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Summary 
 
Is readiness for change the desire to try something new? Yes, in many ways, but it is far more 

complicated and there are several perspectives associated with creating change readiness. Why 

even deal with readiness for change among managers and employees at Zealand University 

Hospital? 

 

One of the visions for Zealand University hospital focus on “the hospital as an attractive 

workplace”. The vision states that the organization will meet this vision through a good working 

environment, and prioritization of development of competence. In return, the organization wants 

change-ready employees, who develop along with tasks and opportunities. 

 

This project shows how process thinking, as described by Hernes and Bévort (2018) can contribute 

to the creation of change processes. However, these are not the only factors; the work with the 

sensemaking process as described by Weick (1995), is a crucial starting point for connection to the 

elements that makes up the vision. 

 

The thesis based on analysis of semi-structured interview of six middle managers located in 

different places in the organization. The middle managers give their perspectives on how they see 

obstacles and opportunities, for the workforce to meet the demands of the future healthcare 

system. 

 

The project shows how coherence, between the demands in the visions, can be met by the  

workforce in a process-oriented perspective. There is a natural connection between the factors 

when changes readiness are seen in a bottom-up perspective, based on process thinking. 

Continuous processes are about employee involvement, participation and development of 

competence as a natural part of the interaction processes that take place between managers and 

employees and in between employees. If these factors are present, the development of readiness 

for change becomes part of the interaction and interaction patterns that prevail in the 

organization. However, a number of obstacles arise when trying to achieve this readiness for 

change. Especially the top-down processes pull threads back in time, and challenge forward sense 

making and adherence to change. Leadership behavior as a framework is essential for building 

narratives that gives meaning to collective action in process perspective. 
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1. Indledning 
 

I det danske sundhedsvæsen bliver ord som omstillings- og forandringsparathed, innovation og 

fleksibilitet, ofte anvendt, som et billede på og en forventning til arbejdsstyrken i fremtidens 

sundhedsvæsen og de behov, som det forventes, at ledere og medarbejdere er i stand til at 

opfylde.  

Visioner for sammenhæng, udvikling, strategier og mål er fyldt med ord som disse og er en del af 

det moderne managementsprog, hvor det betegner de ansattes beredthed på at gennemføre 

forandringer1. Det må antages at betegne organisationernes øgede behov for at leve op til 

international konkurrence, nationale og regionale krav som formuleres af politikere, for at sikre 

borgerne i velfærdssamfundet, optimale forhold for behandling og service.  

 
Der har på det sygeplejefaglige felt været meget uro de seneste år, håndteringen af en pandemi, 

patienter der venter på behandling og mangel på sygeplejersker, der senest er kommet til udtryk i 

en strejke og en konflikt som bunder i meget mere komplekse følelser i sygeplejefaget. 

Sygeplejerskernes åbenlyse frustration er vokset de seneste år udtaler Ulrich Fredberg2 der er 

overlæge og regionsrådsmedlem i Region Midtjylland. Jacob Birkler der er filosof ph.d. i medicinsk 

etik udtaler at, mangel på sygeplejersker og sygeplejerskernes frustration over arbejdsforhold, 

som manglende nærvær og tid til patienten vokser, det er fagligt utilfredsstillende og kommer til 

udtryk i et lønkrav (ugeskrift for læger:(183/15:1378)). Der er frustration, forvirring og krise i 

sygeplejefaget, i hverdagen er sygeplejefaget konstant påvirket af kompleksiteten af 

modsatrettede og uforenelige forventninger, der kan opleves som urimelige og 

handlingslammende krydspres (Rennisson 2014:147).  

 

Samtidig med den uholdbare situation, at en stor og meget centralt placeret medarbejdergruppe i 

sundhedsvæsenet, føler sig kørt over og frustrationerne forværres på baggrund af forhandlernes 

prioritering og resultatet af de seneste mange års overenskomster, forbereder mange regioner 

åbning af nye supersygehuse, hvor mål, opgaver og ansvar formidles på forskellige måder: 

 

                                           
1 Fra Wikipedia, den frie encyklopædi 

 
2 Ulrich Fredberg: Sygeplejekonflikten er langt fra hverken løst eller færdig - sundhedsmonitor.dk 

 

https://da.wikipedia.org/wiki/Management
https://sundhedsmonitor.dk/debat/art8357012/Sygeplejekonflikten-er-langt-fra-hverken-l%C3%B8st-eller-f%C3%A6rdig
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”Målet er, at nybyggeriet skal sikre patienterne optimale forhold for behandling og 

service. Samtidig opnås driftsoptimeringer ved at samle de to hospitaler på én 

matrikel” (Moderne forhold for patienter. Nyt hospital Bispebjerg 26.08.20)3. 

 

Nye sundheds – og hospitalsplaner skal sikre patienterne optimale forhold. Forberedelserne til de 

nye hospitaler og kommende fusioner, stiller store krav til arbejdsstyrken og har allerede medført 

store forandringer. Nybyggerier og sammenlægninger betyder flere specialer, flere eller større 

afdelinger, hvilket betyder flere medarbejdere.  

 

Fremtidens arbejdsplads: Arbejdsstyrkeplanlægning 

”Regionens behov i forhold til arbejdsstyrken og medarbejder- og 

ledelseskompetencer ændrer sig løbende og påvirkes af mange forhold: Økonomiske 

rammer, politiske prioriteringer, demografisk udvikling og nye teknologier. En 

fremtidig kernekompetence for medarbejdere i sundhedsvæsenet bliver evnen til at 

kunne omstille sig, og være innovativ og fleksibel i forhold til opgavevaretagelsen. 

Samtidig er det en væsentlig kompetence at kunne forholde sig til det hele menneske 

og ikke kun en specifik diagnose” (Region Midtjylland i fremtidens sundhedsvæsen)4. 

 

I fremtidens sundhedsvæsen er der ikke fokus på ”hvem vi er”, hvilket implicit i formuleringen er 

en fast størrelse, på et bestemt tidspunkt og forudsætter at verden er statisk indtil en forandring 

indtræffer. Derimod går formuleringen på, ”hvem vi gerne vil blive”, hvilket stiller store krav til 

arbejdsstyrken, idet en fremtidig kernekompetence hos medarbejderne bliver evnen til at kunne 

omstille sig være innovativ og fleksibel (Kristoffersen og Flensted-Jensen, 2018:75). 

 

Ejersbo og Greve skriver at den offentlige sektor i slutningen af 2010 érne er meget anderledes 

end i begyndelsen af 2000 érne på mindst tre måder: 1) Organiseringen er anderledes, 2) 

opgaveportofølgen er vokset og 3) styringen har fået lag på lag tilført (Ejersbo & Greve 2014, i 

Greve & Pedersen, 2017:23).  

 

I 2017 udtaler Sophie Løhde: 

                                           
3 https://www.bispebjerghospital.dk/nythospital/derfor-bygger-vi/fremtidens-hospital/Sider/Moderne-forhold-for-
patienter.aspx 
4 http://docplayer.dk/191619271-Grafisk-service-region-midtjylland.html 
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”Ledelse er igen øverst på reformdagsordenen i den offentlige sektor. ”Bedre ledelse 

giver ganske enkelt bedre velfærd”, er det klare budskab fra den stort anlagte 

ledelseskommission nedsat af innovationsminister Sophie Løhde: ”Vi har brug for 

ledere, der skaber rum for fagligheden, sætter fokus på kerneopgaven og skaber 

sammenhæng på tværs af den offentlige sektor” (Regeringen, 2017b). (Pedersen D. 

(2018:199 fortcoming).  

 

Meget er forandret nu og i fremtidens sundhedsvæsen er der fokus på blandt andet bedre ledelse, 

højere faglighed, sammenhæng og fokus på kerneopgaven det stiller store krav til medarbejder -

og ledelses kompetencer. 

 

1.1 Præsentation og min motivation 
 
Som leder af det centrale operationsafsnit (COP) på Sjællands Universitets Hospital (SUH), har jeg 

ansvaret for 45 operationssygeplejersker og 25 serviceassistenter. Afdelingen består af 10 

operationsstuer hvor der arbejdes tværfagligt, i ortopædkirurgiske og mave/tarmkirurgiske teams. 

Der modtages elektive og akutte patienter hele døgnet samt øre, næse og hals patienter aften og 

nat. For tiden er indtaget af akutte og kritisk syge Covid patienter, så stort at både 

operationssygeplejersker og serviceassistenter også varetager opgaver relateret til pasning og 

behandling af disse.  

 

Inden for de senere år, er der sket en række forandringer både episodiske forandringer, i form af 

en pandemi, pukkelafvikling og senest sygeplejerske strejke, og kontinuerlige forandringer i 

forsøget på at leve op til mål og visioner for udvikling og oprustning til sammenlægning af to 

hospitaler og åbning af et nyt hospital i 2025.  

 

Jeg beskæftiger mig overordnet med organisering, ledelse og forandring. Min interesse og 

motivation for at se længere ind i de komplekse forhold for ledelse under forandring, er vokset ud 

af min tiltagende frustration over min egen ledelsesrolle. Mange forskellige forandringer i og 

udenfor organisationen er i bevægelse, på vej mod ”det nye hospital”. Driftsoptimering, større 

afdelinger, flere specialer, flere medarbejdere - meget er i forandring. Det stiller store krav til både 

ledelse, organisatorisk udvikling og kompetenceudvikling, samt til forandringsparathed hos både 

ledere og medarbejderne.  
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Jeg har vanskeligt ved at nå alle opgaver og finde ståsted. Jeg kan se på min ledelses- og 

trivselsundersøgelse, at medarbejderne har forventninger til mig, jeg ikke er i stand til at leve op 

til, og min ledelse lever ikke længere op til mine egne forventninger. Spørgsmål jeg stiller mig selv: 

Hvordan finder jeg min egen identitet som leder i en kompleks og forandret hverdag? Hvordan 

bevarer jeg mine ledelsesmæssige og relations bårne værdier og skaber stabilitet for 

medarbejderne i en ustabil verden? 

2. Problemfelt 
 

Region Sjælland har formuleret syv visioner for sammenhæng og udvikling frem mod 20245: 

1. Vi sikrer sammenhæng i patientens forløb 
2. Vi giver patienten indflydelse på egen behandling 
3. Sygehuset er en attraktiv arbejdsplads 
4. Vi satser på forskning, læring og innovation 
5. Sygehuset er fleksibelt, effektivt og bæredygtigt 
6. Sygehuset helbreder og skaber trivsel 
7. Vi udnytter de teknologiske muligheder 

 
Jeg vil i denne masteropgave sætte fokus på den tredje vision, ”Sygehuset er en attraktiv 
arbejdsplads”. 
 
”Når målet er helbredelse og gode behandlingsresultater, er medarbejderne i sygehusvæsenet i 

Region Sjælland helt centrale. Derfor er det afgørende, at vi fastholder og rekrutterer de bedste. 

Medarbejderne forventer fleksible arbejdsforhold, et godt arbejdsmiljø og en høj prioritering af 

kompetenceudvikling gennem hele arbejdslivet. Samtidig har sygehusene brug for 

forandringsparate medarbejdere, der udvikler sig i takt med opgaver og muligheder. Derfor er det 

vigtigt at skabe arbejdsformer og -miljøer, som inspirerer og udfordrer medarbejderne”. 

 

 
Sygeplejefaglige mellemledere stilles i en situation, hvor de på den ene side skal håndtere politiske 

og regionale krav om ledelseskompetencer, der ændrer sig løbende og påvirkes af økonomiske 

rammer, politiske prioriteringer, demografisk udvikling og nye teknologier. På den anden side 

                                           

5 https://www.regionsjaelland.dk/Sundhed/sygehusene-2024/visioner/Sider/Vision-Sygehuset-er-en-attraktiv-
arbejdsplads.aspx 

 

https://www.regionsjaelland.dk/Sundhed/sygehusene-2024/visioner/Sider/Vision-Sygehuset-er-en-attraktiv-arbejdsplads.aspx
https://www.regionsjaelland.dk/Sundhed/sygehusene-2024/visioner/Sider/Vision-Sygehuset-er-en-attraktiv-arbejdsplads.aspx
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stilles krav om at rekruttere og fastholde medarbejdere, ved at skabe rum for fagligheden, skabe 

arbejdsformer og -miljøer, som inspirerer samt stiller krav til medarbejderne om 

forandringsparathed i takt med opgaver og muligheder opstår. 

 

Forandringer i de offentlige institutioner er en kendsgerning, både episodiske og kontinuerlige 

forandringer kan igangsættes af store reformer eller de kan komme snigende inkrementelt, fælles 

for dem er, at de kræver forandring af den organisatoriske praksis (Greve, C. & Pedersen, A.R. 

2017:68). I de episodiske forandringer er forandringsprocessen lineær og målrettet og lederrollen 

består i at være forandringsagent (Lewin, 1951), hvorimod lederrollen i det kontinuerlige 

forandringsperspektiv (Weick og Quinn, 1999) består i at være kommunikator, fortæller og 

oversætter. I feltet mellem det gamle og det nye opstår der spændingsfelter, hvilket er naturligt. 

Jo større disse spændinger er, jo mere modstand skabes der mod forandringen.  

 

Jeg er ude efter viden om, hvordan sygeplejefaglige mellemledere, ud fra de givne vilkår og 

rammer, skaber mening, handling og tilslutning til den organisering, de opgaver, muligheder og 

forandringer, de præsenterer for de sygelejefaglige medarbejdere. Jeg vil gennem de 

sygeplejefaglige mellemlederes narrativer undersøge, hvordan meningsskabelse og tilslutning til 

forandring udfolder sig og hvad forandringsparathed betyder i et processuelt og kontinuerligt 

forandringsperspektiv, som beskrevet af Hernes og Bévort (2018). 

 

Ledelses problem:  

Hvordan kan vi som mellemledere på SUH, håndtere de mål og visioner der danner udgangspunkt 

for ledelse i fremtidens sundhedsvæsen, i perspektivet af procesledelse og kontinuerlig forandring. 

 

Videns problemet:  

Hvordan opfattes begrebet forandringsparathed af mellemledere og medarbejdere og hvordan 

skabes mening og tilslutning til de krav der stilles i visionen. 

3. Problemformulering  
 

Hvordan beskriver sygeplejefaglige mellemledere på SUH udfordringer og muligheder for, at skabe 

forandringsparate medarbejdere, et attraktivt arbejdsmiljø og kompetenceudvikling, i et 
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procesorienteret perspektiv, hvor kontinuerlig forandring sker gennem handling, meningsskabelse 

og tilslutning til visionen og udvikler sig takt med opgaver og muligheder? 

 

Underspørgsmål: 

1. Hvad er forandringsparathed? 

2. Hvilke udfordringer og muligheder opleves, for at skabe forandringsparathed, en attraktiv 

arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø, der udvikler sig i takt med opgaver og muligheder. 

3. Hvordan påvirker de organisatoriske narrativer ledere og medarbejderes tilslutning til 

forandringsparathed? 

4. Hvordan påvirker graden af tilslutning til forandring driften i organisationen? 

4. Metode  
 
Formålet med problemformuleringen er at belyse og analysere, hvordan sygeplejefaglige ledere og 

medarbejdere på SUH, ud fra de givne vilkår, formår at skabe mening, handling og tilslutning, til 

visioner, mål og strategier inden for deres sygeplejefaglige niveau og felt. 

Jeg er startet med, at stille mig selv følgende forskningsspørgsmål: 

 

1. Hvilke dele af virkeligheden skal jeg vælge at belyse, for at få den viden jeg ønsker – 

afgrænsning (Ontologi). 

2. Hvordan indsamler jeg bedst nuanceret viden om emnet (epistemologi).  

3. Hvordan er forholdet mellem mig (undersøger) og det jeg gerne vil undersøge 

(subjekt/objekt). 

