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De tre artikler i dette nummer af Relationel Praksis
handler om praksisudvikling, reflekteret i forskellige teoretiske optikker. Den første artikel handler
om forandringer – livgivende forandringer. Rigtig
mange ledere oplever, at de står i noget, der kunne
minde om konstante forandringer. Desuden er de
historier, der typisk fortælles om forandringer,
ofte negative. Ved at sætte fokus på og aktivt arbejde med eksempler på livgivende forandringer
giver Mikkel Haaning, afsnitsleder ved Business
& Social Sciences, Aarhus Universitet, værdifuld
inspiration til de ledere, der står i eller foran forandringer: Dyrk den livgivende historie, det giver
nye muligheder.

udviklingsforløb hos en kunde. I artiklen beskriver
han, hvordan processen udviklede sin egen logik,
og ikke mindst, hvordan han, sammen med en
kollega, har brugt nogle systemiske perspektiver
til at skabe læring.

Den anden artikel handler om en udviklingsproces, hvor processen fik sit eget liv. Henrik Munch,
konsulent i konsulenthuset Kurios, beskriver et

Når du læser artiklerne i dette nummer, vil du
sikkert opdage, at de er mere teoretisk orienterede end den typiske artikel i Relationel Praksis.
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Den tredje artikel er skrevet af Lene Drotner Frost,
distriktsleder i Ældreområdet i Silkeborg Kommune. Hun beskriver, hvordan en række systemiske principper dels har guidet hendes arbejde
med en medarbejdergruppe, der har samarbejdsmæssige udfordringer, og dels har været en optik,
hun har anvendt til at udfolde sin egen læringsmæssige rejse.
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Dette skyldes først og fremmest, at de bygger
på opgaver, der er afleveret i forbindelse med en
kompetencegivende uddannelse – noget, rigtig
mange praktikere er eller har været i gang med.
Langt de fleste af disse opgaver rummer et stort
læringspotentiale, som oftest ikke kommer videre
end til den studerende, vejlederen – og censors
bord. Det er meget uhensigtsmæssigt. Dels fordi
erfaringer fra praksis af praktikere alt for sjældent
når andre i en bearbejdet og inviterende form, der
opfordrer til videndeling, og dels at det sædvanlige „opgave-format” ofte ikke i sin form er særlig
inviterende for den udenforstående.

jeg ser som en teoretisk reflekteret praksis. Som
min gamle mentor og læremester Peter Lang
formulerede det – teorier skal ses som tænkeværktøjer. Noget, der holder refleksiviteten og den
relationelle og kommunikative opmærksomhed
levende. Noget, der giver vores praksis en solid
platform og dermed giver den rammer og retning.
Jeg håber, at indholdet i artiklerne kan inspirere
andre praktikere – og jeg håber også, at de kan
inspirere andre, der har gode eksempler liggende
på hylderne, til at tage dem ned derfra og pudse
dem op, så tidsskriftets stigende antal læsere
også kan få glæde af deres historier og erfaringer.

Det er derfor naturligt at give praktikeren OG opgaveskriveren stemme. At artiklerne netop bygger
på opgaver fra kompetencegivende uddannelser,
giver dem en større teoretisk fokus og vægt. Det,

God læselyst!

LEDER
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Livgivende 
forandringer
Abstract
Life-giving changes
This paper is based on a systemic research in Vejle Bibliotekerne which involves a representative
cross-section of members. It addresses the question: How can I as leader facilitate a process
based on AI and CMM that supports positive changes in Vejle Bibliotekerne?
A brief review of systemic theories and approaches which inspire my work is followed by more
detailed reviews of the history and fundamental theories of AI (including the ” 4D model”) and
CMM (including ” the hierarchy model”).
The theoretic introduction leads to a review of my systemic practice, based on a group interview,
with use of reflective team. The purpose is to discover individual experiences with positive changes
and to apply multiple positions of perspectives by involving a group of colleagues. The results are
then used as topics in a group interview where the purpose is to generate ideas and options to help
me create positive, organizational changes.
The interview process, uses the AI 4D model (Cooperrider) to secure a movement from understanding positive changes within the organization and to create actions and ideas to support
positive changes. Also, the interview uses the CMM hierarchy model (Pearce) as a tool to generate
questions on different levels of context.
I conclude with positive answers to my question: The choice of using reflective team, AI and
CMM as tools in the interview enables me as a leader to highlight and involve different perspectives
of the team members. As a result I gain the understanding of how to utilize these perspectives to
plan a direction for positive changes and development. This overview helps to secure the method
of moving the organizational ” being” towards the ” doing” with the members as co-creators.

mikkel haaning

Indledning
Denne artikel sætter fokus på, hvordan jeg som leder har brugt en struktureret dialog til at sætte fokus på livgivende forandringer. Gennem en række
eksempler, hvor forandringer er med til at skabe
liv, vil jeg gerne være med til at skabe et alterna-
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tivt billede af forandringer til den ofte stereotype
forståelse, at forandringer skaber udfordringer og
modstand hos medarbejdere. Artiklen beskriver,
hvordan jeg som leder gennem en gruppesamtale
har skabt en fælles kontekst med medarbejderne
om livgivende forandringer med plads til undersø-
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gelse, refleksion og udvikling. Samtidig er artiklen
et eksempel på, hvordan en teoretisk informeret
praksis kan være med til at skærpe det ledelsesmæssige arbejde med og i forandringsprocesser.
Konteksten – organisationen 
Min historie udspiller sig i Vejle Kommune, der
har haft gang i en organisatorisk og faglig udviklingsproces på biblioteksområdet med samling af
kræfterne i én organisation: Vejle Bibliotekerne.
Sammenlægningen har været krævende og har
stillet store krav til medarbejdernes evner til at
omstille sig og samarbejde på tværs af geografiske og faglige grænser. Men samtidig har processen givet organisationen nyttige erfaringer og
kompetencer i omstrukturering og forandring. Jeg
har sat mig for at undersøge historierne om de livgivende forandringer med en gruppe af medarbejdere, der bredt repræsenterer organisationen, og
har sat dem i stævne til en gruppesamtale med
reflekterende team.
Min inspiration til samtalen
Jeg har hentet værdifuld inspiration til mit arbejde med konstruktive og livgivende historier i en
række systemiske principper. De har hjulpet mig
til at indramme og gennemføre samtalen på en
konstruktiv måde. Grundlæggende har jeg fulgt
tanken om, at udvikling skabes ved at engagere
organisationens medlemmer, lære af deres gode
erfaringer og deraf skabe visioner, mål og handlinger. Koblet med Kenneth Gergens tanker om den
polyfoniske – det vil sige mangfoldige og mangestemmige – organisation har jeg skabt rum til at
give organisationens forskellige stemmer/historier mulighed for at komme frem (Gergen, 2011).
Jeg har stillet spørgsmål til de forandringer, der
faktisk sker, frem for hvad der skaber forandringer.
Dette fokus på handlinger giver et meget konkret
billede af, hvordan livgivende forandringer opleves
af medarbejderne, og det letter andres mulighed
for at forstå og lade sig inspirere heraf. Ved at
tilrettelægge en proces, der både anerkender de
udfordringer, deltagerne har oplevet, og har fokus
på at formulere livgivende historier, får alle mulighed for at se muligheder og koble sig på andres
historier og læring.

LIVGIVENDE FORANDRINGER

Til selve strukturen i processen har jeg anvendt
gruppesamtalen med indbygget reflekterende
team som arbejdsmetode og selv indtaget rollen
som interviewer og processtyrer (Hornstrup m.fl.,
2005). Til at guide indholdet har jeg brugt 4Dmodellen som procesdesign og udviklingsværktøj. De fire D’er definerer fire AI-faser: Discover,
Dream, Design, Destiny (Cooperrider & Whitney,
1999).
Modellen giver mig mulighed for at designe en
proaktiv proces, hvor undersøgelse og videndeling og anerkendelsen af de individuelle oplevelser
sker på samme tid. Samtidig giver denne læring
og anerkendelse mulighed for i fællesskab at
formulere ønsker for fremtiden og skabe bud på
handling fremadrettet.
Fase 1 – Discover – opdagelse: Historier om livgivende forandringer
I dette afsnit bliver de forskellige medarbejderes
historier om livgivende forandringer udfoldet. Historierne er en sammenfatning af første runde i
gruppesamtalen med fokus på Discover. Hver
deltager blev interviewet om sin historie, mens de
øvrige lyttede (reflekterende team). Som afslutning på de individuelle interview fik det reflekterende team mulighed for at supplere med yderligere pointer.
Formålet med at synliggøre historierne er, at de
i sig selv er med til at skabe andre forståelser
af forandringer end den, vi hyppigst dyrker – at
forandringer er et onde. Men formålet er også, at
de kan anvendes som afsæt for at inspirere til at
håndtere fremtidige forandringer på en livgivende
måde. Fællesnævneren er, at hvor der er engagement, muligheder og ledelsesmæssig støtte, er
der mulighed for livgivende forandringer.
De individuelle interview blev gennemført ud fra
disse grundspørgsmål:
•
•
•
•

