præsenteres i det følgende. Integrationsperspektivet anskuer kulturen som en helhed med 

én fælles kultur, der skaber klarhed (Hasse, 2011). Derudover anses kultur som noget, der 

‘haves’ og kan manipuleres. Hasse (2011) mener, at dette perspektiv bør suppleres, da 

differentieringer ikke bliver tydelige, når man udjævner eller fjerner kompleksiteter i søgen 

efter helheden, hvorfor kulturanalysen kan blive overfladisk. Differentieringsperspektivet 

belyser derimod de indbyrdes forskelle i organisationen med et særligt fokus på subkulturer, 

som udgør analyseniveauet (Hasse, 2011). Indenfor dette perspektiv anses kultur som 

noget, man ‘er’. Begge perspektiver anskuer kultur som statisk, men ellers er disse tilgange i 
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opposition til hinanden, idet differentieringsperspektivet peger på konflikt og tvetydighed, og 

integrationsperspektivet fokuserer på harmoni (Hasse, 2011). I kontrast til det 

helhedsorienterede integrationsperspektiv er fragmentationsperspektivet, som anskuer 

kulturen som tvetydig og usikker, hvor alt kan fragmenteres (Hasse, 2011). Ydermere 

anskues kulturen som værende i bevægelse og under opbygning, hvorfor den bærer præg af 

stor kompleksitet. Kultur defineres hermed også forskelligt afhængigt af det givne teoretiske 

perspektiv, hvorfor det ikke er meningsfuldt at lave en fælles begrebsafklaring, da 

perspektiverne, herunder deres begrebsafklaring, netop er i opposition til hinanden (Hasse, 

2011). 

 

For at underbygge, hvorfor kultur anses som statisk vil Scheins (2017) kulturelle perspektiv 

inddrages kort, som placeres indenfor integrationsperspektivet. Kulturmodellen og Scheins 

(2017) begreber vil ikke præsenteres eller anvendes i specialet, da det kulturelle perspektiv 

ikke har til hensigt at lave en fuldbyrdig kulturanalyse. Dog vil Hasses (2011) perspektiver 

suppleres med Scheins pointe om kultur som noget dybtliggende, da dette er centralt for at 

forstå, hvorfor kultur anskues som statisk. Kultur ”is not only shared but it is also stable 

because it defines the group” (Schein, 2017: 10). Ifølge Schein (2017) giver kultur hermed 

en oplevelse af stabilitet, mening og forudsigelighed i kraft af sin stabile og statiske karakter, 

hvilket ligger til grund for, hvorfor kultur er så svært at forandre. 

 

Disse kulturelle perspektiver vil benyttes til at belyse kantineteamet, samt hvordan kulturen 

har haft betydning for deres læringsproces. De vil ydermere benyttes som en ramme til 

forståelsen af kultur og -forandring, fremfor en fuldbyrdig kulturanalyse. Som Hasse 

påpeger, har “kulturbegrebet skuffet som redskab til at forandre” (Hasse, 2011: 56). Derfor 

vil der, i kontrast til denne statiske kulturelle forståelse, der fremhersker i både 

differentierings- og integrationsperspektivet, præsenteres tre forskellige perspektiver på 

læring og udvikling i det følgende, der kan nuancere og supplere forståelsen af udvikling og 

kulturelle forandringsprocesser. 

 

Forståelsen af hvad der kan skabe forandring og udvikling, vil indledningsvist anskues ud fra 

det systemiske perspektivs opfattelse af forandringsprocesser. Dette teoretiske perspektiv 

stiller skarpt på medarbejdernes opfattelse af kurserne med afsæt i deres faglige bagage og 

kulturelle normer. Antagelsen i systemisk teori er, at vi ikke kan ændre et system, men vi kan 

skabe en ekstern påvirkning, som i dette tilfælde er e-læringskurserne (Moltke & Molly, 

2019). Derefter kan systemet bringes i bevægelse, hvis forstyrrelsen bringer dem i en 

tilstand, hvor de motiveres til at forandre sig selv. Bevægelsen afhænger hermed af, om 

påvirkningen i kurserne er tilpas, som indebærer, at de på den ene side vækker genklang 
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hos medarbejderne, men også skaber forandring og nysgerrighed (Moltke & Molly, 2019). 

Hvis påvirkningen er for lille, vækker det ingen nysgerrighed og dermed ingen forandring, og 

omvendt hvis indholdet er for langt fra medarbejdernes forståelse, bliver det en for stor 

forstyrrelse og ikke genkendt som relevant (Moltke & Molly, 2019). Grundet medarbejdernes 

mere praktiske arbejdsdag og uddannelse/erfaring, som er i kontrast til kursernes 

målgruppe, er det relevant at belyse deres opfattelse af indholdet. Dette vil hermed skabe et 

blik for, om e-læringskursernes indhold og sværhedsgrad skaber en tilpas forstyrrelse for 

medarbejderne i forhold til at skabe læring og forandring i kantineteamet. 

 

Karakteren af den viden og læring, medarbejderne har fået ud af kurserne, vil belyses med 

Nonaka & Kroghs (2009) teori om læring og viden. Artiklen skelner mellem tavs og eksplicit 

viden, hvor det eksplicitte karakteriserer den viden, der er tilgængelig gennem vores 

bevidsthed og kan italesættes. Tavs viden karakteriseres omvendt som værende “tied to 

senses, tactile experiences, movement, skills, intuition, unarticulated mental models, or 

implicit rules of thumb” (Nonaka & Krogh, 2009: 636). Under samtalerne kom det til udtryk, at 

forandringen foregik delvist ubevidst, hvorfor denne skelnen mellem tavs og eksplicit viden 

vil benyttes til at belyse denne læringsproces. Denne konceptualisering er ikke udtryk for en 

dualistisk forståelse, men anses som to komplementære og interagerende former for viden, 

der placerer sig langs et kontinuum, idet individer eksempelvis bruger tavs viden til at 

‘praktisere’ eksplicit viden (Nonaka & Krogh, 2009). Kontinuummet har dermed to ekstremer, 

hvor processerne i den ene ende er indlejret i vores fysiske ageren og er automatiske, mens 

de i den anden ende er intentionelle og kontrollerede. Dette begrebsliggøres som 

videnskonvertering (som er det nærmeste danske begreb for knowledge conversion), og 

bevægelser foregår flydende langs dette kontinuum fremfor som et skift (Nonaka & Krogh, 

2009). 

 

Hvor Nonaka & Krogh (2009) beskæftiger sig med viden, fokuserer Dixon (1999) i højere 

grad på den bagvedliggende læringsproces. Hermed er disse teorier komplementære, idet 

“knowledge is the result of learning” (Dixon, 1999: 1). Dixon (1999) anskuer den tidligere 

opfattelse af læring som misforstået, hvor læring opfattes som en transfer proces, hvor en 

ekspert overfører en sandhed og giver ét svar. Derimod definerer hun organisatorisk læring 

som en læringsproces, hvor organisationen engagerer sig for at opnå eller revidere deres 

vidensbase i en proces, hvor der findes mange svar (Dixon, 1999). I tråd med Action 

Research indebærer dette troen på, at mennesker og organisationer selv er eksperterne og 

kan finde de mest bæredygtige løsninger til deres problemer (Stringer, 2014). 
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Denne læringsproces afspejles i Dixons (1999) model, som bygger videre på Kolbs 

læringscirkel (illustreret inderst i modellen), der går fra individuel til kollektiv læring. 

 
 
Model 3: The organizational learning cycle (Dixon, 1999: 65) 

 

Kort beskrevet indebærer Kolbs læringscirkel, at individet reflekterer på baggrund af en 

konkret erfaring, og skaber mening omkring dette gennem konceptualisering og kobling til 

eksisterende mentale strukturer, der herefter afprøves gennem aktiv eksperimentering 

(Dixon, 1999). Den organisatoriske læringscyklus er ligeledes cirkulær og beskriver på et 

kollektivt plan, hvordan læring starter med en bred generering og indsamling af viden enten 

internt eller eksternt. Dernæst integreres den nye information i den organisatoriske kontekst, 

hvilket kræver en helhedsforståelse for at kunne forstå informationen (Dixon, 1999). Denne 

information fortolkes herefter kollektivt, hvor medarbejderne bidrager med forskellige 

perspektiver. På baggrund af den fortolkede information tages handling i fællesskab, 

hvormed fortolkningen testes, og der skabes ny information som grobund for fremtidig læring 

(Dixon, 1999). Teorien foreskriver, at læringsprocessen må tage udgangspunkt i den 

individuelle læringsproces, som Kolb foreskriver, men “a great deal more must transpire to 

create collective, rather than just individual, learning” (Dixon, 1999: 65). Hensigten med at 

anvende modellen er hermed at belyse forholdet mellem den individuelle og kollektive 

læringsproces, siden e-læringskurserne blev taget individuelt under hjemsendelsen. 

 

Teorien vil operationaliseres til specialet, der beskæftiger sig med én afdeling, modsat Dixon 

(1999) der anskuer kollektiv læring i organisationen som helhed. Hermed overføres 

grundtanken om at kollektivisere læring til et lavere analyseniveau, fra et organisatorisk til 
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afdelingsniveau. Grundet uddannelsesinstitutionens forskellighed i arbejdsområde og 

uddannelse, er det ligeledes ikke meningsfuldt at tale om én fælles kollektiv 

meningsskabelse eller implementeringsproces. 

Forandringsledelse og modstand mod forandring 

Som Edmonson (2003) understreger, spiller lederen en central rolle, hvorfor der inddrages et 

teoretisk ledelsesperspektiv for at komme hele vejen rundt om systemet og belyse 

multiverset. I tråd med de videnskabsteoretiske antagelser præsenterer Ford et al. (2008) et 

socialkonstruktivistisk blik på de relationelle mekanismer i forandringsledelse og særligt i 

opfattelsen af modstand mod forandring. I empirien kom det til udtryk, at der var en 

opfattelse af, at nogle i teamet var imod forandringen, hvorfor perspektivet vil inddrages til at 

belyse mekanismerne bag (Ford et al., 2008). Modstand mod forandring defineres som et 

systemisk fænomen, der skabes af en kombination af modtagerens adfærd, 

forandringsagentens meningsskabelse og relationen mellem parterne (Ford et al., 2008). I 

artiklen stilles spørgsmålstegn ved definitionen af modstand mod forandring, idet forfatterne 

påpeger, at “almost every observable phenomenon of change, from a smirk or a glassy look 

of inattention to subordination or sabotage, has been labelled resistance” (Ford et al., 2008: 

371). 

 

Forandringsagenten, i denne case lederen, vil ofte forvente modstand mod forandring og 

planlægge en forandring ud fra denne antagelse. Dette skaber en selvopfyldende profeti, 

hvor disse forventninger “predispose change agents to look for and find resistance, thereby 

confirming its existence, validating their expectations, and sustaining the received truth that 

people resist change” (Ford et al., 2008: 364). Derudover har forandringsagenter ifølge Ford 

et al. (2008) en tendens til at attribuere problematikker i forandringsprocessen til 

medarbejdernes modstand mod forandring som led i selvhævdende attributioner for at flytte 

ansvaret. Denne forståelse af modstand mod forandring vil skabe blik for de relationelle 

dynamikker, der kan være på spil i kantineteamet. 

 

Ford et al. (2008) påpeger tre ansvarsområder, hvor forandringsagenter selv kan være med 

til at skabe modstand: brud og mistillid, modstand mod modstand og kommunikation. 

Kommunikationselementet vil fremhæves her, da dette aspekt vurderes mest relevant i 

teamet. Ifølge Ford et al. (2008) skal lederens kommunikation balanceres, for på den ene 

side at legitimere forandringen ved ikke at være tvetydighed. På den anden side kan for 

optimistisk kommunikation opfattes som en virkelighedsfjern repræsentation af forandringen, 

der kan skabe mistillid, hvis forandringen ikke lever op til dette billede (Ford et al., 2008). 

Dette teoretiske rammeværk skaber hermed blik for, hvordan lederens kommunikation skal 
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balanceres, samt hvordan det kan optimeres. Dette perspektiv bidrager til og understøtter 

Edmondsons (2003) teori ved at sætte flere ord på lederens rolle og ansvar. 

 

I kontrast til det dominerende perspektiv anser Ford et al. (2008) modstand mod forandring 

som en ressource, der kan benyttes som feedback undervejs i processen til at forfine 

processen. Samtidig indikerer det et engagement og fordrer en løbende aktiv samtale om 

forandringen, som kan give lederen anledning til at opklare og legitimere forandringen (Ford 

et al., 2008). Dette ressourcefokuserede perspektiv vil også anvendes i perspektiveringen 

for at skabe grobund for ny meningsskabelse og forståelse af modstand, særligt hos 

lederen, der potentielt kan bevæges fra en barriere til en opfattet ressource. 

Et kritisk blik på personlig udvikling 

I diskussionen vil antagelserne bag kurserne og medarbejdernes udviklingsproces anskues 

ud fra Bovbjergs (2004) mere kritiske perspektiv på personlighedsudvikling på 

arbejdspladsen. Hun beskriver en forandret relation mellem medarbejder og arbejdsgiver, 

hvor selvudvikling i højere grad bliver en del af arbejdspladsen (Bovbjerg, 2004). Hun tager 

primært udgangspunkt i Neurolingvistisk Programmering, og hvordan inderliggørelse kan 

ses ud fra et religiøst aspekt, hvilket der vil afgrænses fra (Bovbjerg, 2004). Dog omtales 

disse kurser og terapeutiske teknikker som del af en tendens indenfor 

personlighedsudviklende kurser. Derfor vil Bovbjergs tanker (2004) løftes og anvendes på et 

mere generelt plan i specialet, som relaterer sig til flere former for personlighedsudviklende 

kurser. Dette indebærer feedbackkurserne, siden feedback påvirker vores måde at 

kommunikere på og dermed vores forholden til andre mennesker, hvilket må siges at være 

personlighedsudviklende. Dermed kan nogle af Bovbjergs tanker (2004) fremstå ekstreme, 

idet de er baserede på en mere ekstrem form for personlighedsudviklende kurser, hvorfor 

det er relevant at påpege, at hendes pointer skal ses i dette lys. 

 

Bovbjerg (2004) mener, at personlighedsudvikling er et kulturelt fænomen som led i den 

ændrede relation mellem leder og medarbejder. Dette fokus på de ‘bløde værdier’ i en 

arbejdskontekst anses som mere politisk korrekt i kontrast til en autoritær ledelsesstil. 

Omvendt er der igennem arbejdet med de bløde værdier tale om en sensibilisering af 

medarbejderne; at deres sårbarhed og følsomhed inddrages på arbejdspladsen, idet at 

personlighedsudvikling er “en proces, der har selvoverskridelse som mål” (Bovbjerg, 2004: 

12). Dermed er det ifølge Bovbjerg (2004) en form for subtil magtudøvelse, idet lederen ikke 

længere er legitim i kraft af sin hierarkiske position, men må tage andre handlinger i det 

moderne lederskab for at sikre, at medarbejderne selv træffer de ‘rigtige’ beslutninger. 

Denne nye form for disciplinering har hermed et dobbelt sigte, der på den ene side frigør og 
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udvikler medarbejderne, og på den anden side anvendes som led i virksomhedens strategi 

(Bovbjerg, 2004). 

Analyse 
I det følgende vil ovenstående teoretiske perspektiver appliceres på det empiriske materiale 

med henblik på at opnå en dybere forståelse. Analysen vil være opdelt i tre delanalyser og 

er struktureret efter følgende tre delspørgsmål, der hver især belyser forskellige temaer. 

Tilsammen understøtter delspørgsmålene besvarelsen af problemformuleringen: 

 

Delspørgsmål 1: Hvordan har kantineteamets sociale dynamikker betydning i forhold til 

deres læringsproces? 

 

Delspørgsmål 2: Hvordan er samspillet mellem indholdet fra e-læringskurserne og 

kantineteamets kultur og arbejdsplads? 

 

Delspørgsmål 3: Hvordan spiller lærings- og kulturteorierne sammen med 

læringsprocessen i kantineteamet? 

 

Analysens første to dele vil således omhandle udvalgte konkrete elementer omkring teamet 

og e-læringskurserne, hvor den tredje delanalyse vil anskue teamets læringsproces i et 

helhedsperspektiv. Hver delanalyse vil munde ud i en delkonklusion, der opsummerer de 

centrale pointer og besvarer delspørgsmålet. Som påpeget tidligere vil specialet stræbe efter 

at frembringe nuancer og lade medarbejderne komme direkte til orde for at styrke analysen 

(Hasse, 2011). Disse nuancer vil komme til udtryk ved en mindre entydig lukket analyse, der 

peger i flere, nogle gange modstridende, retninger, og ved at medarbejdernes citater vil 

være fremherskende i analysen. 

