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INDLEDNING 

Denne rapport er udarbejdet i tredje semester på Master i Organisatorisk Coaching og læring 
(MOC). Tine er til daglig Klinisk koordinerende uddannelsesansvarlig sygeplejerske i en 
sygehusafdeling og Charlotte er udviklingskonsulent med fokus på rekruttering og 
kompetenceudvikling set i et organisatorisk perspektiv i den organisation, vi laver projektet i. Efter 
første møde blev aktionsforskningen sat på pause på grund af corona pandemien, derfor valgte vi 
at arbejde med kvalificering af vores design til et kommende projekt på 4 semester.  Første halvdel 
af opgaven er en rapport om vores aktionsforskningsprojekt, med fokus på den organisatoriske 
læring. Anden halvdel er en kvalificering af designet gennem arbejdet med analyser af udvalgt 
empiri fra første møde i aktionsforskningsprojektet. Vi har lavet projektet sammen med den 
ledergruppe, vi samarbejdede med på andet semester. Det vender vi tilbage til i næste afsnit. 

Vores fælles interesse er at blive klogere på, hvordan vi, i dette aktionsforskningsprojekt, kan 
gennemføre et forløb, som giver mening for ledergruppen og samtidig kan generere 
forskningsbaseret viden til gavn for organisationen. Et forløb, der kan give os som forskere og 
ledergruppen som medforskere, mulighed for at undersøge, hvad der sker i et organisatorisk 
perspektiv, hvor ledergruppen gerne vil blive klogere på, hvordan de kan understøtte en fælles 
viden og et engagement hos medarbejderne omkring det praktiske og fortløbende arbejde med 
beboernes delmål. 

Vi vil gennemføre et forløb, hvor ledergruppen bliver afklaret på det, de har særligt interesse for i 
deres afdeling og hvor aktionsforskningen har fokus på udvikling af ledergruppens roller og 
funktioner, gennem deres ageren ude i praksis. Den proces vi skaber sammen, ønsker vi, 
understøtter deres fokus på læring i et organisatorisk perspektiv og genererer fælles viden om, 
hvordan de kan samskabe ledelse med hinanden og processer sammen med medarbejderne. I 
rapporten vil vi have særligt fokus på læring og organisatorisk udvikling i et samspil med 
ledergruppen. Forskningsdelen i aktionsforskningen vil derfor koncentrere sig om at indsamle 
viden om, hvad der sker i processen og hvordan det sker i forhold til den organisatoriske 
bevægelse. 

 

DEN ORGANISATORISKE KONTEKST 

Stedet er en socialpædagogisk organisation med 70 døgnpladser og 375 medarbejdere. De er på 
tredje år i gang med at udvikle, introducere og indarbejde nye samarbejdsflader mellem beboere, 
medarbejdere, ledere og det administrative led, som tager afsæt i det relationelle perspektiv. 
Dermed introduceres en samarbejdsform, dialog- og mødekultur, som tager afsæt i det 
socialkonstruktionistiske paradigme, som skal udvikle sig over tid, gennem kontinuerlig forandring 
(Stegeager & Lauersen, 2018), som opstår i denne forandringsproces og arbejdsformen kaldes 
Fælles Praksis. 
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Modellen der arbejdes efter er en arbejdsform inspireret af ”buttom up”. Den er udviklet over tid, 
sammen med medarbejdere og ledere og giver en særlig gruppe af medarbejdere, dem kalder de 
Praksisgrupper, som er tilknyttet den enkelte beboer, et bredere defineret råderum at idéudvikle 
og agere i end i en mere traditionel ”top down” styret organisation. Denne organisering med 
praksisgrupper er ved at blive indarbejdet i organisationen. 