Hvilken historie vil du gerne fortælle?
Hvad bestod dens forandring i/af?
Hvad gjorde den livgivende?
Hvordan var den livgivende kort fortalt?
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Helles historie: Teamsamarbejde og
LEAN som forandringsværktøjer
Helle (assistent) har drøftet sin historie med sit
team, hvor hun er teamkoordinator. Teamet består af assistenter. Hun fortæller indledningsvis,
at „det var de dårlige forandringer, der lå først for”.
Imidlertid har hun to historier med. Helle vælger
at fortælle historien om, hvordan hun i forbindelse
med omstruktureringer (kommunesammenlægning) flyttes over i en ny afdeling.
Afdelingen er kendt under navnet „kapellet”. Her
passer hver sit, der er fokus på egne opgaver, og
atmosfæren er uden gejst og gnist. Beslutninger,
fordeling og tilrettelæggelse af opgaver er noget,
ledelsen tager sig af. Samtidig med at Helle starter, rammes afdelingen af nedskæringer, idet to
stillinger spares væk. Helle foreslår, at afdelingen
begynder at arbejde teambaseret, og at der indføres LEAN-inspirerede arbejdsmetoder, som hun
har lært på et LEAN-kursus.
I starten er kollegaerne imod det, men ved at tale
om tingene på et teammøde lykkes det at få alle
med på forandringerne. Kollegaerne danner et
fælles billede af den tvingende nødvendighed og
lader sig rive med af det friske pust, som Helle tilfører afdelingen ved at komme ind fra sidelinjen.
Samtidig er der ingen indblanding fra ledelsen.
Resultatet bliver fokus på fælles mål og samarbejde på tværs, hvor man nu også afløser hinanden. Rutinerne bliver udfordret, og der opstår
smittende engagement og en gensidig respekt.
Det reflekterende team supplerede med, at det er
vigtigt at gå i dialog om forandringerne og være
anerkendende over for, at der må gøres noget, når
krisen kradser. De bekræftede Helle i, at det er
vigtigt, at der kommer nyt blod til opgaverne, så
vi kommer ud af rutinerne og vanerne. Flere kunne
nikke genkendende til det værdifulde i teamsamarbejde og fælles opgaveløsning.
Bentes historie: Indflytning i Byens 
Hus
Bente (assistent) har også inddraget sit team i
jagten på historier om livgivende forandringer. Ligesom hos Helle var det de dårlige forandringer,
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der fyldte. Imidlertid har Bente også to historier
med. Bentes historier handler om, hvordan hendes team håndterede flytningen af Jelling Bibliotek til nye lokaler i Byens Hus. Teamet består af
bibliotekarer og assistenter.
Jelling Bibliotek havde til huse i en ældre bygning
ved jernbanen – nu skulle de i stedet flytte ind i
et nybygget kulturhus med kunsthåndværkere,
festivaladministration, foreninger og frivillige som
samarbejdspartnere og med biblioteket som koordinerende omdrejningspunkt. Medarbejderne
var usikre på forandringen. Dels var de nervøse for,
om det kunne lykkes at overføre det gode sammenhold, hyggen og nærheden fra det gamle bibliotek. Dels var de usikre på, om de kunne nå det
hele til husets indvielse.
Resultatet blev imidlertid en værdifuld oplevelse
af forandringer, som teamet først og fremmest
tilskriver, at de fra start til slut blev inddraget og
fik indflydelse på store dele af byggeprojektet, herunder indretning og udformning. Tilsvarende fik de
lejlighed til at arbejde som selvkørende team med
en uddelegeret opgave uden indblanding ovenfra.
Det gav ejerskab og styrkede engagementet og arbejdsglæden. Herudover oplevede teamet, at der
blev skabt et værdifuldt og tæt sammenhold med
husets øvrige aktører, hvor man i et stort fællesskab, der involverede hele byen, stod sammen om
et nyt og kvalitetsforbedret kulturprodukt.
Det reflekterende team supplerede med, at de
havde oplevet et godt samarbejde på sidelinjen,
og at Byens Hus har givet et frisk pust til organisationen. Dels er de nye rammer inspirerende for
deres måde at formidle i hverdagen i andre huse.
Dels er samarbejdet med det lokale foreningsliv
og medarbejdernes nye roller inspirerende. Herudover er det tydeligt at mærke kollegaernes engagement, der smitter af.
Michaels historie: Fokus på e-bøger
Michaels (bibliotekar) historie er en personlig oplevelse af, hvordan der er skabt fokus på e-bøger i
organisationen. Michael er optaget af et nyt medie: e-bøger. Han arbejder indædt på at udbrede
kendskabet og vigtigheden heraf til sine kollegaer.
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Undertiden har han imidlertid oplevet modstand
og stærke holdninger til produktet, navnlig i sit
team. Teamet består af bibliotekarer. Han beskriver kulturen som: Her ser vi tiden an og lader nyt
komme i anden række. Michael ønsker en mere
proaktiv kultur og en bedre service og vejledning
til borgerne.
Sammen med en kollega oplever Michael en positiv forandring ved at blive opfordret af ledelsen til at starte på en projektlederuddannelse i
innovation, hvor de arbejder med e-bøger som
eksamensopgave. En del af opgaven består i inddragelse af teamkollegaerne i udarbejdelsen af
en kort video. Her bliver der lejlighed til demonstration, praktiske opgaver og videndeling. Tilsvarende bliver der lejlighed til at inddrage nærmeste ledere, der deltager ved præsentationen af
eksamensopgaven. Herudover afholder Michael
og kollegaen kurser for borgerne og kollegaerne,
også på andre biblioteker, i det nye medie. Alt i alt
oplevede han en anerkendelse og synliggørelse af
samt nysgerrighed over for området.
I beskrivelsen af det livgivende i forandringen
fremhæver Michael flere aspekter: Der var opbakning fra ledelsen fra start til slut og fra kollegaerne undervejs og sidenhen. Der blev afsat
penge og tid til uddannelse. Herudover nævner
han sin stædighed og en personlig interesse i at
holde fokus på nye medier, bl.a. ved at gentage
sine pointer over for kollegaerne. Endelig fremhæver han muligheden for længerevarende kompetenceudvikling med tid til fordybelse, kollegial
sparring med medkursist, produktkrav, ansvar og
indflydelse.
Det reflekterende team supplerede med, at det var
positivt, at ledelsen prioriterede et indsatsområde
og anerkendte vigtigheden af fokus på e-bøger.
Tilsvarende at uddannelse og kompetenceudviklingen mundende ud i noget konkret. Særligt blev
det fremhævet, at Michael og en kollega lavede
uformel læring ved et åbent møde med hands-on
på nye gadgets for kollegaerne. Det betød indsigt
og nye kompetencer på en sjov, spændende og
lærerig måde. Man følte, at „dynen” blev løftet,
og der opstod nye muligheder.
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Marias historie: Fusion
Maria (bibliotekar) fortæller historien om, hvordan
hun oplever en fusion på sin gamle arbejdsplads
tilbage i 2009. Her var hun oprindelig del af Ingeniørhøjskolen i Horsens med fem ansatte, der
hver arbejdede med deres opgaver. Med fusionen
bliver hun del af VIA University College Bibliotekerne med 50 ansatte, hvor der i højere grad arbejdes på tværs. Den nye arbejdsplads består af
bibliotekarer.
Maria oplever en positiv forskel ved at få flere kollegaer med mulighed for sparring og videndeling
gennem opgaveløsning og workshopper samt
sociale arrangementer. Hun oplever mere energi
og gejst og fokus på nye områder. Samtidig bliver
hun tillidsrepræsentant i den nye organisation.
Hun oplever herigennem et faglig og kollegialt
sammenhold til trods for geografisk spredning, og
der bliver lejlighed til at sætte ansigt på hinanden.
Herudover oplever hun en bedre kontakt til ledelsen, der har fokus på arbejdsmiljø og tager sager
op, når det er nødvendigt.
Hun tilskriver den livgivende forandring, at der
fra ledelse og medarbejdere var stor åbenhed om
forandringer og mulighed for at drøfte disse. Hun
oplevede, at alle gik ind i forandringen i en positiv
ånd. Især var der forståelse fra ledelsens side af,
at det kunne være svært at finde ind i en ny og
meget større organisation.
Det reflekterende team supplerede med, at de
også i fusionen med Vejle Bibliotekerne oplevede,
at en positiv tilgang smitter af. Tilsvarende vigtigheden af, at ledelsen ikke pakker det svære ind,
men indrømmer, at der er svære ting, når der skal
forandres. Herudover blev det fremhævet, at det
også er vigtigt at være opmærksom på og anerkende „storebror-” og „lillebror-roller” i fusioner
og turde gå ind og arbejde med relationen.
Lenes historie: ny hjemmeside
Lene (kommunikationsmedarbejder) fortæller
historien om tilblivelsen af bibliotekets nye hjemmeside, hvor hun oplevede et godt tværgående
samarbejde. På foranledning af bibliotekets kommunikationsgruppe beslutter ledelsen, at der skal
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udvikles nyt design og ny hjemmeside. Lene har
bl.a. grafiske opgaver og er medlem af kommunikationsgruppen. Da bibliotekets kommunikationsmedarbejder går på barsel, bliver Lene tovholder på designopgaven og medlem af den nye
projektgruppe, der skal arbejde med webudvikling.
Gruppen består af bibliotekarer og assistenter.
Lene har værdifulde oplevelser af at være en del af
processen. Først og fremmest fremhæver hun en
god proces og et godt samarbejde. Projektgruppen har arbejdet som team med fordeling af roller
i forhold til forskellige kompetencer og udnyttelse
heraf i arbejdet mod fælles mål. Den gamle hjemmeside havde mange begrænsninger, mens den
nye giver nye muligheder. Projektgruppen har haft
mulighed for at sætte deres eget præg og har selv
stået for styring og beslutninger. Ledelsen har
holdt sig udenfor – den har nøjedes med at udstikke rammen (kommissorium) og ladet bolden
rulle. Det oplever Lene som et skifte fra tidligere,
hvor det var meget topstyret. Nu er der imidlertid
givet frihed og ansvar, der avler ideer og gejst.
Det reflekterende team supplerede med, at det
har været nyttigt, at medarbejdere med indsigt og
erfaring har stået sammen om opgaven. Samtidig
har gruppen haft en god størrelse (fire personer)
– den har været manøvredygtig og har undervejs
også inddraget personalet i beslutninger. Det har
givet et fælles billede af, hvor arbejdet har bevæget sig hen.
Fase 2 – Dream – drømmene: Fællesnævnere og nye muligheder
Samtalens anden del foregik som en gruppesamtale med og mellem deltagerne med mig som
processtyrer. Fokus var på, hvordan deres historier
kan bruges fremadrettet til at skabe liv og udvikling. Samtalen foregik med en formuleret spørge
guide som vejledende ramme:
• Hvad er jeres bedste ideer?
• Hvad kan vi gøre?
• Hvordan kan jeg som leder bruge det fremadrettet?
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Spørgsmålene kastede både svar og nye spørgsmål af sig, fra min side og deltagerne imellem.
Dermed gled samtalen mere over i dialog end interview. Bl.a. var gruppen optaget af de mange
fællesnævnere i deres historier. Som en person
sagde: „Det er jo det samme, der går igen hos
de fleste af os!” Gruppen opstillede til sidst en
række visioner for livgivende forandringer under
overskrifterne: Konkrete handlinger, Relationer og
samarbejde, Kompetencer og Kulturen.
Gruppens anbefalinger: Visioner,
der understøtter livgivende for
andringer
Gruppens anbefalinger kan inddeles i de fire
ovennævnte overskrifter. Konkrete handlinger,
Relationer og samarbejde, Kompetencer og Kulturen. De konkrete handlinger, der kan være med
til at understøtte livgivende forandringer, er bl.a.:
• At ledelsen uddelegerer opgaver, ansvar og
kompetence.
• At vi – medarbejderne og mellemledere – involverer os og inddrager hinanden i håndteringen af udfordringerne.
• At vi har en ledelse, der tør gå ind i forandringer
og er oprigtige: Ledelsen taler om forandringer
uden omsvøb, indrømmer og forklarer, at det
kan blive svært, men griber fat i forandringen.
• Vi har et personale, der tør stole og tro på ledelsens oprigtighed, og som engagerer sig i
forandringerne.
De relationer og de samarbejdsformer, der kan
være med til at understøtte livgivende forandringer, er bl.a.:
• Vi udnævner, udpeger og vælger ambassadører
for forandringer.
• Vi skaber en organisering, der understøtter
arbejdet med forandringer: fx skarpere opdeling mellem drift og udviklingsenheder, gerne
i tværfagligt samspil. Prioritering af rammer,
roller, resurser og resultatkrav fra ledelsens
side.
• Vi bruger erfaringer fra et team i et andet team.
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De kompetencer, der kan være med til at understøtte livgivende forandringer, er bl.a.:
• Vi udvikler vores kompetencer løbende.
• Vi gør bedre brug af eksisterende og uudnyttede kompetencer: Måske har du/jeg erfaringer
fra tidligere job, som vi ikke bruger i dag, men
som vi med fordel kan bringe i spil i arbejdet
med forandringer.
Den kultur, der kan være med til at understøtte
livgivende forandringer, er bl.a.:
• Vi har en kultur,
• hvor vi behandler hinanden pænt og samarbejder – også på tværs.
• kendetegnet ved fleksibilitet, læring, omstillingsparathed – hvor vi giver hinanden
en chance og tør fejle i forandringen.
• Kortere beslutningsveje – kortere vej fra beslutning til handling.
• Involvering i beslutninger: „Når nu vi skal forandre – hvordan vil du så gerne have det?”
• Vi skaber klare rammer og forventninger.
Fase 3 og 4 – Design & Destiny – at 
designe og udføre: Konkrete muligheder 
Samtalens tredje del omfattede 4D-modellens
to sidste faser under ét. Med afsæt i gruppens
anbefalinger (visioner) blev gruppen bedt om at
give tre bud på, hvordan jeg som leder konkret
understøtter arbejdet med at skabe livgivende
forandringer fremadrettet. Gruppens svar er sammenfattet nedenfor:
Gruppens målsætninger og handleplan
Med afsæt i anbefalingerne formulerede gruppen,
som sidste led i processen, en række konkrete anbefalinger, der skulle gøre organisationen klar til
at håndtere forandringer på en kompetent måde:
1. Skab en fleksibel struktur, hvor det er muligt at
arbejde med forandringer, gerne med mulighed for
at arbejde tværgående. Prioriter og giv plads for
udvikling, uden at driftsopgaver bliver en bremse.
• Skab en udviklingsafdeling.