 

Ad.1 Min forforståelse er defineret gennem min erfaring som sygeplejerske, både som kirurgisk 

sygeplejerske, konsulent og underviser inden for det sygeplejefaglige felt og senest som 

mellemleder på Sjællands Universitetshospital. Gennem min deltagelse i forskningsgrupper der 

undersøger kapacitets opbygning og ved deltagelse i et mellemlederforum, har jeg ofte hørt, at 

mellemlederne føler sig pressede. Mange af de forventninger der er til drift, kerneopgaven, 

fastholdelse og rekruttering, et godt arbejdsmiljø, fleksible arbejdsforhold, forandringsparathed, 

høj kvalitet og høj prioritering af kompetenceudvikling, er områder der forventes at blive håndteret 

af nærmeste leder, indenfor de givne rammer. Dette sættes dog i perspektiv da mangel på 

sygeplejersker, gennem længere tid, har gjort det vanskeligt, at leve op til de krav der stilles til 
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ledelse. Det er min opfattelse at samspillet mellem fortid - nutid - fremtid spiller en væsentlig rolle 

for den forståelse sygeplejerskerne har af deres opgaver og deres faglighed. Fortiden er et 

pejlemærke og sundhedsvæsenets muligheder i fremtiden refererer til dette pejlemærke.  

Svaret på første spørgsmål, er altså at jeg, er ude efter viden om, hvordan sygeplejefaglige 

mellemledere på SUH, ud fra de givne vilkår for ledelse, skaber mening, handling og tilslutning til 

den organisering, de opgaver og forandringer, visionen ”sygehuset er en attraktiv arbejdsplads” 

peger på.  

 

4.1 Kvalitative semi-strukturerede interview 
 
Ad. 2 Jeg finder det mest nærliggende at få data til analyse via kvalitative semi-strukturerede 

interview af sygeplejefaglige mellemledere. Da et af mine mål er at blotlægge mening og 

meningsskabelse, bruger jeg denne metode i et forsøg på at blotlægge respondentens 

meningsskabelse og selvforståelse og se ind i, hvad respondenten finder vigtigt for denne opgave 

(Hermanowicz, J. C 2002:484). Specielt meningsskabelse kan være en udfordring at komme ind 

under. Hermanowicz skriver at informanter ofte er generelle i starten af et interview og det kræver 

flere omveje og opfølgning med mere specifikke og dybere spørgsmål at nå ind til en dybere 

mening (Hermanowicz, J. C 2002:484). 

 

Ved at benytte semi-strukturerede interview, arbejder jeg med 3-4 hovedspørgsmål. Det er vigtigt 

at finde ”cues”, stikord eller ledetråde der gør det nemmere at dykke ned i historien og forstå 

interaktioner, engagement og narrativ (Hernes og Bévort, 2018:212). Få respondenten til at 

uddybe sine synspunkter gennem eksempler og historier om, hvordan organisationen opfører sig 

og lade det blive en samtale, der kredser om, hvad der er vigtigt og interessant ud fra 

respondentens funktion og viden. Udarbejdelse af interviewguide (Bilag 1+2). 

 

Jeg er inspireret af Karl Tomms interviewmetoder. Karl Tomm (1992) inddeler interview 

spørgsmålene i 4 større grupper, ud fra forskellige antagelser. Han skelner mellem lineære, 

cirkulære, strategiske og refleksive spørgsmål og antagelser/spørgsmål, som komplimenterer 

hinanden, da hensigten er at rette opmærksomheden mod mellemlederens situation og oplevelser. 

Tomms teorier er udarbejdet til psykoterapien, den giver rum for at spørge ind til personlige 

oplevelser, som vil blotlægge den interviewedes sårbarhed. Det er min antagelse, ud fra min 

forforståelse, at mellemlederne står i en vanskelig situation, som kan være svær at takle på det 

faglige såvel som på det personlige plan. Da jeg ser mellemlederen som en vigtig aktør i 
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meningsskabelse og organisering, er mit fokus på mellemlederens rolle og jeg har derfor valgt at 

udføre interview af mellemlederne. Jeg er deltager i en gruppe for mellemledere på SUH og i den 

gruppe, har jeg valgt at interviewe et bredt udvalg af mellemledere i dagafsnit, ambulatorier, 

døgnafsnit, medicin og kirurgi.  

 

Interview personer: 

1. Mellemleder i medicinsk ambulatorie/sengeafsnit (Bilag. 3+3A). 

2. Mellemleder i medicinsk sengeafsnit (Bilag. 4+4A). 

3. Mellemleder på øre-næse-hals operationsafsnit (Bilag. 5+5A). 

4. Mellemleder på intensiv afsnit (Bilag. 6+6A). 

5. Mellemleder på anæstesiafsnit (Bilag. 7+7A). 

6. Mellemleder på operationsafsnit (Bilag. 8+8A). 

 

Da visionen jeg tager udgangspunkt i gælder hele sygehuset, kan det være yderst forskelligt, 

hvordan udfordringer og mulighederne for at være forandringsparat opleves og udfolder sig.  

Som indledning til interview spørger jeg ind til interviewpersonens rolle, værdier og motivation for 

mellemlederrollen for på den måde at få en indtryk af den interviewedes afdeling, situation og 

lederstil. Jeg stiller overordnede spørgsmål og tager så udgangspunkt i den dialog, der udspiller 

sig, ved at anvende dele af guiden som støtte for dialogen. Interview foregår på informanternes 

afdelinger/kontor og på mit kontor.  

 

4.2 Narrativ Analyse 
 

Ad. 3. Jeg undersøger min egen organisation og arbejder selv i feltet for undersøgelsen og har en 

relation til de mellemledere jeg interviewer, ikke en tæt relation men et kendskab. Vi arbejder 

indenfor sammen kontekst. Fordelen ved det kan være, at de ikke føler sig så sårbare i 

situationen. En udfordring ved at kende feltet kan være, emner er indforståede eller begreber der 

ikke italesættes så nøjagtigt, dem vil jeg spørge ind til. At jeg på forhånd sender emnet for 

interviewet, har til formål at interviewpersonerne har gjort sig overvejelser om emnet, så vi 

hurtigere kommer til sagens kerne. 

 
Jeg vil anvende den narrative analyseform. Riessmann skriver om den narrativ analyse form:  
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”Narrativ analyse er kendetegnet ved at fokusere på handlingssekvenser, - forskeren 

stiller skarpt på ”specifikke aktører på specifikke sociale tidspunkter” (Abbott 

1992:448 citeret i Mishler 1996:89 citeret i Riessmann 2018:244). 

Analytikeren er interesseret i, hvordan en taler samler og sammenkæder begivenheder og bruger 

sproget til at kommunikere mening og fremføre pointer overfor publikum. Fortællinger er 

kendetegnet ved at have en begyndelse, en midte og en slutning, hvor omdrejningspunktet er et 

plot (Bengtsson & Andersen 2018:279). Fokus er på hvordan og hvorfor forskellige hændelser er 

ordnet, hvordan er historien konstrueret og med hvilket formål, begivenheders rækkefølge og 

kulturelle ressourcer. Rent analytisk behandles narrativerne som enheder, der ikke brydes i 

tematiske kategorier, men bibeholdes som de er til forskel fra for eksempel Grounded Theory. I 

narrative studier er fokus på detaljen, hvordan og hvorfor bestemte hændelser bliver emnet for 

historien, særheder og kontekster rykker i forgrunden. Narrativ analyse er case centreret, kan 

generere kategorier eller centrale begreber, gennem teoretiske udsagn (C.K Riessmann 2018:245). 

Særlige egnede tilgange til analyse af individers eller gruppers narrativer er tematisk analyse, 

strukturel analyse eller dialogisk/performativ analyse. Jeg har valgt den tematiske analyse, da det 

centrale i denne form er narrativets indhold. I den narrative analyse forsøger forskeren at bevare 

historien intakt og fokuserer på respondentens beskrivelser af hændelser og oplevelser – data 

fortolkes i lyset af tematikken – hvad der siges. Der er kun minimalt fokus på, hvordan narrativet 

fortælles, talestrukturer og lokale kontekster. Jeg vil dog medtage konteksten, ”den performative 

analyse”, hvor jeg ser på, hvordan den konkrete interviewsituation og den bredere 

samfundsmæssige kontekst producerer bestemte muligheder og begrænsninger” (Bengtsson & 

Andersen 2018:275). Jeg finder den performative analyse væsentlig da noget vil være indforstået 

og gennemsyre narrativer, da jeg selv agerer i samme kontekst. Jeg ser på variation mellem 

informanternes fortolkning af, muligheder, udfordringer – mening og handling. Jeg er interesseret i 

hvordan individuelle respondenters narrativer overlapper og supplerer hinanden, for herigennem at 

samle mosaikken til et større billede. 

 

4.3 Den forstående forskningsmetode 
 

I samfundsforskning og anden forskning der har med mennesker at gøre skelner Launsø, Rieper 

og Olsen (2017) mellem den beskrivende, den forklarende og den forstående og den 

handlingsrettede forskningsmetode. Jeg vil i mit projekt anvende den forestående 
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forskningsmetode, da formålet er at anvende en forskningstype, der kan ses i forhold til udviklings 

– og forandringsbehov i praksis. Målet med dette studie er at revidere og videreudvikle min faglige 

selvforståelse. Jeg vil inddrage den viden jeg erhverver mig gennem de semi-strukturerede 

interview og lære gennem en teoretisk fortolkning af de narrativer, der udspiller sig i interview 

situationen, mellem min sundhedsfaglige mellemleder kolleger og jeg (Launsø et al, 2017:30-31).  

Jeg vil igennem denne proces skabe nye forståelsesrammer, af den situation jeg befinder mig i og 

herigennem etablere en ny fortolkning, der forbedrer mine muligheder for at leve op til de krav, 

der stilles til mellemledere i fremtidens sundhedsvæsen.  

 

Socialt liv rummer både subjektive og objektive fænomener, både på kollektivt og individuelt 

niveau. I dette studie er det den udforskedes perspektiv og kontekst, der er i fokus. Usikkerheder 

ved at arbejde med den forstående forskningstype, er at informanterne kan have mangelfulde 

billeder af de mekanismer eller sammenhænge, der styrer deres handlinger, ligesom handlinger og 

hændelser kan skjules eller fordrejes i interviewsituationen og påvirke de hændelser narrativerne 

bygger på (Launsø et al, 2017:32-34).  

 

5. Teoretiske greb 
 

I metodeafsnittet har jeg redegjort for det metodologiske formål, som er at afdække, hvilken rolle 

forandringsparathed hos medarbejderne spiller i organisationen og hvordan opbygning af 

forandringsparathed medvirker til skabelse af handling, mening og tilslutning til de opgaver, 

muligheder og forandringer de sygelejefaglige medarbejdere møder og hvordan tilslutning har 

betydning for drift, udvikling og arbejdsmiljø.  

 

I analysen af kvalitative data, anvender jeg elementerne i meningsskabelsesprocessen som 

beskrevet af Hernes og Bévort (2018) ”Organisering i en verden af bevægelse”, hvor 

meningsskabelse er det centrale i den teoretiske forståelsesramme. Denne forståelsesramme 

bygger delvist på Weicks arbejder, men der er nogle undtagelser. Jeg vil anvende Karl Weicks 

teoretiske perspektiv, ”Sensemaking in Organizations” (Weick, 1995) samt bearbejdning af Weicks 

teori i Hammer og Høpner ”Meningsskabelse organisering og ledelse”(2014).  
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Som tidligere nævnt er organisationen/sygehuset et felt af både lineære og strukturelt styrede 

processer, der bygger på Kurt Lewins (1951) klassiske forestilling om forandringer, som noget der 

sker periodisk, og har stabilitet som grundtanke, afbrudt forandring, ”Unfreeze – Change – 

Refreeze” (Lewin, 1951). Det kan i dette felt være en pandemi, pukkelafvikling eller 

sygeplejestrejke. Episodisk forandring knytter sig til den konventionelle forandringslitteratur, hvor 

organisationen er en stabil enhed og forandringer kan opleves som forstyrrelser. 

 

En stor del af Weicks artikler, blandt andet Weick og Quinn (1999), bygger på kritik af Lewins 

model. Weick hævder, at forandringer ikke sker periodisk, men er kontinuerlig organisering, der 

finder sted hele tiden og at mening skabes hele tiden (Weick og Quinn, 1999). Organisationen er i 

konstant bevægelse, som følge af strukturelle ændringer, økonomiske rammer, politiske 

prioriteringer, demografisk udvikling og nye teknologier (Flensted-Jensen og Kristoffersen, 2016).  

Kontinuerlige forandringer knytter sig til en mere processuel forståelse, hvor organisationen er 

præget af fremvoksende handlinger og adfærdsmønstre. Organisationer er ikke stabile og ligevægt 

findes ikke, de er endeløse rækker af mindre begivenheder og hændelser. Det handler således 

ikke om at se overordnede strukturer, men om at have et mikro perspektiv på organisationen, for 

at få øje på de til tider kaotiske tilstande. 

 

Weick interesserer sig mindre for, hvordan forandring skabes end for, hvordan de imødekommes, 

og hvordan man skaber mening i dem. Weick taler i lighed med Lewin, om at kunne fastfryse 

situationen, men kun for at kunne etablere en forståelse af de sekvenser og bevægelsesmønstre, 

som præger organisationen, så fastfrysning i den forstand, at tage en ”timeout”, og bruge denne 

til at re-orientere sig, re-balancere og genfortolke situationen, inden den igen sættes fri (Hammer 

og Høpner, 2014:179). Teorien tager således afstand fra ”brændende platforme” idet platformene 

brænder hele tiden.  

 

Weicks særlige forståelsesramme er specielt udviklet til at forstå, hvordan aktører kobles sammen 

gennem handlings- og fortolkningsprocesser. Fortolkning og handling knyttes sammen i sociale 

processer, hvor mening udvikles, konsolideres og ændres. I det organisatoriske perspektiv 

fremhæves særligt to punkter, handlingens betydning for meningsskabelse og interaktion mellem 

mennesker i grupper som meningsskabende (Hernes og Bevort, 2018:32). 

I kontinuitetsledelse forsøger vi, at forstå den organisatoriske hverdag i et procesperspektiv og 

derved gøre det håndgribeligt og handlingsorienteret. Procesperspektivet forholder sig anderledes 
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til forandringer, hvor forandringer og kaos danner grundlag for at rette blikket mod stabilisering – 

det kontinuerlige element (Kristoffersen og Flensted-Jensen, 2016:63).  

At forstå organisationen i et procesperspektiv, betyder at min undersøgelsen tager udgangspunkt i 

et buttom-up perspektiv, altså i lederens narrativer, der beskriver lederens og medarbejdernes 

handlinger og meningsskabelse på mikro niveau. På makro niveau handles der i et top-down 

perspektiv, hvilket har indflydelse på mikro niveau, det vil fremgå af ledernes udtalelser. 

 

5.1 Procesperspektivet. 
 
Til at se og analysere organisationen i bevægelse, er inspiration hentet fra Hernes og Bévort 

(2018) de interesserer sig for procesteori, meningsskabelse og tid, og har især interesse for 

spændingsfeltet mellem meningsskabelse og institutionalisering. Udgangspunktet for bogens 

tænkning er, hvordan man handler lokalt. Forståelse og erkendelse er etableret lokalt, vores 

erfaring er lokalt forankret i vores situation, altså resultatet af aktørernes handlinger og hvordan 

det hænger sammen i det store billede.  

 

Filosofisk tager denne synsmåde udgangspunkt i procestænkning, som handler om ”at rejse”, at 

komme fra noget, på vej mod noget – at bevæge sig fremad. Bevægelsen er kontinuerlig uden 

noget start -og sluttidspunkt, spændingen og dynamikken mellem det eksisterende og det nye 

bliver vigtig i analysen. At organisere betyder, at bringe orden i en verden af processer. 

Procesfilosofiens grundlæggende antagelser er, at verden er i bevægelse og konstant skiftende.  

 

Udgangspunktet for at kulturer og strukturer skabes, vedligeholdes og forandres er de processer, 

der bliver styrende for ledere og medarbejdere (Hernes og Bévort, 2018:12). At se på 

organisationen i et procesperspektiv, kan lede til større forståelse af, hvordan visionen kan komme 

til at leve i organisationen, da det at skabe en attraktiv arbejdsplads i høj grad tager udgangspunkt 

i interaktionen mellem leder og medarbejdere og måden hvorpå de sammen handler og skaber 

mening. 