Delanalyse 1 
For at få indblik i kantineteamets afsæt for forandringen vil de sociale dynamikker belyses, 

hvilket vil have fokus på tillid, kommunikation og relationer i kantineteamet. Ydermere vil 

ledelsesaspektet belyses med fokus på betydningen af lederens adfærd og indstilling samt 

modstand mod forandringen. Ledelsesaspektet anskues som del af de sociale dynamikker 

grundet en relationel ledelsesforståelse. Derudover vil analysen indledes med et 

organisatorisk perspektiv for at sætte scenen og skabe indblik i afsættet for forandringen. De 

ovenstående tematikker vil løbende relateres til læringsprocessen med fokus på samspillet.  
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Afsnittet vil tage afsæt i nedenstående delspørgsmål: 
  

Hvordan har kantineteamets sociale dynamikker betydning i forhold til deres læringsproces? 

Organisatoriske omstændigheder 

Ud fra et organisatorisk perspektiv og analyseniveau er der foregået store forandringer 

indenfor de seneste år, særligt i kantineteamet. For et par år siden blev flere kantineteams 

nedlagt i uddannelsesinstitutionen og sammenlagt til ét nyt fælles kantineteam, som 

specialet tager udgangspunkt i. Samtidig har teamet i det seneste år været præget af store 

udskiftninger, grundet en afskedigelsesrunde, hvor tre medarbejdere blev afskediget samt to 

medarbejdere, der blev pensioneret, ud af en medarbejdergruppe på 17 (Bilag 3). I 

forbindelse med COVID-19 måtte kantinen sideløbende omstille sig og skabe et nyt 

madkoncept ved at gå fra buffet til portionsanretninger (Bilag 3). Hermed har kantineteamet 

gennemgået flere store forandringer, herunder to lange hjemsendelsesperioder i 2020 og 

2021 med begrænset mulighed for at arbejde hjemmefra. 

 

På den ene side har nedlukningen givet mulighed og tid til at tage kurserne. På den anden 

side kunne det forventes, at de mange organisatoriske forandringer med afskedigelser og 

omstrukturering af deres arbejdsdag giver støj, usikkerhed og en større arbejdsbyrde for de 

tilbageværende medarbejdere. Disse negative effekter kommer dog ikke til udtryk i empirien, 

endda nævnes afskedigelserne som positivt af flere medarbejdere, hvilket kommer til udtryk i 

følgende citat: 

 

“så er der også blevet sagt farvel til nogle folk, og det har også gjort noget i køkkenet 

tror jeg på, uden man skal klandre og sætte nogle navne på, men det tror jeg også 

har haft en lille effekt [R: Ja] for køkkenet” (Bilag 3, medarbejder 3: 39). 

 

Hermed belyser citatet også, hvordan feedbackkurserne ikke kan (eller forsøges) isoleres, 

da der er mange influerende elementer på et socialt system jf. Moltke & Molly (2019), 

herunder afskedigelserne og omstændighederne. Kurserne anses dog som en central 

medvirkende faktor i deres forandringsproces, der er understøttet af afskedigelserne, som 

ifølge lederen har været “forstærkende” og gjort forandringen “nemmere” (Bilag 3: 12). 

 

Samtidig peger empirien på, at de organisatoriske forandringer har haft andre positive 

effekter: “når man rykker 3 mand ud, det er også mange af den gruppe vi er, så rykker de 

andre lidt tættere sammen [R: Ja] og gerne vil hjælpe hinanden noget mere” (Bilag 3, 
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lederen: 12). Udskiftningerne kan dermed være et gunstigt afsæt for at arbejde med denne 

kulturelle forandring (Bilag 3). Hermed argumenteres der for, at omstændighederne kan 

skabe grobund for bedre relationer og mere tillid, der kan understøtte arbejdet med 

feedback, hvilket vil belyses i det følgende. 

Teamets sociale dynamikker 

Teamets sociale dynamikker vil belyses med afsæt i Edmonsons (2003) rammeværk for at 

sætte konteksten for den læring og forandring, de har gennemgået. Bevæggrunden for at 

tage e-læringskurserne om feedback skyldtes bl.a., at “vi har ikke altid været så gode til at 

kommunikere tingene (sukker), nogle gange har man godt kunne misforstå” (Bilag 3, 

medarbejder 3: 43). Som påpeget i Christensens (2016) begrebsafklaring af feedback 

indebærer feedback et processuelt element, der i høj grad er centreret omkring 

kommunikation. Dette fokus på at fordre en feedback kultur har hermed intenderet at styrke 

medarbejdernes kommunikative mønstre, idet “hver eneste person opfatter noget forskelligt 

øhm og kommunikation er svært” (Bilag 3, medarbejder 2: 27). Disse mindre 

hensigtsmæssige kommunikative mønstre kom ligeledes til udtryk i deres 

arbejdspladsvurdering (APV), der affødte en bekymring om medarbejdernes omgangstone, 

som ligeledes dannede baggrund for ønsket om feedback (Bilag 3).  

 

Omvendt kom det også til udtryk, at afsættet for at kantineteamet tog feedbackkurserne var, 

at nogle af medarbejderne på eget initiativ fandt Campus og e-læringskurserne under 

hjemsendelsen. Herefter sørgede lederen for at samle gode anbefalinger til kurser og dele 

det med resten af teamet, hvilket mundede ud i en kursuspakke, alle medarbejderne skulle 

tage (Bilag 3). Dette aspekt vil ikke uddybes yderligere, men det konstateres, at der hersker 

forskellige opfattelser af, hvordan de kom i gang med kurserne, og at oplevelsen af 

frivillighed hermed varierede. 

 

Der er dog flere i teamet, der italesætter en “stærk relation” med nogle af deres kollegaer 

præget af godt samarbejde og tryghed (Bilag 3, medarbejder 4: 50). Udover de eksisterende 

gode relationer, peger empirien på, at nogle relationer også er blevet styrket gennem 

forandringen: 

  

”R: Nu har du været lidt inde på det, men hvordan oplever du, at det har 

ændret jeres relationer indbyrdes? 

  

Medarbejder 5: Det har ændret sig rigtig meget (.) øhm, det er ligesom, der er 

et eller andet der er faldet på plads” (Bilag 3: 58). 
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Til samme spørgsmål svarede en anden medarbejder: ”jeg tror da det har fået nogle, inklusiv 

mig selv, til at give nogle relationer en chance til” og senere i samtalen ”sådan håber jeg da 

alle har det, at ja at man lige tager sig sammen og tænker, nu visker vi tavlen ren og så 

prøver vi igen” (Bilag 3, medarbejder 4: 50). Hermed kan der identificeres en udvikling og 

læring hos medarbejderen på baggrund af kurserne, der er kommet til udtryk i de sociale 

dynamikker. Dette peger også på, at de organisatoriske forandringer nævnt indledningsvist, 

har givet anledning til en ny meningsskabelse internt i teamet. Samtidig viser det også, at 

afskedigelserne ikke alene kan forklare de positive relationelle effekter, siden der fortsat er 

udfordrede relationer i teamet, som der arbejdes med at udvikle. 

 

Det fremgår endvidere af empirien, at de sociale relationer er afgørende for at afprøve 

feedbackprincipperne i praksis: ”dem man måske har bedst kemi med, og dem man svinger 

bedst med, det er nemmest lige og øve sige lidt med” (Bilag 3, medarbejder 2: 27). Dette 

understreger relevansen af de sociale dynamikker i en læringsproces, og dermed hvorfor 

delanalyse 1 er centreret herom. Christensen underbygger ligeledes betydningen af de 

sociale dynamikker for feedback: “På arbejdspladser foregår feedback på kryds og tværs af 

sociale relationer og derfor vil der altid være sociale omkostninger” (Christensen, 2016: 62). 

Dog vil jeg vende dette citat på hovedet; der vil altid være sociale omkostninger ved 

feedback, hvilket er en barriere for, at feedback foregår på kryds og tværs i organisationer, 

som medarbejder 2 udtrykker. Her beskrives, hvordan de sociale omkostninger opleves ved 

at give feedback: 

 

”jeg har følt før, at jeg nogle gange har satset en relation, især hvis det har været en 

relation i køkkenet, jeg ikke, altså en person jeg ikke har været såå tæt med, så har 

jeg virkelig følt, at okay nu satser jeg godt nok, og det kan virkelig ende galt det her” 

(Bilag 3, medarbejder 4: 48). 

 

Her beskrives mangel på tillid i en dyade mellem medarbejderen og en eller flere kollegaer, 

som er baseret på en udstrakt tidsmæssig dimension, hvor relationen er udfordret 

(Edmonson, 2003). Dog centrerer denne tvivl sig omkring, hvorvidt den anden part vil lade 

tvivlen komme medarbejderen selv til gode, i tråd med psykologisk sikkerhed, eller om det vil 

”ende galt” (Edmonson, 2003). Denne sammenhæng mellem tillid og psykologisk sikkerhed, 

der kommer til udtryk i empirien, belyses ligeledes i Edmonsons (2003) model, hvor 

psykologisk sikkerhed er betinget af tillid. Dog kan denne umiddelbare splittelse, siden 

fænomenet både lægger sig op af tillid og psykologisk sikkerhed, muligvis også forklares 

med, at det er problematisk, at begrebet om psykologisk sikkerhed omfatter et helt team. 

Edmonson (2003) opfatter psykologisk sikkerhed som et gruppefænomen, men i kraft af 
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differentieringsperspektivets fokus på subkulturer jf. Hasse (2011) kan der stilles 

spørgsmålstegn ved, hvordan en gruppe defineres. Ud fra denne nuancering kan det 

hermed opsummeres, at der blandt nogle af medarbejderne er mangel på tillid, samt at 

mangel på psykologisk sikkerhed også kommer til udtryk i empirien blandt nogle 

medarbejdere, dog ikke som et gruppefænomen, som Edmonson (2003) foreskriver. 

Oplevelsen af at skulle ”satse” en relation ved at give feedback er i overensstemmelse med 

det, Christensen (2016) benævner sociale omkostninger. Denne delvise mangel på tillid og 

psykologisk sikkerhed formodes hermed at forstærke oplevelsen af sociale omkostninger 

ved feedback. Dette taler også ind i citatet fra medarbejder 2 ovenfor, om at det er nemmere 

at afprøve feedbackprincipperne med dem, man har kemi med, da der i disse relationer må 

forventes at være en oplevelse af lavere sociale omkostninger (Christensen, 2016). 

 

Dette understreger betydningen af både tillid og psykologisk sikkerhed for at afprøve 

feedbackprincipperne fra e-læringskurserne i praksis. Dette hæmmer læringsprocessen, 

fordi hvis medarbejderne ikke får mulighed for at ”act on the knowledge they have derived, 

the learning is lost” (Dixon, 1999: 120). Hermed får relationerne og manglen på tillid og 

psykologisk sikkerhed stor betydning for læringsprocessen, idet handlingen tester 

fortolkningen og skaber ny viden (Dixon, 1999). Ydermere, hvis de sociale omkostninger 

opleves som store, kan tilbageholdt negativ feedback medvirke til at skabe et negativt billede 

af kollegaen på sigt og dermed hæmme relationen (Christensen, 2016). Dette understreger 

samspillet mellem de sociale relationer, tilliden og den psykologiske sikkerhed, samt 

hvordan disse sociale dynamikker er med til hhv. at understøtte eller hindre 

læringsprocessen. Således spiller de sociale dynamikker en essentiel rolle i at skabe 

mulighed for aktiv eksperimentering samt modet til at italesætte bekymringer og fejl (Dixon, 

1999; Edmonson, 2003). Begrebet aktiv eksperimentering fra Kolbs terminologi anvendes 

her, siden det at give feedback, som medarbejderne refererer til, primært er baseret på en 

individuel læringsproces, der tager afsæt i at afprøve feedbackprincipperne fra e-

læringskurserne i praksis (Dixon, 1999). 

 

Dette skaber hermed også blik for interdependensen mellem feedback, tillid, relationer og 

kommunikation. Som påpeget ovenfor, er en god relation og psykologisk sikkerhed en 

forudsætning for feedback, idet de sociale omkostninger vil opleves lavere (Christensen, 

2016). Som en medarbejder påpeger, fordrer feedback, at man “gør det naturligt at snakke 

om det, der er svært” (Bilag 3, medarbejder 2: 28). Det antages, at konstruktiv 

kommunikation forudsætter en god relation eller kendskab til og interesse i modparten og 

deres foretrukne kommunikationsform. Konstruktiv kommunikation, herunder feedback, kan 

omvendt formentlig styrke relationerne, fordi man viser et hensyn og en tilpasning til andre, 
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der forventes at opleves positivt. Som analysen har vist, har feedbackkurserne bidraget til, at 

medarbejderne har givet relationer en ekstra chance og styrket dem. Hermed synliggøres en 

dobbelthed omkring, at på den ene side kræver feedback tillid og en god relation, siden de 

sociale omkostninger er bundet op herpå (Christensen, 2016). Omvendt fordrer feedback 

styrkede relationer, hvilket afleder en undren omkring, hvor man starter, hvis man ikke har 

gode relationer og kommunikation? Hermed består dobbeltheden i, at feedback betinges af 

de aspekter, det selv bruges som værktøj til at fordre. Krydsfeltet mellem de sociale 

dynamikker og feedback indebærer således stor kompleksitet, siden det foregår i et socialt 

system jf. systemisk teori (Moltke & Molly, 2019). 

Rammer og struktur 

Som påpeget ovenfor har de sociale dynamikker haft stor betydning i arbejdet med 

feedback, hvorfor betydningen for implementeringen og rammesætningen vil belyses i det 

følgende. Efter kantineteamet kom tilbage på arbejde i sommers, afholdt de en kursusdag, 

hvor de havde taget personlighedstests på forhånd og sammen lavede forskellige skuespil 

baseret på deres hverdag: “det ene scenarie, hvor der var rigtig travlt, hvor der bare blev 

råbt et eller andet henover ikke, hvor (...) det egentligt tit var (...) den situation vi stod i, hvor 

det måske egentlig ikke var nogen særlig god håndtering af det” (Bilag 3, medarbejder 3: 

40). Herefter gentog de øvelsen og demonstrerede en bedre kommunikation samt 

håndtering for at illustrere de destruktive kommunikationsmønstre. Denne kursusdag er jf. 

Edmonsons terminologi (2003) en form for træningssession, hvor de aktivt kunne 

eksperimentere med feedback og kommunikation. Dette kan medvirke til at øge den 

psykologiske sikkerhed, samt signalere vigtigheden af læring og aktiv eksperimentering, 

hvor man bevæger sig ud i det ukendte og afprøver det lærte (Edmonson, 2003). Samtidig 

gav denne træningssession anledning til dialog: “det gav jo god grobund for samtaler 

omkring det, (...) fordi at det er jo et tungt emne for nogle, så der skal ligesom åbnes nogle 

døre, og det synes jeg, der bliver i de her samtaler bagefter” (Bilag 3, medarbejder 5: 58). 

Hermed har træningssessionen understøttet læringsprocessen ved at skabe et trygt 

læringsrum samt fordret kollektiv handling jf. Dixon (1999), idet deres skuespil foregik i 

grupper og er baseret på kollektiv fortolkning. Samtidig har det givet nogle af medarbejderne 

et nyt perspektiv på deres team og dynamikker, hvilket gav anledning til kollektivt at 

reflektere over integrationen af feedbackprincipperne i deres organisatoriske kontekst 

(Dixon, 1999). 

 

Flere af medarbejderne efterspurgte, at implementeringen af feedbackprincipperne bliver sat 

i system og rammer, fordi ”hvis der ikke er nogle der gør det, [R: Mhm] (...) så skal man også 
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lige være modig for at turde at være den første, der går hen” (Bilag 3, medarbejder 4: 52).  

Rammerne fremhæves ligeledes som centrale i deres læringsproces: 

 
“R: Hvordan oplever du, at det har ændret jeres kommunikation? 

  
Medarbejder 5: (.) Det er blevet mere lovligt eller hvad man nu kan sige [R: Mhm] (...) 

nu er det bredt ud på bordet, og i kan tage for jer, fordi at det er aftalt spil altså” (Bilag 

3: 59). 