LIVGIVENDE FORANDRINGER

• „Frikøb” medarbejdere fra vagtskema til udviklingsopgaver.
• Skemalæg tid til udvikling.
2. Skab en kultur med ambassadører for udvikling
og forandringer.
• Udpeg ambassadører – tidsbegrænset eller
flydende i forhold til opgaver.
• Giv dem ansvar og opgaver, og følg op!
• Giv dem de rette kompetencer, og giv dem en
fri rolle (ikke ledelsens forlængede arm).
• Udpeg flere ambassadører, der kan give gensidig opbakning, og giv mulighed for, at ambassadører kan opstå af sig selv.
• Skab en kultur, hvor alle bakker ambassadørerne op.
3. Ledelsen skal italesætte forandringer konstruktivt og kompetent (fx på informationsmøder
og personalemøder).
• Gå ind i forandringen, og forklar forandringen,
som den er.
• Giv indrømmelser, når det er relevant og vigtigt.
• Forklar formålet med forandringerne, og hvordan de skal håndteres.
4. Du skal styrke organisationens kompetencer til
at håndtere forandringer.
• Sæt rigeligt med midler af til kompetenceudvikling.
• Prioriter længerevarende forløb, så der er mulighed for at komme i dybden fagligt, personligt
og socialt.
• Gerne forløb med resultatkrav og mulighed for
involvering af nærmeste leder og kollegaer.
• Giv tid og plads til at prøve ting af – hands-on
og under frie rammer – fremelsk en eksperimenterende kultur, og introducer prototyping
– frem for fejlkultur.
Afslutning på samtalen
Som afslutning opsummerede jeg arbejdet og
kvitterede for deltagernes engagement. Deltagerne gav god feedback, og flere så frem til at arbejde videre med livgivende forandringer.
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Ledelsesmæssig læring
På grundlag af samtalen vil jeg fokusere på, hvilken læring forløbet har givet mig i min praksis som
leder og i forhold til at arbejde systemisk inspireret.
Gruppesamtale med indbygget reflekterende team
De vigtigste læringspointer er:
• For det første gav gruppesamtalen med indbygget reflekterende team mulighed for at gøre
samtalen til et sted, hvor de individuelle historier kunne undersøges intensivt og forskellige
perspektiver på forandringer synliggøres. Det
gav os også mulighed for at skabe et nyt fælles perspektiv på, hvordan inspirationen fra de
forskellige historier kan bruges fremadrettet.
• For det andet skabte gruppesamtalen et anerkendende rum i en cirkulær kontekst med den
enkelte deltagers historie i centrum. Det gav
deltagerne en mulighed for at undersøge og
forstå forandringen fra flere perspektiver. Med
inddragelse af det reflekterende team blev
andre koblet på historien – det fremmede en
refleksiv tilgang og inviterede til nye perspektiver. Processen blev på den måde meget deltagerdreven og til mere end min egen ledelsesmæssige dagsorden.
• For det tredje erfarede jeg, at gruppesamtalen
kan virke som forandringsproces. Både i forhold til at undersøgelse og forandring bliver en
del af samme proces, og i forhold til at medarbejderne bliver kompetente medskabere af en
ønsket fremtid.
• En fjerde pointe er, at de spørgsmål, jeg stiller, styrer svarene i bestemte retninger: Bl.a.
erfarede jeg, at de præfabrikerede spørgsmål
i forløbets første del primært var kontekstafklarende, lineære spørgsmål. Det betød, jeg fik
mange facts på bordet og mindre plads til nye
perspektiver og refleksion. Derimod var samtalen med hele gruppen i forløbets anden del
mere løs og gav mulighed for perspektiver og
refleksion.
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Processen var også med til at understrege, at
neutralitet er begrænset til spørgeren. Det var
„svært” at holde fast i neutraliteten i processen,
når jeg både var leder, forsøgte at opretholde en
ligeværdig dialog og var en vigtig medspiller i flere
af de forandringer, der blev talt om. Men det bekræfter kun en Cecchin-pointe om, at facilitatoren ikke kan sætte sig ud over det fællesskab, som
samtalen foregår i (Cechhin, 1987, s. 4).
Afslutning og perspektivering
Min oplevelse er, at kombinationen af gruppesamtale for organisationens medlemmer med reflekterende team og AI 4D-modellen som procesdesign gav mulighed for på én gang at inkludere,
involvere og aktivere organisationens medlemmer
i processen. Det skabte en fokuseret opmærksomhed på én af mange historier ad gangen, hvilket var med til at skabe et anerkendende fokus og
til at lukke op for forskellige perspektiver. Og det
skabte en koordineret forståelse i gruppen af livgivende forandringer.
Processen gav mig også mulighed for at sætte
retning på, hvorledes jeg som leder kan arbejde
videre med at skabe livgivende forandringer. Det
gælder konkret i forhold til input og anbefalinger
fra gruppen skabt i samarbejde på grundlag af en
koordineret forståelse af individuelle erfaringer.
Men også mere abstrakt i forhold til, at jeg kan
arbejde systemisk inspireret i min praksis, både
selv og gennem inddragelse af organisationens
medlemmer. Det gav opgaven en metadimension.
Jeg oplevede, deltagerne befandt sig godt og bidrog konstruktivt. De fandt selv frem til de mønstre, der forbandt deres historier, og var enige
om værdimæssige fællesnævnere, fx involvering,
uddelegering af ansvar, opfølgning og opbakning, frihed og samarbejde. Jeg har således fået
en række konkrete input til at arbejde videre med
livgivende forandringer. Samtidig har jeg styrket
relationerne i organisationerne omkring indsatsen
og skabt et fokus, der skal lede arbejdet videre og
give medvind, når forandringens vinde atter blæser op.
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„Så for Søren,
hvad gør vi 
nu…?”
Forgreningspunkter, samskabelse
og
konsulentmæssig opmærksomhed

henrik munch

ABSTRACT
“So David, what do we do now ...?”
The focus of this article is how I as a consultant make good choices in those bifurcation points
that emerge in a consultation process. I worked as a consultant with a group over a period of
about 2 years, and during this time I became aware that even though we carefully planned the
process step by step together with the group the actual process often turned out very differently
than planned. This created many bifurcation points where I had to make appropriate choices en
route so to speak. Fortunately many of these choices did indeed seem to have been appropriate as
the process brought results that the participants were happy about. But it often left me with the
question: “What made the choices appropriate?” And how could I prepare myself better for these
bifurcation points?
I chose to use Kevin Barge and Christine Oliver’s article Appreciative Inquiry as aesthetic sensitivity: coordination of meaning, purpose and reflexivity as a theoretical lens through which to
evaluate my own practice appreciatively.
The reason for this choice is that I had used the theoretical framework of AI in my work with this
group but often found this framework somewhat wanting in the bifurcation points that emerge,
and this is just the issue that Barge and Oliver are addressing.
The article gave me the elements that the original AI seems to be lacking which is to allow
inputs from participants that AI may call “negative” to find a constructive voice in the ongoing
dialogue. By applying the points of the article to my practice, I gained valuable insight into what is
appropriate for me to do as a consultant in order to create maximum value for the participants in
my consulting processes.
It helps me recognize all input from participants as constructive and full of meaning and allows
me to pursue this meaning in order to unpack the significance for the group and their desired future
by keeping my focus on the meta-perspective and what is happening in the moment.

„SÅ FOR SØREN, HVAD GØR VI NU…?”