 

Tre grundliggende aspekter i procestænkning er, at organisationen ses som en åben proces, i 

modsætning til en lukket. I Procesperspektivet følger man ikke bare planen, processer kan udvikle 

sig anderledes end forventet (Hernes og Bévort, 2018: 27-28). Handlinger kan være uforudsigelige 

og for eksempel være modsatrettede, det lederen siger eller forventer, hvis ikke forandringen er 

meningsskabende for medarbejderne. For at lykkes med forandring er det således vigtigt, at se på 
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disse tre grundlæggende aspekter. I analysen er der eksempler på, at processer kan udvikle sig 

anderledes end det er tiltænkt. Det er således vigtigt hele tiden, at være opmærksom på, 

konstante modifikationer og på om processen ændrer retning undervejs, da meningsskabelse hele 

tiden er til forhandling mellem mennesker, der arbejder sammen.  

 

Procesperspektivets inspiration er pragmatismen, hvor viden og forståelse etableres rationelt, 

hvilket betyder at virkeligheden er relationel og alle ting omkring os hænger uløseligt sammen. Vi 

er, det vi er i forhold til de ting, der omgiver os (Hernes og Bévort, 2018:35). Pragmatismen 

kæder erkendelse og forståelse sammen gennem handling. Tro på noget, får det til at ske. Tro kan 

ikke realiseres uden handling, i den forstand at, for at lykkes med handling, skal man tro på, at 

mål kan nås. Processen ses som det der skaber aktørerne og ikke omvendt. Vi er det vi gør, vi er 

ledere fordi vi leder. Vi er sygeplejersker fordi vi behandler de syge, ikke blot fordi vi er på 

hospitalet.  

 

Tænker man organisering som proces, er noget altid på vej til at blive ”in the making”. Rhizom er 

en metafor for dette. Rhizomet er en horisontal rod, hvorfra der udvikles nye skud, som kan ses på 

jordoverfladen, samtidig udvikler den nye jordstængler under overfladen. Rhizomet er i konstant 

forandring og nyskabelse er en dynamik mellem Rhizomets udvikling over og under jordoverfladen 

(Hernes og Bévort, 2018:31). Kontinuerlig tilstand af tilblivelse er en fremvoksende tilstand ”i 

bevægelse”. Vejen mod fremtidens sundhedsvæsen, kan karakteriseres gennem denne metafor. 

 

5.2 Meningsskabelse – Sensemaking 
 
Sensemaking er formentlig det mest centrale begreb hos Weick (Hammer og Høpner, 2014:89). 

Meningsskabelse sker ubevidst, når vi oplever noget, forsøger vi at gøre det meningsfuldt. 

Meningsskabelse består ifølge Weick af tre elementer,”A frame, a crue, and a connection” (Weick 

1995:110). ” A crue in a frame is what makes sence, not the crue alone or the frame alone” 

(Weick, 1995:110). Som regel ligger rammen i fortiden, ledetråden er noget, der sker her og nu og 

er et af de elementer, jeg i mine interviews er interesseret i at finde og forfølge. Mening skabes i 

forbindelsen mellem rammen og ledetråden (Hammer og Høpner, 2014:127). Tråden eller 

forbindelseslinjen mellem mål og handling, er det som giver mening i en social verden og er det 

som bliver formidlet gennem narrativer (Hernes og Bevort, 2018:50). Mennesker handler og 

tænker ud fra ledetråde, ledetråde er vigtige for at kunne håndtere høj kompleksitet.  
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I interview processen, er jeg på udkik efter narrativer eller ledetråde der forklarer, at 

meningsskabelse finder sted og at tilslutning til forandringsparathed sker. Meningsskabelse finder 

sted gennem interaktion og ligger til grund for den tilslutning, der skabes hos leder og 

medarbejdere og er af afgørende betydning for tilslutning til forandringsparathed. 

 

Tidsperspektivet spiller en rolle, idet meningsskabelse rækker både tilbage i tiden og frem i tiden. 

Fortid og fremtid bindes sammen i nuet, erindringer den enkelte bærer med sig er kilder til 

meningsskabelse i nuet og har indflydelse på de handlinger som realiseres i fremtiden. Nuet kan 

skabes på flere måder, forskellige aspekter eller elementer fra fortiden kan fremhæves og således 

skabe en ny mening og nye måder at handle på i fremtiden (Hernes og Bévort, 2018:265).  

 

”Enactment” er et andet væsentligt begreb, som er introduceret af Weick og oversættes til, ”at 

skabe i handling”, enactment begrebet er en forudsætning for procesperspektivet og er centralt i 

meningsskabelse (Kristoffersen og Flensted-Jensen, 2016:65). Det er dog mere end det, det 

handler også om, hvordan vi udvælger og skaber vores omgivelser og miljø i vores eget billede. 

Det er en kombination af udvælgelse og handling, en virkelighedsskabelse i eget billede, at man 

aktivt hele tiden skaber sin virkelighed, virkeligheden er handlingen, som udfører udvælgelsen 

(Hammer og Høpner, 2014), (Hernes og Bévort, 2018:261).  

 

I denne sammenhæng er det nødvendigt, at se organisationen som noget fremvoksende og ikke 

noget stabilt, hverken organisation eller omgivelser er de sammen efter handling. Meningsskabelse 

sker hele tiden, har ingen begyndelse eller slutning, dermed er virkeligheden kontinuerlig 

tilblivelse, hvor der hele tiden findes forklaringer på, det der sker.  

 

Weick har ikke en entydig definition på, hvad meningsskabelse er, han bruger 7 elementer til at 

forklare meningsskabelse, men det mest gennemgående er: ”at virkeligheden er en kontinuerlig 

realisering, som opstår af vores anstrengelser for at skabe orden og konstruere retrospektiv 

mening af det, vi oplever. Vi forsøger at gøre vores oplevelser rationelle for os selv og andre – vi 

forsøger at skabe mening” (Weick, 1995:106 i Hammer og Høpner, 2014:92).  

 

Hernes og Bévort (2018) har derimod skabt en model over meningsskabelsens elementer, hvor 

meningsskabelse består af fire elementer, Interaktion, interaktionsmønstre, tilslutning og narrativ, 

som er beregnet til at vise, hvad meningsskabelse som proces består af (Hernes og Bévort 

2018:44). Denne forståelsesramme bygger delvist på Weicks arbejde, i Hernes og Bevort (2018),  
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men en vigtig undtagelse fra Weicks teori er, at der lægges mere vægt på narrativer, idet de 

opfattes som vigtige drivere for kollektiv meningsdannelse. I en organisatorisk kontekst giver 

narrativet mening på to måder. Narrativet viser den organisatoriske og tidslige udvikling og 

samtidig beskriver det vigtige elementer og aktører i organisationen, som typisk er beskrevet i 

forhold til deres roller (Hernes og Bévort, 2018:264). Meningsskabelse er det centrale i den 

teoretiske forståelsesramme, der anvendes af Hernes og Bévort (2018). Handling foregår som en 

social proces ud fra noget meningsfuldt.  

 

Figuren viser meningsskabelsesprocessen, som beskrevet at Hernes og Bévort (2018:45). 

 

 

Det er mellemledernes narrativer, der er i centrum for min analyse. I analysen kommer det frem, 

hvordan narrativerne kan påvirke meningsskabelsesprocessen og dermed tilslutning til 

forandringsparathed. Meningsskabelsesprocessen kan dog pege imod andre veje end det, der var 

tiltænkt. Mellemlederens narrativer kan påvirke interaktionen mellem leder og medarbejder og 

medarbejdernes individuelle og kollektive narrativer har indflydelse på tilslutning til forandring. 

Det gældende narrativ kan både sætte ramme for interaktionen og samtidig påvirke interaktionen 

mellem aktørerne. Helhedsforståelsen ligger i det narrativ, der underbygger interaktionen (Hernes 

og Bévort, 2018:45). I Hernes og Bévort (2018:62) er mening noget som skabes gennem handling 

sammen med andre og som genfortælles gennem narrativet, der skabes hele tiden ny mening. ”Vi 

skaber mening ved at handle sammen i en løbende proces” (Hernes og Bévort 2018:63).  

Gennem mine interviews, er jeg på udkik efter narrativer eller ledetråde, der forklarer at 

meningsskabelse finder sted og at tilslutning til forandringsparathed sker. Meningsskabelse finder 

sted gennem interaktion og ligger til grund for den tilslutning, der skabes hos leder og 

medarbejdere og er af afgørende betydning for tilslutning til forandringsparathed. 

 

5.3 Organisatorisk meningsskabelse – meningsledelse 
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Alle medarbejdere oplever, at være en del af et større billede og et fællesskab, hvor hver enkelt 

bruger sin energi på, at bidrage til det fælles mål. Det er en proces, hvor medarbejdere og leder 

skaber mening sammen, meningsskabelse er forankret i handling. Meningsskabelse er en 

fortløbende, underliggende proces, der danner grundlag for den generelle evne til fælles 

opgaveløsning, der handler om, det betydningsfulde i det fælles arbejde. Det meningsskabende er 

det, det fælles arbejde rettes imod. Bogen ”Organisering i en verden af bevægelse” (Hernes og 

Bevort, 2018) bygger videre på Karl Weicks ideer om meningsskabelse og på den ide, at det er 

menneskers behov for at skabe mening, der driver deres handlinger, men forfatterne gør dem 

mere praktisk anvendelige for at forstå, hvordan meningsskabelse medvirker til at udvikle og 

vedligeholde organisationer (Hernes og Bévort 2018:42-43).   

 

”Organisatorisk meningsskabelse” betyder, at man handler sammen hvilket danner grundlag for 

meningsledelse. Den betydning af mening der handler om det meningsfulde i det fælles arbejde, 

er det meningsskabende, det fælles arbejde rettes imod, det der ”driver” kollektiv handling. 

Mening er noget, der skabes og genskabes hele tiden, gennem handlinger sammen med andre og 

som genfortælles i handlingsforløb, som vi kalder narrativer. Koblingen mellem mening, handling 

og interaktion, sker både i individet og i den kollektive tilslutning. Mening vedligeholdes gennem 

handlinger. Vi skaber mening ved at handle sammen i en løbende proces. Interaktionsmønstre er 

karakteriseret ved at interaktioner gentages. Dette kan skabe en gensidig tilslutning blandt 

deltagerne til den interaktive proces, aktørerne kan opbygge tilslutning til selve processen. 

Gentagne mønstre af tilslutning til selve processen kan bidrage til forandringsparathed.  

5.4 Tilslutning 
 
Tilslutning er en vigtig del af projektets omdrejningspunkt, forandringsparathed i organisationen. 

At skabe forandringsparathed, er en vigtig parameter i tilslutning til forandringen. Tilslutning 

handler om hvordan interaktion kobles til narrativet. At vise tilslutning er de handlinger, der 

forbinder aktører og deres handlinger til den aktuelle fortælling. Graden af tilslutning er relateret 

til, i hvilket omfang individets handlinger er forpligtende for den enkelte (Hernes og Bévort 

2018:275).  

Weick (1995, i Hernes og Bévort, 2018) kalder tilslutning ”handlingsdrevet tilslutning”, hvilket vil 

sige, at han med handling også mener ord og støttende adfærd. I forlængelse af dette mener 

Weick, at tilslutning bliver virkelig, når handling bliver offentlig og uigenkaldelig, hvilket betyder at 
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man ikke kan skifte mening. Tilslutning bruges i denne forbindelse på lige fod med ordet 

”Commitment”, i det tilslutning forpligter.  

Tilslutning er vigtig for dette projekt, fordi forandringsparathed er en forudsætning for tilslutning 

til forandring. Tilslutning er imidlertid ikke så enkelt. Mine interview viser, at det er af stor 

betydning, hvor forandringsinitiativer kommer fra, hvem der motiverer til forandring, hvordan 

narrativ omkring forandring kommer til udtryk, og hvem der fremfører narrativet, samt om 

forandringen er forbundet med en eller anden form for fare eller trussel for den enkelte eller 

kollektivt.  

Hernes og Brandstad (2016) skriver at tilslutning i organiseringsprocesser, kan være mere formel 

og have store konsekvenser, når der investeres tid, penge, teknologi og menneskelige ressourcer i 

projekter, dette kalder de ”ressourcebaseret tilslutning”.  

Hvad sker der, hvis handling ikke længere giver mening, ikke skaber tilslutning til fællesskabet hos 

individet, ikke samler os gennem meningsfulde handlinger? Czarniawska udtrykker, at handling 

tilskrives eller udtrykker en intention (Hernes og Bévort, 2018:57). I interviewene udtrykkes det, at 

skabes der ikke tilslutning sker tingene ikke, der skal således arbejdes på at tilslutning skabes. 

Styrken i tilslutningen kan blive svækket af for eksempel uenighed og handlinger kan pege mod 

nye retninger.  

Hernes et al. (2015) Beskriver i artiklen: ”Sensing the Momentum: A Proces View af Change in a 

Multinational Corporation” (Hernes et al. 2015:131), om ”Connected events” som gentagelser af 

budskaber gennem workshops, undervisning, information og kommunikation der kan styrke 

medarbejdernes engagement i forandringsprocessen. Tilslutning til selve processen kan styrkes 

ved, at medarbejderne føler tilknytning til processen gennem gentagne begivenheder i 

organisationen, der peger i samme retning. 

Det er gennem processer, at strategi får mening og skaber grundlag for handling. At organisere 

betyder, at bringe orden i disse processer. Alle interview som denne analyse bygger på, er skabt 

ud fra en fortælling eller en narrativ dimension. Forklaringer, oplevelser og erfaringer er en del af 

meningsskabelsen for den enkelte informant. Min undersøgelse af forandringsparathed tager 

udgangspunkt i praksis, ud fra et bottom-up perspektiv (Hernes og Bévort 2018:12) således, at 

”organisering” forstås ved at se på resultatet af aktørernes handlinger i hverdagen. Organisatorisk 

handling er således forankret i lokale handlinger og det er ledere og medarbejderes handlinger, 

der er centrum for analysen.  
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6. Analyse 
 
Ved første blik på visionen for Sjællands Universitetshospital, blev jeg nysgerrig på begrebet 

forandringsparathed, hvad forbinder mellemlederne med den formulering og hvilke udfordringer, 

muligheder eller krav stiller det til mellemlederen. I dette analyseafsnit vil jeg se nærmere på min 

empiri i form af interviews fra seks sygeplejefaglige mellemledere på SUH og eksemplificere mine 

iagttagelser ud fra de narrativer, der beskriver de sygeplejefaglige mellemlederes udfordringer og 

muligheder for at skabe forandringsparathed, en attraktiv arbejdsplads og et godt arbejdsmiljø.  

Analysen er i fem dele. Første del har fokus på forskellige perspektiver på forandringsparathed. 

Anden del har fokus på modstand mod forandring. Tredje del har fokus på narrativer og 

meningsledelse. Fjerde del har alternative veje til meningsskabelse som omdrejningspunkt. Femte 

del har fokus på de organisatoriske udfordringer, der kan være for at skabe forandringsparathed. 

Hver del afsluttes med diskussion. 

 

6.1 Delanalyse 1. Forandringsparathed – hvad er det? 
 
I Weicks forståelse spiller tidsperspektivet en væsentlig rolle, idet meningsskabelse sker 

retrospektivt. Mellemledernes associationer til forandringsparathed, er meget forskellige og måden 

hvorpå mellemlederne bringer forandringsparathed i spil, henviser til samspillet mellem fortid, 

nutid og fremtid. Det bringer mig videre til at se på, hvordan forandringsparathed forstås og 

håndteres i et procesorienteret perspektiv og på hvordan der skabes tilslutning til 

forandringsparathed i forskellige perspektiver. Denne mellemleder får på spørgsmålet om 

forandringsparathed associationer til fortiden og forandringer der tidligere været i spil. For at 

forklare forandringsparathed har mellemlederen brug for sit retrospektive perspektiv, hvilket 

kommer til udtryk i dette citat: 

 

”Som begreb, der kan jeg godt først lige blive lidt fanget af, at jeg får en lille smule 

kvalme. Fordi det er lidt det der med, at i gamle dage eller for tid tilbage, der 

snakkede vi det der med, at de skulle være robuste medarbejdere, og jeg synes 

egentlig, der ligger noget i det ord ”forandringsparat”, der har lidt af det i sig, og 

hvad fanden er det, ikke altså? Det ved jeg ikke rigtigt” (I:3, s:1). 