Da der er tale om en større organisation og introduktionsforløb, hvor to udviklingskonsulenter hen 
over et år holder periodiske møder med medarbejderne på en afdeling, er det en udviklingsproces, 
der sker over tid. For at praksisgrupperne kommer til at fungere, ude i den daglige praksis, 
sammen med den enkelte beboer, er der brug for forløbet, så medarbejderne oplever, hvordan de 
kan arbejde og agere på en ny måde, i den kompleksitet opgaven kalder på. Organiseringen er 
inspireret af de rammer 4R-modellen beskriver (Molly-søholm , Juhl, Nørlem, Storch, & Molly-
søholm, 2013). 
Praksisgrupperne består af 3 – 4 medarbejdere og er tilknyttet beboeren. På P-møder drøfter de 
den daglige praksis, her bringer dialogen ressourceorienteret-, faglig-, tavs- og erfaringsbaseret 
viden i spil. Denne forandring kan betyde, at organisationen over tid kommer til at arbejde mere 
processuelt end instrumentelt (Phillips, Olesen, & Johansen, 2018), hvor de forskellige 
perspektiver bidrager som en ressource ind i den enkelte afdelings- og praksisgruppes proces. 
Medarbejderne tilkendegiver, at de oplever større inddragelse end tidligere. 

Under vejs i denne organisatoriske forandringsproces er det vigtigt, at indsatser kontinuerligt 
undersøges gennem dialog og fælles refleksioner og erfaringer. Det gøres gennem inddragelse 
både ledelsesmæssigt, afdelingsvis og ude i praksis sammen med beboeren. Så der er fokus på 
handling i praksis – hvad vil vi og hvordan, sammen med beboeren. 

Dette betyder forandringer ude i praksis og ledergruppen, har gennem forløbet, vi gennemførte 
med dem på sidste semester, givet udtryk for, at de har behov for et fælles forum, hvor de har 
mulighed for at udvikle deres ledelse i forhold til at understøtte den udvikling, der sker på deres 
respektive afdelinger og i organisationen. 

 

PROBLEMFELT OG PROBLEMFORMULERING 

På baggrund af det vil vi arbejde med nedenstående problemformulering: 

”Hvordan kan vi som socialkonstruktionistiske aktionsforskere i et narrativt inspireret perspektiv, i 
en proces, med en afdelingsledergruppe som medforskere, samskabe muligheder og strategier for 
deres ledelsesroller, så de kan skærpe fokus på deres ledelsesstil i et organisatorisk perspektiv”. 

I opgaven vil vi redegøre for, hvordan vi designede og planlagde vores aktionsforskningsprojekt. 
Undervejs i opgaven vil det træde frem, hvordan vi i stedet vil analysere empirien fra vores første 
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møde i aktionsforskningsprojektet for at undersøge, hvordan vi kan kvalificere og understøtte 
ledergruppens aktioner og læring i på næste semester. 

Men indtil videre skal du, kære læser, læse opgaven som om den er det aktionsforskningsprojekt 
vi skulle gennemføre. Vi vil tage dig ved hånden og guide dig, så du ved, hvornår vi støder på 
corona-nedlukningen og derfor skifter perspektiv i denne opgave. 

 

FORSKNINGSSPØRGSMÅL  

Ifølge litteraturen kan aktionsforskning valideres gennem arbejdet med forskningsspørgsmål 
(Duus, Husted, Kildedal, Lauersen, & Tofteng, 2014) (Phillips, Olesen, & Johansen, 2018). Vi mener 
vores problemformulering giver anledning til følgende: 

Resultatet – Hvordan oplever medforskerne at fokus på deres ledelsesstil får indflydelse på 
medarbejdernes fælles viden og engagement i deres arbejdspraksis? 

Processen – Hvilken betydning har proces og den ramme vi sætter for ledergruppens samskabelse 
i aktionsforskningsforløbet? 