15

Denne artikel handler om, hvordan jeg som konsulent træffer hensigtsmæssige valg i de forgreningspunkter, der løbende opstår i en udviklingsproces.
Indledning
Som konsulent har jeg gennem en periode på godt
to år fulgt en medarbejdergruppe på en mindre
offentlig virksomhed, og i løbet af perioden er jeg
blevet optaget af, hvordan et forløb får sit eget liv,
forstået på den måde, at selv om vi – sammen –
grundigt, løbende planlægger og justerer forløbet
trin for trin, så udvikler praksis sig ofte meget anderledes, end vi planlægger. Hvad gør man så, når
processen ikke bare kører planmæssigt? Og hvad
nu, hvis de gange, hvor processen faktisk fulgte
planen, skyldtes, at jeg „missede” de afvigelsesmuligheder, der bare ventede på at blive opdaget?
Der opstår hele tiden forgreningspunkter, hvor
jeg skal træffe hensigtsmæssige valg – som en
skihopper, mens han er på vej ned ad bakken. Forgreningspunkter er et begreb fra Barnett Pearce
(Pearce, 2007), som betegner situationer, der
minder om „vejkryds” i en proces. Situationer,
hvor man skal/kan træffe et valg om den retning,
et forløb skal fortsætte i. I trafikken er man ofte
hjulpet af trafiklys, stopskilte, hajtænder og rundkørsler, som giver lidt tid til eftertanke. Det er ikke
altid, at der er ret meget tid til at fundere over
retning i et opstået forgreningspunkt, og i værste
fald bliver man først opmærksom på de muligheder, man havde, i bagklogskabens klare lys.
I forhold til den proces, som jeg her vil beskrive,
har jeg efterfølgende kunnet glæde mig over, at de
fleste valg har vist sig at være hensigtsmæssige,
da processerne skabte værdi for medarbejderne.
Men jeg stod ofte tilbage med spørgsmålet: „Hvad
var det, der gjorde disse valg hensigtsmæssige?”
Og hvordan kan jeg forberede mig bedst muligt til
sådanne forgreningspunkter?
Min baggrund og mit udgangspunkt
Min baggrund er, at jeg er ekstern organisationskonsulent, der bistår virksomheder med leder- og
organisationsudvikling – ofte i forbindelse med
organisatoriske forandringer. Vi er to konsulenter,
der siden 2007 har drevet konsulentfirmaet Ku-
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rios. Vores primære arbejdsmetode er, at vi faciliterer processer, som giver ledere og medarbejdere
mulighed for at bringe deres egen viden og kompetencer i spil for at finde løsninger, der passer til
deres egen konkrete virkelighed. Tilrettelæggelse
af forløb og processer sker altid i tæt samarbejde
med virksomhederne og deltagerne selv.
Mit udgangspunkt som konsulent er systemiskkonstruktivistisk. Jeg ser mig selv som processtyrer, hvor mit primære ansvar er at give deltagerne i processen anledning til at arbejde med
det, der er vigtigt for dem. Jeg søger at møde folk
med anerkendelse, og anerkendelse forstår jeg
som at knytte an til deres erkendelse. Maturanas
tanker om autopoiese er her centrale: Mening –
og hvad der opfattes som virkeligt – skabes hos
den enkelte (person eller organisation) (Maturana
& Pörkse, 2011). Jeg kan ikke overføre ekspertviden (hvis en sådan overhovedet eksisterer) til andre. Jeg kan møde andre mennesker med respekt
og nysgerrighed og sammen med dem søge at
skabe en proces, hvor folk får bevidsthed om „en
forskel, der kan gøre en forskel” (Bateson, 1972),
så hensigtsmæssig bevægelse kan finde sted.
Her følger jeg en opskrift på udvikling inspireret af
Maturana; anerkendelse, forstyrrelse og tid.
Som konsulent er jeg ikke en neutral udenforstående ekspert, men en ligeværdig del af de processer, jeg sætter i gang sammen med kunderne. Der
er tale om en relationel samskabelse (Gergen,
2010). Neutralitet er et redskab inden i processen – ikke en position udenfor. Jeg er bevidst
om, at jeg aldrig er neutral, men bærer af mange
for-forståelser. Anerkendelse, neutralitet og selvuærbødighed (Cecchin, 1987) positionerer deltagere i processer som eksperter på egne forhold.
Med Bateson er jeg også bevidst om, at konteksten altid har definitionsmagten („ingen kontekst,
ingen mening”, citeret i Barge og Oliver, 2002),
så glimrende udtrykt i Emil fra Lønneberg:
Ida: „Hvornår er noget en skarnsstreg?”
Emil: „Det ved man først bagefter.”
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Når jeg arbejder med udgangspunkt i organisationens daglige praksis, må jeg forvente, at organisationen udvikler sig undervejs. Og det stiller krav
til min planlægning og indebærer, at jeg løbende
tilpasser mit arbejde. Derfor er evnen til at handle
hensigtsmæssigt i forgreningspunkter af afgørende betydning.
Praksis og teori i dialog
For at give mig selv mulighed for at blive klogere
på, hvordan jeg træffer hensigtsmæssige valg i de
forgreningspunkter, der opstår i en proces, har jeg
valgt at indgå i en dialog med Kevin J. Barge og
Christine Oliver. I det efterfølgende vil jeg prøve at
koble mine refleksioner over min praksis med deres teoretiske overvejelser, som de kommer til udtryk i artiklen „Værdsættende samtale som æstetisk følsomhed” (Barge & Oliver, 2002). Årsagen
er den enkle, at artiklen for mig har virket som en
forskel, der gør en forskel, og at jeg gennem forfatternes tilgang har oplevet at få håndtag på
nogle af de situationer, som tidligere forekom mig
at være lidt „glatte”.
Barge og Oliver har på glimrende vis sat ord på noget af det, jeg oplever i min praksis – hvordan man
som konsulent kan forholde sig, når deltagere i et
Appreciative Inquiry (AI)-forløb afviger fra manuskriptet – når de for eksempel kommer med udtalelser, som i AI- regi kan opfattes som negative (og
derfor uhensigtsmæssige) (Barge & Oliver, 2002).
Denne forholden sig kalder Barge og Oliver for
„æstetisk følsomhed”. Æstetisk er her defineret
som sansende eller fornemmende. I min verden
kunne ordet æstetisk følsomhed udmærket skiftes ud med en anerkendende opmærksomhed,
fordi deres tilgang hjælper mig uden om den tendens til normativitet, der kan ligge i AI-tilgangen,
når man taler om positiv og negativ. Samtidig
hjælper Barge og Oliver mig til at holde fast i, at
mit valg af teori/metode altid skal tilpasses kundernes virkelighed – og ikke omvendt!
Æstetisk følsomhed giver plads til det, der skabes
i situationen, så man kan træffe valg, „som passer
ind i den kontekst, der er ved at opstå” (Barge &
Oliver, 2002).
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Refleksion over praksis
I slutningen af 2009 bliver vi kontaktet af lederen
for en offentlig virksomhed, som ønsker hjælp til
en ændring i strukturen på stedet. Der er tale om
et mindre plejehjem med ca. 30 medarbejdere,
der hidtil har været delt i to afdelinger med plejehjemslederen som direkte leder for begge afdelinger. Lederen stod blandt andet for vagtplaner,
ferieplaner og mange andre praktiske ting. Strukturen skulle fremover være sådan, at de to afdelinger selv fik ansvaret for den daglige planlægning og udførelsen af opgaverne. Lederen havde
defineret en ramme om blandt andet bemanding i
løbet af døgnet, og medarbejderne fik så frihed til
og ansvar for at planlægge vagter, ferier osv. Der
nedsættes en styregruppe bestående af lederen
og to medarbejdere, som vi mødes med for at
tilrettelægge forløbet, og som vi løbende mødes
med, mens forløbet finder sted, for at planlægge
og tilpasse de enkelte indsatser. Vi er to konsulenter tilknyttet opgaven. Vi er begge med, når vi
mødes med hele personalegruppen, hvilket sker
et par gange, og ellers er vi én konsulent, når afdelingerne samles hver for sig. Desuden mødes en af
os med lederen for at coache hende i forbindelse
med ændringerne, så hun får mulighed for at reflektere over sin nye rolle.
Fokus i arbejdet sammen med medarbejderne er
på deres indbyrdes organisering og samarbejde i
forhold til den nye struktur. Første del af forløbet
blev afsluttet i januar 2011. Medarbejderne havde
taget de nye opgaver til sig, og afdelingerne havde
taget ansvaret for deres egne opgaver. Der var en
positiv stemning over, at det var lykkedes for afdelingerne at tage ansvaret for planlægning af
deres egne vagter, ferie og de daglige opgaver,
samt at den nye samarbejdsform mellem afdelinger og lederen fungerede hensigtsmæssigt.
Lederen ønsker at forlænge forløbet, men med et
lidt andet fokus. Og det er her, det begynder at
blive interessant. Organisationen havde tidligere
formuleret nogle værdiord, der skal kendetegne
arbejdet med brugerne. Processen skulle tage afsæt i disse værdiord og gøre dem til en mere bevidst og aktiv del af arbejdet med brugerne. Værdiordene blev derfor retningsgivende overskrifter
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for hver af de to afdelingers arbejde og for vores
arbejde med dem.
Forløb 2 – del 1: En gruppedialog
På et fælles møde for alle medarbejderne tager vi
hul på anden omgang. Det vælger vi at gøre med
en styret gruppesamtale.
Vi starter processen med at bede medarbejderne
om at overveje de emner, som de hver især finder,
det er vigtigt at få arbejdet med. Min kollega styrer derefter samtalen ved at spørge hver medarbejder om vedkommendes overvejelser og ved at
skrive medarbejdernes input op i et mindmap.
Lederen er til stede i lokalet, men placeret uden
for gruppen, og hun deltager ikke i samtalen. Vi
har forklaret formålet med dette for medarbejderne – at det giver hende en anledning til refleksion – og lederen holder sin position og bidrager
kun mundtligt, når vi som konsulenter indbyder
hende til det.
I forbindelse med den styrede samtale, som udfolder sig omkring mindmappet, bruger min kollega mig som en slags „reflekterende team”.
Hun tager timeout i forhold til medarbejderne og
spørger mig blandt andet: „Hvad tænker du lige?”
Mine input består hovedsageligt af spørgsmål,
som giver min kollega anledning til at reflektere
over sin egen rolle som procesleder, og hvad hun
ønsker med processen. Hun „lukker” for mig, når
hun synes, hun har fået det, som hun kan bruge til
at komme videre.
Der er to centrale elementer afledt af denne styrede samtale, som jeg vil fremhæve. For det første
at medarbejderne fortæller, at de ved at tale og
lytte på skift er lykkedes med at få „ordnet nogle
ting”, som de oplever som betydningsfulde for deres samarbejde – hvilket var det primære mål med
denne form for proces.
For det andet har medarbejderne hæftet sig meget ved den reflekterende samtale mellem min
kollega og mig. Selv om de ikke var med i samtalen, har det, at de lyttede til den, alligevel gjort
noget ved dem. De har oplevet, at de blev klogere
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ved at lytte til andres reflekterende samtale. De
har også hæftet sig ved, hvordan vi talte sammen;
at jeg primært stillede spørgsmål – selv om min
kollega indledte vores samtale med at spørge mig
til råds; „hvad tænker du lige?” – eller „hvad skal
jeg gøre nu?”. Kort sagt lagde de mærke til, at
det mest hensigtsmæssige svar nogle gange kan
være et spørgsmål.
Disse refleksioner gør, at vi begge bliver meget opmærksomme på kontekstens og processens betydning, og at vores metoder (form) er mindst lige
så vigtige som det, vi siger (indholdet). Det rejser
for mig det meget centrale spørgsmål, om det
faktisk er metoden og formen, der er det primære,
da det tilsyneladende ofte er dette, der skaber en
oplevelse af noget anderledes hos deltagerne. Da
disse medarbejdere talte på skift og fik tid til at
tale færdig og ikke mindst oplevede, at deres kolleger lyttede uden at afbryde eller kommentere,
så oplevede de noget andet end det, der sker til
et personalemøde, eller når de „snakker omkring
bordet”. Den enkelte kollega og dennes synspunkter bliver synlige, og den enkelte får en oplevelse
af at blive set og hørt. Måske er det netop det,
som Oliver og Barge taler om, når de inviterer til at
møde andre med æstetisk følsomhed?
Tilbage til processen igen. Samtalen om processen og vores samspil som konsulenter fører til, at
medarbejderne udtrykker ønske om at lære noget
af „det her” – denne reflekterende form for samtale. I vores forberedelse af det næste møde med
medarbejderne planlægger vi derfor en introduktion til kollegial coaching, så de får nogle metoder,
som de kan bruge i deres dagligdag. Vi vælger at
fastholde det udvidede forløbs fokus og bringer
kollegial coaching ind som en metode, medarbejderne kan bruge i deres arbejde med styrkelsen af
deres indbyrdes samarbejde i deres afdeling og
med hinanden.
Forløb 2 – del 2: En planlagt træning i coaching, hvor dagligdagen 
trænger sig på
For at give deltagerne nogle konkrete rammer
valgte vi at sammensætte et skema indeholdende forskellige systemiske spørgsmålstyper
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(Hornstrup, Tomm & Johansen, 2009). De blev
introduceret for medarbejderne som en måde at
øve kollegial coaching på. Og selv om de umiddelbart var lidt tøvende over for denne formelle
form for samtale (læs: konsulent-fis), så prøver de alligevel. De melder tilbage, at de kan se,