 

Forholdet mellem fortid og fremtid, spiller en væsentlig rolle for, hvordan vi ser os selv i nutiden. 

Mellemlederen udtrykker, at forandringsparathed er noget, der er taget med fra fortiden, lidt 
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”gammel vin på nye flasker”. Noget der stiller krav, men ikke præcise krav til, hvad det egentlig er 

for en kompetence, der efterlyses og hvor er det egentlig man vil hen med det? Medarbejderen 

efterlades med en lidt negativ meningsskabelse med association til robusthed. En anden 

mellemleder udtrykker noget lignende, men svarer ikke specifikt på forandringsparathed, men om 

forandring i det hele taget. 

 

”Og så synes jeg faktisk ordet ”forandring”, altså det er sådan lidt en floskel på en 

eller anden måde. Det har været, det er et slidt ord, synes jeg. Fordi vi har fået at 

vide, jeg ved ikke de sidste 20 år i Sundhedsvæsenet” (I:2, s:3). 

 

Et ord, et udtryk fra gamle dage, et lidt slidt ord, en floskel, det er de associationer nogle 

mellemlederne får, noget vi har taget med fra fortiden. De erindringer den enkelte bærer med sig, 

er vigtige kilder til meningsskabelse i nuet og har indflydelse på de handlinger som realiseres i 

fremtiden. Om det skriver Hernes (2014:2, i Kristoffersen og Flensted Jensen 2016:69) ”The past, 

while beeing re-enacted, is open to re-interpretation”. Men hvordan kan handlinger i fremtiden re-

fortolkes og realiseres når meningsskabelsen i nuet, forbindes med lidt ligegyldige og negative 

associationer. Nuet kan skabes på flere måder, forskellige aspekter eller elementer fra fortiden kan 

fremhæves og således skabe en ny mening og nye måder at handle på i fremtiden (Hernes og 

Bévort 2018:265). Nuet bliver konstitueret af, hvad der bringes frem fra fortiden, ting starter ikke 

fra bunden, men skabes og genskabes kontinuerligt (Kristoffersen og Flensted –Jensen 2016:70).  

 

Samtidig er det, for andre, ikke mindst på grund af Corona, aktuelt at tale om 

forandringsparathed, Corona har genskabt forandringsparathed i et nyt lys, det står helt klart og 

tydeligt. Denne mellemleder kæder forandringsparathed sammen med Corona situationen og 

siger: 

”… man kan sige om omstillingsparathed eller forandringsparathed, det handler jo 

om at være modtagelig, det kommer også an på den givne situation” (I:4, s:1).  

 

Det retrospektive går for denne mellemleder ikke så langt tilbage, hun kæder det sammen med 

Corona, en nylig hændelse, som skaber mening. I nogle situationer kan medarbejderne være mere 

forandringsparate og måden man er modtagelig/forandringsparat på handler om den givne 

situation. Hun uddyber:  
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”Men der var bare en helt anden omstillingsparathed, også fordi at vi, jeg lagde 

meget vægt på at sige: at vi kan ikke klare det uden jer” (I:4, s:1) 

 

Udover, at situationen er afgørende for tilslutning, er det også afgørende at italesætte og 

kommunikere anerkendelse af medarbejderne og deres kompetencer. Selv om ordet forandrings -

og omstillingsparat for nogen menes at være lidt slidt, kan det hænge sammen med at 

forandringsparathed leder tanker tilbage, til andre topstyrede forandringer, hvor forandring sker 

periodisk, som Kurt Lewin (1951) beskriver det, hvor systemer forandrer sig via en proces i tre 

faser, som betegnes Unfreeze – Change – Refreeze” (Lewin, 1951), og hvor organisationen 

opfattes som en stabil enhed og forandring, anskues som lineære og strukturelt styrede processer.  

 

6.1.1 Forandringsparathed er et grundvilkår 
 
I en nyfortolkning, bevæger vi os over i procesperspektivet. I procesperspektivet opfattes 

forandring som kontinuerlig og kaos som normaltilstanden. Det er det perspektiv, der er 

udgangspunktet for dette projekt. Når vi taler om forandringsparathed og forandring, er det en del 

af vores hverdag, som en mellemleder udtrykker det: 

 

”… men forandring er jo efterhånden, det er jo et grundvilkår i vores dagligdag […] 

jeg tror faktisk ikke, du kan finde nogen medarbejdere, der har været mere 

forandringsvillige end de medarbejdere, i det hele taget Sundhedsvæsenet” (I:2, 

S:3). 

Når forandring ses som et grundlæggende vilkår i vores hverdag, er der så meget mere brug for 

forandringsparathed, hvordan formår ledere og medarbejdere så at skabe meningsfulde strukturer 

og langtidsholdbare løsninger i en verden i forandring? Både strukturer og løsninger kan ændres i 

takt med meningsskabelse. Hvad sker der med forandringsparathed i det perspektiv?   

 

”Forandringsparathed, det er at have lysten til at prøve noget nyt, men parathed det 

er også måske, at stille nogle kritiske spørgsmål og reflektere lidt over, hvad betyder 

det her for min hverdag? Øh, så man er nysgerrig på det. Men også, stadig lysten til 

gerne at ville være med” (I:1, s:3).  

 

Forandringsparathed forbindes både med nysgerrighed og lyst til at prøve noget nyt og være 

deltager i den fælles udvikling, med udgangspunkt i at være kritisk, reflekterende og stille sig selv 
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spørgsmålet: Hvad betyder dette for min hverdag? Er det rimeligt? Den refleksion er vigtig for 

mellemledernes narrativer. Både ledere og medarbejdere har brug for denne refleksion i 

meningsskabelsesprocessen. Mellemlederen spiller en væsentlig rolle i at være opmærksom på, 

hvad det vil betyde for hverdagen og for medarbejderne, og tage dette med i deres narrativer. 

Mellemlederen kan således skabe stabilitet ved at vurdere udbyttet af forandringen samt ved at 

præcisere, hvilke rammer det foregår indenfor. Det kan således påvirke forandringsparatheden hos 

lederen selv og hos medarbejderne. På spørgsmålet om hvordan lederen opfatter 

forandringsparathed hos medarbejderne er svaret: 

 

”… graden af forandringsparathed, det er meget individuelt, hvor forandringsparate 

folk er…, nogle tager det oppefra og nedefter. Og så andre, de er lidt mere kritiske 

omkring det” (I:1, S:3).  

 

Det vi ifølge Weick søger, er mening gennem refleksion over vores erfaringer fra lignende tiltag og 

vores forventninger til processen. En sandsynlig forklaring eller ”en god historie” er nok til at skabe 

mening, at begivenheden virker plausibel og sammenhængende er en faktor, der kan vække 

følelser og tanker i en meningsskabende proces (Hammer og Høpner 2014:111).  

 

6.1.2 Delkonklusion 1. 
 
Det kan være svært at sætte ord på, hvad forandringsparathed er, men fælles for mellemlederne 

er at forandringsparathed ses retrospektivt og forbindes med noget de tidligere har oplevet. Det 

kan være meget forskelligt, hvad de enkelte mellemledere forbinder med ordet 

forandringsparathed, men narrativerne indeholder både erfaringer og forventninger.  

 

I et kontinuerligt og procesorienteret perspektiv som dette projekt tager udgangspunkt i, får 

forandringsparathed en anden betydning, idet forandringer sker hele tiden. Forbindes 

forandringsparathed med en nylig hændelse, der omhandler en pandemi, giver den meget mere 

mening og forbindelsen til den kontinuerlige forandring skabes lettere. Der refereres til Covid 

situationen, i den forbindelse kommer narrativerne fra højeste instans, har en samfundsrelateret 

betydning, berører os alle, og kan motivere til forandringsparathed.  

 

I Weicks perspektiv på det retrospektive element, indgår der flere påvirkninger og 

selektionsprocesser i meningsskabelsen, der giver os klarhed og rationalitet. Disse påvirkninger er 
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på ingen måde stabile, de tiltager og aftager i styrke, hvilket vil påvirke resultatet af handlingen 

(Hammer og Høpner 2014:64). Det retrospektive blik er således individuelt, lederne henter deres 

ledetråde forskellige steder fra, hvilket har indflydelse på den måde lederne selv forstår 

forandringsparathed. 

 

6.2 Delanalyse 2. Spændinger og modstand mod forandring – hvad handler det om? 
 
Dette afsnit har fokus på de forhindringer mellemlederne ser for, at forandringsparathed kan 

skabes. Weick forbinder den kontinuerlige proces med to begreber, det ene er thrownness, 

”kastethed” som betyder, at vi altid er midt i noget. Vi bliver kastet ind i begivenheder og vilkår, vi 

skal handle på, ud fra de informationer og muligheder vi har. Det andet er sammenhængen 

mellem meningsskabelse og følelser (Hammer og Høpner, 2014:106). I det retrospektive 

perspektiv er der mange følelser på spil mellem det nye og det gamle, det er spændingsfelter 

bestående af følelser hentet fra fortiden. En leder beskriver her en handling, der gentager sig i et 

mønster, når der kommer en forandring oppe fra: 

 

”Når jeg siger: ”Nu kommer der noget ovenfra igen”, fordi man jo også selv har 

prøvet nogle gange, at der er nogle, der sidder og tager en beslutning om noget, 

som er så langt væk fra vores praksis, hvor man tænker …. Altså” (I:6, S:12).  

 

Lederen henviser til den følelse ”noget ovenfra” fremkalder i hende eller den ledetråd hun 

refererer til fra tidligere episoder, som fortolker hendes refleksion på hændelsen. Når vi taler om 

topstyrede forandringer, hænger manglende forandringsparathed ofte sammen med, at forandring 

kan genkalde følelser fra tidligere forandringer hos den enkelte leder. Vi fortolker og skaber 

mening ud fra ledetråde, som er små elementer vi trækker ud af en større sammenhæng. 

Ledetrådene er med til at give os et billede af vores omverden og dermed hvad vi forsøger at 

skabe mening i og den mening vi ender med at skabe. Konteksten er afgørende for, hvilke 

ledetråde hun trækker ud af begivenheden og dermed for den mening der skabes. Weick (1995) 

skriver, at ved at vælge og fortolke særlige ledetråde er vi selv medskabere af de betingelser, vi 

kommer til at leve under (Hammer og Høpner 2014:105).  

 

Det der kommer oppefra får en negativ modtagelse. Foragt ligger i den måde narrativet bliver 

konstrueret på hos lederen. Fortolkningen af at forandringer der besluttes på makro niveau og 

udføres på mikro niveau, kan føre til opfattelsen af, at der sidder nogen i toppen og tager 
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beslutninger, om noget de ikke har kendskab til, det kan skabe spændinger og modsatrettede 

kræfter i feltet. Videre fortæller lederen: 

 

– og så tænker man nogle gange, at så sidder der nogle og får en god ide, som 

egentlig slet ikke kender til klinisk praksis, og så tænker man: ”Det hænger jo slet 

ikke sammen”, og så mister man måske også lidt respekten for den beslutning, fordi 

man tænker, at det ikke virker ordentligt gennemtænkt (I:6, S:11). 

 

Når opfattelsen er ”det hænger jo slet ikke sammen” kan det være forbundet med store 

vanskeligheder at skabe mening. Meningsskabelse er drevet af plausibilitet, opfattelsen af 

sammenhæng er en vigtig faktor for meningsskabelse (Hammer og Høpner 2014:111). Lederens 

fortolkning af hændelsen, trækker tråde tilbage til tidligere hændelsen, og fremkalder følelsen af 

at miste ”respekten” for beslutningen. Det er nødvendigt for meningsskabelse, at der er ”en god 

historie” for at skabe energi og handling (Hammer og Høpner 2014:111). Det skinner igennem, at 

lederen på baggrund af refleksion og tidligere erfaringer ikke føler, at der er respekt nok om det 

arbejde der udføres og at beslutningstagerne mangler indsigt, dermed virker hun ikke selv 

forandringsparat. Der er en grad af mistillid til beslutninger, der tages på makro niveau og 

forandring der planlægges i et topstyret perspektiv, beskrives af lederen som den sværeste 

forandring at komme i mål med. 

 

… jeg tror, den sværeste forandring at komme i mål med, det er jo den, der bliver 

pålagt én, hvor man ikke selv synes, at man har været spurgt til råds. Hvor det bare 

er sådan en SKAL; ”Du skal gøre det”, og hvis man så ikke kan se mening med det, 

så kan det være svært at få solgt den (I:6, S:9). 

 

Narrativet omkring ”det SKAL du gøre” kan være svært for mellemlederen at acceptere og endnu 

sværere at ”sælge” til medarbejderne, da det skaber et modsatrettet pres, både i lederen selv og i 

interaktionen mellem leder og medarbejdere. Da leder og medarbejdere kobles sammen gennem 

handlings og fortolkningsprocesser, har lederens handling betydning for den kollektive handling og 

meningsskabelse. Både fragmenterede og strukturerede narrativer kan i sådanne tilfælde bidrage 

negativt til forandringsparathed. Således fortæller lederen videre: 

 

”det tror jeg kan få rigtig mange til at slå bremsen i og sige: ”Hvad fanden har de nu 

fundet på”, ik’? ” (I:6, S:10). 
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Topstyrede forandringer skaber let spændingstilstande i organisationen, i form af modstand og kan 

også virke som afbrydelser af det kontinuerlige flow og har således betydning for meningsskabelse 

(Hammer og Høpner, 2014:109). Videre fortæller lederen om konsekvensen af, at der er mistillid 

og ubehagelige følelser koblet til meningsskabelse: 

 

”… så har man jo egentlig meget magt til at destruere noget, man er modstander af. 

Man kan jo bare lade være med at arbejde så hurtigt, som man ellers kunne” (I:6, 

S:10). 

 

Der ligger et magt element i, at have modstand mod det topledelsen præsenterer. Store 

spændinger fører til modstand, som kan have store konsekvenser for driften. I dette eksempel 

vises tilslutning til at have modstand, således peger tilslutningen i en anden retning end det 

ledelsen har i tankerne. Menneskers behov for at skabe mening, driver deres handlinger og 

mening vedligeholdes gennem handlinger. Modstand kan være betydningsfulgt for medarbejderne 

og en del af interaktionsmønstret, der dæmper en fælles angst for nye tiltag. Den fælles 

opgaveløsning kan være modsatrettet intentionen. 

 

Således udtrykker lederens og medarbejdernes handling ikke tilslutning til den tiltænkte intention, 

fortolkningsprocessen er negativ og interaktionsmønstre retter sig ikke mod målet. Handlinger og 

interaktionsmønstre kan være genstand for gentagelser og opmærksomhed, hvilket kan betyde, at 

leder og medarbejdere fastholder et særligt fokus, et særligt mønster, således at tilslutningen til 

det særlige fokus bliver styrket (Hernes og Bévort, 2018:56). Spændingen og dynamikken mellem 

det eksisterende og det nye, ses her som en modstand. Den måde interaktionsmønsteret udvikler 

sig på kan være negativt for organisationen. Der vises ikke tilslutning til processen og 

forandringsparathed opstår ikke.  

 

6.2.1 Respekt for processen går begge veje. 
 
Lederen udtaler sig således videre om topstyrede forandringstiltag: 

 

”Altså man skal føle, at det er seriøst, det er nogle, der har sat sig ind i ens arbejde, 

for ellers bliver det også sådan lidt en degradering af det man laver. Respekten for 

ens arbejde ryger måske lidt, hvis man bare tænker: ”Hvis de bare tror, vi bare kan”- 

et eller andet, så kan jeg jo ikke løse min opgave med samme høje kvalitet, som jeg 
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gerne vil. Altså hvordan kan de så bare sidde og beslutte det. Så føler man lidt, at 

man måske ikke helt bliver respekteret for det man laver” (I:6, S:11).  