 

Grundet den delvise manglende psykologiske sikkerhed og manglende tillid mellem nogle af 

medarbejderne, vil aftalte spilleregler hermed virke tryghedsskabende. Således anskues 

aktiv eksperimentering i højere grad som “legalt”, hvis det er rammesat (Bilag 3, 

medarbejder 2: 28). Dette kan også have afsæt i de organisatoriske forandringer påpeget 

indledningsvist, hvilket kan give et behov for rammer og ro. Dog vurderes de sociale 

dynamikker og omkostninger som afgørende for dette behov for rammesætning, grundet de 

sociale dynamikkers centrale betydning for læringsprocessen belyst ovenfor. 

Ledelse 

Siden lederen jf. Edmonson (2003) er en rollemodel, og hendes adfærd er central i 

forandringsprocessen, vil kantinelederens ledelsesstil kort beskrives i det følgende. Samtidig 

anskues ledelsesdisciplinen som relevant for at afdække de sociale dynamikker i teamet, 

siden ledelse er relationelt og kommer til udtryk som centralt i empirien, hvilket vil illustreres i 

det følgende. Kantinelederens beskrives som “en fantastisk leder” (Bilag 3, medarbejder 2: 

34) der har fokus på “medledelse” og “medbestemmelse” i sin ledelsesstil (Bilag 3, 

medarbejder 5: 63). Derudover er hun positivt stemt overfor feedback og forandringen: 

 

”det er jo alfa omega altså, for hvis [red: lederen] ikke syntes, at det her var en god 

ide, så er det jo ikke en god ide, for så får vi det jo aldrig til at leve [R: Nej] og det 

smitter jo af på mig, (…) så jeg også tænker, det skal vi bare” (Bilag 3, medarbejder 

2: 34). 

 

Hermed understreges lederens betydning som rollemodel, hvor lederens indstilling er 

smittende. Samtidig har lederen ifølge Ford et al. (2008) også en kommunikativ opgave 

m.h.p. at skabe balance mellem at legitimere forandringen og at være realistisk. Til et møde 

kommunikerede lederen således: “det bliver anderledes, og det bliver måske hårdt for nogle, 

fordi det er et andet sprog end det vi er vant til, men det skal nok lykkes (..) vi skal bare være 

åbne for det” (Bilag 3: 9). Hermed prøver lederen at kommunikere usikkerheden og dermed 
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ikke fejlrepræsentere forandringen, hvilket er i tråd med anbefalingerne fra Ford et al. 

(2008). Hermed undgår lederen at skabe mistillid, hvilket kan skabe modstand mod 

forandring (Ford et al., 2008). 

Modstand mod forandring 

Flere af medarbejderne taler ind i, at der er nogle, som er mere kritiske eller negative stemt 

overfor feedback og forandringsprocessen. Lederen påpeger ligeledes, at “hvis jeg sætter 

det igang i hele teamet på en gang, så er jeg bange for at der er nogle, der skyder det ned, 

hvis de kan” (Bilag 3: 8). Denne forventning om modstand mod forandring er i tråd med Ford 

et al. (2008), idet forandringen planlægges ud fra antagelsen om modstand. Dette kan give 

anledning til, at lederen forventer modstand, leder efter det og således bliver bekræftet i sin 

forforståelse jf. den selvopfyldende profeti (Ford et al., 2008). Lederen blev dog positivt 

overrasket: 

 

“det var måske min aha-oplevelse i det, det var nok det med, at de kan faktisk godt, 

og jeg skal ikke være bange for at stille de krav til dem, fordi selvom vi er praktiske, 

og selvom vores kerneopgave selvfølgelig er at lave mad og skabe godt studiemiljø, 

jamen så er det bare også (...) den personlige udvikling” (Bilag 3: 3). 

 

Lederen udtrykker hermed overraskelse over medarbejdernes interesse i sådanne 

udviklingstiltag, hvilket understøtter, at lederen har opfattelsen af forventet modstand, siden 

interessen bryder med hendes forventninger og manifesterer sig som en ”aha-oplevelse”. 

Omvendt tyder denne forandringsproces på en læring og udvikling hos lederen, der kan 

bryde med denne selvopfyldende profeti (Ford et al., 2008). Samtidig italesætter lederen 

også, at “man skal jo have lov til at have modstanden på forhånd synes jeg [R: Mhm] altså 

jeg kan jo ikke bare feje den væk” (Bilag 3: 10). Hermed fremstår lederen åben overfor 

medarbejdernes forskellige perspektiver og en åben dialog, men antager og forventer på 

den anden side en vis grad af modstand mod forandring eller mangel på interesse i 

udviklingsaktiviteter. 

 

I min indledende dialog med lederen efterspurgte jeg medarbejdere med forskellige 

indstillinger overfor forandringen og feedback jf. metodeafsnittet. En af medarbejderne blev 

ligeledes præsenteret som havende ”en mere kritisk indstilling” i lederens mail til mig. 

Medarbejderen gav også udtryk for, at hun ikke altid havde “ja-hatten” på, når det gjaldt 

kurser og teambuilding, men at hun opfattede feedbackkurserne som brugbare (Bilag 3, 

medarbejder 3: 36). 
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Hermed oplevede jeg, at den medarbejder, der blev positioneret som ”den kritiske”, i højere 

grad var kritisk overfor en bestemt måde at gennemføre forandringen på fremfor selve 

forandringen: 

 

“kommer der så et nyt kursus, måske om 2 måneder ikke, så er det dét man går og 

(...) det gamle skulle jo stadigvæk hænge ved ikke [R: Ja] og det gør det jo også tit, 

hvis det er noget der falder en naturligt, [R: Ja] mere end det bare er noget, man 

skal” (Bilag 3, medarbejder 3: 44). 

 

Hermed fremhæver medarbejderen, at læringen skal integreres i kulturen for at blive en 

meningsfuld forandring. Denne integration sikrer ifølge medarbejderen, at det bliver en 

langtidsorienteret og varig forandring, hvilket er i tråd med antagelserne bag den statiske 

kulturforståelse i integrations- og differentieringsperspektivet (Hasse, 2011; Schein, 2017). 

Således udtrykker medarbejderen, hvordan implementeringsmodellen, med rammer og 

regler, som de andre medarbejdere efterspørger, opfattes som en barriere for, at feedback 

bliver forankret i teamet. Derfor kan måden, hvorpå det implementeres, med fordel ændres 

ifølge medarbejder 3. Fordelen ved denne mere naturlige fremgangsmåde er derudover, at 

“så har det [Red: feedback] ligesom også noget ægthed [R: Ja] og noget grobund” (Bilag 3, 

medarbejder 3: 42). Ligeledes ytrer en anden medarbejder: “så skal vi jo heller ikke rende og 

sige “god kage” altså så hører man det jo slet ikke til sidst vel” (Bilag 3, medarbejder 2: 32). 

Empirien peger hermed på, at rammer og regler kan mindske de positive effekter af 

feedback, hvis det er noget man skal, fremfor noget der opstår naturligt. Omvendt påpeger 

lederen, at “det er ikke et sprog, der bare opstår, altså det er noget, der skal sættes i 

struktur” (Bilag 3: 3). Hermed er det en balancegang mellem at sikre, at feedback bliver sat 

på dagsordenen og bliver en integreret del af teamets hverdag, men at det på den anden 

side integreres på en naturlig måde, hvor det af modtageren opfattes som reelt og autentisk. 

 

Jf. Ford et al. (2008) giver ovenstående anledning til at lytte efter det, der fremstår som 

modstand, da der er en risiko for, at medarbejderes input affejes, hvis det kategoriseres som 

modstand. Derfor er det relevant at adressere den selvfølgelighed, som modstand mod 

forandring italesættes med i teamet, da dette kan indeholde konstruktive forslag og feedback 

til at justere og understøtte forandringen. ”Den kritiske” medarbejders input er ligeledes i tråd 

med følgende betragtning: “a counteroffer is a move in a conversation, made by someone 

who is willing and receptive to the request yet is seeking some accommodation” (Ford et al., 

2008: 373). Hermed er det, der opfattes som modstand eller en kritisk indstilling, ikke 

grundlæggende rettet mod udviklingsprocessen med feedback. Derimod er det i højere grad 

udtryk for et ønske om tilpasning og justering af implementeringen af feedbackprincipperne. 
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Ved at medarbejderen positioneres som ”kritisk”, skaber det en mindre legitim position, 

hvorfra medarbejderen kan bidrage med input, hvilket udgør en barriere for deres 

forandringsproces. Dette hensyn med at integrere deres læring i kulturen, med henblik på at 

skabe et naturligt afsæt, skal dog sammenholdes med den forrige pointe om, at den lave 

tillid og psykologiske sikkerhed skaber et behov for rammer hos nogle medarbejdere. Der 

skal ligeledes gøres opmærksom på, at der naturligvis kan eksistere andre mere kritiske 

perspektiver, som ikke er delt med mig grundet manglende tillid, udvælgelsen af 

medarbejderne eller lignende, hvilket er uddybet i metodeafsnittet. 

 

Ovenstående analytiske bidrag har til hensigt at demonstrere, hvordan denne barriere; at 

nogle i teamet er kritiske eller negativt stemt overfor forandringen, delvist kan være 

konstrueret relationelt (Ford et al., 2008). Dette har til hensigt jf. det socialkonstruktivistiske 

ståsted at stille spørgsmålstegn ved den repræsentation, der præsenteres som en objektiv 

kendsgerning; at der er flere, der er imod forandringen. Modstanden opleves også som 

centralt for medarbejdernes udviklingsproces: “hvis alle føler, alle går med, så er døren jo 

åben for det, så turde de [R: ja] at gå til hinanden” (Bilag 3, medarbejder 5: 62). Hermed kan 

opfattelsen af modstand medvirke til at mindske modet og den psykologiske sikkerhed, 

hvilket kan hæmme den aktive eksperimentering, siden det er en delt opfattelse blandt flere 

medarbejdere og lederen, at andre er imod det og ”vil skyde det ned”. Dermed får denne 

sociale konstruktion og vedligeholdelsen af denne fortælling betydning for deres 

læringsproces. 

Delkonklusion 

Empirien peger på, at de sociale dynamikker har stor betydning for læringsprocessen. Dette 

kommer særligt til udtryk ved relationerne, tilliden og den psykologiske sikkerhed, der 

påvirker oplevelsen af sociale omkostninger og dermed spiller en central rolle i forhold til at 

springe ud i aktiv eksperimentering. Den delvise mangel på tillid og psykologisk sikkerhed 

blandt medarbejderne giver anledning til et ønske om, at feedbackprincipperne 

implementeres med rammer og struktur, så den aktive eksperimentering legitimeres. 

Lederen spiller hermed en essentiel rolle i forandringsprocessen ift. at fordre tryghed og 

kommunikere legitimiteten. Derudover hersker der en fortælling og forestilling om modstand 

mod forandring i teamet, der udgør en barriere for implementeringen. Ydermere kan dette 

hindre brugen af de konstruktive input fra medarbejderne, der kan ligge gemt; kategoriseret 

som modstand. 
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Delanalyse 2 
I forlængelse af delanalyse 1’s fokus på kantineteamets sociale dynamikker, vil teamets 

interaktionsmønstre og faglige kultur anskues i det følgende. Dette vil belyses med henblik 

på at stille deres fagkultur op imod feedbackkursernes principper. E-læringskurserne, samt 

medarbejdernes og lederens perception af feedbackkultur, vil derudover holdes op imod 

Christensens (2016) begrebsafklaring af feedback. Afsnittet vil tage afsæt i nedenstående 

delspørgsmål: 

 

Hvordan spiller indholdet fra e-læringskurserne sammen med kantineteamets kultur og 

arbejdsplads? 

Fælles sprog og lokal arbejdspraksis 

Det kommer til udtryk i empirien, at lederen ønsker at “få et fælles sprog på dén måde” 

(Bilag 3, lederen: 1). Hermed er det ønsket at samle kantineteamet og få et fælles sprog 

vha. sproget fra kurserne. Dog peger empirien på, at medarbejderne opfatter sproget, og det 

at give feedback, som “grænseoverskridende” (Bilag 3, medarbejder 1: 15), og at “det er 

akavet, det er ikke noget, der ligger os naturligt” (Bilag 3, medarbejder 4: 28). Hermed er der 

en kløft imellem ønsket om et ”fælles sprog” i teamet, som det der portrætteres i e-

læringskurserne, og at principperne er for fremmede, pædagogiske og unaturlige for 

medarbejderne. Som en medarbejder udtaler ”jeg tror også det handler om, at det er 

museskridt [R: Ja] at man skal ikke forvente, at fra den ene dag til den anden så snakker vi 

allesammen som sådan en håndfuld pædagoger” (Bilag 3, medarbejder 4: 47). Særligt 

diamantmodellens sproglige vendinger, såsom “jeg ser x, og jeg følte, at jeg...” jf. model 1, 

repræsenterer en meget pædagogisk talemåde. Denne kløft tager også afsæt i deres 

fagkultur, hvor særligt kokkene: 

 

“vil gerne have, jeg bare siger sådan gør vi, altså det er dén her vej, vi går og du skal 

gøre sådan og sådan, for sådan er deres sprog jo [R: Ja] og deres kultur i den 

verden, de kommer fra” (Bilag 3, lederen: 2). 

Denne form for sprog og ledelsesstil, kokkene efterspørger, er i kontrast til kantinelederens 

ledelsesstil beskrevet i delanalyse 1 med en mere flad og demokratisk magt- og 

beslutningsstruktur. Kokkene påpeger ligeledes, at uddannelsesinstitutionen er i kontrast til 

deres tidligere arbejdspladser indenfor restaurationsbranchen grundet både ledelsesstilen 

og omgangstonen (Bilag 3). Ud fra et integrationsperspektiv portrætteres hermed et billede 

af kulturen indenfor restaurationsbranchen med en hierarkisk struktur og en mere kontant 

tone (Hasse, 2011). 
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Som påpeget i delanalyse 1 er der nogle af medarbejderne, der påskønner ledelsesstilen, på 

trods af at denne anses som et opbrud med traditionerne. Ifølge lederens citat ovenfor er der 

derimod nogle af kokkene, der ville foretrække en mere dirigerende ledelsesstil (Bilag 3). 

Herigennem gives der et indblik i deres kultur i forhold til deres vante 

kommunikationsmønstre og magtstruktur, igennem beskrivelser som disse: “der er jo en lang 

historik med (griner), at kokke siger noget om catere, ikke (...), kokke og tjenere der ligesom 

er en kamp der, men det er sådan lidt noget gammeldags noget, man har taget med videre” 

(Bilag 3, medarbejder 5: 58). Ud fra et differentieringsperspektiv fremtræder hermed to 

subkulturer; kokkene og caterne/tjenerne (Hasse, 2011). Sidstnævnte er et opbrud med 

kulturen indenfor restaurationsbranchen, som indebærer kantinelederens mere 

pædagogiske og involverende ledelsesstil og en flad magtstruktur. Kokkene forsøger 

derimod - på visse områder - at holde fast i kulturen, de kender fra restaurationsbranchen, 

med ønsket om en hierarkisk struktur og en mere dirigerende ledelsesstil.  

 

Hermed kan der argumenteres for, at der foregår en form for ‘kamp’ mellem disse 

subkulturer, som hver især søger at fordre en bestemt - modsatrettet - kultur i kantineteamet. 

I forlængelse heraf underbygges Hasses (2011) pointe om, at ved udelukkende at betragte 

en case ud fra integrationsperspektivet vil differentieringer og kompleksitet gå tabt. 

Ovenstående refleksioner om interne konflikter og magtkamp ville ikke være kommet til 

udtryk, hvis casen udelukkende blev anskuet ud fra integrationsperspektivets teoretiske 

briller med fokus på helhed og fællesmængde (Hasse, 2011). 

 

Som påpeget i delanalyse 1 var der udfordrede relationer og mangel på tillid blandt nogle af 

medarbejderne, hvilket primært er mellem medarbejderne fra de to subkulturer præsenteret 

ovenfor; ‘kokkene’ og ‘caterne’. Hermed kan differentieringsperspektivet jf. Hasse (2011) 

belyse en mulig årsag bag deres udfordringer, nemlig at de identificerer sig med forskellige 

subkulturer og ønsker at indrette arbejdspladsen forskelligt i overensstemmelse hermed, 

herunder i forhold til kommunikationsmønstre og tonen. Derudover skaber 

differentieringsperspektivet blik for, hvordan subkulturerne forventes at skabe mening 

omkring feedbackprincipperne (Hasse, 2011). Dette skyldes, at feedbackprincipperne delvist 

står i kontrast til kokkene, men er i tråd med caternes ideal for arbejdspladsen med en 

fladere struktur. Dette bekræftes af en caters opfattelse af en feedbackkultur, som er “hvis 

alle kunne give feedback på kryds og tværs uanset stilling, uanset erfaring, (...) køn og alder 

(...) stillinger og det der hierarki, der selvfølgelig er” (Bilag 3, medarbejder 4: 48). Hermed 

portrætteres idealbilledet af en feedbackkultur som et team med en fladere 

organisationsstruktur. Samtidig anerkendes hierarkiet, der koordinerer teamet, hvilket også 

formodes at opretholdes socialt i kraft af subkulturerne. Jf. delanalyse 1 forventede lederen 
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modstand fra en af medarbejderne, som er kok, hvilket kan attribueres til, at kokken måske 

forventes at være imod forandringsprocessen, grundet den subkultur hun er del af. 