at forskellige slags spørgsmål giver anledning til
forskellige slags svar; det er altså ikke lige meget,
hvordan man spørger, eller hvad man spørger om.
Ydermere melder de tilbage, at de kan mærke, at
det gør en forskel, om de bare snakker om tingene,
som de plejer, eller om de koncentrerer sig om at
svare frem for at give et hurtigt svar. Vi går opmuntret derfra og tænker, at arbejdet med kollegial coaching udvikler sig som ønsket.
Så bliver det sommerferie, og vi glæder os over
vores succes.
Da vi møder medarbejderne efter sommerferien,
har vi justeret på skemaet i forhold til nogle forslag
og kommentarer, som medarbejderne var kommet
med. Den første dialog med medarbejderne giver
os det indtryk, at de har taget metoden til sig og
ønsker at arbejde videre med det. Vi sætter medarbejderne i gang med endnu en gang at øve sig
på kollegial coaching.
Da vi samles igen – hver konsulent med sin
gruppe af medarbejdere afdelingsvis – spørger
jeg til deres erfaringer. Og bliver mødt med dyb
tavshed. En siger så: „Hvorfor skal vi egentlig arbejde med det her?” Jeg svarer (lettere forvirret),
at det jo er noget, de selv har ønsket. Der udvikler
sig en underlig negativ snak og stemning („nogle
mærkelige spørgsmål”), og jeg bliver mere og
mere forvirret. Det er, som om det er en helt anden
gruppe. I stedet for at coache er de faldet i snak.
Mange tanker kører gennem mit hoved. Min kollega er ikke til stede, så jeg kan ikke vende det
med hende. Dagens program, som aftalt med lederen (der heller ikke er til stede), drejer sig om
coaching, noget, medarbejderne selv havde ønsket at arbejde med. Jeg bliver irriteret på medarbejderne, fordi de er så „mærkelige”, og irriteret
på mig selv, fordi jeg tilsyneladende ikke formår at
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håndtere situationen hensigtsmæssigt og „sælge
varen”.
Det, jeg vælger at gøre, er at tage en timeout med
medarbejderne og handle på min forvirring. Jeg
siger til dem: „Sig mig engang, hvad er det, der er
sket – jeg er helt forvirret.” Hvortil én af medarbejderne hurtigt svarer: „Det er altså, fordi der er
sket noget, der fylder rigtig meget hos os, og det
er det, vi har snakket om.”
Det kommer frem, at der har været en episode i
løbet af ferien med en udmelding fra lederen,
hvor både form og indhold har skabt en følelse
af forvirring og utryghed hos mange medarbejdere. Medarbejderne uddyber ikke selv nærmere
det konkrete indhold i udmeldingen, eller hvordan lederen gjorde det, og jeg vælger ikke at gå
nærmere ind i det. Min fornemmelse er, at medarbejderne er optaget af, hvordan de konstruktivt
kommer videre – også i forhold til lederen. En af
medarbejderne kommer med et forslag: „Kan vi
bruge noget af det her coaching-noget til at gøre
noget ved det her?”
Her træder min kollega ind ad døren, og jeg vælger
at sige „pause”, så jeg får mulighed for at drøfte
med min kollega, hvad vi nu gør. Jeg kommer til at
tænke på noget, som min kollega engang sagde
efter et meget „negativt” (!) bidrag fra en deltager på et andet forløb: „Hvad er det, de ‘negative’
udsagn minder os om, som vi ikke må glemme?”
Det bliver tydeligt for os, at det ikke giver mening
at knokle videre med kollegial coaching. Medarbejdernes opmærksomhed befinder sig lige nu et
helt andet sted, og hvis ikke de oplever, at det bliver anerkendt, er der ikke mulighed for, at vi kan
komme videre sammen. Men hvad gør vi? Lederen er vores kunde, og vi har indgået en aftale med
hende om et forløb med et konkret indhold og mål.
Det er vi forpligtet på. Samtidig er vi klar over, at
vi ikke kan levere denne vare, hvis ikke vi møder
medarbejderne lige der, hvor de er nu. De ønsker
hjælp til det, de bøvler med. Og det komplicerer
tingene yderligere, at en central person i det, de
bøvler med, er lederen. Og hun er ikke til stede.
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Når jeg nu reflekterer over dette forgreningspunkt, bliver jeg opmærksom på den relationelle
samskabelse, som finder sted i processen. Det er
faktisk den medarbejder, der spørger, om vi kan
bruge „det her coaching-noget”, der giver retning
til processen. Det er hendes input, der giver os
en mulighed for at arbejde med emnet kollegial
coaching, samtidig med at vi arbejder med det,
der optog medarbejderne.
Det, vi vælger at gøre, er at sige til medarbejderne,
at vi gerne vil vise, hvordan man kan bruge coachingspørgsmål i en gruppekontekst, og at det
emne, vi vil arbejde med, er det, der optager dem.
Vi definerer rammen således, at fokus bliver på,
hvordan de hensigtsmæssigt kan tage ansvar i
denne situation og finde hensigtsmæssige løsninger til gavn for det fremtidige samarbejde med
lederen. Vi sætter medarbejderne i en rundkreds.
De er nu vant til forskellige arbejdsmetoder og er
med på idéen. Jeg agerer coach, og min kollega
er mit reflekterende team. Jeg styrer samtalen og
forklarer, at jeg vil henvende mig til dem på skift,
og at de taler til og med mig, mens kollegerne lytter.
Barge og Oliver understreger betydningen af rammer, kontekst og afgrænsning (Barge & Oliver,
2002). Jeg tænker, at der måske er en følsom
grænse mellem at af-grænse og be-grænse. Hvis
jeg foretager mig noget, som deltagerne oplever
begrænsende, kan anerkendelsen meget hurtigt
gå fløjten. Opgaven er derfor at guide samtalerne
og processen i en konstruktiv retning, uden at det
bliver min rolle som guide – og mine spørgsmål –
der bestemmer, hvor vi bevæger os hen.
Samtalen forløber konstruktivt og hensigtsmæssigt i forhold til den definerede ramme. Medarbejderne holder sig til at tale om deres eget ansvar
og deres egne handlemuligheder og taler respektfuldt om lederen. De taler sig frem til, at de vil
invitere lederen til et teammøde, hvor de vil sige,
hvordan de har oplevet den konkrete situation, og
også hvordan de oplever samarbejdet med lederen. Lige da en konklusion er nært forestående,
siger en af medarbejderne pludselig: „Jeg tror, det
er en dårlig idé. Jeg tror, det virker for voldsomt på
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lederen, hvis vi gør det på den måde.” Hun foreslår
i stedet for, at de gør brug af deres individuelle
trivselssamtale med lederen, som er umiddelbart
forestående. Og det enes medarbejderne om. Da
samtalen er rundet af, siger en af medarbejderne
til os: „Tak, fordi I tog os alvorligt.”
Efterfølgende har jeg tænkt meget over spørgsmålet, om vi faktisk har gjort et godt stykke arbejde, eller om vi bare har fulgt „folkestemningen”. De føler sig anerkendt, men har vi gjort det,
vi er blevet bedt om? Og har vi forstyrret dem
hensigtsmæssigt? Er der skabt bevægelse?
Forløb 2 – del 3: Processen lever 
uafhængigt af konsulenterne
Inden næste møde med medarbejderne fortæller
lederen, at hun har besluttet at tage noget af den
frihed og det ansvar, som ved projektets begyndelse blev lagt ud til medarbejderne, tilbage til sig
selv. Hun beskriver det selv, som at hun vil „lade
en bombe springe”. Det beskriver også godt, hvordan vi tror, det vil virke på medarbejderne. Hun har
tænkt sig at lade „bomben springe” på et personalemøde kort tid inden vores næste dag med
medarbejderne. Ændringerne skal være gældende
fra nytår.
Vores opgave er uændret at hjælpe medarbejderne med at få en coachende adfærd over for
hinanden og at hjælpe dem til at udvikle deres
opgaveløsning til gavn for deres klienter. Men da
vi går ud fra, at „bomben er sprunget”, forestiller
vi os, at medarbejderne er optaget af meget andet
end coaching! Situationen er sikkert ikke meget
anderledes end sidste møde. Vi møder derfor op
til vores møde med medarbejderne, forberedt på
det værste. Vi har ikke hørt fra lederen, hvordan
personalemødet er forløbet – så det er kun vores
egen fantasi, der sætter grænsen! Denne gang er
lederen med til mødet.
Vi begynder mødet med at stille medarbejderne
tre spørgsmål vedrørende deres daglige arbejde:
• Hvad knokler du med i øjeblikket?
• Hvad glæder du dig over?
• Hvilke ønsker har du til 2012?
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Tanken bag disse spørgsmål er, at de giver os en
mulighed for at møde medarbejderne anerkendende og tage afsæt i deres tanker. Både hvad
angår den nye situation og som en opfølgning på
vores sidste møde med dem. Det vil give os en
mulighed for at skabe et billede af, hvor de er, og
handle hensigtsmæssigt derefter.
Da svarene begynder at komme, går det hurtigt
op for os, at situationen er helt anderledes, end
vi forventede. Det, de knokler med, relaterer alt
sammen til, hvordan de bedst muligt får løst deres opgaver. Det, de glæder sig over, relaterer alt
sammen til samarbejdet med kolleger og det andet team, eller når de lykkes med deres opgaver.
Ønskerne til 2012 drejer sig stort set om, hvordan
de fortsætter det gode samarbejde og den gode
udvikling. Vi oplever også, at dialogen mellem
medarbejderne og lederen er meget anderledes,
end vi har set før, og det gælder også medarbejdernes indbyrdes snak i pauserne. Selv om det
er tirsdag, går der næsten „fredagsstemning” i
gruppen. Der er en helt ny energi.
Vi stiller derfor medarbejderne spøgsmålet: „Hvad
er det, I gør (anderledes), siden det nu er sådan?”
Deres svar cirkler om deres kommunikation. „Vi
lytter på en anden måde til hinanden – uden at
afbryde og uden bare at snakke med.” „Vi er blevet
mere klare i det, vi siger.” „Hver medarbejder tager
ansvar for det hele ...”
En af dem siger: „Jeg er ikke meget for at indrømme det, men de der forskellige spørgsmål, på
det der skema ... det sidder altså der i baghovedet
...”
Det viser sig også, at personalemødet, hvor „bomben skulle springe”, var blevet helt anderledes end
forventet. Lederen havde været klar og tydelig
om, hvad hun ville have, og hvad hun ikke ville
have; for eksempel ville hun ikke have mere snak
i krogene, og hun ville have, at folk kom til hende,
hvis der var noget, de var utilfredse med. Trivselssamtalerne mellem lederen og medarbejderne
blev også nævnt som noget, der havde gjort en
positiv forskel. Det havde været konkrete og personlige samtaler, der havde skabt klarhed.
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Opsamling og fremadrettet evaluering
Jeg ville ønske, at jeg kunne sige, at årsagen til,
at forløbet blev en succes, var målrettet planlægning kombineret med elegant eksekvering fra
konsulenternes side. Men det vil ikke være korrekt.
Det eneste, jeg med sikkerhed kan sige, er, at jeg
har været så heldig at være med i en spændende
proces, som både jeg selv og de andre deltagere
har oplevet som berigende.
Når jeg kigger på forløbet gennem Barge og Oliver-optikken, bliver jeg endnu en gang mindet
om, at folk bidrager med det, de oplever mest
meningsfuldt ud fra deres egen virkelighed, og at
overblik er midlertidigt og forudsigelighed undtagelsen. Min opgave bliver således primært at søge
at skabe kobling mellem folks bidrag og en ønsket
fremtid. Det betyder i praksis, at min opgave som
konsulent er at holde mig på metaplan og hele tiden holde fokus på konteksten.
Barge og Oliver hjælper mig til at se, at det ikke er
„gavnligt på forhånd at dømme betydningen af et
ord som positivt eller negativt, før man har en fornemmelse af de relationsbaserede kontekster, der
omgiver det” (Barge & Oliver, 2002). De henviser
endvidere til Senge, som mener, „at folks formål
og antagelser i forhold til handling ofte forbliver
på et stiltiende, uudtalt plan” (Barge & Oliver,
2002). Det, jeg i første omgang bliver irriteret
over, er faktisk et meget vigtigt og konstruktivt
input fra medarbejderne, for det giver mig mulighed for at spørge ind til det, der er vigtigt for dem,
hvilket igen giver dem mulighed for at italesætte
de stiltiende og uudtalte antagelser og formål.
Æstetisk følsomhed i dette forgreningspunkt
inviterer mig til at arbejde ud fra den antagelse,
at folk ønsker at bidrage konstruktivt til at skabe
noget positivt „samtidig med, at det erkendes, at
dette ikke nødvendigvis er synligt i den måde, bidragene fremsættes på” (Barge & Oliver, 2002).
Æstetisk følsomhed indbyder til nysgerrighed. En
nysgerrighed, som ser ud over, om et enkelt input
passer ind i den tilrettelagte plan/teori/metode,
og i stedet „rette(r) sig mod forholdet mellem
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kommunikation, kontekster, mening og personer
…” (Barge & Oliver, 2002). Og denne form for
nysgerrighed er nok et af de vigtigste elementer,
når jeg som konsulent skal træffe hensigtsmæssige valg i forgreningspunkter.
Det har været meget berigende at kigge på min
egen praksis gennem en enkelt teoretisk brille.
Og netop denne brille har jeg oplevet som meget
hensigtsmæssig og brugbar. Gad vide, hvordan
det ville være, hvis jeg havde kigget gennem en
anden teori …?
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Veje til bedre lederskab
Nye tanker - nye muligheder