 

At meningsskabelse tager udgangspunkt i identitet kommer her til udtryk i, at kvaliteten i arbejdet 

er på spil. Faglig stolthed og faglig identitet bliver til i interaktionen med andre. Hammer og 

Høpner skriver, at vi som mennesker har behov for et positivt og sammenhængende selvbillede 

(Hammer og Høpner 2014:98). Vores selvbillede er på spil i den opfattelse, at forandringen vil 

influere på kvaliteten af vores arbejde. Videre fortæller lederen: 

 

”Og tit er det jo også fordi, man ikke er ordentligt informeret om, hvad det er. Altså 

det der med, man forstår ikke, hvorfor det skal komme, og så er det jo en 

forsvarsmekanisme, at man så siger: ”Ej, det er også en dum ide”, for så behøver 

man ikke at forholde sig mere til det” (I:6, S:12). 

 

Manglende information om forandringen kan skabe mistillid til processen, og måske en form for 

angst hos den enkelte medarbejder, som skaber forsvar mod forandringen. Den enkeltes 

meningsskabelse kan påvirke interaktionsmønstre i både positiv og negativ retning, som lederen 

beskriver her: 

 

”Men hvis man får en god forklaring på det, så kan det godt være, man starter med 

at have modstand mod det, men så tænker man: ”Nårh, det kan jeg godt se” (I:6, 

S:12). 

 

Narrativet kan således bearbejdes af lederen ved, at hun får en forklaring, inden hun interagerer 

med medarbejderne. Interaktion og interaktionsmønstre er vigtige på alle niveauer i 

organisationen og af betydning for forandringsparathed.  

 

6.2.2 Forandring kan generere personlige trusler og dermed forsvarsmekanismer 
 
Mangel på forandringsparathed kan være forbundet med forsvarsmekanismer. For at beskytte sig 

selv fra den usikkerhed forandringen kan være forbundet med og som kan bunde i mangel på 

kompetencer eller på muligheder for at imødekomme forandringen gør, at interaktion mellem leder 

og medarbejder blive vanskelig og narrativer kan være svære at påvirke fra lederens side. Den 

loyalitet til ”toppen” som ledelse er forbundet med, kan gøre det sværere for lederen at skabe 
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interaktion med medarbejderne. Hvis medarbejderne føler sig truede af forandringen, kan de også 

føle sig truet af lederen og interaktion kan blive vanskelig. Lederen fortæller: 

 

”Og det bliver jo så meget tydeligt, når der kommer noget nyt. Altså og så kan man 

jo så tænke: ”Kan jeg så ikke blive der, hvis jeg ikke bliver ved med at være god til 

det”? Så der kommer på den måde, en personlig trussel – både for gruppen, men der 

kan også være den der personlige trussel. Eller man føler sig truet på sit job, fordi 

man kan blive bange for, at man fagligt ikke kan leve op til de krav, der er” (I:6, 

S:13).  

 

Organisationsforandringer kan være forbundet med angst for ikke, at leve op til det faglige niveau 

forandringen kræver og for ikke at være i stand til at udføre de ændrede opgaver korrekt eller 

tilfredsstillende. Organisationsforandringer kan være en trussel både for den enkelte og for 

gruppen af medarbejdere. Nye tiltag kan vække ubehagelige følelser, som for eksempel vrede, der 

kan opstå på grund af følelsesbaserede erindringer, der kan kobles til ubehagelige begivenheder, 

som kan vækkes til live igen i en ny situation (Hammer og Høpner, 2014:109). Afbrydelser af 

processer eller projekter kan i et retrospektivt perspektiv have en tæt sammenhæng til 

meningsskabelse og følelser.  

 

6.2.3 Lederens rolle og måder at opnå tilslutning på i et procesperspektiv. 
 
Hvilken opgave er det lederen står overfor? Weick udtaler, at vi forsøger at gøre vores oplevelser 

rationelle for os selv og andre i forsøget på at skabe mening. Det er en vigtig ledelsesopgave at 

skabe eller give mening til en situation. Den måde hvorpå lederen opfatter forandringen, har 

indflydelse på hendes narrativ omkring forandringen og på hvordan budskabet sendes og 

modtages hos medarbejderne, lederens attitude omkring et budskab og hendes støttende adfærd, 

har indflydelse på medarbejdernes forandringsparathed. Dermed har lederen selv en mulighed for 

at gøre noget for at fremme interaktionen med medarbejderne. Lederen fortæller videre:  

 

”– men hvis der kommer noget ovenfra, hvor jeg selv synes: ”Ja okay, det er måske 

ikke det fedeste”, så er det jo også sværere for mig at gå ud og sælge det til mine 

medarbejdere og få dem med – men hvis jeg synes: ”Ej, fed ide”, der er klart, så har 

jeg jo flere gode historier eller gode argumenter for, at de skal hoppe med på den” 

(I:6, S:9).  
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Gode argumenter og gode historier dukker op, når lederen synes forandringen er en god ide og 

hun bliver selv forandringsparat. Da interaktion mellem mennesker i grupper er meningsskabende, 

er det vigtigt at lederens egen forandringsparathed skinner igennem og påvirker det narrativ hun 

vælger at benytte i interaktionen med medarbejderne. På spørgsmålet om hvilken indflydelse det 

har på driften, at narrativet sælger budskabet og medarbejderne føler de har ”aktier” i 

forandringen siger lederen: 

 

”Fordi jeg vil vove at påstå, at jeg kan få dem til at gå meget, meget langt, hvis jeg 

får solgt det på den rigtige måde” […] ”Jamen, det tror jeg betyder meget, fordi jeg 

tror – altså hvis folk er interesserede i, at det her skal køre, og de kan se meningen 

med det, så er de også villige til at give noget mere af sig selv. Og lige skære måske 

5 minutter af frokostpausen eller lige springe en kaffepause over eller sådan noget, 

for det kører” (I:6, S:10). 

 

Måden hvorpå lederen og medarbejderne kan ser meningen med forandringen, har stor indflydelse 

på tilslutning og derved vil de gå et ekstra stykke for, at forandringen kan lykkes. Narrativet og 

den kollektive meningsskabelse er af stor betydning tilslutningsprocessen og for driften. Det er 

således vigtigt at lederen har fokus på at mening, udvikles, konsolideres og ændres. Dermed har 

lederen en mulighed for at påvirke interaktionen og den kollektive mening. 

 

6.2.4 Delkonklusion 2.  
 
Det fremgår af disse interview, at den sværeste forandring at komme i mål med er den som 

kommer oppefra, jo mere topstyret en forandring er, jo mindre forandringsparathed er der at 

spore hos lederen og jo større er ledelsesudfordringen. I disse situationer er lederen mindre åben 

for forandringen allerede fra starten. Lederen er udfordret og det er lederens egen 

forandringsparathed, der er på spil, fordi hun får associationer til tidligere forandringer, som kan 

udløse en negativ følelse. Lederens narrativer udtrykker i nogle tilfælde nærmest foragt for de 

topstyrede beslutninger, hvilket afspejler sig i interaktionen mellem leder og medarbejdere. Det 

antages, at topledelsen mangler respekt for det arbejde der udføres, hvilket kan forbindes med 

manglende indsigt i arbejdsgange eller opgaver der ønskes ændrede. Medarbejderne kan få en 

følelse af, at deres arbejde ikke anerkendes af topledelsen. 
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Ledelsesadfærd kan være af stor betydning for forandringsparathed. Lederens egen 

forandringsparathed og måden hvorpå narrativet konstrueres og ”sælges” har betydning for 

interaktionen mellem leder og medarbejder. Information om forandringen har stor indflydelse på, 

at lederens forandringsparathed opstår. Det kan være forbundet med store udfordringer for 

lederen at skabe tilslutning til forandring, hvis hun ikke selv er forandringsparat eller når 

forandringen kan skabe usikkerhed og udløse forsvarsmekanismer hos medarbejderne og dermed 

have negativ indflydelse på den interaktion, der kan føre til tilslutning hos medarbejderne.  

 

6.3 Delanalyse 3. Narrativer og meningsledelse 
 
Mellemlederens adfærd kan påvirke meningsskabelse og tilslutning på forskellige måder. Nogle 

ledere inddrager medarbejderne fra starten af processen, andre udvælger og vurderer 

forandringer først, nogle finder måder at perspektivere forandring på ved knytte dem sammen 

med andre perspektiver eller sammenligne med andre situationer, her kan patienternes perspektiv 

være afgørende for tilslutning. At skabe rammer for meningsskabelse omfatter ledelse. Uanset 

lederens handling vil medarbejderne skabe deres egen mening og måske ikke lige den som var 

tilsigtet (Weick, 1995:10 i Hammer og Høpner, 2014:92). I procesperspektivet følger man ikke 

bare en plan, der kan komme ”mange bump på vejen”, der betyder, at handlinger kan være 

uforudsigelige og tilmed modsatrettede, det lederen siger eller forventer. I det følgende vil der 

være eksempler på ledernes erfaringer med at skabe tilslutning. Det er mellemledernes muligheder 

og vilkår for meningsskabelse, der er i fokus. På spørgsmålet om hvordan mellemlederen bidrager 

til at skabe mening i forandringerne, svarer lederen: 

 

”Øh, italesættelse, øh måske også sætter nogle, ja hvad hedder det sådan lidt, øh 

kontraster til det. Eller siger, hvad er modstykket til det, hvis ikke vi gør det, hvad, 

hvor er vi så henne? Så man ligesom kan sige veje for og imod det her” (I:1, s:3). 

 

Ved at tale om kontraster eller modstykker til forandringen, kan lederen henlede opmærksomhed 

på alternative refleksioner hos medarbejderne. Det kan skabe andre ledetråde og associationer 

kan hentes fra andre hændelser i fortiden for derigennem at skabe mening. Lykkes det ikke 

lederen at skabe mening med opgaven, kan det medføre, at der ikke skabes den tilslutning, der er 

nødvendig for opgavens udførelse, en leder forklarer det således:  
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”Hvis det er en skal-opgave, og man ikke har dem med, så gør de det ikke. Så vil de 

sige, det gør jeg, men så vil de ikke gøre det, når det kommer til stykket. Så vil de 

ikke decideret modarbejde det, de vil bare ikke gøre tingene” (I:1, s:10). 

 

Lederen italesætter her, at hvis der ikke er tilslutning til opgaven, vil den ikke blive udført. Hvis det 

er en skal-opgave, altså en opgave der er politisk, regional eller organisatorisk besluttet, kan det 

kræve, at der arbejdes mere intenst, med narrativet, rammerne og ledelsesfilosofi for at få 

tilslutning. Det kan være enkelt at sige: ”Dette er en opgave, der skal gennemføres”, og 

umiddelbart kan medarbejderne sige: ”det gør jeg”, men hvis det ikke er en meningsskabende 

opgave for medarbejderne, udfører de ikke opgaven. 

 

Smircich og Morgan peger på, at der altid vil være spændinger i meningsskabelsesprocessen, når 

ledere definerer mening, vil der altid være nogen, der afviser, reagerer på eller ændrer på 

meningen (Hernes og Bévort 2018:90). Lederen italesætter det således: 

 

”Vi har noget på vores KPI-tavle, hvor det har været noget, der er besluttet, det skal 

vi gøre, og det har været rigtigt svært, og det er svært at komme i mål med” (I:1, s: 

4.). 

 

I denne forståelse er forandring en proces der starter oppefra, hvilket mellemlederen italesætter 

som en svær proces. I de fleste tilfælde skaber den proces, der starter oppefra flere spændinger, 

og kræver mere ledelse og energi, end den som starter nedefra. Mellemlederen fortsætter: 

 

”Ja. Fordi så lykkes man jo ikke med tingene alligevel, så det er nok lige så meget 

det med at finde ud af, ja hvis ikke de gør tingene, forstå hvorfor de ikke gør det” 

(I:1, s:10). 

 

For at få en forståelse af de bevægemønstre, der præger organisationen, som udvikles, 

konsolideres og ændres, er det vigtigt at lederen tager en timeout, for på den måde at reflektere 

og re-orientere sig. Hvis der ikke er tilslutning, handler det for lederen om at forstå hvorfor, ved at 

lytte til narrativerne og herigennem ændre på handlinger (Hammer og Høpner, 2014:179).  

Det videre forløb handler om at finde nye veje til målet gennem re-balancering og genfortolkning, 

for igen at sætte processen fri. Videre fortæller mellemlederen: 
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”Jamen, det kan måske godt være, vi skal genbesøge grundlaget for, hvorfor vi gør 

det her. Og simpelthen starte forfra… måske skal vi gøre det på en anden måde” 

(I:1, s:4.). 

 

Flere aspekter spiller ind på hvordan tilslutning til forandringsparathed skabes, det hænger 

sammen med den enkelte leders ledelsesstil, interaktion mellem leder og medarbejdere og den 

kultur der skabes og som hersker i en afdeling er opbygget over tid og den situerede ledelsesstil 

”in the making” bestemt af forholdene her og nu. Mellemlederen fortæller også, at det er vigtigt at 

have kunden/patienten med i de overvejelser, der danner grundlag for meningsskabelse: 

 

”Ja, altså vi har en målsætning, at nu skal patienterne alle sammen have en tid med 

hjem, det er et rigtig godt mål at have, men hvorfor? Altså har vi spurgt patienterne, 

om det er det, de ønsker?  Har vi spurgt om det? Giver det mening? ” (I:1, s: 4). 

 

At have en målsætning og tage en beslutning om at gennemføre en forandring kræver, at det er 

meningsskabende for medarbejderne og i dette tilfælde har kundens/patientens mening, 

betydning for medarbejdernes meningsskabelse og tilslutning. At besvare spørgsmålet hvorfor? 

kan være vigtigt for meningsskabelsen. Rammesætning bliver vigtig, idet rammerne hele tiden skal 

tilpasses forandringen for, at stabilitet bliver skabt. Derfor er det vigtigt, som det fremgår af 

interviewet, at mellemlederen også leder opad og fortæller, hvordan processen udfolder sig og 

hvorfor det ikke giver mening, da det ofte er på et højere ledelsesniveau at beslutningen er taget 

og rammerne kan ændres. 

 

6.3.1 Lederen en aktiv aktør 
 
Det foregående afsnit har omhandlet udfordringer med meningsskabelse i forandringer, der 

kommer oppefra.  I dette afsnit vil jeg belyse forandring i det perspektiv, at medarbejderne er 

initiativtagere eller medinddrages til forandring eller udvikling i procesperspektivet. Der må 

arbejdes på, at opgaven giver mening for dem, som skal udføre den. På spørgsmålet om hvordan 

der skabes følgeskab eller tilslutning, svarer lederen: 

 

”Jamen, jeg er jo en vigtig, en aktiv aktør og det vil jeg blive ved med at være. Fordi 

de forandringer, vi skal igennem, vil jo ikke komme til at ske, hvis ikke man får 

klinikerne, altså personalet med” (I:1, s:10). 
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Ledere har et særligt ansvar, men det betyder ikke, at de er udenfor processen, tværtimod er de 

selv en del af den proces, de skaber (Hernes og Bévort 2018:65). De narrative ideer bringes til live 

i lederens handlinger, i den måde lederen håndterer udfordringer på, opmærksomhedspunkter, 

talemåder og opgaveløsning (M, Schnoor 2009:30). Enactment ” at skabe i handling” kommer til 

live ved, at leder og medarbejdere sammen skaber forandring ved kontinuerligt at arbejde med 

tilslutning.  