 

Der gøres dog opmærksom på, som vist indledningsvist i delanalyse 2, at alle 

medarbejderne oplever feedbackprincipperne som fremmede, men de antages i højere grad 

at være fremmede for kokkene. Dette understøttes af integrationsperspektivet, som i højere 

grad skaber blik for, hvordan praktiseringen af feedbackprincipperne fra e-læringskurserne 

udgør en stor forstyrrelse i forhold til kantineteamets kultur som helhed, der udspringer af 

restaurationsbranchen (Hasse, 2011). I kraft heraf demonstreres synergien mellem 

integrations- og differentieringsperspektivet, der både belyser det fælles og det særegne for 

subkulturen (Hasse, 2011). Kløften mellem kurserne og kantineteamet har også afsæt i 

deres arbejdspraksis og -hverdag, som de har til fælles: 

“vi er jo i en branche, hvor tit så går det jo stærkt og hurtigt (...) man kan jo ikke altid 

lige stille sig over ved siden af, og så lige “Har du lige tid til” “Må jeg stille dig” altså 

du ved, det er ikke lige altid sådan, tingene fungerer i den virkelige verden” (Bilag 3, 

medarbejder 3: 36). 

På den ene side er noget af indholdet således ”fremmed” og fjernt fra deres kultur, og 

dermed måske en tilpas forstyrrelse til deres system, hvorfor der kan skabes en forandring, 

siden feedback kan vække en nysgerrighed (Moltke & Molly, 2019). På den anden side 

opfattes det som ”grænseoverskridende” og ”akavet” at bruge feedbackprincipperne, hvorfor 

det potentielt ikke genkendes som relevant, siden medarbejderne ikke er vant til den 

omgangstone og kommunikative mønstre. Hermed kan den store kontrast til deres fagkultur 

resultere i, at e-læringskurserne udgør en for stor forstyrrelse, hvilket vil være en barriere for 

deres udvikling (Moltke & Molly, 2019). Som påpeget tidligere var særligt diamantmodellens 

sproglige anvisninger i stor kontrast til deres kommunikative mønstre og dermed potentielt 

en for stor forstyrrelse. Dog påpeger producenten fra Økonomistyrelsen, at “vi har lagt 

værktøjer med, så du har noget at støtte dig på, når du har taget det her kursus” (Bilag 3: 

70). Hermed anses modellerne som mulige værktøjer, og intentionen med disse, herunder 

diamantmodellens sproglige anvisninger, er at understøtte læringsprocessen. Således 

opstår der en kontrast mellem intentionen bag og den oplevede barriere ved værktøjerne, 

der perciperes som uforenelige med deres hverdag og en for stor forstyrrelse for systemet 

(Moltke & Molly, 2019). 

 

Som påpeget i delanalyse 1 italesatte medarbejderne et ønske om rammer og styring i 

forbindelse med implementeringen af feedbackprincipperne for at legitimere det og grundet 
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den lave psykologiske sikkerhed blandt nogle af medarbejderne. Denne distance mellem 

kantineteamets fagkultur og feedbackprincipperne, der fremstår som en stor forstyrrelse jf. 

Moltke & Molly (2019), kan dog ligeledes medvirke til at skabe behovet for rammer. Siden 

indholdet og sproget opleves så fremmed og grænseoverskridende, formodes den aktive 

eksperimentering at kræve endnu større mod og tillid blandt medarbejderne. Hermed kan 

behovet for rammer både være forbundet med de sociale dynamikker i teamet samt den 

store forstyrrelse, feedbackprincipperne udgør. 

 

Som påpeget i delanalyse 1, kan rammer og struktur hæmme autenciteten i feedback, men 

det samme opleves ved at bruge sproget ordret fra kurserne: “det kan også hurtigt blive 

sådan en kunstig ting, hvis man går rundt og bruger ord, man har læst” (Bilag 3, 

medarbejder 3: 38). Hermed kan direkte transfer hæmme de gode effekter for eksempelvis 

relationer og kommunikation, hvis det opfattes som påtaget og uærligt, siden det “kan lyde 

lidt falskt” (Bilag 3, medarbejder 3: 46). Denne læringsproces afspejler hermed ifølge Dixon 

(1999) den gamle læringsforståelse, hvor de søger én sandhed hos feedback ”eksperter”. 

Hermed bæres troen om, at der er én rigtig måde at forankre og praktisere feedback på, 

som e-læringskurserne præsenterer. Dette indebærer, at læringsprocessen anses som en 

transferproces, hvor feedbackprincipperne og ordene fra kurserne skal implementeres 

direkte i kantineteamet (Dixon, 1999). 

 

Omvendt taler Dixon (1999) for, at der findes mange svar og løsningsmodeller, hvilket er i 

tråd med Stringer: “the purpose of inquiry is to find an appropriate solution for the particular 

dynamics at work in a local situation” (Stringer, 2014: 6). Ligeledes er processen for 

udvekslingen af feedback, der foregår på et kontor, ikke forenelig med kantineteamets 

hverdag og arbejdspraksis. En medarbejder påpeger ligeledes, at “man har jo heller ikke 

overskuddet mentalt til at gå ind og lære noget, hvis man ved komfuret, det er ved at koge 

over derude ikke, altså” (Bilag 3, medarbejder 4: 52). Hermed er der også et praktisk aspekt 

i forhold til at overføre den metode, der anvendes i feedbackkurserne, hvor feedback foregår 

tilbagetrukket fra arbejdet, i et mødelokale e.l., hvilket vil være i strid med deres arbejdsdag. 

Lederen påpeger ligeledes, at: “feedbackkultur, der skal også være plads til den, og tiden 

skal være til det, og (...) det skal jeg være med til at sætte rammerne for, men omvendt så 

har vi jo også nogle ting, vi skal nå” (Bilag 3: 13). Dog formodes det, at et øget fokus på 

feedback kan understøtte deres nye arbejdspraksis, hvor de for nyligt er begyndt at arbejde 

med rotationer og dermed større tværfaglighed (Bilag 3). I denne proces kan feedback, 

vidensdeling og samarbejde styrke deres opgaveløsning ved, at de i højere grad vil smage 

på hinandens mad, give råd og fordre tværfagligheden. 
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Feedbackkursernes repræsentation 

I det følgende afsnit vil feedbackkursernes anvendelighed belyses i tråd med Dixons (1999) 

og Stringers (2014) betoning af lokal tilpasning. Dette fokus på kursernes indhold opstod 

løbende i processen, da det for medarbejderne forekom relevant og som en barriere for 

forankringen af feedbackprincipperne i kantineteamet, som påpeget ovenfor. For at 

opsummere er kernen af feedback en udveksling af information, ofte en evaluering af en 

given arbejdsadfærd, som indebærer et processuelt aspekt omkring, hvordan denne 

information overleveres (Christensen, 2016). Som påpeget i delanalyse 1 indebærer det 

processuelle et sprogligt aspekt, som har til hensigt, at feedbacken gives på den mest 

konstruktive måde for at mindske de sociale omkostninger. E-læringskurserne betoner både 

det indholdsmæssige og processuelle aspekt af feedback. Dog er det særligt det 

kommunikative og processuelle element i feedbackkurserne, teamet oplever en distance til 

og fremmedhed overfor, såsom eksempelvis diamantmodellen jf. model 1, der tilbyder en 

skematiseret feedback formel med sproglige vendinger. Som påpeget i afsnittet om e-læring 

er den primære målgruppe for kurserne også administrative arbejdspladser, der arbejder på 

kontor ved en pc. Derfor er det også forventeligt, at når feedbackprincipperne er målrettet en 

anden arbejdspraksis, at transfer ikke er muligt eller ønskeligt (Dixon, 1999). Samtidig, med 

så bred en målgruppe, må det også forventes, at feedbackprincipperne må tilpasses til den 

lokale praksis for bedst muligt at kunne understøtte deres arbejde. 

 

I forlængelse af Christensens (2016) definition er det hermed klargjort, at kursernes fokus på 

et givent sprog, såsom i diamantmodellen, er en fortolkning og ét billede på, hvordan 

informationen kan udveksles. Hermed kan det processuelle aspekt af en feedbackkultur 

komme til udtryk og praktiseres på flere - lige så legitime og konstruktive - måder. Særligt 

det sproglige aspekt; hvordan feedback manifesterer sig i det konkrete team, og hvad der 

opfattes som god kommunikation, må i høj grad forventes at bestemmes af de sociale 

normer i teamet. Bevidstheden om dette kommer også til udtryk hos nogle af medarbejderne 

i vendinger som “der er jo ikke to arbejdspladser, der er ens” (Bilag 3, medarbejder 3: 36) og 

“kurset det vil jo være generelt, det kan ikke være på nogen anden måde” (Bilag 3, 

medarbejder 5: 65). I kontrast hertil er der dog også en udbredt opfattelse af, og bekymring 

omkring, hvordan feedbackprincipperne fra kurserne skal implementeres i deres 

hverdagspraksis. Derfor argumenteres der for, at kantineteamets perception af 

feedbackprincipperne som et “sprog” og forestillingen om deres udviklingsproces som en 

transferproces ikke er læringsfremmende. Dette bunder i kursernes fokus på det 

processuelle aspekt jf. Christensen (2016), hvilket formodes kan komme til udtryk på flere 

konstruktive måder. 
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Ovenstående analyse af feedbackkurserne kan anskues som en normativ fortolkning, men 

formålet er omvendt at kortlægge, at kurserne er en repræsentation af en feedbackkultur. 

Siden kursernes kommunikationsmønstre og modeller udgør en barriere for deres læring og 

implementering, er det læringsfremmende at påpege, hvordan kurserne viser én mulig 

fortolkning. Der gøres opmærksom på, at medarbejderne har udviklet sig i retning af de 

principper og retningslinjer, der præsenteres i kurserne. Barrieren består i højere grad af, at 

medarbejderne ikke oplever at have udviklet sig i retning af en feedbackkultur, hvilket vil 

uddybes i delanalyse 3 omkring ubevidst læring. 

 

Som samtalen med producenten af e-læringskurserne viste, er de målrettet 

centraladministrationen, men dette fremgår ikke af kurserne, hvilket også understreger, at 

det er en fortolkning (Bilag 3). Ud fra et socialkonstruktivistisk ståsted er dette med til at 

afsløre den selvfølgelighed, e-læringskursernes principper præsenteres med (Egholm, 

2014). Hermed ikke sagt at fortolkningen er forkert eller misvisende, men jf. Christensen 

(2016) skal feedback understøtte organisationens mål. Siden medarbejderne oplever, at 

feedbackprincipperne fra kurserne vil være hindrende for deres opgaveløsning og er 

uforenelige med deres praktiske arbejdsdag, er det relevant at adressere og stille 

spørgsmålstegn ved. Som påpeget tidligere gav integrationsperspektivet, med sit fokus på 

restaurationsbranchen, blik for distancen mellem deres kommunikative mønstre og dét i 

kurserne (Hasse, 2011). For at mindske denne distance foreslår en af medarbejderne: 

“så det er lige i starten med også at finde vores måde at bruge vores sætninger på 

[R: Ja] en god mellemting imellem vores tidligere måde at kommunikere på, og så 

den måde som de snakkede på i kurserne, det var jo sådan meget (...) pædagogisk 

ikke” (Bilag 3, medarbejder 4: 54-55). 

Ifølge Dixons model (1999) kan der hermed argumenteres for, at teamet befinder sig i trin 2 i 

modellen grundet arbejdet med at få den nye information om feedback tilpasset og integreret 

i deres organisatoriske kontekst. Ved at teamet selv bearbejder feedbackprincipperne og 

kollektivt forsøger at finde et sprog og nogle værktøjer, der passer til deres arbejdsdag, er 

det også med til at skabe øget læring, fremfor i en transferproces. Denne kollektive 

fortolkning er ligeledes med til at gøre læringsprocessen kollektiv, hvorimod direkte transfer 

ikke stiller krav til en kollektiv meningsskabelse, da det kan foregå på baggrund af en 

individuel læringsproces (Dixon, 1999). Hermed er det ikke teamet, der skal tilpasse deres 

arbejdsdag for at skabe rum og plads til feedbackværktøjerne, men værktøjerne der skal 

tilpasses deres arbejdsdag. Som baggrund for, at medarbejderne formodes at befinde sig i 

trin 2, antages det, at medarbejderne gennem deres træningssession og aktive 
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eksperimentering allerede har gennemgået en individuel læringsproces. Hermed har 

medarbejderne fulgt Kolbs læringscirkel ved individuelt at tage e-læringskurserne og afprøve 

dem i praksis (Dixon, 1999). 

 

Som påpeget tidligere i forbindelse med deres faglige kultur, blev forstyrrelsen anset som 

tilpas eller for stor. Omvendt hvis den kommunikative formidling af feedback i e-

læringskurserne blev anset som et forslag fremfor en fremgangsmåde til at udveksle 

feedback – og deres læring i stedet havde fokus på indholdet for feedback - kan der stilles 

spørgsmålstegn ved, om forstyrrelsen fortsat vil anses ligeså. Om selve indholdet og 

bevæggrunden bag at etablere en feedbackkultur, udtaler en medarbejder, at “man godt 

kunne tænke, ja altså det kan man jo sige sig selv, men hvorfor gør man det så ikke” (Bilag 

3, medarbejder 4: 46). Hermed taler empirien ind i, at den del af indholdet i e-

læringskurserne, der omhandler feedback som indhold fremfor proces, for de fleste var 

velkendt og ikke overraskende (Christensen, 2016). Ud fra dette vil kurserne jf. Moltke & 

Molly (2019) karakteriseres som en for lille forstyrrelse, der ikke vækker nysgerrighed, men 

som medarbejderen påpeger ovenfor, hvorfor gør man det så ikke? Her kan 

omstændighederne spille en rolle, hvor afsættet for at arbejde med feedback bl.a. var 

APV'en og de kommunikative udfordringer, der formentlig har legitimeret forandringen. 

 

Derudover kan der argumenteres for, at en forstyrrelse sjældent vil kunne kategoriseres 

‘rent’ som én påvirkningsgrad, da større forandringsprocesser som denne indeholder mange 

elementer og stor kompleksitet. Siden e-læringskurserne som forstyrrelse både indeholder 

elementer af at være for lille, tilpas og for stor, argumenteres der for, at forstyrrelsen samlet 

set anses som tilpas. Som systemisk teori foreskriver: “hvad den tilpasse forstyrrelse er, kan 

først aflæses af systemets respons” (Moltke & Molly, 2019). Siden teamet har gennemgået 

en udviklingsproces og har forandret sig på baggrund af e-læringskurserne, hvilket vil 

uddybes i delanalyse 3, må forstyrrelsen anses som tilpas. Dette kan forklares med afsæt i 

kombinationen af den lave og for store forstyrrelse, hvorfor nogle elementer, såsom primært 

feedbackprincipperne og bevæggrunden bag vækker genklang, mens sproget og udførelsen 

af feedbackprincipperne ikke genkendes som relevant grundet deres lokale arbejdspraksis 

(Moltke & Molly, 2019). Hermed kan kombinationen og ‘summen’ af forstyrrelsen, sammen 

med deres omstændigheder, udgøre en tilpas forstyrrelse for kantineteamet, hvilket 

afspejles i deres udviklingsproces. 

Delkonklusion 

Empirien viste en distance mellem feedbackprincipperne og kantineteamets faglige kultur, 

der særligt kommer til udtryk ved sproget og deres praktiske arbejdsdag. Dette medfører 



 50 

dog, at e-læringskurserne skaber en tilpas forstyrrelse for kantineteamet, hvilket ifølge 

systemisk teori kan skabe forandring i et system (Moltke & Molly, 2019). Grundet distancen 

udgør det en barriere, at kantineteamet anser feedbackprincipperne i e-læringskurserne som 

et nyt fælles sprog, de kan opnå gennem transfer. Gennem sammenholdelsen af kursernes 

indhold mod Christensens (2016) begrebsafklaring blev det klart, at kurserne er en 

repræsentation og en fortolkning af en feedbackkultur. Ud fra de teoretiske perspektiver og 

ønsket om at feedback skal understøtte deres arbejdsdag, blev det hermed tydeligt, at det 

ville være fordelagtigt for kantineteamet at tilpasse feedbackprincipperne til deres lokale 

praksis. 