Strategisk relationel ledelse
Systemiske leder- og konsulentuddannelser baseret på mere end 12 års arbejde og forskning i
nyeste viden om ledelse, kommunikation, forretnings- og organisationsudvikling.
Kombinationen af teori, praksis og refleksion giver dig indsigt og værktøjer, der allerede fra
uddannelsens start kan omsættes direkte til egen praksis.
Systemisk leder- og konsulentuddannelse. Fokus på strategiprocesser, forretningsudvikling og kommunikation. 12 dage fordelt på 6 moduler samt netværksdage.
Pris kr. 29.000,- ex. moms.
Certificate i systemisk ledelse og organisationsudvikling. For dig som ønsker en
kompetencegivende uddannelse. 11 dage fordelt på 7 moduler samt netværksdage.
Pris kr. 69.000,- momsfrit.
Videregående leder- og konsulentuddannelse. Yderligere fordybelse og refleksion
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Abstract
Management via reflective dialogues
Local councils currently face very big challenges in terms of citizens’ rising expectations, increasing complexity of tasks to be performed and decreasing material and human resources to handle
both expectations and tasks.
These challenges create a managerial focus on increasing the organizational coherence and
coordination at all levels in the organization. The focus of this article is how I as a leader can act
in a way that helps my employeed middle managers to develop their collaborative competences.
The empirical basis of the article is a process involving problems of collaboration within a group
of employees. In the article I describe how I intervene into group interactions and how I reflect on
my interventions, using systemic theory. Throughout, my focus in on my own learning and my own
learning process, inspired by Bateson’s notion of “a difference which makes a difference.”
The theoretical basis of the assignment is Appreciative Inquiry. More specifically I use Oliver’s and
Barge’s understanding of AI focusing on the possibilities that materialise through speaking about
and acknowledging difficulties, as a basis for proactive and collaborative work in the organization.
With reference to David’s og Harre’s theory on positioning as a dynamic and relational concept,
I reflect on how my choice of leadership positions impacts on communicative and relational patterns within the organization. Hornstrup et al.’s (2005) model is applied here as a structuring
principle of analysis.
In order to optimize joint involvement and inclusion, I involved key personnel in my planning of
a development process for the group, and I described my deliberations as to the structure of the
process. Based on the AI approach, I conducted group-development talks and individual interviews. The article describes key moments of change, focusing on my intentions and the outcomes
for the group and for my own learning.
My main conclusion is this: Communication is a primary organizational glue which is key to
creating and maintaining ownership and coherence. So, my most important leadership task is to
be a communicative translator and transactor between different people and different contexts. As
leaders, we must work systematically to analyse and understand the complexities of organization
and information so that others may couple themselves onto both.
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Indledning
Denne artikel beskriver, hvordan jeg som leder har
anvendt refleksive dialoger som arbejdsmetode til
at udvikle samarbejdet i en medarbejdergruppe.
Men min primære begrundelse for at skrive den
er at inspirere andre ledere ved at dele mine egne
erfaringer med at anvende systemisk tænkning
som læringsplatform. Artiklen tager afsæt i et
længerevarende forløb i en medarbejdergruppe
med samarbejdsproblemer og dårlig trivsel. Sammen med en lokalleder (som jeg er leder for), en
tillidsrepræsentant (TR) og en „værdiagent” (det
vil sige en medarbejder med et særligt uddannelsesforløb med fokus på kommunens værdigrundlag) har jeg planlagt og gennemført forskellige
tiltag i gruppen. Det primære formål med arbejdet
har været at forbedre samarbejdet samt medvirke
til at styrke fokus på kerneopgaven og udnyttelse
af kompetencerne i gruppen.

lukkende har fokus på det positive (Johansen og
Madsen, 2006).

I artiklen beskriver jeg mit arbejde med gruppen,
og hvordan jeg selv har brugt en række teoretiske
principper til at fremme min egen læring.

Jeg bliver opmærksom på problemet i gruppen,
da en ekstern samarbejdspartner fortæller mig
en verserende historie om gruppen som gruppen
„med dårligt arbejdsklima og dårligt samarbejde
mellem lokalleder og medarbejdere”. Fra gruppens elever ved hun, at gruppens TR uden om lokallederen har indkaldt til et aftenmøde med det
dårlige samarbejde på dagsordenen.

Den organisatoriske kontekst
Jeg arbejder som distriktsleder i hjemmeplejen i
Silkeborg Kommune, hvor kerneopgaven er sygepleje og personlig pleje/praktisk bistand til borgere i eget hjem. Jeg arbejder som leder for ledere
(lokalledere), som hver har cirka 25 medarbejdere.
I forbindelse med omstrukturering i Silkeborg
Kommune 2008 blev der udarbejdet nye ledelsesprofiler, hvor det gennemgående tema var, at
„den anerkendende tilgang er det afsæt, ledelse
tænkes på i Silkeborg Kommune” (Silkeborg
Kommune, 2008).
Vi fik med AI som „model” fokus på drømme og
fremtidens muligheder; men vi overhørte i lang
tid de negative røster med en del frustrationer
til følge. I forbindelse med et udviklingsforløb er
jeg blevet introduceret til en anden vinkel på AI.
Nemlig at AI også kan inkludere negative røster
og sårede følelser. Det har betydet, at jeg nu kan
se AI som en kommunikationsfilosofi og et menneskesyn og ikke kun en arbejdsmetode, der ude-
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Kontekst og opbygning
Artiklen tager afsæt i en længere proces, hvor de
konkrete eksempler er valgt ud fra overskriften
„en forskel, der gør en forskel” i forhold til de valg,
jeg har truffet som leder. Mit fokus er derfor på
at dele min egen læring i forhold til min rolle som
leder.
Jeg beskriver hver „episode” af min case for sig
med fokus på „en forskel, der gør en forskel” for
mig. Samtidig vil jeg inddrage de konkrete systemiske begreber, jeg inspireres af, til at forstå mine
handlinger og de læringspointer, der er blevet
mere synlige i bakspejlet. Casen tager sit afsæt
i samarbejdet mellem lokallederen og medarbejderne og i min involvering og rolle i forløbet.

Episoder og læringspointer: „forskelle, der gør en forskel”
Episode et: en „ikke-episode”
Den første „episode” er et eksempel på, at alt,
hvad jeg som leder siger og gør – og også ikke
siger og ikke gør – har betydning. Netop det, at jeg
ikke handler på den viden, jeg har om det dårlige
samarbejde, får konsekvenser for den øvrige del af
organisationen: Det dårlige samarbejde fortsætter, lokallederen fortæller historier om medarbejdere, der ikke tager ansvar, og medarbejderne ser
sig nødsaget til at indkalde til aftenmøde uden
om lokallederen.
Med en systemisk optik klargør min „ikke-handlen” flere pointer. Jeg opfattede ikke lokallederens
udsagn om problemer i gruppen og med medar-
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bejdere, der ikke tog ansvar, som noget, jeg skulle
tage mig af, hvilket kan handle om det, Bateson
beskriver på følgende vis: „Forskelle, som er for
små eller indtræder for langsomt, kan ikke opfattes. De er ikke genstand for opfattelse” (Bateson,
1972, 17). Først ved hjælp af stemmen udefra
blev problemstillingerne tydelige for mig, og jeg
fik øje på min egen blinde plet. Jeg antog, at lokallederen, med den ledererfaring, hun har, selv var
opmærksom på og selv kunne løse problemstillingen. Det at have en viden om samarbejdsproblemerne burde have inviteret mig til en nysgerrig
undersøgelse af, hvad lokallederen havde tænkt
sig at gøre, og ikke kun fået mig til at antage, at
hun ville gøre „noget”.