 For dem som ledergruppe, samt i et organisatorisk perspektiv 
 Hvordan får det teoretiske læringsperspektiv vi lægger ned over empirien, betydning for 

processen, samskabelse og læring under forløbet  
 1., 2. og 3. persons perspektivet 

Katalysatoren for forandring – Hvordan kan en narrativ tilgang til aktionsforskning, med en 
ledergruppe som medforskere, være katalysator for den samskabelse og forståelse, der fører til 
organisatorisk forandring? 

 Hvilke greb og metoder får særligt indflydelse på den organisatoriske bevægelse 
 Hvordan kan vi forstå samskabelse i et narrativt perspektiv 

 

DET SOCIALKONSTRUKTIVISTISKE PARADIGME  

Denne opgave er en fortsættelse af forløbet vi havde med ledergruppen på 2 semester. Her var 
vores videnskabsteoretiske afsæt socialkonstruktionismen og det er det stadig. Vi vil nu 
præsentere paradigmet og derefter beskrive, hvilken indflydelse det har på vores valg af design,  
proces, analyse og for resultatet af forløbet. 

I 1980´erne havde den postmoderne tænkning sit gennembrud, og socialkonstruktionismen er en 
del af denne tænkning. Den har afsæt i den sproglige og kulturelle vending fra 1970´erne og 
tankegangen har givet os mulighed for at forstå verden på en ny måde (Egholm, 2014). 
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I socialkonstruktionismen skaber vi mening gennem sproget og de sproghandlinger vi bruger i 
relationen. Gennem sproget skaber vi verden sammen. Verden bliver påvirket af os og 
konstrueret, når vi er til stede, med det sprog vi har og anvender, ud fra det perspektiv vi har og 
den kontekst vi befinder os i.  Andre mennesker kan have et andet sprog, et andet perspektiv og 
befinde sig i en anden kontekst, så deres konstruktion af verden kan være helt anderledes. Dette 
betyder, at verdenen er multivers og der findes ikke en sandhed med stort S. Noget er sandt, når vi 
sammen konstruerer en verden, hvis vi bliver enige om, hvad der er sandt. 

Sandhedskriteriet i socialkonstruktionismen er derfor kohærensteorien. Sandheden med lille s, 
skal være logisk og kunne hænge sammen med helheden uden modsigelser. Dermed gør 
paradigmet op med den videnskabelige sandhed med stort S, fordi intet er værdifrit og ingen 
former for viden er mere sande end andre. 

Verden har ikke essens i sig selv, vi konstruerer den sammen gennem sproglige processer og 
gennem den betydning vi tillægger ting i konkrete sociale relationer og kontekster. Alt er relativt, 
viden er flerstemmig og noget er mere sandsynligt end andet. Viden er subjektive fortolkninger, 
der forklarer, hvad og hvordan verden får tillagt betydning (Egholm, 2014). 

I denne rapport er vores overordnede forståelsesramme et multivers, som vi konstruerer sammen 
med ledergruppen gennem de sproglige relationer. Vi er optaget af, hvordan vi som gruppe 
tillægger fænomener betydning, hvordan det sker og hvilken betydning processen i gruppen har 
for organisationen. Vi er ikke værdifri som forskere og proces facilitatorer. Vi er aktive deltagere, 
så vi må være bevidste om vores forforståelse, forholde os kritisk til den og dele den i processen. 

Vi er inspireret af Shotters socialkonstruktionistiske begreber som en del af vores forforståelse, 
der har betydning for vores valg, (Shotter, 2015). I det følgende vil vi folde begreberne ud. 

FÆLLES HANDLEN OG DET DIALOGISKE 

Shotter beskriver, hvordan vi i mødet, som mennesker, altid er i dialog og i relation til hinanden, 
(Shotter, 2015, s. 71). 