Delanalyse 3 
Som påpeget ovenfor har kantineteamets læringsproces afledt en udvikling, der vil gøres til 

genstand for analyse i det følgende. Her vil læringsprocessen stilles op imod de tre 

teoretiske læringsperspektiver samt kulturperspektiverne for afslutningsvist at konkludere, 

hvorfor casen er en undtagelse. Analysen vil således have et mere overordnet perspektiv og 

analyseniveau med sit fokus på teamets udvikling og læringsproces, der ligeledes vil samle 

op på delanalyse 1 og 2. Afsnittet vil være centreret omkring de to undringer, jeg stod tilbage 

med efter samtalerne: hvorfor læringen opfattes som ubevidst? Og hvordan teamet er gået 

fra individuel til kollektiv læring? Afsnittet vil tage afsæt i nedenstående delspørgsmål: 

 

Hvordan spiller lærings- og kulturteorierne sammen med læringsprocessen i kantineteamet? 

Udvikling og læring 

I det følgende vil den læring og udvikling, teamet har opnået, beskrives og analyseres. 

Afsnittet vil have fokus på medarbejdernes egne beskrivelser for at demonstrere, hvor 

gennemgående og vidtrækkende denne udviklingstendens er, og efterfølgende vil der 

samles op på denne tendens ud fra flere teoretiske perspektiver. Som påpeget i delanalyse 

1, omkring de sociale dynamikker, er nogle relationer blevet styrket gennem 

forandringsprocessen ved at “give relationer en chance til”. Ligeledes opleves det, at: 

 

“jeg kan mærke fra nogle, hvor jeg ikke lige havde regnet med det (...) så fik jeg fx 

noget ros eller et eller andet fra en person, jeg aldrig plejer at høre noget fra ikke 

også, og det er også rart, så et eller andet har det da vækket i folk” (Bilag 3, 

medarbejder 4: 49). 
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Koblet til pointerne i delanalyse 1 er relationerne hermed blevet styrket, og der er etableret 

nye forbindelser i teamet. Dette kan være medvirkende til at fordre aktiv eksperimentering 

ved at skabe et tryggere grundlag, grundet de sociale dynamikkers betydning. I tråd med 

pointerne fra delanalyse 1, er der derudover “en meget bedre stemning i køkkenet” (Bilag 3, 

medarbejder 3: 36), og “folk er blevet mere nysgerrige på hinanden” (Bilag 3, lederen: 6). 

 

Indholdet fra feedbackkurserne har derudover givet indsigt i kommunikation: “jeg tænker 

meget mere over, hvordan jeg siger tingene nu” (Bilag 3, medarbejder 4: 47). Udover 

erfaringen fra et afsenderperspektiv har det også skabt øget forståelse for modtagerens 

perspektiv: “man kan bedre få en forståelse for (...) hvordan nogle måske reagerer, ud fra 

noget man har sagt” (Bilag 3, medarbejder 3: 37). Disse kommunikative indsigter kommer 

ligeledes til udtryk i teamet, ved at “når vi kom tilbage, kunne man næsten mærke, at det 

sprog var lidt ændret ikke, [R: Mhm] at de var begyndt sådan at stille de spørgsmål og undre 

sig i stedet for bare at fordømme (Bilag 3, lederen: 6). Helt konkret kom nysgerrigheden og 

den kommunikative læring til udtryk i deres sprog på følgende vis: “hvor man måske tidligere 

havde sagt, “hvorfor gør du sådan” [R: Ja] “jeg ville have gjort sådan”, i stedet for at vende 

den om og sige jamen, “hvad tænker du, når du gør det på den måde?” (Bilag 3, lederen: 5). 

Derudover kommer det til udtryk i deres faglige samarbejde, hvor “folk snakker meget mere 

fagligt omkring tingene øhm i et åbent forum, hvor de måske gik lidt mere to og to førhen, 

(...) nu er det bredt lidt mere ud i stedet for” (Bilag 3, medarbejder 5: 58-59). Hermed har 

feedbackkurserne været med til at styrke deres kommunikationsmønstre, relationer, 

faglighed og samarbejde, samt deres forståelse omkring sig selv som afsender og modtager 

i det kommunikative rum. 

 

Et gennemgående træk i empirien er hermed, at alle i teamet italesatte forskellige 

udviklingspunkter. Det er værd at notere sig, at ovennævnte udviklingspunkter ikke 

karakteriseres som udtryk for en feedbackkultur, da et øget fokus på relationer og nysgerrig 

kommunikation ikke, jf. Christensens (2016) definition, nødvendigvis udgør en 

feedbackkultur. Disse udviklingspunkter kan dog være forstadier til feedback ved at skabe et 

fundament, der kan fordre feedback i teamet fremadrettet. I forlængelse af delanalyse 1’s 

understregning af de sociale dynamikkers betydning kan etableringen af en feedbackkultur 

være betinget af disse relationelle og kommunikative udviklingspunkter. Hermed er det ikke 

pointen at “bevise”, at feedbackprincipperne er integrerede i kantineteamet, men at påpege 

de udviklingspunkter som medarbejderne selv attribuerer til den læringsproces, de har 

gennemgået på baggrund af e-læringskurserne. 
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Ubevidst læring 

Hermed var det en undren for mig, hvorfor alle medarbejderne samt lederen påpegede, at 

de ikke var kommet i gang med at arbejde med feedback endnu, når de samtidig alle 

italesætte udvikling, læring og forandring i teamet. Som en medarbejder udtalte: “hånden på 

hjertet, så er vi ikke rigtig kommet i gang med det” (Bilag 3, medarbejder 1: 16). På trods af 

udviklingen hersker der hermed opfattelsen af, at teamet befinder sig i det spæde 

udviklingsstadie: ”indtil videre føler jeg, er at døren er blevet åbnet, så hvis der er en, der 

kommer over til en anden, så er der ligesom en klokke, der ringer” (Bilag 3, medarbejder 5: 

58). Hermed gives udtryk for en forandring i forhold til medarbejderens indstilling og 

bevidsthed, men på et gruppeniveau fremstår de fortsat i en afventende position. 

 

Således er der en diskrepans mellem deres fortælling på den ene side omkring, at de ikke er 

kommet i gang eller mangler at bruge det i praksis, og at der på den anden side hersker en 

delt fortælling og oplevelse omkring teamets forandring og udvikling. Skalaspørgsmålene 

demonstrerede ligeledes, at størstedelen fra kantineteamet oplevede en forandring, fra før 

de tog e-læringskurserne til efter (Bilag 3). Da jeg spurgte ind til, hvorfor de italesatte, at de 

endnu ikke var kommet i gang, men samtidig oplevede en forskel, der kom til udtryk som et 

større tal på skalaen, havde flere af medarbejderne svært ved at italesætte forskellen jf. 

metodeafsnittet (Bilag 3). Mest tydeligt kommer den ubevidste læring til udtryk i citatet 

herunder: 

 

“R: Men hvad tager du med dig fra samtalen? 

 

Medarbejder 4: (...) nu spurgte du ind til (...) hvordan oplevede du egentlig at I kom i 

gang med de der feedbackkurser og (...) det syntes jeg egentlig ikke havde været 

i fokus til at starte med, fordi at vi lige skulle fuldstændig omstrukturere vores 

hverdag med corona og så sagde jeg at det havde jo slet ikke fyldt, men så kom 

jeg så til at tænke på, at at det måske har fyldt alligevel [R: Ja] fordi at vi ubevidst 

har haft det med os (...) der tror jeg da helt sikkert det har haft en positiv indflydelse 

[R: Ja] at vi har haft den her viden nu” (min markering) (Bilag 3: 55). 

 

Citatet illustrerer medarbejderens egne refleksioner over sin ubevidste læring og udvikling, 

retrospektivt på baggrund af vores samtale. Medarbejderen udtrykte derudover en 

overraskelse i samtalen over, at feedback ubevidst havde fyldt i teamet, hvilket fremstod 

som en aha-oplevelse for medarbejderen. Således var det først undervejs i samtalen, at 
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medarbejderen selv blev bevidst om den positive indflydelse, læringen fra feedbackkurserne 

havde vist sig at være. 

 

Denne ubevidste læring vil anskues ud fra Nonaka & Kroghs (2009) teoretiske rammeværk, 

hvor deres viden vil placeres på kontinuumet. Deres læringsproces og udvikling kommer til 

udtryk som tavs viden, såsom den forbedrede stemning, at noget relationelt ”er faldet på 

plads” og medarbejdernes ændrede indstilling i teamet, efter de kom tilbage på 

arbejdspladsen (Nonaka & Krogh, 2009). Den viden, der ligger bag disse udviklingspunkter, 

er hermed “not consciously activated at the time of a cognitive operation” (Nonaka & Krogh, 

2009: 643). Disse aspekter forsøgte jeg også at spørge ind til jf. metodeafsnittet, i forhold til 

hvordan disse aspekter kom til udtryk i teamet, hvilket medarbejderne havde svært ved at 

italesætte i form af konkret adfærd. Dette indikerer, at der er tale om tavs viden, hvilket kan 

forklare, hvorfor udviklingstendensen er ubevidst (Nonaka & Krogh, 2009). På den anden 

side er informationen fra kurserne eksplicit, herunder dets definitioner, modeller, regler og 

feedbackideal. Disse elementer er tilgængelige gennem deres bevidsthed og kan artikuleres 

sprogligt, hvilket også blev belyst mere fyldigt i samtalerne (Nonaka & Krogh, 2009). 

Sidestillet med Christensens (2016) definition er det hermed indholdet i feedback, der er 

eksplicit, hvorimod det processuelle; hvordan feedbackprincipperne konkret kommer til 

udtryk, der er baseret på tavs viden (Nonaka & Krogh, 2009). For at opsummere, er deres 

viden om feedback primært eksplicit, men siden medarbejderne oplever læringsprocessen 

som ubevidst, formodes udlevelsen af deres viden at være tavs. 

 

Som Nonaka & Krogh (2009) påpeger, er tavs og eksplicit viden komplementære og 

interagerende, hvilket kan forklare, hvorfor karakteren af deres viden indeholder elementer 

af dem begge. Hermed konkluderes det, at deres viden er placeret midt på kontinuummet og 

både indebærer elementer, der er tavse og eksplicitte (Nonaka & Krogh, 2009). Som en 

medarbejder påpeger: “det er egentligt ikke, fordi vi har arbejdet så meget med det, men jeg 

tror bare det er kommet ind og ligge lidt i alles underbevidsthed, det man har lært lidt ikke” 

(Bilag 3, medarbejder 3: 37-38). Dette stiller også skarpt på, hvilken rolle e-læringskurserne 

har spillet i kantineteamets læringsproces ved at ”ligge i alles underbevidsthed”, og fungerer 

dermed som ‘en dør’, der er blevet åbnet’. Dette formodes også at ske i kraft af, at e-

læringskurserne skaber bevidsthed om vigtigheden af eksempelvis kommunikation. 

 

Som nævnt ovenfor kommer deres læringsproces til udtryk som ubevidst på trods af 

feedbackprincippernes eksplicitte karakter. Ved at sammenkoble Dixon (1999) og Nonaka & 

Krogh (2009) kan forklaringskraften styrkes omkring, hvornår hhv. tavs og eksplicit viden er 

mere fremherskende i læringsprocessen, og hvorfor kantineteamets viden i denne 
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sammenhæng både kan karakteriseres som tavs og eksplicit. I modellens 1. trin indsamles 

eller genereres information, hvilket formentlig oftest vil være eksplicit viden (Dixon, 1999: 

Nonaka & Krogh, 2009). I de følgende trin, hvor informationen integreres, fortolkes og 

handles på, kan der argumenteres for, at karakteren i højere grad kan være tavs. Dette 

skyldes, at i disse faser bærer læringsprocessen ikke præg af en transferproces, som det er 

at sidde og modtage viden fra et e-læringskursus uden et videre forløb jf. trin 1. Derimod, når 

kantineteamets forandringsproces kræver kollektiv meningsskabelse og omsætning af 

feedbackprincipperne til deres arbejdspraksis, kan denne proces være karakteriseret af tavs 

viden grundet usikkerheden ved det ukendte og uafprøvede terræn. Som påpeget i 

delanalyse 2, er denne type læringsproces med til at skabe øget læring, men kan ligeledes 

forårsage, at læringsprocessen bliver ubevidst. Dette formodes særligt at gøre sig gældende 

i det 4. trin, hvor der arbejdes med at transformere og anvende feedbackprincipperne i 

hverdagen. Kantineteamets bevægelse i Dixons (1999) læringscirkel vil uddybes i afsnittet 

kollektiv læring. 

 

I forlængelse heraf kan tavs viden også være et forstadie til eksplicit viden: “people’s tacit 

knowledge of how to solve the task often precedes their explicit knowledge observed in the 

verbalization of their learning” (Nonaka & Krogh, 2009: 643). Således kan det være, at den 

“bedre stemning” og mere “nysgerrige tilgang” foregår ubevidst som tavs viden og ikke 

begribes sprogligt endnu. Hermed er det også relevant at anskue, hvor langt teamet er i 

deres lærings- og forandringsproces. Dette kan ligeledes forklare, hvorfor deres viden både 

har elementer af tavs og eksplicit viden, siden deres læringsproces bærer præg af aktiv 

eksperimentering. Som delanalyse 2 viste, er sproget i kurserne fremmed for dem, hvilket 

medvirker til, at de er i gang med at finde deres egen måde at udleve en feedbackkultur på. 

Dette kan være med til at forklare, hvorfor det er ubevidst, at de udlever nogle af 

feedbackprincipperne og har udviklet sig, siden det ikke er en transferproces, men en 

løbende eksperimentering (Dixon, 1999). 

Mangel på mål og succeskriterier 

Som påpeget tidligere skal kantineteamet finde deres egen måde at praktisere en 

feedbackkultur på, hvorfor deres læringsproces ikke kan anskues som en transferproces, 

som er en ældre læringsforståelse ifølge Dixon (1999). Den manglende mulighed for transfer 

fra e-læringskurserne problematiserer deres mål og succeskriterie: 

 

“det er også, hvad sætter man det i forhold til ikke, fordi nu har vi også 

pædagoguddannelsen nede ved os, de er måske meget bedre (griner) til måske hele 

tiden at stille spørgsmålstegn og evaluere på tingene ikke, men der er også mange 
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andre arbejdspladser, hvor det er sådan meget sort-hvid det hele ikke, [R: Jo] hvor 

jeg tænker, i forhold til andre køkkener, så synes jeg vi er gode til at snakke sammen 

og er gode til at bruge hinanden” (Bilag 3, lederen: 11-12). 

 

Hermed mangler kantineteamet nogle andre kulturer og arbejdspladser, de kan spejle sig i, 

hvor hhv. pædagogerne og portrætteringen i e-læringskurserne på den ene side, og 

restaurationsbranchen og deres kultur på den anden side, opleves som to ekstremer. Som 

påpeget tidligere, nævnte både medarbejderne og lederen, at de endnu ikke var kommet i 

gang, på trods af den vidtrækkende udvikling i teamet. I forlængelse heraf kan den ubevidste 

læring dermed skyldes uklare succeskriterier og mål. Hvis kantineteamet ikke skal bruge e-

læringskurserne vha. transfer jf. Dixon (1999), fordi det er for kunstigt og ikke passer til 

deres arbejdspraksis, hvornår er de så i mål? Hvordan ser en feedbackkultur ud hos dem? 

Det må formodes, at deres udgangspunkt for forandringen påvirker, hvordan en “vellykket” 

og “effektiv” feedbackkultur vil se ud hos dem. Jf. delanalyse 2 er kantineteamets kultur og 

interaktionsmønstre i kontrast til de pædagogiske principper. Derfor er det relevant at 

adressere, hvorvidt ændringen i deres kommunikation og relationer kan være udtryk for en 

form for feedbackkultur, selvom det ikke kan karakteriseres således ifølge Christensens 

(2016) definition. Som påpeget i delanalyse 2 er e-læringskursernes portrættering af 

feedbackkultur en repræsentation, hvorfor feedback kan udfoldes på mange andre måder. 

Ligesom feedbackkurserne er en repræsentation, kan forskningens bud på en definition 

ligeledes anskues som sprogligt konstrueret. 