 

Smircich og Morgan skriver (i Hernes og Bévort 2018:65), organisering handler om, at definere det 

der gøres. Selvom meningsskabelse er en kollektiv proces spiller lederen en central rolle. I 

Smircich og Morgans perspektiv handler lederskab om at bane vejen for meningsskabelse. Der kan 

etableres rammer for ledelse, men det er umuligt, at kende det nøjagtige udfald. Det at skabe 

rammer for meningsskabelse er centralt for organisering (Hernes og Bévort 2018:66). I 

nedenstående citat inviterer lederen til den sociale proces, det er at arbejde sig hen mod målet, 

altså den som udøves direkte af den enkelte leder.  

 

”Så kan det godt være, det er det, vi skal gøre, men om der kunne være en anden 

måde at gøre tingene på. Jeg vil sige målet er der stadigvæk, det er der, vi skal hen, 

men vejen derhen til, kunne vi gøre det anderledes?  Og så må de (medarbejderne) 

være aktive på banen i forhold til det. For eksempel med det… mener det også er 

god ledelse, at gå ind og erkende og sige, jamen jeg har ikke andre forslag til, 

hvordan vi kommer derhen. Det er mit bud på det. Men de må byde ind med nogle 

andre vinkler … hvis man ser noget andet” (I:1, s:11). 

 

Ledelse er en direkte form for rammesætning af meningsskabelse og består af den enkeltes evne 

til at skabe mening gennem interaktion og skabe tilslutning til narrativer. Lederen lægger det ud til 

medarbejderne at spille med, for at meningen kan skabes, og scenen skifter til, at medarbejderne 

inviteres til at begynde at arbejde nedefra og lade forandringen spire i organisationen lige som 

Rhizomet, der vokser og udvikler sig, er et synonym for organisering, brugt af organisationsforsker 

Robert Chia samt af Hernes og Bévort (2018). Det er et billede på, at man ikke kan forudsige, 

hvordan organisering udvikler sig, dens form bliver til undervejs.  

 

Procesledelse er et buttom-up perspektiv. Der er i flere interview eksempler på, hvordan 

medarbejderne finder nye veje at gå, når de gør det, bliver det tydeligt, hvordan begrebet 

enactment ”at skabe i handling” kommer til sin ret.  
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”… det er måske meget banalt et eller andet sted, men altså sådan noget med 

konsultationer, hvor vi sætter at patienten har haft én konsultation, og en 

sygeplejerske kommer og siger, kan vi køre den her som gruppekonsultation i stedet 

for? Fordi jeg siger, nu har jeg haft 4 patienter med intervallet på ½ time, og jeg 

siger det samme til alle 4 patienter. Kan vi ikke gøre noget andet?  Så vil jeg hellere 

have alle 4 patienter ind på 1 time, i stedet for jeg bruger 2 timer og siger det 

samme (I:1, s:8). 

 

Forandringsparathed tager udgangspunkt i medarbejderne selv, det er så lederen, der skal være 

parat til at se meningen og støtte op om det. Stadig kritisk for er det, det bedste for patienten? En 

del af processen er at turde at gå nye veje. Medarbejderne er medskabere af processen på den 

måde, at deres ideer skabes i handling. Medarbejderne selv italesætter forandring, udvikling og 

driftsoptimering, der giver mening for dem.  

 

6.3.2.Delkonklusion 3. 
 
Udvikling af narrativer i interaktion, afprøvninger af nye metoder, involvering af medarbejdere. 

Ledelsesadfærd kan være meget forskellig fra leder til leder. Det kritiske blik på, ”om forandringen 

er noget for mig” og hvordan forandringen påvirker min hverdag, samt evnen til at se muligheder 

og lysten til at være med, er i procesperspektivet afgørende for forandringsparathed. Ved at 

arbejde med modsætninger kan alternative elementer fra fortiden fremhæves for at 

meningsskabelse vil relateres til noget positivt og skabe forandringsparathed. 

 

På spørgsmålet om forandringsparathed har indflydelse på driften, må svaret være ja, det har det. 

top-down processen er langt vanskeligere og mere tidskrævende at arbejde med og stiller store 

krav til lederen, både til den måde lederen arbejder med processen og inddrager medarbejderne, 

men også i forhold til at se og opdage, hvis en forandring ikke lykkes. At have redskaber til at 

gennemgå processen med at skabe mening og få tilslutning er en løbende proces.  

 

Bottom-up processen, er anderledes energifyldt og flydende og netop med til at bidrage til et godt 

arbejdsmiljø, idet medarbejderne har medindflydelse på processerne, føler sig hørt og set og 

udvikler sig i takt med opgaver og muligheder. Forandringsparathed må ses som en proces mellem 

et top-down perspektiv og et bottom-up perspektiv. Processen består i, at skabe mening der kan 

vende et top-down perspektiv til et bottom-up perspektiv ved, at lederen inddrager medarbejderne 
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i processen. Det er ikke enkelt, men der er ingen tvivl om, at involvering er vejen frem. 

Forandringsparathed kan altså ses i et enactment perspektiv som kontinuerlige organisatoriske 

handlingsprocesser, der finder sted når organisationsmedlemmerne ser muligheder og opgaver og 

når meningsskabelse er en social og kontinuerlig proces i organisationen, hvor lederen også er i 

stand til at forhandle meningsskabelse opad i sin ledelse. Tilslutning kan dog have forskellig styrke 

og opgaver kan løses med forskellig intensitet. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 2.  Illustrere den proces det er, at involvere medarbejderne så også topstyrede forandringer 

kan ske i et procesorienteret perspektiv.  

 
 

6.4 Delanalyse 4. Hvad bidrager til opfyldelse af visionen. 
 
I det følgende afsnit vil der være eksempler på elementer, der er fremmende for meningsskabelse 

og tilslutning til forandringsparathed. 

 

 

I buttom-up perspektivet

Rhizom spirer og udfolder sig emergent. 

Kræver ledelsesmessig opbakning og indsigt i 
arbejdsopgaver.

I top-down perspektiv kræver arbejdet med 
meningsskabelse, omkring en skal-opgave, et  tæt 

samarbejde mellem leder og medarbejder.  
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6.4.1 Involvering, anerkendelse og kompetenceudvikling 
 
Organisationsprocesser omfatter tusindvis af handlinger. Der er en handling, der refereres til igen 

og igen, det er ”involvering af medarbejderne”. Det kan være i beslutningsprocesser, afprøvninger 

eller blot en involvering i eller et fokus på, hvad den enkelte medarbejder brænder for.  

Om betydningen af involvering siger en mellemleder: 

 

”…, altså det er noget, vi skal arbejde hen imod, er der nogen, der har lyst til at, 

prøve det af engang? Og det er der nogen, der tilkendegiver positivt, så de er. Så jeg 

vil sige, når vi spørger lidt med nogle nye forandringer, selvfølgelig kan man sige, 

jamen er det valgfrit? Kan man bare være med i en periode og teste noget af? ” (I:1, 

S: 5). 

 

Hvordan involveres medarbejderne i noget der kan føre til en forandring? Hvor kommer tiltag fra? 

Er der valgfrihed?  Det har stor betydning, hvordan en mulig forandring præsenteres. I dette 

tilfælde handler forandringen om etablering af aftenkonsultation. Behovet kommer fra 

omgivelserne, hvor man for at imødekomme borgernes behov, gerne vil forsøge sig med et tiltag 

som aftenkonsultationer i ambulatoriet. Det betyder, at medarbejderne skal forlænge eller ændre 

deres arbejdstid. Idet man involverer medarbejderne, spørger ind til om, det er noget ”de vil 

forsøge sig med”, kan man få en positiv tilkendegivelse, en tilslutning til forandringsparathed og 

dermed en positiv interaktion, der kan brede sig ud til andre medarbejdere. Det er en stor forskel 

til alternativet ”bare at indføre noget nyt”. Altså formuleringen af, at det omkringliggende 

samfund, borgere og patienter har brug for kontakt med sundhedsvæsenet på forskellige tider af 

døgnet, tider der harmonerer bedre med den enkeltes arbejde, familie og fritid, kan jo også tale 

ind i medarbejdernes egen situation. Det er således den verbale handling fra lederen om det 

omkringliggende samfunds behov, der ligger til grund for individuel forståelse, mens interaktion er 

en forudsætning for fælles skabelse af mening. Således skabes mening gennem interaktion mellem 

leder, medarbejder og samfund. Altså en handling fra leder til medarbejder, som reagerer på 

denne handling, som giver anledning til respons. I dette tilfælde positiv respons, hvilket viser, at 

der er tilslutning til processen (Hernes og Bévort, 2018:55-56). Dette fører til forandringsparathed 

og en afprøvning af ”hvad betyder dette for mig”, samtidig en redefinering af fortiden, der giver 

mening i fremtiden. Processen er dog ikke slut og tilslutning handler om afprøvning. Det vil således 

vise sig, om der er tilslutning fra samfundet omkring handlingen. Borgerne kan tilslutte sig ved at 

benytte sig af det nye tiltag. Der vil således være flere parametre, der influerer på, om der er 
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tilslutning til permanent forandring. Der kan også være økonomiske rammer, der spiller ind på 

processen og en godkendelse og tilslutning i et bottom-up perspektiv fra medarbejdere og leder til 

topledelse.  

                                                       

                                           

Figur 3. Involvering kan være indikator for om der er forandringsparathed. 
 
En anden mellemleder fortæller, hvordan hun forsøger, at få det bedste ud af medarbejderne, ved 

at arbejde med deres kompetencer, for derigennem at få hver enkelt medarbejder bedre rustet til 

forandring på forskellige områder og i forskellige situationer. En leder fortæller: 

 

Så jeg synes faktisk, det er interessant, at få det bedste ud af den enkelte 

medarbejder. Fordi jeg tror, at det giver enormt meget mere arbejdsglæde, hvis man 

lander lidt i den hat, eller pulje eller hvad man skal sige, hvor man også kan løfte 

opgaven. Så det synes jeg faktisk, det er det, jeg rigtig godt kan lide ved at være 

personaleleder. Det er at kompetenceudvikle medarbejderne (I:5, s:2).  

 

Anerkendelse og involvering kan føre til at medarbejderen bliver forandringsparat. Hun fortæller 

videre: 

”… for det første så tror jeg, man får nogle meget mere engagerede medarbejdere. 

Jeg kan bare gå til mig selv, altså hvis der er nogen, der siger til mig: ”Kunne du 

have en god ide til et eller andet”? Og jeg så siger: ”Jamen vi kunne gøre sådan og 

sådan”, og man så drager mig med ind i det, så bliver jeg enormt engageret, og 

tænker: ”Vi kan godt lige lidt mere” og sådan noget. Så jeg tror for det første, at 

man får meget mere ud af den enkelte medarbejder, og mere glæde og mere trivsel” 

(I:5, S:2). 

Medarbejderen

Hvad betyder 
dette for mig?

Rammer

Ledelse, ressourcer, 
Narrativer

Borgeren

Er der et reelt 
behov?
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Ved at bruge sig selv som eksempel, forsøger mellemlederen at skabe engagerede medarbejdere 

gennem involvering. På denne måde kan mønstre af interaktioner skabes, fordi aktørerne tilslutter 

sig selve processen forandringsparathed. Narrativerne fortæller os noget om, hvorfor vi gør, som 

vi gør, resultatet af disse handlinger fører også til arbejdsglæde. Det er alle de små interaktioner, 

der kontinuerligt er med til at skabe tilblivelse. Ifølge Boje ((1991) i Hernes og Bévort, 2018:80), 

bruger lederen historien til at rammesætte meningsskabelse, og samtidigt skabe stabilitet. I dette 

perspektiv bliver forandringsparathed noget glædeligt og energifyldt, hvor medarbejdernes 

ressourcer og kompetencer sættes i spil. På spørgsmålet om hvordan tilslutning til 

forandringsparathed påvirker driften, taler lederen om at vende negativ energi til positiv energi 

ved medinddragelse af medarbejderne: 

 

”Der er enormt meget energi der godt nok, men det er jo negativ energi, og al den 

energi er der jo, nu er den bare blevet, nu er den jo gået over til, at folk de siger: 

”Må jeg ikke være med til det her projekt – og kunne vi ikke lave et projekt om det 

her”? Så jeg tror bestemt, på den måde kommer det til at påvirke driften” (I:5, S:2). 

 

Engagement bygger på handlinger som medinddragelse, ansvar og medbestemmelse og bidrager 

til medarbejdernes glæde og trivsel. Herudover tales der om at ”vi kan godt lidt mere”, hvilket 

bidrager positivt til driften. Der tales desuden ind i, at forandring bidrager til trivsel, man skal bare 

tænke sig om, når man forandrer. Enactment ”at skabe i handling” er en forudsætning for 

procesperspektivet, da organisationsmedlemmernes aktive rolle i at definere, give mening til, og 

påvirke kontekst, er af grundlæggende betydning i procesperspektivet (Hernes og Weick, 2007 i 

Kristoffersen og Flensted-Jensen 2016:65). Handling går forud for erkendelse og skaber mening, 

den konstante bevægelse gør, at det ikke er forandringsprocesser der er interessante, men 

forandringer skabes gennem projekter, vækst og udvikling. Det handler således om, at den kultur 

leder og medarbejdere skaber sammen går i retning af meningsskabelse i de forskellige projekter. 

Her går kompetenceudvikling og forandringsparathed hånd i hånd og får energien til at stige hos 

både medarbejder og leder. Bass (1990) kalder dette for transformationsledelse. Lederen skaber 

visioner, har høje forventninger, behandler medarbejderne individuelt, giver personlig 

opmærksomhed og rådgivning. Succeser og glæde præger historierne. Fortællinger skaber en 

social verden i organisationer, hvor der kan ligge muligheder og begrænsninger. Mellemlederne 

udtrykker optimisme, begejstring og handlekraft i disse historier, hvilket er af grundlæggende 

betydning. Enactment processer i kontinuerlig tilblivelse, er af grundlæggende betydning for, at 

give mening til og påvirke kontekst (Kristoffersen og Flensted –Jensen 2016).  
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6.4.3 Husk også ”den gode historie” 
 
Medarbejderne konstruerer selv narrativet og spreder budskabet om forandringen ved at fortælle 

”den gode historie”. Lederen bruger interaktionen til at udvikle narrativet gennem meningsledelse 

og skabe tilslutning gennem interaktionen medarbejderne imellem: 

 

”… så det brugte jeg faktisk også, ikke fordi de skulle være sådan nogle stikkere, 

men jeg brugte det faktisk til også at sige: ”Husk nu at fortælle den gode historie”. 

Og så oplevede jeg faktisk lige så langsomt, at der var jo flere og flere, der tænkte: 

”Okay, hun syntes også, det var en god ide, jamen det synes jeg faktisk også” – og 

så turde de sige det højt” (I:5, S:5). 

 

Narrativet kan ændres, så de mennesker, der er centrale i at definere mening i gruppen, vil 

fremstå som ledere, fordi de er i stand til at definere oplevelser og forståelse på en sådan måde, 

at det bliver et grundlag for fælles indsats. På den måde medvirker den enkelte medarbejders 

handling både til at definere og ændre betydningen af visse situationer gennem narrativerne 

(Hernes og Bévor 2018:65). 

 

6.4.4 Delkonklusion 4. 
 
I procesperspektivet bliver forandringsparathed et mål i sig selv. Interaktion mellem leder og 

medarbejdere, i form af involvering, anerkendelse, kompetenceudvikling, ansvar og 

medbestemmelse bidrager positivt til forandringsparathed. Forandringsparathed må i 

procesperspektivet ses som en nødvendighed, for at tilslutning til processer kan foregå og bidrage 

til kontinuerlig tilblivelse. Skabelse af arbejdsglæde hænger sammen med fællesskaber på tværs af 

arbejdsgrupper. Interaktionsprocessen i arbejdsgrupper bidrager til muligheden for at blive til 

noget sammen. Det forklarer, hvorfor interaktioner fortsættes. Ved at fortsætte, vises der 

tilslutning til selve processen (Hernes og Bévort 2018:56).  