”Dia-logos (gennem logos): Snarere end at have liv og sprog i os har vi kun vores liv 
og sprog inden for vores levende relationer til vores omgivelser – det at leve i en 
strøm af sprogligt sammenflettede aktiviteter er et uudryddeligt aspekt af vores liv i 
disse omgivelser. Sådan er det at leve vores liv i logos, det vil sige i sprogligt 
sammenflettede aktiviteter, der er ordnede i relation til vores kontakter med 
omgivelser. Dette betyder i sidste ende, at det, vi udtrykker eller bringer ud i verden, 
emergerer fra os, mens vi ufravigeligt er i bevægelse, i sproget osv. Vi kan ikke træde 
ind i og ud af denne strøm, som det behager os. Vores indlejring i et uophørligt 
flydende hav af spontant forekommende kropslige responser og reaktioner, som til 
stadighed forekommer mellem os alle, er der altid i baggrunden for alt hvad vi gør” 
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Så når vi indgår i dialog med hinanden er det en fælles handlen, en handling vi udfører som 
gruppe, som et vi, hvor mening kan emergere fra os. Det er i relationen dialogen opstår med 
sproghandlinger og gensidig respons, derfor kan vi ikke planlægge dialogen på forhånd, den opstår 
og udspiller sig i nuet, i relationen, i en bestemt kontekst. 

EMERGENS 

Shotter beskriver, at den dialogiske fælles handlen kan have en virkning, denne virkning kalder han 
emergent. Den fælles handling er kompleks, den er en blanding af så mange blandede aktiviteter, 
at det er umuligt at bestemme, hvem der er ansvarlig for hvad, samtidig vil det der emergerer 
være åbent for mange betydninger og fortolkninger på grund af kompleksiteten. 

FLERSTEMMIGHED 

Lone Hersted beskriver Shotters syn på flerstemmighed og dennes betydning i organisationen og 
hos det enkelte medlem af organisationen. Vi skal øve os i dialog og i at tænke flerstemmigt. Når vi 
tænker flerstemmigt er det muligt at se ud fra flere perspektiver, med flere stemmer og forskellige 
ytringer. Flerstemmighed er en organisations grundvilkår, hvis vi arbejder med det som en 
ressource, kan det åbne for nye ideer, udvikling og læring. 

MEDHEDS-TÆNKNING 

Shotter beskriver hvordan vi tænker med og ikke om den anden i relationen. 

”At se med en andens ord i tankerne kan med andre ord i sig selv være en tankefuld 
og følelsesfuld måde at se på, mens at tænke med en andens ord i tankerne tillige kan 
være en følelsesfuld og ”se-fuld” måde at tænke på – (Shotter, 2015, s. 103). 

Så når vi er tilstede i nu´et, nysgerrig, undersøgende og sansende i den dialogiske fælles handlen, 
er det medhedstænkning. Og når vi i giver plads og anvender flerstemmighed som en ressource er 
det medheds-tænkning i organisationen. 

SOCIAL ØKOLOGI 

Shotter beskriver verden og organisationen som en social økologi. Vi befinder os i socialt 
konstruerede grupper og komplekse netværk og udfører aktiviteter for at vedligeholde eller 
udvikle gruppen, organisationen og verden. Mennesker, grupper og organisationer er gensidig 
afhængig af hinanden og påvirker hele tiden hinanden, direkte eller indirekte gennem relationer 
og aktiviteter i vores daglige liv. Så hvad der sker et sted, kan have indflydelse mange andre 
steder. 
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SAMSKABELSE  

Med henvisnings til ovenstående er samskabelse en proces, hvor vi deltager medheds-tænkende i 
den fælles dialogiske handlen. Et multivers af sociale økologier kan konstrueres ved at få flere 
perspektiver, stemmer og ytringer ind i dialogen. Perspektiver som udfordrer hinanden og som 
gennem dialog og synliggørelse af deres betydning kan skabe mening i selv komplekse 
opgaveløsninger, organisationer og verdener. 