Kollektiv læring og casen som undtagelse 

I delanalyse 1 og 2 er Dixons (1999) model primært anvendt til at belyse læringsprocessen, 

som Kolb beskriver. I det følgende vil fokus være på bevægelsen fra den individuelle til 

kollektive læringsproces, der har været en central undren og afsæt for opgaven; hvordan er 

det lykkes kantineteamet at skabe kollektiv læring og udvikling på baggrund af e-

læringskurser, de har taget individuelt hjemmefra? 

  

Teamet fik gennem kurserne, og mundtlig overlevering til nogle af kollegerne; primært til 

medarbejdere i fleksjob, alle distribueret den samme information om feedback, men 

indsamlingen af informationen foregik individuelt (Bilag 3: Dixon, 1999). Når trin 1 foregik 

individuelt, skaber det hermed en undren omkring, hvordan læringsprocessen blev 

kollektiviseret, ud fra forståelsen i Dixons (1999) model. På den anden side, som påpeget i 

delanalyse 1, gav deres kursusdag anledning til handling og eksperimentering samt kollektiv 

fortolkning af informationen fra feedbackkurserne, hvilket umiddelbart er i tråd med Dixons 

(1999) model ift. at skabe kollektiv læring. Hermed opstår min undren på baggrund af, 
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hvordan deres udvikling blev kollektiv, i og med stemningen blev bedre, deres indstilling blev 

mere nysgerrig mv., inden de afholdte kursusdagen. Dette vækker undren, fordi “When the 

steps of the organizational learning cycle are disconnected, collective learning is lost” 

(Dixon, 1999: 64). Således må det forventes, at den forbedrede stemning og nysgerrige 

indstilling skyldes aktiv eksperimentering på baggrund af en individuel læringsproces, da der 

indledningsvist ikke blev iværksat en kollektiv proces, og at udviklingen var ubevidst. 

 

Ved at supplere med systemisk teoris begreb om tilpas forstyrrelse kan Dixons (1999) 

begreb om information i trin 1 nuanceres (Moltke & Molly, 2019). Det må formodes, at 

indholdet og meningsskabelsen omkring det, der skal læres, påvirker læringsprocessen, 

ligesom systemisk teori foreskriver, hvor det skal vække genklang og nysgerrighed på 

samme tid (Moltke & Molly, 2019). Hermed er det plausibelt, at feedbackkurser har gjort 

indtryk nok til at have ændret deres indstilling og bevidsthed, siden kurserne jf. delanalyse 2 

udgør en tilpas forstyrrelse. Derudover var indholdet knyttet til et organisatorisk behov jf. 

deres APV. Denne nuancering af den oplevede værdi af informationen skaber hermed større 

forklaringskraft i forhold til betydningen af informationen i forhold til at kunne igangsætte en 

kollektiv udviklingsproces. 

 

Der gøres opmærksom på, at intentionen bag feedbackkurserne var at skabe kulturel 

forandring vha. et “nyt fælles sprog”, og i delanalyse 3 er det klargjort, på hvilke områder de 

har udviklet sig som team. Ud fra et integrationsperspektiv anses kultur som noget, der 

”haves” og kan ”manipuleres” (Hasse, 2011). Denne tankegang ligger bag kantineteamets 

forandringsproces, siden det antages, at de gennem ny information (e-læringskurserne) kan 

skabe en kulturel forandring. Grundet de lange hjemsendelsesperioder uden mulighed for 

hjemmearbejde, skiftende arbejdsbetingelser samt den korte tidsperiode for min 

undersøgelse, vil jeg ikke kunne - eller forsøge at - vurdere, hvorvidt deres læring og 

udvikling er en kulturel forandring. Hvis det antages, at dette er en kulturforandring, kan 

integrations- og differentieringsperspektivet dog ikke forklare deres forandringsproces, 

grundet den statiske kulturforståelse (Hasse, 2011; Schein, 2017). 

 

Derimod er fragmenteringsperspektivet det kulturelle perspektiv med størst 

forklaringspotentiale ift. kantineteamets lærings- og udviklingsperspektiv, da det ikke er 

statisk (Hasse, 2011). Ud fra fragmenteringsperspektivet kan det dog diskuteres, om det 

overhovedet er relevant - eller meningsfuldt - at tale om, hvorvidt en given udvikling kan 

karakteriseres som en kulturel forandring. Hvis kultur, ifølge fragmenteringsperspektivet, 

altid er i bevægelse, og forandring er grundstenen i kultur, er det så meningsfuldt at tale om 

kulturelle forandringer? (Hasse, 2011). Selve begrebet om kulturforandring stammer hermed 
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fra de andre kulturelle perspektiver, som fragmenteringsperspektivet er i kontrast til, idet 

begrebet om kulturel forandring forudsætter et start- og slutpunkt. Hermed er kantineteamets 

udvikling ifølge fragmenteringsperspektivet en del af deres kultur, så længe de nye 

interaktionsmønstre hersker på arbejdspladse (Hasse, 2011). På dette punkt er der en 

overensstemmelse mellem differentierings- og fragmenteringsperspektivet, hvor kultur er 

noget, man er (Hasse, 2011). Dermed er den afgørende forskel den tidslige forståelse, hvor 

fragmenteringsperspektivet anerkender kulturens mere flygtige og foranderlige karakter, som 

i højere grad har forklaringspotentiale i denne case. 

 

Hermed er fragmenteringsperspektivet, udover sin kontrast til integrationsperspektivets 

helhedsorientering, også i opposition til de grundlæggende antagelser hos Schein indenfor 

integrationsperspektivet (Schein, 2017). Når kultur så ”let” kan forandres, må kulturen også 

antages at have en anden form og hensigt fremfor Scheins kulturforståelse som 

dybtliggende i individet og en ”major stabilizing force” (Schein, 2017: 10). 

 

På baggrund af denne sammenholdelse af kantineteamets lærings- og forandringsproces 

med lærings- og kulturteorier konkluderes det, at casen er en undtagelse. Som påpeget i 

analysen har medarbejdernes lærings- og udviklingsproces primært været individuelt 

orienteret og fulgt Kolbs læringscirkel (Dixon, 1999). Hermed er det ifølge Dixon (1999) 

opsigtsvækkende, at kantineteamet har formået at omsætte den e-læring, de har taget 

individuelt, til en kollektiv udviklingsproces. Ud fra de statiske kulturperspektiver er det 

ligeledes opsigtsvækkende, at teamet har formået at forandre deres kultur, siden kultur 

opfattes som dybtliggende og statisk (Hasse, 2011; Schein, 2017). Dette faktum er særlig 

interessant, idet informationen og indholdet i læringen er interpersonelt fremfor fagligt 

orienteret jf. afsnittet om e-læring. Berg & Jongs (2006) forståelse af en undtagelse er, når et 

problem forventes at opstå, men udebliver. Overført til denne kontekst ville det forventes, at 

der ville opstå et problem ift. at skabe kollektiv læring og udvikling på baggrund af individuel 

læring. Taget i betragtning af, at teamet ikke har sat udviklingsprocessen i system, 

kombineret med at deres arbejdspraksis skulle omstruktureres grundet COVID-19, samt at 

teamet har udfordringer i henhold til deres relationer samt psykologiske sikkerhed jf. 

delanalyse 1, fremstår det overraskende, at teamet har skabt en så vidtrækkende udvikling. 

Delkonklusion 

Ved at sammenholde kultur- og læringsteorier med empirien kan det udledes, hvordan 

casen er en undtagelse. Dette er primært baseret på et kulturelt perspektiv og ud fra Dixons 

(1999) model, der ikke kan forklare, hvordan læringen bliver gjort kollektiv i kantineteamet. 

Siden læringsprocessen ikke bærer præg af en transferproces, men kræver transformation 
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til deres eget sprog og hverdag, opleves deres læring og udvikling ydermere som ubevidst. 

Ifølge Nonaka & Krogh (2009) kan denne ubevidste karakter forklares med, at teamet 

mangler et succeskriterie for deres udvikling, samt at deres viden delvist er tavs, hvilket er i 

kontrast med e-læringskursernes informationer, som er eksplicitte. 

Diskussion 
I analysen er der ikke sat spørgsmålstegn ved eller forsøgt taget stilling til, hvorvidt en 

feedbackkultur eller medarbejdernes udviklingsproces er ønskværdig i en organisatorisk 

kontekst. Derfor vil diskussionen omhandle normativiteten i feedbackkurserne, om hvorvidt 

målet med feedbackkurserne er fordelagtigt og efterstræbelsesværdigt. Diskussionen vil 

være bygget op omkring følgende spørgsmål: 

 

Diskuter hvorvidt feedbackkultur og udviklingsprocessen kan have negative konsekvenser 

for medarbejderne? 

 

Udviklingsprocessen refererer til, hvordan teamet har udviklet sig på baggrund af e-

læringskurserne om feedback jf. delanalyse 3. Det tages imidlertid for givet i specialet, at 

feedbackkultur og øget feedback er positivt og styrkende for et team, da det antages at 

fordre læring, anerkendelse og motivation (Christensen, 2016). Dette gør sig ligeledes 

gældende for medarbejdernes udviklingsproces og teamets fokus på personlig udvikling. 

Grundet disse uanfægtede antagelser vil den iboende normativitet diskuteres i det følgende 

med fokus på fordele, ulemper, mulige konsekvenser og etiske overvejelser. Dette vil både 

berøre udviklingen af en feedbackkultur samt perspektiveres til udviklingen af 

medarbejderne på et mere generelt plan. Til at diskutere de potentielle konsekvenser, og 

dermed bidrage til et kritisk perspektiv, vil Bovbjergs (2004) teoretiske rammeværk 

anvendes, der stiller skarpt på personlighedsudvikling i en arbejdsmæssig kontekst. Dette vil 

holdes op imod tre elementer; citater fra medarbejderne, analytiske pointer samt andre 

relevante teoretiske perspektiver, der er blevet anvendt i analysen. 

 

Ud fra integrationsperspektivet viste analysen givne interaktionsmønstre og sproglige 

normer indenfor kantineteamets kultur som helhed. Samtidig viste 

differentieringsperspektivet, at der herskede subkulturer med indbyrdes forskelligheder 

(Hasse, 2011). Ud fra et mere individualistisk perspektiv end det kulturelle, der blev anvendt 

gennem analysen, kan det dog diskuteres, hvorvidt man kan vedtage en kollektiv 

kommunikationsform, når kommunikationsstile er individuelle. Kan én kommunikationsform 

passe til alle? Og er det hensigtsmæssigt? Medarbejdere arbejder forskelligt, kommunikerer 
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forskelligt og danner relationer forskelligt, så hvorfor skulle alle medarbejdere kunne give 

feedback på samme måde? Som en medarbejder påpeger: “jeg tror ikke så meget, at man 

måske kan tillægge en person at være øh udadvendt, altså blive mere udadvendt eller 

begynde og snakke til vedkommende, der måske ikke snakker” (Bilag 3, medarbejder 3: 42). 

I forlængelse heraf fremstår Hasses (2011) karakterisering af integrationsperspektivet som 

manipulerende i et nyt - mere negativt - lys, da det i denne kontekst vedrører noget 

menneskeligt, der forsøges “manipuleret” gennem e-læringskurserne. Som påpeget i 

delanalyse 2, anskues feedback som grænseoverskridende og akavet af flere medarbejdere, 

og denne holdning kom også særligt til udtryk hos kokkene, der tilhørte den ene subkultur. 

Kan arbejdsgiveren således kræve en ageren og et sprog, der opleves som 

grænseoverskridende af medarbejderne, når det berører elementer af deres private jeg? 

 

Dette rejser en diskussion om, hvad man som arbejdsplads og leder kan kræve af sine 

medarbejdere. Kontraktuelt ansættes medarbejderen til at udføre en given opgave relateret 

til kerneopgaven; her at lave mad og fordre et godt studiemiljø, som påpeget i delanalyse 1. 

Dog påpeger Bovbjerg, at forholdet mellem leder og medarbejder har udviklet sig og 

“baserer sig på noget andet end ren kontraktforhold med klare kommandostrukturer” 

(Bovbjerg, 2004: 260). Lederen får således udvidet sit råderum og kan ikke bare bestemme, 

hvordan jeg skal agere på arbejdspladsen ift. kerneopgavem, men også hvem jeg skal være. 

Denne udvikling og sløring af forpligtelserne i en arbejdsrelation rejser et spørgsmål om; 

hvor går grænsen for, hvad arbejdsgiveren kan kræve af sine medarbejdere i bytte for et 

udviklende arbejde? 

 

I tråd med citatet ovenfor af medarbejder 3 påpeger Bovbjerg, at forudsætningen for 

personlighedsudviklende kurser er, at “der er noget i menneskets indre, som ikke blot kan 

udforskes, men forandres” (Bovbjerg, 2004: 12). Som påpeget i teoriafsnittet er det noget af 

det grundlæggende ved at være menneske på, som kurserne forholder sig til; vores måde at 

være sammen med andre på, og hvordan vi kommunikerer på arbejdspladsen. I den 

forbindelse bliver det relevant at vende tilbage til Christensens (2016) begrebsafklaring af 

feedback, der indebar to aspekter; indhold og proces. Det antages, at det ikke ville blive 

problematisk at kræve selve det at give feedback af medarbejderne (fokus på indhold), siden 

dette primært relaterer sig til medarbejdernes udførelse af arbejdet. Det processuelle (selve 

sproget og den form, indholdet leveres med) kan derimod blive problematisk at bestemme 

fra arbejdsgiversiden, da dette er en væsentlig indgriben i medarbejderen som person. Ved 

at kræve et bestemt sprog og kommunikationsstil vil det med Bovbjergs (2004) ord være et 

forsøg på at forandre menneskets indre. 
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På den anden side kan man argumentere for, at denne distinktion er overflødig i denne 

diskussion, siden enhver arbejdsopgave altid vil udsættes for en form for evaluering: om en 

løsning eller fuldført opgave lever op til givne standarder eller mål? Om processen ved en 

opgaveløsning - herunder det tidsmæssige aspekt - lever op til særligt lederens 

forventninger? (Christensen, 2016). Det samme gør sig gældende for kollegiale handlinger i 

et socialt fællesskab, der vurderes ud fra - formelle og uformelle - normer, forventninger og 

regler. Hermed kan der argumenteres for, at enhver handling - direkte eller indirekte - 

naturligt vil udsættes for en form for evaluering på arbejdspladsen. I forlængelse heraf kan 

en feedbackkultur eller kollektivt vedtagne principper for feedback på arbejdspladsen 

hermed være med til at sætte disse evalueringer i system. Ved at sætte rammer for denne 

evaluering kan medarbejderne hermed potentielt begå sig mere konstruktivt og hensynsfuldt 

ved udvekslingen af feedback. Dermed kan der argumenteres for, at denne 

forandringsproces er en måde for arbejdsgiveren at tage ansvar for og styrke en proces, der 

allerede foregår naturligt i hverdagen. Således kan denne forandringsproces anskues som 

en konstruktiv metode til at fordre mere hensigtsmæssige evalueringer i organisationer. 

 

Ydermere kommer det til udtryk i empirien, samt deres APV, at medarbejderne oplever 

udfordrede relationer, mangel på tillid og delvist svækket psykologisk sikkerhed jf. 

delanalyse 1. Udviklingen af en feedbackkultur kan anskues som en mulig løsningsmodel til 

at imødekomme disse udfordringer. Set i dette lys kan feedback anskues som en farbar vej 

til at mindske disse sociale udfordringer, der ifølge medarbejdernes egne udsagn har en 

negativ påvirkning på deres samarbejde og trivsel (Bilag 3). Hermed er der også en tidslig 

dimension, siden udviklingsprocessen på kort sigt kan anskues som et forsøg på at forandre 

medarbejdernes kommunikationsstil og delvist deres person, for på længere sigt at styrke 

medarbejdernes indbyrdes kommunikation og relationer. 

 

På den anden side indebærer feedback forskellige former for omkostninger, samt at 

modtageren stilles i en sårbar position. Hvor specialet primært har været fokuseret på de 

sociale omkostninger ved feedback, beskriver Christensen (2016) ligeledes individuelle 

omkostninger ved feedback jf. teoriafsnittet, såsom at det kan udgøre en trussel mod ens 

identitet og image. Når Christensen (2016) fremhæver både individuelle og sociale 

omkostninger ved feedback, og det opleves som grænseoverskridende af medarbejderne, 

kan det hermed diskuteres, hvorvidt det er i medarbejdernes bedste interesse at øge 

feedback på arbejdspladsen. Dette taler ind i Bovbjergs (2004) antagelse om sensibilisering 

af medarbejderne, hvor en form for sårbarhed indtræder i højere grad i arbejdsrelationen. 