Episode to: gruppeudviklingssamtale 

Da jeg endelig valgte at gøre noget, anvendte jeg
i et forsøg på at vejlede lokallederen en transmissionstankegang. Det betød, at jeg antog, at
hun umiddelbart kunne forstå min vejledning og
omsætte den til handlemuligheder ude i medarbejdergruppen. At hun ville efterleve mine intentioner ved at inddrage gruppen og få et billede af,
hvad der rørte sig, og derefter komme med forslag
til, hvad gruppen kunne arbejde videre med og
hvordan. Jeg var ikke tilstrækkeligt opmærksom
på, at der er stor forskel på instruktionen – mit
budskab – og det, lokallederen hører.

De blev ramt af den negative historie udefra, den
stemte slet ikke overens med deres eget billede,
de kunne ikke forstå, eleverne ikke trivedes. De
oplevede sig selv som en gruppe, der på trods af
visse samarbejdsproblemer havde højt humør og
var rar at være i.

Mine læringspointer 
Den første pointe er, at når jeg som leder ikke
handler, får det mindst lige så store konsekvenser, som når jeg handler. En ikke-handlen er også
kommunikation, fordi det sender signaler til omgivelserne. I dette tilfælde kunne de vælge at tolke
det som både en tillidserklæring, at de kan klare
det selv, og som en ledelsesmæssig ligegyldighed
fra min side.
For det andet understreger episoden og min position heri Batesons budskab om neutralitet: „Når
vi først har en forklaring, holder vi op med at lede
efter andre forklaringer” (Bateson, 1972). Jeg
antog, at lokallederen havde styr på tingene, og
„glemte” at være nysgerrig på, hvad hun havde
planer om at gøre.
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Overvejelser og planlægning
Mit første tiltag var en samtale med lokallederen,
hvor jeg orienterede om „historien” udefra. I den
verserende historie blandt eleverne i kommunen
blev gruppen omtalt som „gruppen med det dårlige samarbejde, hvor man afholder aftenmøder
uden om ledelsen”. Vi drøftede, hvordan vi kunne
tage fat på sagen, og valgte at inddrage vores tillidsrepræsentant og værdiagent i forberedelsen
af forløbet. Det gjorde vi dels for at sikre yderligere
en kvalificering af vores tanker og dels for at have
ekstra opmærksomhed og ejerskab fra deres side.

Jeg havde på forhånd overvejet, hvordan vi med
AI som udgangspunkt kunne komme videre med
afsæt i det, der fungerede godt i samarbejdet, og
derefter se på gruppens udviklingsmuligheder og
ønsker for fremtiden. Til mødet med lokallederen,
TR og værdiagenten medbragte jeg nogle mulige
spørgsmål til den enkelte medarbejder som individuel forberedelse til en dialog med hele medarbejdergruppen. Både spørgsmål og tilgang vandt
genklang hos lokalleder, TR og værdiagent, og de
ønskede alle, at jeg var processtyrer på mødet. Vi
valgte at gennemføre mødet som en gruppeudviklingssamtale (Hornstrup & Loehr-Petersen,
2001) for at sikre en både styret og konstruktiv
dialog.
Gruppeudviklingssamtalen
En vigtig rammesætning for mig er, at fokus skal
være på den opgave, vi er her for at løse. Jeg valgte
at markere denne ramme ved at tage udgangspunkt i vores nye mission og vision på en måde,
der understregede, at den enkelte medarbejders
valg skal medvirke til at understøtte organisationens mål. Jeg opstillede desuden spilleregler for
processen:
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• En tid til at tale og en tid til at lytte
• Et anerkendende fokus
• Fokus på opgaven.
Disse spilleregler viste sig at være en meget vigtig forudsætning for en konstruktiv og fokuseret
dialog.
Min intention var at invitere til en undersøgende
tilgang med fokus på at undersøge sammenhænge og lede efter ideer og muligheder. Dette
valg var inspireret af den systemiske idé, at vores
egen kommunikation og vores egne handlinger
får konsekvenser for både vores egne og andres
fremtidige handlemuligheder (Hornstrup et al.,
2005).
Jeg brugte selve mødet til at skabe et fremadrettet fokus ved at synliggøre, at der var en vigtig
problemstilling i forhold til at udvikle samarbejdet i gruppen. Desuden understregede jeg, at en
konstruktiv forandring og gode løsninger krævede
gruppens samlede indsats. Det, jeg forsøgte at
understrege, var, at enhver forandring begynder
med det første skridt, og at man bedst kan begynde med sin egen andel.
Jeg fortalte gruppen historien om „blikket udefra” med en understregelse af, at jeg ønskede, at
vi brugte samtalen til at vælge en optik, der gjorde
det muligt for gruppen at omskrive historien. Ved
at skabe en opmærksomhed om, at vi selv er
medskabere af den virkelighed, vi agerer i, fik alle i
gruppen en mulighed for at være med til at skabe
fremtiden.
Der var megen opmærksomhed og stilhed under
min fortælling, noget, som jeg oplevede som en
lydhørhed – som en forskel, der gør en forskel, der
skabte et fokuseret udgangspunkt for samtalen.
Efterfølgende blev jeg opmærksom på, at det
kunne have optimeret både min og deres læring,
hvis jeg havde inviteret dem til at fortælle andre
versioner af historien om gruppen. Disse „ikkehørte” og „ikke-fortalte historier” kunne måske
have åbnet nye døre i processen.
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Som forberedelse til mødet fik alle medarbejdere
en kort introduktion til formålet med mødet – og
de fik fire spørgsmål til deres personlige forberedelse:
Boks 1. spørgsmål til forberedelse af mødet
• Hvilke konkrete eksempler har du på det gode samarbejde med din lokalleder?
• På hvilke områder kan samarbejdet med din lokalleder udvikles?
• Hvilke konkrete eksempler har du på det gode samarbejde med dine kolleger?
• På hvilke områder kan samarbejdet med dine kolleger udvikles?
Et koordineret fremtidsbillede 
At tillidsrepræsentant og værdiagent havde været
med i forberedelsen af mødet, gjorde en forskel for
mig, da det understregede, at det ikke kun var et
ledelsesansvar, at processen gik godt. Desuden
var gruppens forberedelse hjemmefra en vigtig
men også insisterende invitation til involvering.
Det var et vigtigt ledelsesmæssigt signal om, at
det var umuligt ikke at have en mening om de udfordringer, gruppen havde. Baggrundstæppet for
selve gruppesamtalen var således de forberedte
spørgsmål.
Med en AI-vinkel tog spørgsmålene udgangspunkt i styrkerne i gruppens samarbejde og inviterede gruppens medlemmer til at komme med
forslag til mulige udviklingspunkter. Jeg oplevede,
at en kombination af forberedelser og de formulerede spørgsmål gav gruppen lyst til at gå på opdagelse i det, der virker, og derfra komme videre
med udfordringerne i et fælles, koordineret billede
i forhold til opgaveløsningen.
Der var megen energi og glæde ved de eksempler,
de havde, samtidig med at der også tegnede sig
tydelige overskrifter på udfordringerne og dermed,
hvad der kunne arbejdes med – de anerkendte det
svære, men på en konstruktiv, fremadrettet og fokuseret måde.
I evalueringen udtrykte flere forundring over de
mange sammenfaldende udsagn, hvilket jeg ser
som et udtryk for, at der ikke tidligere havde været et koordineret billede af, hvad der var gruppens
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samarbejdsmæssige styrker og udviklingsområder. En anledning til med Bateson at pege på, at
når vi sammen undersøger og skaber „mønstre”,
der forbinder, så har vi mulighed for at skabe et
fint afsæt for at arbejde med de fælles udfordringer.
Tale-lytte-positioner medvirkede til at øge alles
involvering. Det sikrede, at de, der normalt ikke lyttes til, også blev hørt, samtidig med at det skabte
et individuelt refleksionsrum for dem, der lyttede
– en metaposition til samtalen med mulighed for
at se nye perspektiver, hvilket jeg betragter som
en meget vigtig form for gensidig involvering.
Læringspointer 
For det første blev det meget tydeligt, at min egen
tilgang til møderne fik stor betydning for relationen og kommunikationen hos alle mødedeltagere.
Involveringen, de forberedte spørgsmål og min
egen faciliterende rolle var med til at understøtte
en konstruktiv proces.
En vigtig pointe er for det andet, at den tydelige
mødekontekst medvirkede til at holde fokus på
opgaven, at samarbejde om opgaveløsning – og
ikke, som det ofte opleves, på, hvad den enkelte
ønsker sig af kollegerne – altså et mere personligt
fokus. Når rammerne er tydelige for alle, så kan
AI anvendes som et værdifuldt strategisk, refleksivt ledelsesværktøj, der kan hjælpe både mig
og gruppen til at udvikle en mere anerkendende
kommunikations- og sprogkultur.
Desuden havde mit fokus på at skabe fælles
mønstre og forbindelser en stor betydning for alle
involverede – vi får det, vi leder efter. Sidst men
ikke mindst understreger erfaringerne, at involvering og medansvar for processen giver engagement, ejerskab og merværdi. Noget, der har stor
betydning for at sikre, at beslutningerne bliver
omsat i handlinger.