Samskabelse defineres også, inden for socialkonstruktionistisk aktionsforskning i det 
samfundsmæssige demokratiske perspektiv (Phillips, Olesen, & Johansen, 2018). Her mødes 
forskeres forståelse og skaber mening i samspil med praksis, borgere og brugerorganisationer. De 
inddrages med deres forskellige perspektiver for at give stemme til brugeren af systemet og 
dermed samfundet. 

I opgaven vil vi primært inddrage Shotters forståelse og undersøge, hvordan aktionsforskningens 
forskellige perspektiver kan give mening både til forskning, kvalificere den enkelte medforskers 
ledelsespraksis og organisationens afsæt for ledelse. 

SAMMENFATNING 

I afsnittet har vi beskrevet vores videnskabsteoretiske ståsted. Denne tilgang betyder, at vi ud fra 
vores værdimæssige afsæt vil lave samskabende dialogisk aktionsforskning, vi ønsker at have en 
narrativ inspireret tilgang til coaching og vores planlægning af processen vil tage udgangspunkt i, 
at vi betragter organisationen som en social økologi. 

Vi planlægger den overordnede ramme ud fra ønsket om at skabe et mulighedsrum. Rummet skal 
give os som gruppe muligheder for fælles grundlag, dialoger med flerstemmighed, hvor alle bliver 
set og hørt. Med udgangspunkt i dialogisk fælles handlen og medheds-tænkningen, ønsker vi 
gruppen er med i beslutninger om proces, metode, forskningsdesign, problemformulering og 
dataanalyse. 

Dette betyder, at vi er opmærksomme på, at der kan blive behov for at ændre på, det planlagte 
undervejs, det vil vi også gøre, hvis noget emergerer i processen, der gør det meningsfyldt at 
ændre på noget. Vi er klar over, at denne måde at se verdenen på betyder, at de valg vi træffer har 
konsekvenser for den enkelte, for gruppen og for organisationen. I den fælles dialogiske handling 
træffer vi valg i forhold til, hvordan vi samskaber, hvad vi har fokus på og hvilken position vi 
indtager, når vi taler og lytter. Når vi tænker ”med” og skaber ”sammen” gennem dialog vil vores 
position og fokus ændres løbende, det betyder vi før under og efter skal forholde os kritisk 
reflekterende til os selv, vores rolle og vores handlen. Vi er klar over, at det stiller store krav til os 
som forskere og vil vende tilbage til det flere steder undervejs i denne rapport. 
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I forhold til vores egen rolle og indflydelse på processen, vil vi med udgangspunkt i relationel etik, 
forholde os til moralske valg og magten i processen, dette vender vi tilbage til senere. Inden vi gør 
det, vil vi beskrive den dialogiske aktionsforskning. 

 

TEORIAFSÆTTET FOR RAPPORTENS AKTIONSFORSKNING 

I dette afsnit vil vi gøre rede for vores forståelse af aktionsforskning, når det vi ønsker er 
organisationsudvikling med udgangspunkt i medheds-tænkning og gennem dialogisk fælles 
handlen. 

Duus definerer aktionsforskning som: 

Aktionsforskning er en videnskabelig forskningstilgang, som tilstræber at skabe viden 
gennem forandring af verden i et demokratisk samspil mellem forskere og de 
mennesker, som denne forandring inddrager. I aktionsforskning understreges derfor 
sammenhængen mellem erkendelse og forandringsprocesser samt mellem teori – og 
praksisudvikling (Duus, Husted, Kildedal, Lauersen, & Tofteng, 2014, s. 13). 

Aktionsforskning har udviklet sig over tid og udføres med forskellige tilgange.  Forskningen er 
normativ gennem det demokratiske samspil og ved deltagernes ønsker for udvikling i forhold til en 
bedre organisering og opgaveløsning i fremtiden. 