Ved at feedback sættes i rammer, sættes sårbarheden også i rammer og fastgøres på 

arbejdspladsen. 
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Omvendt giver feedback anledning til ros samt personlig og faglig udvikling, som 

medarbejderne værdsætter jf. delanalyse 1. Som en medarbejder påpeger: “jeg synes jo, det 

er spændende, vi skal da udvikle os, og vi skal da blive bedre” (Bilag 3, Medarbejder 2: 28). 

Delanalyse 1 og 3 viste ligeledes, at kantineteamet har gennemgået en udvikling, der har 

skabt en mere nysgerrig indstilling, bedre stemning og givet anledning til at give nogle 

relationer en chance til. Dette må formodes at skabe et bedre arbejdsmiljø og omgangstone, 

og derigennem udgøre en positiv påvirkning. På den anden side er denne udvikling også 

baseret på “en forestilling om, at hvis alle arbejder godt sammen (...) og kan skabe gode 

relationer (...) bliver de ansatte mere harmoniske og kan yde mere på deres arbejdsplads” 

(Bovbjerg, 2004: 144). Denne udvikling kan hermed anskues som positiv for både 

medarbejderne og arbejdsgiveren. 

 

Omvendt understreger Bovbjergs citat (2004) om den instrumentelle tankegang, at for 

arbejdsgiveren er personlighedsudviklende kurser en investering, som de forventer et afkast 

af. Hermed kan dette indebære en subtil magtudøvelse fra arbejdsgiverens side med henblik 

på at optimere medarbejderne (Bovbjerg, 2004). Dette underbygges af, at de sociale 

udfordringer giver anledning til udfordringer i samarbejdet, som dermed påvirker 

opgaveløsningen negativt. Derfor er det centralt, hvordan det er medarbejderne i 

kantineteamet, der delvist har været med til at drive forandringen med mere feedback jf. 

delanalyse 1. Dette må formodes at være centralt i forhold til, hvorvidt en udviklingsproces er 

initieret på baggrund af en instrumentel tankegang eller et ønske om inderliggørelse. Dog 

påpeger Bovbjerg at arbejdet med de ”bløde værdier” har et “dobbelt sigte”, hvilket rummer 

denne dobbelthed; at medarbejderne kan ønske og selv være med til at drive denne 

udvikling, som arbejdsgiveren ligeledes kan anvende og drage nytte af (Bovbjerg, 2004: 

259). 

 

Ifølge det socialkonstruktivistiske ståsted kan det jf. Egholm (2014) på den anden side 

anfægtes, om den universelle påskønnelse og søgen efter udvikling på arbejdspladsen er en 

diskurs i samfundet. Fra dette perspektiv kan det hermed diskuteres, hvorvidt diskursen 

reproduceres og anvendes som et paraplybegreb til at legitimere flere og flere 

udviklingsaktiviteter på arbejdspladsen. Siden personlighedsudvikling anskues som et 

kulturelt fænomen, kan vores sprogbrug og de dominerende diskurser medvirke til at 

legitimere inderliggørelse på arbejdspladsen ved at skabe en legitim forklædning (Bovbjerg, 

2004). 
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Hermed kan det diskuteres, om der, gennem udviklingen af en feedbackkultur ,er tale om 

inderliggørelse under dække af lovningen af personlig udvikling. En medarbejder påpeger 

ligeledes, at: 

 

“det er jo dig selv, du skal have med, hvor du måske før havde dit arbejds-jeg med, 

nu har jeg også lidt mere af mit eget jeg med, fordi jeg har blottet mig på den måde 

[R: ja] enten ved at udtrykke mig eller tage imod det” (Bilag 3, medarbejder 5: 59). 

 

Medarbejderen udtrykte dog, at dette faktum ikke gjorde hende noget, da jeg spurgte ind til, 

hvordan hun oplevede dette skift (Bilag 3). På trods af dette rejser medarbejderen en 

relevant diskussion og bekymring om inderliggørelse på arbejdspladsen i tråd med 

Bovbjergs (2004) betragtninger, der ligeledes er i tråd med Christensens (2016) 

betragtninger omkring sårbarhed og omkostninger. Dette kan være problematisk, siden “det 

giver virksomheden en legitim mulighed for at rokere rundt på medarbejderne og forsøge at 

formidle nye normer for medarbejdernes indstilling til deres arbejde” (Bovbjerg, 2004: 145). I 

forlængelse af dette citat er det i forhold til casen om kantineteamet essentielt, hvordan det 

opleves af dem. Som påpeget ovenfor oplevede medarbejderen ikke selv udviklingen som 

problematisk, hvilket i sidste ende må være afgørende. Således skaber diskussionen her blik 

for, hvordan udviklingen kan blive problematisk, samt hvilke konsekvenser det kan medføre, 

hvilket kan åbne en dialog og muliggøre kritisk refleksion fremadrettet. 

 

Som delanalyse 1 konkluderede med afsæt i Ford et. al (2008), ville det være 

hensigtsmæssigt at tage opfattelsen af modstand til revision med henblik på at blive bevidst 

om lederens egen rolle i skabelsen af opfattelsen af modstand. Her vil ydermere fremhæves 

en anden vinkel på modstand mod forandring og implikationerne i forhold til tendenserne 

indenfor personlighedsudvikling. Siden modstand opfattes negativt i organisationer, 

problematiserer det muligheden for at sige fra overfor udviklingsprocesser. Som påpeget 

ovenfor kan personlighedsudviklende kurser både indebære positive og negative elementer, 

i kraft af deres anvendelse. For at sikre individet må den oplevede mulighed af at kunne sige 

fra være central, hvilket Ford et. al’s (2008) teoretiske rammeværk også indirekte er med til 

at fremme. Således vil nogle af de negative konsekvenser, Bovbjerg (2004) fremhæver, 

formentlig kunne modvirkes, hvis det bliver legitimt for medarbejderen at sætte grænser og 

sige fra i personlighedsudviklende processer. Således har konklusionerne fra delanalyse 1 

også et bredere sigte og kan skabe mulighed for, at dialogen samt det at ytre et kritisk 

perspektiv legitimeres. 
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Denne udvikling af forholdet mellem leder og medarbejder skaber hermed nye betingelser 

og rammer for arbejdslivet, hvor grænsen mellem medarbejdernes arbejds og private jeg 

udviskes. Dette skaber behov for en løbende diskussion om udviklingen på arbejdspladsen - 

både i praksis og i forskningsøjemed. På den ene side kan den personlige udvikling skabe 

større selvrealisering og udvikling i en arbejdskontekst (Bovbjerg, 2004). På den anden side 

er diskursen om personlig udvikling med til at legitimere en inderliggørelse og 

disciplineringsproces på arbejdspladsen, som arbejdsgiveren kan anvende og udnytte 

(Bovbjerg, 2004).  

 

For at opsummere kommer det til udtryk, at medarbejderne ønsker personlig udvikling på 

arbejdspladsen, men at bagsiden er, at denne personlige udvikling kan udnyttes og 

anvendes strategisk i relationen mellem leder og medarbejder (Bovbjerg, 2004). I forhold til 

feedbackkultur skaber det på den ene side mulighed for personlig udvikling og minimering af 

de sociale udfordringer, kantineteamet oplever. På den anden side kræver feedback, at 

medarbejderen ‘blotter’ sig og udsætter sig for mulige - både sociale og individuelle – 

omkostninger (Christensen, 2016). Ydermere kan medarbejderne blive presset til at anvende 

et sprog og handlinger, der opfattes som grænseoverskridende. Hermed skaber 

diskussionen blik for magtaspektet, de mulige konsekvenser og etiske dilemmaer, 

udviklingsprocessen indebærer. Dog understreges medarbejdernes eget initiativ i processen 

samt muligheden for at sætte grænser, i kraft af en legitimering af modstand mod forandring, 

som centralt for at minimere inderliggørelsen (Ford et al., 2008).  

Konklusion 
I det følgende vil de tre delanalyser samt diskussionen munde ud i en konklusion på 

specialets problemformulering:  

 

Hvordan har kantineteamet skabt en lærings- og udviklingsproces på baggrund af e-

læringskurser om feedback? 

 

Casevalget har taget udgangspunkt i en løsnings- og ressourcefokuseret tilgang jf. Berg & 

Jong (2006) med den hensigt at forsøge at forstå de dynamikker, der har været i spil og 

fordret udviklingen. Dette løsningsfokus er valgt på baggrund af, at casen anskues som en 

undtagelse ud fra Dixons (1999) læringsteori og en statisk kulturforståelse (Hasse, 2011; 

Schein, 2017). Casen anskues som en undtagelse baseret på deres overgang fra en 

individuel til en kollektiv læringsproces med begrænset organisatorisk rammesætning af 

denne proces, efter kurserne blev taget individuelt under hjemsendelsen. På trods heraf 
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formåede teamet at gøre læringen og udviklingen kollektiv på trods af udfordrede relationer, 

mangel på tillid blandt nogle af medarbejderne, store organisatoriske forandringer mv.  

Derudover har der været to centrale undringer ift. kantineteamets læringsproces; hvorfor 

læringen opfattes som ubevidst? Og hvordan teamet er gået fra individuel til kollektiv læring? 

 

Som påpeget i delanalyse 3 har kantineteamet udviklet sig i form af en mere åben, nysgerrig 

indstilling, styrkede relationer og en bedre stemning. På trods af denne udvikling herskede 

der en udbredt opfattelse om, at kantineteamet endnu ikke har påbegyndt arbejdet med 

feedback. Således var læringen og udviklingen delvist foregået ubevidst, hvilket - med afsæt 

i Nonaka & Kroghs (2009) rammeværk - kan forklares med, at deres viden både indebærer 

elementer af eksplicit og tavs viden. Den tavse karakter tager afsæt i konklusionerne fra 

delanalyse 2 om, at der hersker en distance mellem feedbackprincipperne og 

kantineteamets omgangstone og sociale normer. Dermed oplever medarbejderne sig 

fremmedgjorte overfor det ideal, der præsenteres i kurserne, hvilket gør processen 

grænseoverskridende. Således har distancen skabt behov for et tilpasset sprog og løsning til 

deres arbejdspraksis, hvorfor deres udvikling ikke karakteriseres som en transferproces 

(Dixon, 1999). Ved at medarbejderne har foretaget aktiv eksperimentering og arbejdet med 

at bearbejde feedbackprincipperne til deres kontekst er deres udviklingsproces foregået 

delvist ubevidst (Nonaka & Krogh, 2009: Dixon, 1999).  

 

E-læringskurserne har ydermere skabt en individuel læringsproces, som har udmøntet sig i 

en ændring i deres underbevidsthed og indstilling. Siden kurserne er taget individuelt under 

hjemsendelsen, har specialet afdækket, hvordan læringen er blevet kollektiv. Delanalyse 2 

viste, at den tilpasse forstyrrelse var afgørende for at skabe forandring i det sociale system 

og dermed skabe kollektiv læring (Moltke & Molly, 2019). Nuanceringen af informationen i 

Dixons (1999) model - i henhold til systemisk teoris begreb om den tilpasse forstyrrelse - 

skabte hermed en større forklaringsgrad. 

 

Samtidig viste delanalyse 1, at de sociale dynamikker var afgørende for, om 

forandringsprocessen blev kollektiv. Særligt tilliden og den psykologiske sikkerhed har spillet 

en central rolle for medarbejdernes oplevelse af muligheden for aktiv eksperimentering og 

kollektiv handling (Edmonson, 2003: Dixon, 1999). Ifølge Christensen (2016) indebærer 

feedback en sårbarhed og både individuelle og sociale omkostninger, hvorfor det relationelle 

aspekt har været centralt i deres læringsproces. På trods af kantineteamets udfordringer 

med kommunikation og deres sociale dynamikker, har de udviklet sig på baggrund af e-

læringskurserne, hvilket også har været en bevæggrund for og legitimering af arbejdet med 

feedback. Nogle af medarbejderne har endvidere brugt e-læringskurserne som en anledning 
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til at give relationer en chance til, hvilket, sammen med at nogle relationer er blevet styrket 

gennem feedback udvekslinger, har skabt grobund for deres udvikling.  

 

Det normative aspekt, omkring hvorvidt en feedbackkultur er efterstræbelsesværdigt, blev 

anfægtet i diskussionen, grundet den sårbare position og de omkostninger, feedback kræver 

af medarbejderne (Christensen, 2016). På den ene side efterspørger medarbejderne 

personlig udvikling på arbejdspladsen, hvor en rammesætning af feedback kan medvirke til 

at styrke det sociale liv og samarbejde. På den anden side kan personlig udvikling anvendes 

strategisk af arbejdsgiveren, som en subtil form for magtanvendelse, til at disciplinere og 

styre medarbejderne (Bovbjerg, 2004). Hermed er medarbejdernes eget initiativ i 

forandringsprocessen, samt mulighed for at sige fra ved ikke at blive positioneret som 

modstander mod forandring, essentielt for at sikre, det ikke initieres som en 

disciplineringsproces (Ford et al., 2008). 

Perspektivering 

Som påpeget i analysen befinder teamet sig i en læringsproces, hvor de jf. Dixon (1999) skal 

til at arbejde med at fortolke feedbackprincipperne kollektivt og afprøve deres fortolkning i 

praksis. I forbindelse med denne proces står kantineteamet nu overfor at skulle vedtage en 

fælles forståelse og handlingsplan, hvorfor der i det følgende vil præsenteres ideer, 

opmærksomhedspunkter og forbedringsforslag til denne proces, hvilket er tilsvarende act 

fasen (Stringer, 2014). I tråd med Action Researchs antagelser anskues kantineteamet som 

eksperterne i forhold til deres egen praksis, hvorfor forslagene vil være baseret på lederens 

og medarbejdernes egne input fra samtalerne (Stringer, 2014). Hermed vil der i det følgende 

præsenteres forskellige modeller og værktøjer, som er mulige veje, de kan gå, siden der vil 

være mange mulige svar og løsningsmodeller til at fordre feedback (Dixon, 1999). Afsnittet 

vil være tredelt, hvor forbedringsforslagene præsenteres indledningsvist, dernæst vil der 

reflekteres over alternative perspektiver på opgaven med fokus på, hvad man kunne have 

gjort anderledes ift. perspektiv og metode. Afslutningsvist vil opgaven perspektiveres med 

fokus på, hvordan de analytiske pointer kan anskues i en bredere kontekst. 

Forbedringsforslag 

I det følgende vil forbedringsforslagene præsenteres, der tager afsæt i tre elementer; 

medarbejdernes egne udsagn og ideer, anbefalinger på baggrund af de teoretiske 

perspektiver, samt betydningen af analysens fund for anvendelsen i praksis. 
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Som påpeget i delanalyse 2 betyder distancen, mellem e-læringskursernes repræsentation 

af en feedbackkultur og kantineteamets arbejdspraksis, at medarbejderne ikke kan spejle sig 

i feedbackkulturen i kurserne eller se den direkte anvendelse i deres hverdag. På baggrund 

af denne analytiske pointe udledes et behov for, at kantineteamet finder deres eget sprog og 

måde at anvende feedbackprincipperne på, der kan understøtte deres arbejde. Som 

delanalyse 2 understregede, kan feedback have mange udtryksformer, men ifølge 

Christensen (2016) skal feedback medvirke til at understøtte opgaveløsningen, hvilket ikke 

er tilfældet i formen i kurserne. Derudover udgør denne distance en barriere ift. at se mål, 

medarbejderne kan spejle sig i. For at skabe større klarhed i forhold til deres mål og 

succeskriterie kunne kantineteamet med fordel arbejde med at skabe deres egne mål for, 

hvordan feedback ser ud hos dem. Dette ville formentligt også fordre, at medarbejderne i 

højere grad ville blive opmærksomme på, når de udviklede sig og gjorde fremskridt i den 

retning. Siden læringen foregår ubevidst jf. delanalyse 3, kan målsætninger og etableringen 

af lokalt tilpassede succeskriterier medvirke til, at medarbejderne bliver opmærksomme på 

udvikling hos dem selv og deres kollegaer. 
 