  

Topstyrede forandringer kræver i et procesperspektiv at blive nedbrudt, omformulerede og sat ind 

i forskellige kontekster, forskellige steder i organisationen. De kræver ikke samme behandling alle 

steder, de kræver at de sættes ind i den kontekst, hvori de skal bruges. Det betyder, at mål og 

visioner kommer i centrum for processer. Da procesperspektivet er et bottom-up perspektiv, er det 

lederens største opgave at gøre medarbejderne forandringsparate således, at de er parate til via 

deres kompetencer, at tage ansvar for at processer og organisering sker nedefra, selvom mål og 
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visioner er topstyrede. Mellemlederens fokus er rettet mod at arbejde på det, der er svært og på 

at opnå stabilitet i en kaotisk hverdag. Involvering, kompetenceudvikling, medbestemmelse og 

ansvar kan skabe parathed, til at gå ind i processer af kontinuerlig tilblivelse. 

 

 

 

 

    

 

 
 
 

 
 

 

Figur 4. Figuren viser, at kontinuerlig forandring lykkes bedst, hvis forandringsparathed ligger i 

interaktionsmønstrene og på den måde bliver en del af meningsskabelsesprocessen. 

Udviklet frit efter Hernes og Bévort (2018). 
 
 

6.5 Delanalyse 5 – Organisering der udfordrer meningsskabelse og tilslutning til 
forandring. 
 
De interviewede mellemledere kommer fra et bredt udsnit af afdelinger på hospitalet, fokus på 

visionen skal understøtte at SUH fortsat udvikler sig i den ønskede retning, uanset hvor i 

organisationen man befinder sig. Ved sammenligning af narrativer fra ledere i afdelinger, der kun 

er aktive i dagtimerne og ledere fra afdelinger med døgnfunktion, kommer det i interviewene til 

udtryk, at interaktion mellem leder og medarbejdere kan være udfordret af organisering. Andre 

udfordringer kommer på tale i afsnit hvor lederen har ledelsen af forskellige faggrupper eller hvor 

tværfaglige grupper med forskellig ledelse samarbejder. Det følgende udsagn fortæller om 

hvordan organisering kan skabe udfordringer for meningsskabelse i forskellige afsnit. 

 

Forandrings
parathed 

Forandrings
parathed 
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6.5.1. Dag - vs. Døgnafsnit 
 
En leder der er skiftet fra at være i sengeafsnit til, at være leder i et ambulatorie udtaler: 

 

”… jeg har mere tid til at varetage de administrative opgaver og tid til at gå ind i de 

faglige diskussioner med personalet. Og der kan jeg se fra at gå fra et sengeafsnit til 

et ambulatorie, det giver større mulighed, for at drive den faglige udvikling. Ja, det er 

sådan lidt, når man har været på et sengeafsnit… altså 24/7, uanset hvad ugedag, 

det var, øhm så er det noget andet at komme i et ambulatorium” (I:2, s:2). 

 

Da faglig udvikling er et element i forandringsparathed, er det af afgørende betydning, at 

mulighederne for faglig sparring er til stede i afdelingen. I afdelinger hvor alle medarbejdere 

møder ind om morgenen, planlægger dagens program og har mulighed for at interagere om 

udfordringer og muligheder i løbet af dagen, giver lederen udtryk for, at interaktion, 

interaktionsmønstre og fælles meningsskabelse er en stor del af hverdagen.  

 

I døgnafsnit har interaktionsprocesser mellem medarbejdere og mellem medarbejdere og leder 

andre vilkår. Narrativer fra ledere med erfaring fra forskellige afsnit, er interessante i denne 

sammenhæng, da de giver udtryk for forskelle, i de muligheder der er for interaktion. En leder fra 

et døgnafsnit giver her udtryk for sin frustration over, at hendes budskaber ikke nå ud til alle 

medarbejdere: 

 

”… når jeg syntes, jeg havde sagt det SÅ mange gange, så var der stadig nogle, der 

sagde: ”Det har du da aldrig sagt”. Jo, jeg har så sagt det i 14 dage, 20 gange om 

dagen, men du har så ikke været der, ik’? Altså, så det der med ikke at kunne brede 

budskabet, ja, jeg tror, det var det sværeste” (I:3, S:5). 

 

Det er vanskeligt at kommunikere i en afdeling, hvor alle medarbejdere ikke er tilstede i de fora 

hvor der kommunikeres, informeres og narrativer deles. En leder der skiftet fra akutafdeling til 

dagkirurgi udtaler: 

 

”Det var meget sværere, da jeg var i Akutafdelingen, der kunne man aldrig fange 

dem samtidig […] folk kunne heller ikke komme alle sammen til personalemøde, fordi 

der var aften, nat og weekend, og alle var alle mulige steder” (I:3, s. 5). 
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I døgnafsnit kan det være vanskeligt for medarbejderne at deltage i personalemøder, teammøder, 

undervisning mm. hvilket gør kommunikation mellem leder og medarbejdere svær. Det kan være 

et problem for lederen, ikke at være i stand til at interagere med alle medarbejdere samtidig og 

”sprede budskabet”. Samtidig kan medarbejderne få følelsen af ikke at modtage information og de 

kan føle, at de ikke er en del af interaktionen. Det kan gøre dem passive, uengagerede og 

irriterede. Manglende deltagelse i møder, kan betyde flere ting. Fremmøde er ikke en mulighed for 

alle, nogen er på arbejde, andre har fri. Umiddelbart viser de udeblivende ikke accept af og 

tilslutning til møderne og de har ikke mulighed for at bakke op om forestående begivenheder, 

forandringer eller strategier (Hernes et al 2015:134). Manglende deltagelse i møder, kan føre til 

manglende tilslutning som et gentagende mønster. Der skabes ikke forpligtelse og tilslutning til 

den interaktive proces. På denne måde kan medarbejdere generere deres egne dynamikker og 

fremmøde til events kan blive noget, der generelt ikke er tilslutning til (Hernes og Bévort 2018:47). 

Overordnet kan kommunikation, information, events og samarbejder finde sted i afdelingen og 

være både gentagne, strukturerede og målrettede. Men den fælles interaktion der skal føre til 

tilslutning, kollektive narrativer og meningsskabelse kan udeblive. Det vil for mange medarbejdere 

betyde manglende interaktion og stille dem i en situation, hvor de kun får brudstykker af 

helheden. Medarbejderne har svært ved at se helheden, fordi de mangler nogle brikker, i det store 

billede, for at føle engagement, tilknytning og tilslutning. Dette er et problem for både leder og 

medarbejdere. 

 

6.5.2 Tværfaglig ledelse 
 
Omkring ledelse af forskellige faggrupper udtaler en mellemleder på spørgsmålet om, hvor 

forandringsparathed bedst lykkes: 

 

Dem, som kun kræver en monofaglig gruppe. Lige så snart, det begynder at gå på 

tværs, så er det sateme svært. Altså og især, hvis det er faggrupper, jeg ikke har 

ledelsen over […] lige så snart det bliver tværfagligt, så er det sværere. Og lige så 

snart, det bliver noget med noget kultur, jamen så er det helt håbløst jo. Det er 

virkelig tungt, at få folks tankegang, få vendt i en anden retning (I:3, s:5). 

 

På områder hvor forskellige faggrupper med forskellig ledelse arbejder sammen, kan 

forandringsparathed være en udfordring, fordi ledere og medarbejdere som tidligere nævnt, 

vurderer forandringen ud fra ”hvad betyder det for mig i min hverdag? ”. Ledelsesadfærd, kultur 
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og formidlingen af forandringen kan være forskellig til de enkelte grupper, og kan opfattes 

forskelligt. Dermed kan meningsskabelsen og tilslutning til forandringen være forskellig, hvilket 

kan påvirke det tværfaglige samarbejde, når interaktion sker i et samlet felt, og der kan opstå 

uenigheder. Der vil være stor sandsynlighed for at tilslutningen, i det samlede felt kan blive svag 

eller variere meget, da fremdrift sikres ved, at mennesker reagerer på hinandens handlinger. Hvis 

handlingerne er meget forskellige, udvikles ikke nødvendigvis mønstre der er fremmende for drift, 

arbejdsmiljø og arbejdsglæde. 

 

6.5.3 Delkonklusion 5. 
 
Der er store forskelle i de udfordringer, der er omkring tilslutning til forandringsparathed i 

forskellige afsnit. Forandringsparathed lykkes bedst, hvis projekter hele tiden italesættes og der 

fokuseres på begivenheden på forskellige måder, ved events, workshops, undervisning og 

fællesmøder (T. Hernes et al 2015:134).  

 

I døgnafsnit kan mangel på deltagelse ved ”connected events” betyde, at forandringsparathed kan 

være vanskeligere at opnå på grund af mangel på kommunikation, information, undervisning med 

mere. Det behøver dog ikke at betyde, at der er mangel på sammenhængende aktiviteter, men 

muligheden for deltagelse, kan være begrænset for den enkelte medarbejder.  

 

Visioner og mål gælder hele hospitalet, men mulighederne for at lede og komme i mål med 

forandringer og mulighederne for at interaktionsmønstre fører til forandringsparathed er meget 

forskellige. Det vil sige, at organisering spiller en væsentlig rolle for, at vi har en struktur der tager 

højde for forandringsparathed.  

7. Diskussion 
 
Jeg har i metodeafsnit redegjort for min forskningstilgang. Jeg vil starte med at diskutere valg af 

metoder, teori og analyse tilgang, hvorefter jeg vil diskutere hovedpointerne i min analyse. 

 

7.1 Diskussion af metoder 
 
Jeg har valgt at indhente empiri via semistrukturerede interview. Jeg finder metoden anvendelig i 

min jagt på at skaffe materiale til at analysere narrativer, der kan fortælle om meningsskabelse og 

tilslutning til forandringsparathed i organisationen. Til trods for litteratursøgning omkring interview 
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og interviewteknikker, spiller min sparsomme erfaring med interview en afgørende rolle, for 

udførelsen og kvaliteten af interview. Kombinationen af den narrative metode og Karl Tomms 

metode, har ikke haft den effekt og givet de muligheder jeg havde håbet. Jeg havde fra starten 

langt flere spørgsmål end intentionen er med den semistrukturerede interviewmetode (Bilag 1). 

Efter tredje interview med mellemledere, ændrede jeg min spørgeguide (Bilag 2), til kun at 

indeholde indledende spørgsmål samt de 4 hovedspørgsmål og derefter undersøge de ledetråde 

jeg opfanger. Der kom langt bedre forløb i interviewene og bedre og mere dybtgående interview 

ud af det. Det betyder ikke at de tidlige interview ikke er anvendelige, der er også her mange 

vigtige pointer, de er bare ikke helt så metodenære, hvilket har givet mig en del udfordringer og i 

dette tilfælde gør metoden mindre valid. Jeg kan se ved gennemgang af de transskriberede 

interview, at der mangler stringens i min søgen efter ledetråde og forfølgelse af disse. For at 

komme mere i dybden med interviewene, kunne jeg have interesseret mig mere for de 

retrospektive ledetråde, der begrunder informanternes narrativer. Jeg har valgt udelukkende at 

udføre undersøgelsen på mellemlederniveau, da mit fokus var på min egen læring og udvikling ud 

fra den forstående forskningsmetode. Jeg har interviewet bredt i mellemlederlaget i 

organisationen, og har hermed fået et varieret felt af narrativer, der giver analysen bredde.  

 

7.2 Diskussion af teori 
 
Jeg har fundet meningsskabelses teorien og det kontinuerlige perspektiv interessant og 

anvendeligt til at beskrive de muligheder og udfordringer der er for forandringsparathed i et 

procesorienteret perspektiv. Jeg mener, at teorien rummer den kompleksitet der ligger i 

organisationen. Det teoretiske begrebsapparat er omfattende og komplekst. Forandringsteori har 

dog også fyldt en væsentlig del projektet.  

 

7.3 Diskussion af analyse 
 
Jeg forfølger ledetråde, men jeg tematiserer også i enkelte tilfælde i analysen, idet jeg har brug 

for forskellige perspektiver på nogle af de emner der behandles for, at få et nuanceret billede af 

muligheder eller udfordringer for forandringsparathed. Det har været nødvendigt i forhold til at 

definere forandringsparathed og organisering at se på tværs af interview og tematisere, for at få 

et bredt indtryk af respondenternes meningsskabelse omkring disse specifikke begreber. Det er 

også begreber jeg har spurgt ind til i alle interview, da det er centralt i projektet. 
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7.4 Diskussion overordnet 
 
Selvom jeg i projektet ser kontinuerlig forandring i et bottom-up perspektiv, sker forandringer 

fortsat også i et top-down perspektiv. Forandringsparathed må ses i et organisatorisk perspektiv, 

som vedrører forandringer både på makro -og mikro niveau. At skelne mellem de episodiske og 

kontinuerlige forandringer som i Weicks (Weick & Quinn 1999) perspektiv er ikke længere nok. En 

af udfordringerne for topstyrede forandringer er, at ledere og medarbejdere ikke oplever at 

topledelsen har respekt for og indsigt i, hvad der foregår på mikro niveau. Denne opfattelse er 

integreret i ledere og medarbejderes interaktionsmønstre. 

 

Forandringsparathed kan være en udfordring både for ledere og medarbejdere, men er langt fra 

kun noget, der kan tilegnes den enkelte medarbejder som det fremgår af visionen, interaktions- 

mønstre og fælles meningsskabelse er af afgørende betydning for tilslutning til forandrings- 

parathed. Forandringsparathed kan nok bedst betegnes som et kollektivt mindset i perspektivet af 

kontinuerlig forandring, hvor forandring bydes velkommen, men med et kritisk syn på ”hvad 

betyder det for mig i min hverdag? ” og et kritisk syn på de rammer der stilles til rådighed.  

 

Det er i interaktionen mellem topledelse, mellemledere og medarbejdere at muligheder og 

udfordringer for forandringsparathed opstår. Ser jeg på meningsskabelsens elementer, vil det 

være ønskeligt at forandringsparathed forankres i interaktionsmønstrene som en del af den 

kontinuitet som rhisomet er et billede på, dermed vil forandringsparathed være fremvoksende i 

takt med, at opgaver og muligheder opstår. 

  

I den offentlige sektor sker forandring som en blanding af topstyrede og kontinuerlige 

forandringer, der som udgangspunkt foregår på micro niveau. Jeg mener ikke, at topstyrede 

forandringer kan eller skal undgås og som det er bevist den seneste tid, kan der være behov for 

store topstyrede forandringer, der udmønter sig fra dag til dag i et procesorienteret perspektiv. 

Nye talemåder som ”vi lægger skinnerne mens toget kører” eller ”vi bygger skibet, mens vi sejler”, 

kan være udtryk for den hastighed, hvormed forandringer sker i dag ” in the making” der er ikke 

længere den samme tid til forberedelse og planlægning, derfor er kontinuerlig kompetence 

udvikling en afgørende faktor for at ledere og medarbejderne har redskaber, der kan underbygge 

denne udvikling. Topstyrede forandringer sker ikke længere på sammen måde som tidligere 

gennem målrettet forberedelse og vi kommer ikke tilbage til den stabilitet, vi havde før. 
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Topstyrede forandringer sker gennem kontinuerlige processer, hvor der via målsætning og visioner 

stilles krav til at ledere og medarbejdere sammen, på et fælles og tværfagligt niveau, byder ind 

med de kompetencer, de i fællesskab råder over for, at forandring kan lykkes.  

 

Så den forandringsparathed der efterlyses, stiller krav til medarbejderne om at involvere sig, at 

være i besiddelse af og bruge deres ekspertviden og erfaring, for fra mikro niveau, hvor alt er i 

bevægelse og kaos, til at opbygge og styre organisationen frem til, at kunne varetage de samlede 

opgaver, der har brug for at blive løst, det er forandringsparathed i den offentlige sektor i dag. Der 

stilles således store krav til arbejdsstyrken om at samarbejde, involvering og kompetenceudvikling 

sker kontinuerligt for, at vi som organisation kan leve op til de krav, der stilles fra det 

omkringliggende samfund. Forandringsparathed bliver således et mål i sig selv både for ledere og 

medarbejdere. 