Socialpsykologen Kurt Lewin er ophavsmanden til aktionsforskningen. Med feltteorien beskrev 
Lewin, hvordan koblingen mellem deltager og handlingsfeltet er en forudsætning for hinanden, 
når der laves forandringer i en organisation. Selve organisationen er et socialt system og 
beslutningsprocesser er relationelle ved forandringer. Derfor er nerven i et 
aktionsforskningsforløb de meningsforhandlinger, der foregår i forskergruppen og i 
organisationen. Udviklingen sker over tid i et fællesskab med en serie af aktioner, hvor fælles 
refleksion, meningsdannelse og evaluering giver mulighed for nye aktioner. 
 
Argyris og Schøn har i forhold til aktionsforskningen bidraget med to teorier, der kan have 
betydning for organisatorisk udvikling. Deltagernes handlinger kan forstås på to måder, ud fra 
skueteorier og ud fra brugsteorier. 
Når man bliver opmærksom på forskellene, påpeger Argyris, at man bliver motiveret for læring, og 
ønsker gennem læringen at fjerne forskellen (Burke, 2006). 
De påpeger yderligere, at læring i organisationen kan foregå gennem singleloop eller dobbeltloop, 
(Argyris, 2000) . Når handlinger i organisationen får utilsigtede konsekvenser, kan individ, gruppe 
og organisation ændre på handlingen for at opnå den ønskede konsekvens, dette er singleloop 
læring. Hvis ændring i handling ikke hjælper, må man undersøge de styrende variabler, det der 
driver og styrer handlingen, og derefter ændre de styrende variabler og handlingen, dette er 
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dobbeltloop læring.  I aktionsforskningen vil resultatet af handlingerne dermed kunne vise om 
læring har fundet sted.  

I opgaven er vi inspireret af dele af den dialogiske aktionsforskning. Den lægger vægt på, at viden 
er knyttet til det lokale, der kan knytte sig til naboens lokale projekt, samtidig fastholdes 
betydningen af inddragelse og processer i organisationen, der arbejder buttom-up (Duus, Husted, 
Kildedal, Lauersen, & Tofteng, 2014). Vi adskiller os dog fra den ved, at der i de enkelte 
aktionsforskningsloop er indbygget konkrete aktioner og alle i organisationen ikke er direkte 
deltagere i den dialogiske fælles handlen. En gruppe af lederne er direkte deltagere, hvor 
medarbejdere og beboere indirekte bliver en del af projektet gennem aktionerne i de enkelte 
loop. 

Aktionsforskningen foregår gennem en spiral af hinanden efterfølgende aktionsforskningsloop og 
gennem løbende metarefleksion over resultater, processer og katalysatorer for forandring i hele 
forløbet. 

Det enkelte aktionsforskningsloop består af 4 trin, (Coghlan, 2019). 

- Konstruktionen, hvad er det man ønsker at udvikle, hvad er intentionen, målet, visionen 
- Planlægning, hvad vil man konkret gøre, hvordan og hvornår 
- Handling, udførelse af den planlagte intervention 
- Evaluering, hvordan gik det og betydningen for planlægning af det næste loop. 

Gennem fælles dialogisk handling vil vi på møderne være optaget af de enkeltes 
aktionsforskningsloop. For at give mulighed læring og justering, vil vi have dialog om resultatet, 
processen og katalysatoren for forandring undervejs i forløbet, det får den betydning, at vi vælger 
at inddrage ledergruppen som medforskere (Phillips, Olesen, & Johansen, 2018). 
 
I aktionsforskningen vil vi være optaget af at etablere et demokratisk mulighedsrum, det vil sige, 
lederne er medforskere og ligestillede deltagere og beslutningstagere i forhold til indhold, proces 
samt indsamling og analyse af dele af data. 
 