Helt konkret kunne denne proces faciliteres ved brug af skalaspørgsmål som spørgeteknik 

(Berg & Jong, 2006). Lederen eller en facilitator kunne eksempelvis spørge teamet, hvor de 

anser, deres team ligger på en skala fra 1-10 ift. feedbackkultur og derigennem skabe en 

fælles dialog. Lad os antage at teamet kommer frem til, de vil placere sig på en 6’er, 

hvorefter vedkommende kunne spørge: “hvis vi skulle rykke os fra 6 til 7 på skalaen, hvad 

skulle der så ske?” og “hvordan kan vi se, når vi ligger på en 7’er?”. Denne teknik anbefales 

til kantineteamet på baggrund af mine egne gode erfaringer med at anvende denne type 

spørgsmål i mine samtaler med teamet for at skabe refleksion og ny indsigt jf. 

metodeafsnittet. Samtidig kan dette anvendes som greb til at blive mere konkrete omkring, 

hvordan en feedbackkultur kommer til udtryk hos dem og derudover fordre, at 

medarbejderne selv lægger mærke til tegn på udvikling hos teamet fremadrettet (Berg & 

Jong, 2006). Man kan sige, at medarbejderne herigennem gør udviklingen konkret, hvormed 

det bliver lettere selv at tage de næste skridt. 
 

Denne kollektive fremgangsmåde fremhæver lederen også: “det er jo vigtigt at få det 

formidlet så åbent, at alle på en eller anden måde kan komme med nogle input, altså når vi 

så kommer i gang og det begynder at blive en fælles ting” (Bilag 3: 10). Ved at udforme og 

vedtage retningslinjer og mål kollektivt med hele teamet formodes det også at skabe større 

ejerskab. Denne dialogbaserede og demokratiske tilgang er ligeledes i tråd med 

ledelsesstilen, der er bredt anerkendt i teamet jf. delanalyse 1. Siden dette anses som en 

legitim beslutningsmetode i teamet, og tidligere har været gunstigt, vil det fortsat anbefales. 
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Disse konklusioner kan herefter samles og noteres, så der “hænger en påmindelse op eller 

en planche, (…) man nogle gange lige kan kaste et blik på eller du ved [R: Ja] bare så man 

lige får en reminder” (Bilag 3, medarbejder 3: 43). I tråd med ovenstående argumentation 

kan denne fremgangsmåde ligeledes anvendes grundet deres gode erfaringer med dette. 

Herigennem stiller det også krav til, at rådene og evt. regler gøres konkrete, siden de skal 

transformeres til skrift. Derudover, som påpeget i delanalyse 1, kan der ske misforståelser 

og miskommunikation, hvilket ligeledes underbygges af Moltke & Mollys (2019) begreb om 

multivers, hvor hvert individ har sit eget perspektiv på verden. Dette kan potentielt 

imødekommes gennem transformeringen til skrift, så medarbejderne forhåbentligt sidder 

tilbage med en forståelse af deres fælles beslutning, der ikke er i strid. 
 

I denne kollektive proces kunne det ligeledes være fordelagtigt igen at anvende 

træningssessioner eksempelvis i form af endnu en kursusdag (Edmonson, 2003). Igen er det 

kantineteamets gode erfaringer med dette, som danner grundlag for denne anbefaling. Som 

påpeget i delanalyse 1 gav deres kursusdag anledning til eksperimentering og kollektive 

fortolkninger, der jf. Dixon (1999) er et centralt element i læringsprocesser. 
 

Jf. delanalyse 1 kan det, der fremstår som modstand, anvendes som input til at styrke 

processen. Hermed skabes rum for medarbejderne til at komme med input og justeringer, 

hvilket ligeledes kan styrke ejerskabet og engagement. Dette taler ind i anbefalingerne af 

Ford et al. (2008) til lederen om at lytte og være åben og nysgerrig overfor de input og råd, 

der kan ligge i noget, der ligner modstand. Hermed ligger der en central opgave for lederen i 

fortsat at bruge medarbejdernes input aktivt. 
 

Edmonsons (2003) betoning af lederen som rollemodel understøtter også lederens eget 

forslag om selv at starte med at invitere input fra medarbejderne ved at sige: “giv mig noget 

feedback på det, for det er jo mange gange svært det der med, hvordan får man formidlet 

tingene, og hvordan bliver det opfattet.” (Bilag 3: 9). Manglen på tillid og delvist psykologisk 

sikkerhed blandt nogle af medarbejderne, som hæmmer den aktive eksperimentering med 

feedback, kan dermed imødekommes ved, at lederen indledningsvist i processen sætter sig 

selv i den sårbare position (Christensen, 2016). Derudover påpeger Edmonson, at “how 

teamleaders behave is likely to set an implicit model of acceptable behavior (...) team 

members are thus likely to mimic the behavior of the leader” (Edmonson, 2003: 16). Hermed 

kan dette også fordre mere feedback på tværs i teamet, hvis lederen som rollemodel selv 

inviterer til feedback. 
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Samtidig kan denne feedback give input til lederen, der selv kan forbedre sin kommunikation 

og sit lederskab. Ledelseskommunikation skal ifølge Ford et al. (2008) balancere mellem at 

være realistisk og samtidig legitimere og skabe opbakning. Som påpeget i delanalyse 1 har 

lederen formået at kommunikere usikkerheden, samt den udfordring forandringsprocessen 

indebærer, til medarbejderne. Ifølge Ford et al. (2008) er dette medvirkende til at hindre en 

oplevelse af tillidsbrud blandt medarbejderne, hvorfor lederen skal fortsætte denne ærlige 

kommunikationsstil. Denne balance udgør et opmærksomhedspunkt for lederen, idet 

“Change agents undermine the power of their justifications for and the legitimacy of a 

change by being ambivalent” (Ford et al., 2008: 366). Hermed anbefales det, at lederen 

fortsætter sin ærlige kommunikationsstil, men også er opmærksom på fortsat at opretholde 

denne balance ved at legitimere forandringen gennem klar kommunikation. 
 

Delanalyse 1 viste derudover en balance mellem på den ene side at imødekomme og 

arbejde med den psykologiske sikkerhed og på den anden side at gøre feedback kulturelt 

forankret. Som påpeget i delanalyse 3 er udviklingen af det relationelle og kommunikative på 

arbejdspladsen med til at fordre udviklingen af feedback. Hermed udgør dette et praktisk 

opmærksomhedspunkt i forhold til, hvad der er forventeligt i relation til det givne 

udgangspunkt. Dermed kan teamets udviklingsproces anses som en nødvendig og produktiv 

faktor for på sigt at kunne etablere en feedbackkultur. 
 

Denne delvise mangel på tillid og psykologisk sikkerhed formodes også at øge de sociale 

omkostninger ved at give feedback, som påpeget i delanalyse 1. Ifølge Christensen (2016) 

anskues de oplevede omkostninger som en barriere for opsøgende feedback. Omvendt 

påpegede medarbejderne også en oplevelse af sårbarhed ved ikke at have kontrol over 

feedbackprocessen: “hvis det nu bare var fri leg, og man så på første dagen får konstruktiv 

kritik fra 3 forskellige kollegaer, så ville jeg også sådan tænke, hold da op hvordan kan det 

være de allesammen vælger mig” (Bilag 3, medarbejder 4: 52). Medarbejderens usikkerhed 

ved reaktiv feedback er hermed i kontrast med Christensens (2016) påstand om, at 

opsøgende feedback indebærer større usikkerhed. I forlængelse heraf kunne “one-thing”-

metoden (eller en variant heraf) potentielt skabe mere kontrol for medarbejderne ved selv at 

opsøge feedback jf. afsnittet om e-læring. Hvis denne bekymring og usikkerhed, som 

medarbejder 4 udtrykker, er udbredt i teamet, kunne det således være hensigtsmæssigt at 

vende feedbackprocessen på hovedet ved at begynde med opsøgende feedback 

(Christensen, 2016). Denne formodning skal naturligvis afklares med de øvrige 

medarbejdere, med henblik på at skabe større forståelse omkring hvilken type feedback, der 

skaber den største bekymring og mangel på kontrol, men dette er en overvejelse og et 

værktøj, der kan overvejes som en mulig vej at gå. 
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Alternative perspektiver 

Specialets vinkel har centreret sig om kantineteamets læringsproces, men i det følgende vil 

det beskrives, hvordan casen ellers kunne være grebet an med fokus på alternative metoder 

og perspektiver. Afgrænsningen beskrev andre temaer og perspektiver, specialet kunne 

have forfulgt, som enten kom til udtryk i samtalerne eller var en del af mine overvejelser. De 

følgende alternative perspektiver vil vise andre måder, specialet ellers - mere 

grundlæggende - kunne være designet på. Hensigten er at illustrere andre veje, jeg kunne 

have taget og anskuet casen ud fra med fokus på, hvad dette ville have bidraget med. 

 

I tråd med Action Research jf. Stringer (2014) og det proceskonsultative paradigme kunne 

specialet have haft et større løsningsfokus og udbygget forbedringsforslagene ovenfor. Ved 

eksempelvis at anvende en fokusgruppe kunne spørgsmålene centrere sig omkring det 

næste skridt, hvordan kantineteamet kan komme videre, vedtage deres måde at anvende 

feedback på og bruge det i praksis mv. Omdrejningspunktet kunne eksempelvis være de 

skalaspørgsmål, der er beskrevet i forbedringsforslagene. Dette kunne kombineres med et 

observationsstudie, eksempelvis før og efter planlagte interventioner jf. Action Research. 

Hermed ville act fasen i look-think-act modellen være mere i centrum med et større fokus på 

facilitering og forankring (Stringer, 2014). Ydermere ville dette fordre en positionering af 

medarbejderne som eksperter svarende til antagelserne i Action Research. 
 

En fokusgruppe ville ligeledes give større blik for de sociale dynamikker og magten i teamet, 

ift. hvem er toneangivende? Hvem sætter dagsordenen? Analysen belyser, hvordan 

kantineteamet er positivt indstillet overfor Campus og e-læringskurserne, men dykker ikke 

ned i, hvordan dette er kommet til at blive. I empirien kommer det til udtryk, især hos 

lederen, at der er nogle medarbejdere, der er imod forandringen. I tråd med betoningen af 

de sociale dynamikker i delanalyse 1 ville det hermed belyse et nyt socialt aspekt at 

undersøge den sociale meningsskabelse. Dette kunne indebære om de, der udtrykker sig 

hhv. negativt og positivt, er magtfulde i den sociale sammenhæng og meningsskabelse samt 

betydningen heraf. Således ville samspillet mellem meningsskabelse og læring kunne 

undersøges med henblik på betydningen af den kollektive meningsskabelse for 

læringsprocessen. 
 

Hvor casen blev anskuet ud fra et relationelt og individuelt niveau, kunne casen anskues ud 

fra et organisatorisk analyseniveau. Emnefeltet kunne i den forbindelse have været, hvordan 

uddannelsesinstitutionen strategisk kan arbejde med Campus og e-læring, som blev 

implementeret i forbindelse med første nedlukning i marts 2020. Hermed kunne specialet 

eksempelvis have centreret sig omkring udbredelsen af IT-systemet Campus. Dette kunne 
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tage form af en komparativ analyse med en eller flere andre afdelinger i 

uddannelsesinstitutionen, som Campus var mindre udbredt i. Således kunne fokus være på, 

hvordan de forskellige afdelinger har taget imod, brugt og skabt mening omkring Campus. I 

så fald ville forandringsledelse og strategi være fremherskende i opgaven med et ledelses- 

fremfor medarbejderperspektiv. 

 

I specialet tages det for givet, at kantineteamet har valgt at anvende Campus’ kurser, og at 

de anser dem som legitime og værdiskabende. Derfor kunne det være interessant at 

anskue, om de andre afdelinger i uddannelsesinstitutionen har taget lige så godt imod 

Campus. Hvis kantineteamet, som det eneste team, eksempelvis havde gode erfaringer, 

kunne casen om kantineteamet være en erfaring og fortælling, organisationen som helhed 

med fordel kunne dykke ned i og omsætte til organisatorisk læring. Hermed ville dette aspekt 

blive belyst mere righoldigt og skabe erfaringer, der kunne bruges i en bredere udstrækning i 

uddannelsesinstitutionen omkring, hvordan de i fremtiden kan fordre og styrke 

implementeringen af diverse IT-systemer. 
 

På det organisatoriske niveau med fokus på implementering, kunne casen også anskues ud 

fra Campus’ perspektiv og inkludere betydningen af den offentlige kontekst. Da det er en 

selvejende institution, betyder det, at uddannelsesinstitutionen selv proaktivt har valgt at 

købe sig adgang til Campus, i kontrast med øvrige statslige organisationer, der er 

kontraktligt bundet. Hermed kunne det have være interessant at undersøge, hvordan dette 

forhold påvirker organisationens indstilling overfor Campus, og om det styrker udbyttet fra 

kurserne. Dette kunne anskues mere kvantitativt eksempelvis ved at sammenligne 

tilfredsheden med Campus, sat i forhold til hvilken type institution - og dermed kontraktlige 

forpligtelse - medarbejderen kommer fra. Ud fra en kvalitativ vinkel kunne der udarbejdes et 

komparativt studie med samtaler omkring, hvilken betydning dette aspekt har for 

læringsprocessen og meningsdannelsen. 
 

I tråd med det socialkonstruktivistiske ståsted kunne narrativerne i kantineteamet også være 

et omdrejningspunkt og gennemgående teoretisk rammeværk for specialet. Dette ville skabe 

blik for karakteren af fortællingerne i organisationen, eksempelvis om de er 

problemmættede, tykke eller tynde, samt give indblik i de dominerende fortællinger i 

kantineteamet (Schnoor, 2016). For at give et konkret eksempel kunne fortællingen om 

modstand jf. delanalyse 1 gøres til genstand for analyse med fokus på, hvilken betydning 

fortællingen får for de involverede parter, eksempelvis gennem hvordan medarbejderne 

positionerer hinanden (Schnoor, 2016). Ydermere ville det stille skarpt på sprogets magt i de 
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sociale dynamikker, hvorfor det socialkonstruktivistiske også ville være mere gennemgående 

for opgaven. 

Specialets pointer i en bredere kontekst 

Denne case har givet indblik i en læringsproces om udviklingen af interpersonelle 

kompetencer med udgangspunkt i e-læringskurser, hvilket har genereret ny viden om dette 

krydsfelt mellem feedback, sociale dynamikker, læring og kultur. Som påpeget i afsnittet om 

kvalitetskriterier er specialet ideografisk, men nogle af konklusionerne kan med fordel 

anvendes i andre kontekster, hvilket vil udfoldes i det følgende. 

 

Delanalyse 2 understregede, hvordan e-læringskurserne om feedback er en repræsentation, 

primært målrettet til en anden målgruppe, hvilket er en pointe, der kan anskues i en bredere 

kontekst. Siden det ikke står angivet, at kurserne har denne målgruppe, får det en større 

legitimitet og sandhedsværdi. Denne målretning af eksempelvis politikker, kurser og 

løsninger kommer sandsynligvis også til udtryk i andre kontekster, hvilket kan give anledning 

til, at andre arbejdspladser forsøger at tilpasse sig selv til løsningen, fordi den er målrettet en 

anden kontekst. Hermed kan der være en fordel i at vende værktøjer, modeller og redskaber 

på hovedet og i stedet at betragte dem ud fra, hvordan de kan understøtte ens arbejde. 

Denne analytiske pointe kan hermed også anvendes i andre sammenhænge og brancher, 

der tilpasser sig til løsninger, politikker mv., fordi de ikke er målrettet deres virkelighed. Dette 

understøttes af, at det er den tilpasse forstyrrelse, der har været afgørende i denne case, 

hvilket fordrer et behov for kontekstualiserede løsninger, da ethvert socialt system er 

forskelligt jf. Moltke & Molly (2019). Pointen her er ikke normativ, men er et forsøg på at 

blotlægge dette aspekt, så det bliver et aktivt tilvalg at vælge én kontekstualiseret løsning 

fremfor en anden, samt at bibeholde den kritiske vurdering af nye løsninger mv. 
 

Som påpeget i indledningen er e-læring blevet mere udbredt, hvilket skaber behov for mere 

viden om, hvordan e-læring bedst kan anvendes i praksis, samt indenfor hvilke områder det 

kan understøtte læringsprocesser. Denne case har - som en undtagelse - vist, hvor meget 

grænserne kan skubbes for, hvad e-læring kan anvendes til; at udvikle interpersonelle 

kompetencer, hvilket ellers har været forbeholdt en social læringsproces. Dette skaber 

behov for en ny læringsforståelse, idet nogle lærings- og kulturteorier kommer til kort i at 

forklare undtagelsen, herunder Dixon (1999) og integrations- og differentieringsperspektivet 

(Hasse, 2011; Schein, 2017). Casens konklusioner åbner hermed døren for nye 

læringsmuligheder, der kan anvendes i andre kontekster ved at nytænke læringsprocesser 

og muligheder. 
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