Episode tre: opfølgning og planlægning
Gruppesamtalen resulterede i formulering af tre udviklingspunkter:
1.	 Ønske om bedre struktur og rammesætning: et ønske til lokalleder om at skære igennem og være tydelig i opgavefordeling.
2.	Tilgang: ønske om at arbejde mere anerkendende, flytte fokus til det, der fungerer, løfte i
flok.
3.	Ansvar: fælles ansvar for, at gruppen fungerer,
ønske om afdækning og udvikling af den enkeltes kompetencer.
Første tiltag var, at jeg sammen med TR, værdiagent og lokalleder lavede en ramme for afholdelse af fremtidige gruppemøder. Vi udarbejdede
en skabelon for en fast dagsordensstruktur med
tydelig rollefordeling og spilleregler for at tale og
lytte.
Episode fire: evaluering af gruppemøderne i den nye form
Nedslag og læringspointer
Efter at have prøvet den nye mødestruktur en tid
evaluerede vi, hvilken forskel det havde gjort på et
ordinært gruppemøde. Den nye mødestruktur og
rollefordeling havde en positivt forstærkende effekt i forhold til udviklingspunkterne og den ønskede fremtid.
Jeg kunne indlede evalueringsmødet med en
ny „udefra”-historie: En sygeplejerske, der ikke
havde været med i gruppeprocessen, oplevede
møderne som helt forandrede: fokus på opgaven
og det faglige, mange i gruppen tog ansvar for
at overholde spillereglerne – en meget stor forandring. Gruppen opererede nu inden for en klar
kontekst med fokus på opgaven og beskrev selv
den forskel, de oplevede, med stolthed.
TR og værdiagenten havde påtaget sig vigtige
roller som henholdsvis referent og observatør på
møderne og på den måde været vigtige kontekstmarkører i forhold til at fastholde den konstruktive
proces.
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Generelt havde gruppemedlemmerne og lokalleder holdt fast i de indgåede aftaler, og der var
nedsat en arbejdsgruppe med lederen i spidsen.
Gruppen havde lavet et struktureret læringsforløb
i forhold til kompetenceudvikling omkring implementering af et nyt dokumentationssystem.
I et tilbageblik er jeg ikke i tvivl om, at hvert gruppemedlem havde handlet ud fra den bedste hensigt, ud fra sin egen position og logik. Men da de
organisatoriske rammer havde været utydelige,
opstod der forvirring, manglende samarbejde og
dermed mistrivsel. Gruppeudviklingssamtalen
havde medvirket til at skabe et mere koordineret
billede af rammer og retning, hvilket tydeligvis
havde en positiv effekt på samarbejdet. På evalueringsmødet var det tydeligt, at der var sket et
skifte fra et „jeg”-fokuseret til et „vi”-fokuseret
sprog.
Læringspointer
En vigtig læringspointe er, at når vi giver den
måde, vi kommunikerer på, opmærksomhed, har
vi mulighed for at ændre vores kommunikation. Et
konstruktivt samarbejde forudsætter konstruktiv
kommunikation, men som ledere glemmer vi ofte
at have dette med i drøftelserne. I stedet begraver
vi os i et indholdsmæssigt opgavefokus.
En anden vigtig pointe er, at hvis man vil skabe
holdbare forandringer, er involvering det vigtigste
redskab. Den aktive involvering giver deltagerne
en dybere forståelse for og ejerskab til de løsninger, vi kommer frem til. Erfaringerne med gruppesamtalen viser mig også, at relativt små tiltag
kan skabe ret store forandringer. Det kræver ud
over involvering, at både ledere og medarbejdere
har og tager ansvar for opfølgning – dels på det
indholdsmæssige plan, dels, og ikke mindst, på
kommunikationen.
Episode fem: individuelle interviews
Overvejelser
For at forstærke arbejdet med de øvrige udviklingspunkter ville jeg finde en form, der gjorde
det muligt at undersøge og afdække den enkelte
medarbejders styrker, kompetencer og udviklings-
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muligheder. Jeg valgte at gennemføre individuelle interviews med kollegerne som reflekterende
team. Det gav os mulighed for at få den enkelte
medarbejders kompetencer mere frem i lyset, og
det var samtidig en mulighed for at styrke den refleksive dialogkultur i gruppen.
Boks 2. Det individuelle fokus
Spørgsmål til interviewet af den enkelte medarbejder:
• Hvad kan du specielt godt lide ved dit arbejde?
• Hvad kan du godt lide i samarbejdet med dine kolleger? (eksempel)
• Hvad vil du gerne have fra lokallederen? (eksempel)
• Hvordan vil du gerne have det i forhold til medarbejderne?
• Hvornår føler du selv, du giver mest? Hvilke egenskaber/kvaliteter hos dig
er i spil her?
• Hvad vil du gerne udvikle?
Opsamling på individuelt fokus – efter at have lyttet til teamet:
• Hvad har været det vigtigste for dig af det, der er blevet talt om?
• Hvad af det, du har hørt, vil du gerne arbejde mere med?
• Hvordan vil du arbejde videre med det?
• Hvad vil vi se dig gøre anderledes?
• Hvem kan støtte dig i processen?
• Hvor lang tid skal der gå, før vi evaluerer dine fokusområder?
For at understøtte en konstruktiv proces valgte
jeg at lave en tydelig instruktion i, hvad det reflekterende teams opgave var:
Boks 3. Det reflekterende teams fokus
Teamet får fem minutter til at nedskrive anerkendelse til fokus-
personen.
På lyserøde sedler skrives „roser”, på de gule skrives håb for fremtiden og det
man gerne vil se mere af i fremtiden. Disse sedler afleveres til fokuspersonen.
Feedback fra gruppen (det reflekterende team):
Hvad får det, fokuspersonen har fortalt, dig til at tænke på vedrørende hende?
Hvad værdsætter du mest hos fokuspersonen?
Hvad giver fokuspersonen til teamet?
Hvad kunne du tænke dig, hun gør mere af?
For at positionere lokallederen var hun et „team”
i teamet med egen tale- og lytteposition, så hun,
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efter det reflekterende team havde talt, fik ordet,
inden fokuspersonen igen var på.
Også her var det vigtigt at skabe en klar kontekst
med fokus på opgaven, fordeling af tale- og lyttetid og ikke mindst, at arbejdet foregik ud fra en
respektfuld og anerkendende vinkel.
For flere af medarbejderne var det grænseoverskridende at skulle indtage rollen som fokusperson foran kollegerne. Jeg oplevede det særligt
udfordrende at holde fokus og arbejde konstruktivt med de meget stille og havde under samtalen mange overvejelser over min timing og ikke
mindst rytmen og tempoet i samtalen. Det var
med til at fastholde min opmærksomhed på at
give dem plads og på, hvordan jeg med mit sprog
og min kommunikation kunne gøre medarbejderne til kompetente bidragydere.
Det var tydeligt, at talelysten steg, når jeg bad om
konkrete eksempler fra deres dagligdag. Det gav
mig chancen for at skabe rum for at brede den
enkeltes kompetencer ud, der hvor de havde indvirket positivt på situationerne.
Efterhånden som processen skred frem, blev arbejdsformen til en mere tilpas forstyrrelse. En
medarbejder, der under samtalen sagde, at hun
syntes, at det var nogle mærkelige spørgsmål
og en mærkelig måde at skulle tale sammen på,
sagde spontant ved afslutningen, da hun havde
prøvet det: „Nu kan jeg se ideen i det.”
En anden medarbejder, der under samtalerne
sagde, at „det går rigtig godt lige nu, men det
kommer til at gå galt med mig på et tidspunkt”, fik
en stor øjenåbner, da hun opdagede, at det var en
antagelse, hun bar rundt på ud fra tidligere dårlige
erfaringer i forhold til samarbejde. Ved at lytte til
de andre og ved at få lejlighed til selv at reflektere
over samarbejdet fik hun mulighed for at se, at
det kunne være anderledes.
Undervejs oplevede jeg også min egen blindhed.
Den blev tydelig, da en medarbejder spurgte, om
lokallederen skulle interviewes på samme måde
som de andre. Uden at reflektere og uden at be-

30

grunde det svarede jeg kort nej. Jeg reflekterede
over mit eget svar og opdagede, at jeg antog,
at det ville udstille lokallederen, og med denne
antagelse havde jeg mistet nysgerrigheden på,
hvorfor forslaget kom. Da jeg senere spurgte den
pågældende, hvilke tanker hun havde gjort sig, var
svaret: „Jeg ønsker også, lokallederen skal have
glæden ved at blive anerkendt.”
Læringspointer
Igen blev det meget tydeligt, hvordan mit sprog
og min kommunikation – som leder – smitter af
på „systemet”. Hvis jeg som leder skal understøtte en udvikling af mere konstruktive kommunikations- og samarbejdskulturer, er det en
meget vigtig opgave at tilrettelægge og skabe
kommunikative processer, der skaber sammenhæng for deltagerne.
Det handler blandt andet om, at alle får mulighed
for at tale – men nok så vigtigt, at alle kommer til
at indtage en aktiv lytteposition. Det medvirker til,
at den enkelte kan få øje på de fælles mønstre og
muligheder.
Det var også meget tydeligt, at hvor det i starten
var en udsat position at være fokusperson, blev
det en position, hvor man modtog anerkendende
opmærksomhed fra kollegerne. Det er med til at
understrege, at både den enkelte og gruppen udvikler sig gennem anerkendelse.
Perspektivering
Min ambition var at blive klogere på, „hvordan jeg
i fremtiden kan agere som leder, så mine medarbejdere og mellemledere øger deres strategiske
kompetencer“. Som det fremgår af mine nedslag
og læringspunkter, har jeg fundet nogle mulige
svar på dette spørgsmål.
Min hovedkonklusion er, at det er kommunikationen, der binder organisationen sammen, og den
er nødvendig for at skabe ejerskab og sammenhæng. Det er derfor min vigtigste ledelsesmæssige opgave at være sproglig forbinder. Det fordrer, at jeg hele tiden indtager en metaposition i
forhold til min egen kommunikation og den effekt,
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den skaber, med opmærksomhed på, at det, jeg
tillægger værdi, styrer det, jeg gør.
Jeg har fået øje på, at vi har bygget organisationen op, som om vi kan transmittere budskaber.
Der er behov for, at vi arbejder med kompleksiteten i organisationen og en forståelse af „information” som det, de andre kobler sig på. Betydningen af ikke at gøre noget er blevet meget tydelig
for mig, så når der er noget, jeg ikke forstår, må
jeg som minimum tilbyde min opmærksomhed og
nysgerrighed. Der er behov for fremover at skabe
processer, der inviterer til medarbejderinvolvering
og dialog.
Da jeg arbejder ud fra en socialkonstruktionistisk tilgang til ledelse, bliver det vigtigt at tage
udgangspunkt i, at sproget og de menneskelige
relationer medvirker til at forme vores fælles organisatoriske verden. Det betyder, at jeg ser mit
sprog og min kommunikation som en meget central del af min ledelsesmæssige hovedopgave –
at medvirke til at skabe et koordineret billede af
den fremtid, vi ønsker at nå. Det betyder også, at
jeg må udvise en sproglig opmærksomhed over
for, hvordan andre indgår i dialogen, hvilket blandt
andet inviterer mig til at være undersøgende og
anerkendende over for andres kommunikation og
sprog – uanset at jeg måske ikke opfatter deres
kommunikationsform som konstruktiv.
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Stop med at gi’ gode råd !
Er din kollega stresset, udmattet, frustreret, irritabel, overvældet, afmægtig
eller måske vred? Gode råd kan nemt forværre situationen og få din kollega
til at føle fagligt mindreværd eller ligefrem skyld.
Tilbyd hellere kollegial sparring. Kollegial sparring er lettere tilgængeligt end
coaching, yderst effektivt og praktisk anvendeligt i en travl hverdag.
Stort udvalg af skræddersyede kurser og workshops.
Læs mere på www.harbohus.dk

98 68 61 11 info@harbohus.dk www.harbohus.dk
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