Når vi udfører aktionsforskningsprojektet, som socialkonstruktionister, hvor vi er deltagende 
subjekter i processen, hvordan kan vi så vurdere kvaliteten og validiteten af projektet (Duus, 
Husted, Kildedal, Lauersen, & Tofteng, 2014). Duus beskriver med udgangspunkt i Torberts og 
Chandlers model for aktionsforskning, hvordan forskningen kan beskrives og vurderes gennem tre 
dimensioner, tid, stemme og praksis. 
Tid: Målet er at handle i nutiden, så det der ønskes ændret fra fortiden kan blive til fremtidige 
muligheder. Gennem dialogen kan der skabes nye muligheder for handling. 
Stemme: Forskningen interesserer sig for 3 perspektiver. 1 person er vores stemme, 2 person er 
ledergruppens stemme og 3 person er en generaliseret stemme. 
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Praksis: Her undersøges forskellig praksis. 1 person er vores praksis, 2 person er gruppens praksis, 
3 persons praksis kan udføres i forhold til den dialogiske praksis, hvis deltagerne i forskningen selv 
er med til at analysere data og dermed udvikler nye handlemuligheder. 
Endvidere beskriver Duus, at når omdrejningspunktet er lokal viden kan forskningen valideres på 
to måder, ved praksisvaliderering og reflekterende generalisering. 

Vi er hovedansvarlige for processen, hvor alle tilfører noget forskelligt. Lederne arbejder 
forskellige steder i organisationen, Charlotte er ansat i organisationen og Tine er ansat i en anden 
organisation. Vi tager ansvar for forskningen og facilitering af processen og lederne tager ansvar 
for udviklingsønsker og aktionerne de gennemfører ude i praksis. 

DEN NARRATIVE INSPIREREDE AKTIONSFORSKNING 

I dette afsnit vil vi pege på, hvordan det særegne for et narrativt forskningsdesign kan inddrages 
og hvordan vi kan bruge narrativ aktionsforskning til at forstå, hvad der kan ske og hvordan man 
kan få det til at ske, både på mikro- og makroniveau i organisationen (Duus, Husted, Kildedal, 
Lauersen, & Tofteng, 2014) (Bo, Christensen, & Thomsen, 2016). Derved vil vi belyse, hvordan 
forandringer gennem aktioner skaber ændringer både i nuet og over tid i et organisatorisk 
perspektiv. Outcome fra dette afsnit vil vi inddrage i vores undersøgelsesdesign, for derved at få 
designet en proces gennem aktionsforskningsforløbet, der kan give svar på vores 
problemformulering og forskningsspørgsmål. 

Den narrative vending er betegnelsen for tilblivelse af den narrative forskning, hvor forskere 
begyndte at interessere sig for forskning der ikke kun gav universelle resultater udsprunget af de 
forskellige ideologiers paradigme, men af små fortællinger på mikroniveau, hvor det enkelte 
menneskes fortælling om fortid, nutid og fremtid også havde en betydning, fordi det udsprang af 
og påvirkede en større kulturel og social sammenhæng (Bo, Christensen, & Thomsen, 2016). I 
forhold til organisationsudvikling betyder tilblivelsen af det socialkonstruktionistiske paradigme en 
overgang til en multivers anskuelse af verden, hvor det processuelle bliver tillagt større betydning 
end det instrumentelle, hvor noget blot skal ”repareres” eller italesættes, så bliver det rettet til og 
kører igen. Forfatterne peger på at Michael White og Jerome Bruner er to forskere der på 
forskellig vis har påvirket tilblivelsen af den narrative vending, med et opgør og en kritik af de 
eksisterende overordnede paradigmer. 

Michael White, udviklede den narrative terapi inspireret af antropologien inden for det 
socialkonstruktionistiske paradigme (White, Narrativ teori, 2006). White påpeger at det ikke 
handler om bare at fortælle en ny og bedre fortælling, men netop, at processen og samspillet med 
andre over tid forandrer fortællingerne og dermed vores billede af os selv. Terapien sker i 
fællesskab mellem behandler, patient, pårørende, og andre ressourcepersoner der bliver 
inddraget i forløbet, derved skabes diversiteten i fortællingerne.  
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I den sammenhæng mener Bruner, at fortællinger må forstås i sammenhæng med socialt samspil 
mellem mennesker (Bruner, 1999). Han påpeger, at selv om vi ser på det enkelte menneskes 
individuelle fortælling, indeholder den mange elementer, som er skabt gennem kulturen i samspil 
med andre. Individet konstruerer sig selv og sin fortælling, der udtrykkes, som en fortælling ud fra 
hans perspektiv om handlinger i samspil med andre og medfortællinger, som inddrager den kultur 
han er en del af. 