 

I de narrativer jeg har beskæftiger mig med, har mellemledere og medarbejdere meget forskellige 

muligheder for interaktion. Interaktionsmønstre er forskellige og påvirker kulturen i den enkelte 

afdeling. Ledelsesstruktur og ledelsesfilosofi er ofte indlejret i kultur, derfor er det meget 

individuelt, hvordan tilslutning kan ske, og hvordan forandringsparathed er indlejret i 

interaktionsmønstre. Mellemlederen har en væsentlig rolle i at skabe forandringsparate 

medarbejdere, men det er vigtigt, at der er spillerum for tilpasning til kultur og mulighed for at 

lokale interaktionsmønstre kan udfolde sig.  

 

 

8. Konklusion 
  

Er forandringsparathed, at have lysten til at prøve noget nyt? Ja, det er det på mange måder, men 

mange faktorer har indflydelse på hvordan lysten til at prøve noget nyt skabes hos mellemledere 

og medarbejdere. På baggrund af min analyse af den indhentede empiri kan jeg konkludere, at 

visionen der omhandler skabelse af forandringsparate medarbejdere, et attraktivt arbejdsmiljø og 

prioritering af kompetenceudvikling, hænger godt sammen i procesperspektivet og perspektivet af 

kontinuerlig forandring. Mulighederne for skabelse af forandringsparate medarbejdere, kobles til 

hinanden i et bottom-up perspektiv og forandring bygger på enactment begrebet, idet opgaver og 

muligheder viser sig ”in the making”. Her involverer medarbejderne sig i de opgaver og 

muligheder, de finder meningsskabende både for driften, for patienterne og for deres egen 
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udvikling og læring, hvilket bidrager til arbejdsglæde. På denne måde kobles flere elementer i 

visionen ” Sygehuset er en attraktiv arbejdsplads” sig til hinanden og giver mening. Opbygning af 

forandringsparathed, sker gennem kontinuerlig kompetenceudvikling, kontinuerlig involvering af 

medarbejderne og i kontinuerlig skabelse af narrativer der påvirker interaktion og 

interaktionsmønstre i menings- skabelses processen og peger i retning af en konstruktiv proces 

med positiv indflydelse på drift.  

 

Interaktion og interaktionsmønstre er dog yderst påvirkede af meningsskabelsen i det 

retrospektive perspektiv på topstyrede forandringer, hvilket har en meget negativ effekt på 

narrativerne og skaber udfordringer, idet spændinger let opstår og påvirker både arbejdsmiljø og 

drift i negativ retning. Udfordringen ved dette er blandt andet, at topstyrede forandringerne 

afbryder det kontinuerlige flow, hvormed følelser opstår, hvilket har betydning for 

meningsskabelse på både leder og medarbejder niveau. De store spændinger der er forbundet 

med topstyrede forandringer er en udfordring for, at forandringsparathed kan opstå. Både 

lederens og medarbejdernes interaktionsmønstre og narrativer kan således være forbundet med 

stor magt og have meget stor indflydelse på driften. Graden af forandringsparathed kan således 

være svingende alt efter hvilket fokus, der er i narrativerne, på den måde kan driften påvirkes i 

positiv eller negativ retning.  

 

Information og kommunikation spiller en afgørende rolle for forandringsparathed. Vedvarende 

italesættelse er afgørende for at forandring lykkes og implementeres. Meningsskabelse og 

tilslutning til forandring er hele tiden til forhandling, derfor må der løbende være fokus på de 

narrativer og den meningsskabelse der er forbundet med forandring. 

9. Perspektivering 
 
Projektet kunne være suppleret med mere teori om koblingen mellem fortid, nutid og fremtid og 

skabelse af nye organisatoriske narrativer, der tager højde for spændingerne mellem de 

topstyrede beslutninger og forandringer i procesperspektivet. Jeg kunne retrospektivt set, i mine 

interview, have spurgt mere ind til koblingen mellem de retrospektive ledetråde og nutidens 

meningsskabelse om topstyrede forandringer. Fremadrettet vil jeg have mere fokus på, hvordan 

narrativer kobler fortid og fremtid sammen på en ny måde så narrativerne i forhold til topstyrede 

forandringer, giver bedre vilkår for forandringsparathed i nutiden.   
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Jeg oplever, at der er forandringer på vej i dialogen mellem topstyrelsen og mellemlederne. Nye 

veje for interaktion er fremvoksende, idet både sygehusledelse og region er begyndt at række ud 

efter mellemlederne med ønske om at komme i dialog (Bilag 9+10). Samtidig er nye veje for 

interaktionsmønstre og skabelse af narrativer hos medarbejderne blevet stærkere i form af 

dialoger i grupper på sociale medier. Her kan interaktionen mellem leder og medarbejdere have 

trange kår, idet lederen ikke nødvendigvis er en del af interaktionen. Det kan være meget 

magtfulgt når medarbejderne indtager denne position. 

10. Min egen læring. 
 

Fra at være frustreret over at der i visionen for fremtidens sundhedsvæsen blev stillet vældig store 

krav til ledere og medarbejdere, har jeg nu fået blik for den sammenhæng, der er mellem de krav 

der stilles i visionerne og kontinuerlig forandring i procesperspektivet. Når jeg stiller de samme 

spørgsmål igen, som jeg stillede i indledningen; hvordan finder jeg min egen identitet som leder i 

en kompleks og forandret hverdag og hvordan bevarer jeg mine ledelsesmæssige og relations 

bårne værdier og skaber stabilitet for medarbejderne kommer jeg frem til følgende: 

 

I procesperspektivet er det lederens opgave at optræde som leder og meningsskaber i mønstre af 

interaktion. Jeg er leder for to grupper af medarbejdere og interaktionen mellem medarbejderne 

og jeg er meget forskellig i de to grupper, hvilket gør at min ledelsesadfærd ikke er den sammen i 

de to grupper.   

 

Den ene gruppe, består af faglærte servicemedarbejdere, som er specialiserede, men i høj grad 

også generalister, de spænder over et stort område i afdelingen. Gruppen er opbygget i afdelingen 

gennem et år. I denne gruppe synes procesledelse og kontinuerlig forandring at være en naturlig 

del af hverdagen. Medarbejdergruppen er meget aktive i at finde løsninger, de synes, at de har 

meget medindflydelse og kommer med mange forslag til udvikling både af kompetencer og af den 

organisering, der hersker i gruppen. Her er min rolle, at fungere som beskytter, talerør opadtil og 

udadtil samt sparringspartner for alle de ideer, der er i gruppen og gennem rammesætning skabe 

stabilitet og bane vejen for, at ideer kan udføres i praksis. Mange af de eksempler mellemlederne 

giver i interviewene kan jeg genkende, det er sjovt at være leder for denne gruppe. 

Den anden gruppe, som består af specialiserede sygeplejersker, forventer mere ledelse og 

rammerne for hvordan de ser ledelse er meget skarpe. Der er en mere passiv interaktion mellem 

dem og jeg. Dette betyder, at det er svært at finde ud af, hvornår der er tilslutning til forandring 
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og opgaver. Jeg har en udfordring i at lederskabet nærmest ses som en service funktion. Det er 

vanskeligt at motivere sygeplejerskerne til involvering. Jeg arbejder på, at være en leder der viser 

vejen og skaber visioner. Jeg undrer mig over, at ledelse af de to grupper er så forskellig. 

Specialisterne føler sig let truede på deres faglighed. Ved forandringer indtager de den position der 

også er beskrevet i interviewene, ”det er da en dårlig ide” og siger de tilslutter sig, men de gør det 

ikke. I organisationen sker top-down forandringer dog alligevel, men sygeplejerskerne bliver ved at 

skabe vanskeligheder og skabe negativ energi. 

  

Involvering af medarbejderne, er en vigtig ledelses opgave, idet involvering i det kontinuerlige 

perspektiv kan bidrage til forandringsparathed. Min rolle er at vise interesse og orienterer mig om, 

hvor igangsatte forandringer bevæger sig hen, om forandring er meningsskabende og om 

medarbejderne er med. Her kan jeg godt i min travlhed være videre til noget nyt og glemme at 

tage en timeout, lytte til narrativer og spørge ind. Det er noget jeg høj grad skal have fokus på.  

 

Selv om processen ikke kan styres handler det alligevel om at tage styring og udfordre de vilkår 

jeg har for ledelse. Her er organisering det første jeg tænker. Jeg har ikke været god nok til at 

skabe orden i det fremvoksende, de forandringer der påvirker mit afsnit.  

 

En anden del af min frustration bunder til dels i mangel på ressourcer, hvor fremmøde helt 

overordnet ikke matcher opgaver. Presset for at nå mål, bliver rigtig stort, når krav til drift ikke kan 

indfries. Balancen mellem drift, involvering af medarbejderne og kompetenceudvikling forskydes 

ofte i retning af drift, hvilket helt overordnet skader arbejdsmiljøet og arbejdsglæde. Jeg skal som 

leder kæmpe for at opretholde denne balance. 

 

Af interviewene fremgår det, at måden hvorpå narrativer konstrueres af lederen, i nogle tilfælde 

bunder i mindre konstruktive interaktionsmønstre mellem topledelse, afdelingsledelse og 

mellemledelse. Et vigtigt fokus for min udvikling er tydelighed, at være afklaret med, hvor jeg selv 

står i forandringssituationer og i forhold til det krydspres, der altid eksisterer i mellemlederrollen. 

Jeg skal arbejde på at have en mere kritisk tilgang til, hvor jeg selv står i forandringen, det vil 

hjælpe på min egen afklaring af lederrollen og skabe stabilitet for medarbejderne. 

 



51 
 

11. Litteratur 
 
Andersen & Bengtsson (2018): Narrativ analyse - tematisk, strukturel og performativ. I Jarvinen, M 
& Mik-Mayer, N (2018): ”Kvalitativ analyse - syv traditioner”.   
 
Ankersborg, Vibeke (2011): Specialeprocessen. Tag magten over dit speciale! Frederiksberg: 
Samfundslitteratur.  
 
Greve, C. & Pedersen, A.R. (2017): Reform og forandring. Nye vilkår for ledelse og organisering. 1. 
udgave. Gyldendal.  
 
Hammer, Sverri & Høpner, James (2014): Meningsskabelse, organisering og ledelse, 
Samfundslitteratur 1. udgave.  
 
Hermanowicz, J. C (2002): The Great Interview: 25 Strategies for Studying People in Bed. Human 
Sciences Press, Inc 
 
Hernes, Tor, Hendrup Edda, Schäffner, Birgitte (2015) Sensing the momentum: A Process View of 
Change in a Multinational Corporation Journal of Change Management 15(2):1-25. Pages 117-141 
| 13 Mar 2015 
 
Hernes og Frans Bévort (2018) Organisering i en verden i bevægelse. Samfunds litteratur 1. 
udgave.   
 
Jacob Birkler: Sygeplejerskernes strejke sticker dybere end lønkrav. Ugeskrift for læger (183/15, 
side 1378)9. august 2021. 
 
Jørgensen, Peter Stray og Rienecker, Lotte, og Skov, Signe (2011): Specielt om specialer - en 
aktivitetsbog. Frederiksberg: Samfundslitteratur. 4. udgave.  
 
Knudsen, M og Justesen, (2019) Ledelses- og videns problemer som afsæt for læring. I P. Helth 
(red.), Ledelse og læring i praksis (2. udg., s. 117-136). Samfundslitteratur. 

 
Launsø, Laila, Leif Olsen og Olaf Rieper (2017): Forskning om og med mennesker. København: Nyt 
Nordisk Forlag. 7. udgave.  
 
Olsen, Poul Bitsch & Pedersen, Kaare (2003): Problemorienteret projektarbejde. Roskilde 
universitetsforlag. 3. udgave 
 
Pedersen D. (2018 fortcoming): Offentlig værdiledelse. Ledelsesudfordringer i den fordoblede 
forvaltning. In Modig ledelse. Dafolo. 

 

Raunholt Kristoffersen, I. & Flensted-Jensen, F. (2016) Forandring gennem kontinuitet i en 
Virksomheds succes med lederuddannelse. Erhvervspsykologi. 14(3): 62-76.  
 
Rennison, Betina W (2014): Polyfont lederskab – Fra monofoniens kontrol til polyfoniens coping. 
Jurist og økonomiforbundets forlag (2014). 
 

https://www.researchgate.net/journal/Journal-of-Change-Management-1479-1811


52 
 

Riessman, C. K (2018): Narrativ analyse i samfundsvidenskaberne i Jarvinen, M & Mik-Mayer, N 
(2018): ”Kvalitativ analyse - syv traditioner”   
 
Schnoor, M. (2009): ”Narrativ Organisationsudvikling”, Dansk Psykologisk Forlag, kap. 2+6  
 
Tomm, K. (1992): Interviewet som intervention, III. Del: Er hensigten at stille lineære, cirkulære, 
strategiske eller re-fleksive spørgsmål. Forum, vol. 4. (Side 3-13). 

Weick, Karl E. (1995): Sencemaking in organisations. Foundations for organizational Science.  
SAGE Publications Inc. 

 
Digitale links 
 
Nyt Hospital Bispebjerg. Moderne forhold for patienter 
https://www.bispebjerghospital.dk/nythospital/derfor-bygger-vi/fremtidens-
hospital/Sider/Moderne-forhold-for-patienter.aspx. Redaktør: Karen Grønkjær Kjeldsen 
 
REGION MIDTJYLLAND I FREMTIDENS SUNDHEDSVÆSEN 
http://docplayer.dk/191619271-Grafisk-service-region-midtjylland.html 
 
Sygehusplan 2025: Region Sjællands sygehuse frem mod 2025 
https://www.regionsjaelland.dk/Sundhed/sygehusene-2024/Sider/default.aspx 
 
Ulrich Fredberg: Sygeplejekonflikten er langt fra hverken løst eller færdig - sundhedsmonitor.dk 
 
3. Vision: Sygehuset er en attraktiv arbejdsplads 
https://www.regionsjaelland.dk/Sundhed/sygehusene-2024/visioner/Sider/Vision-Sygehuset-er-en-
attraktiv-arbejdsplads.aspx 
 

12. Bilag 
 
Bilag 1. Interviewguide 

Bilag 2. Interviewguide revideret. 

Bilag 3. Transskription af interview 1.  Mellemleder i medicinsk ambulatorie/sengeafsnit  

Bilag 3 A. lydfil interview 1. 

Bilag 4. Transskription interview 2. Mellemleder i medicinsk sengeafsnit  

Bilag 4 A. Lydfil interview 2 

Bilag 5. Transskription interview 3. Mellemleder på Øre-Næse-Hals operationsafsnit 

Bilag 5 A. Lydfil interview 3 

Bilag 6. Transskription interview 4. Mellemleder på Intensiv afdeling 

Bilag 6 A. Lydfil interview 4 

Bilag 7. Transskription interview 5. Mellemleder på anæstesiologisk afdeling 

https://www.bispebjerghospital.dk/nythospital/derfor-bygger-vi/fremtidens-hospital/Sider/Moderne-forhold-for-patienter.aspx
https://www.bispebjerghospital.dk/nythospital/derfor-bygger-vi/fremtidens-hospital/Sider/Moderne-forhold-for-patienter.aspx
http://docplayer.dk/191619271-Grafisk-service-region-midtjylland.html
https://www.regionsjaelland.dk/Sundhed/sygehusene-2024/Sider/default.aspx
https://sundhedsmonitor.dk/debat/art8357012/Sygeplejekonflikten-er-langt-fra-hverken-l%C3%B8st-eller-f%C3%A6rdig
https://www.regionsjaelland.dk/Sundhed/sygehusene-2024/visioner/Sider/Vision-Sygehuset-er-en-attraktiv-arbejdsplads.aspx
https://www.regionsjaelland.dk/Sundhed/sygehusene-2024/visioner/Sider/Vision-Sygehuset-er-en-attraktiv-arbejdsplads.aspx


53 
 

Bilag 7 A. Lydfil interview 5. 

Bilag 8. Transskription interview 6. Mellemleder på operationsafsnit (Bilag 6 +6A) 

Bilag 8 A. Lydfil interview 6. 

Bilag 9. Øget pres på sygehusene 

Bilag 10. Dialogmøde 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