Det væsentligt at fremhæve, at det antropologiske afsæt som White trækker på, får betydning for, 
hvordan fortællinger bindes sammen, at vi mennesker kommer af noget og vil noget i vores liv, på 
den måde kobler han det antropologiske og fortællingerne sammen i plots der får betydning, fordi 
det binder fortællinger fra fortid, nutid og fremtid sammen. Ved at analysere fortællinger og plots, 
vil vi kunne få øje på, hvordan ledergruppen og vi bevæger os over tid. Vi kan med processuelle 
dialoger og med inddragelse af metoder som bevidning og synliggørelse af de narrative landskaber 
skabe en bevægelse, sammen med ledergruppen. Undervejs kan vi analysere, hvad der sker, 
særligt hvad der sker over tid, både i gruppen og i den organisatoriske kontekst, der gennem 
samarbejdet med ledergruppen og deres aktioner ude i praksis, vil påvirke organisationen på 
makroplan. Den fælles dialogiske handlen kan påvirke fortællingerne, så plots der tyknes under 
aktionerne bliver til nye fortællinger om, hvordan ledelse også kan udføres, i flere typer af 
opgaver. De nye fortællinger kan påvirke, det der sker i praksis og dermed formes fortællingerne 
om ledelse i et narrativt perspektiv, fordi lederne får øje på, hvad de også kan gøre. 

Når vi vil benytte narrative samtaleanalyser, som ser ned i data i den enkelte samtale, undersøger 
vi de små fortællinger på mikroniveau og hvordan disse dagligdagsfortællinger bindes sammen til 
plots. Ved at undersøge fortællingerne om aktionerne, i aktionsforskningsprojektet, kan vi få øje 
på, hvad det er der sker og hvordan disse aktioner og fortællinger bliver til og giver anledning til at 
forandre fortællingerne. Det kan give svar på, hvordan fortællingerne formes, påvirker plots og 
hvad ledergruppen oplever som emergent og brugbart i fortællingen om deres ledelse, 
medarbejdernes ageren og organisationens bevægelse. 

Gennem det antropologiske afsæt i det narrative arbejde med plots skabes og forandres 
organisationen. Det sker i samspil med hinanden og organisationen gennem fortællinger, der 
inddrages som medfortællinger fra hele organisationen. Denne proces trækker på kulturen og på 
det organisatoriske makroniveau, som ledergruppen og vi er en del af. 

I ovenstående har vi beskrevet vores syn på aktionsforskning, som socialkonstruktionister. Vores 
metodiske tilgang er narrativ. Da vi er aktivt deltagende, kan vi ikke kun forholde os til, hvad vi 
bidrager med, men primært hvordan vi bidrager. Derfor vil vi i næste afsnit beskrive vores etiske 
overvejelser og syn på magt, når det er vores værdimæssige forforståelse. 
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ETIK OG MAGT 

I aktionsforskningsprojektet arbejder vi sammen med ledergruppen i forhold til deres rolle som 
ledere. I det socialkonstruktionistiske narrative perspektiv beskriver Michala Schnoor den 
relationelle etik, som vi ønsker at anvende i denne opgave (Schnoor, 2016). 

Vi er aktivt medskabende i processen med ledergruppen. Vi gør noget sammen med ledergruppen 
i organisationen, gennem den ramme vi har lavet for møderne og ved at være mere eller mindre 
aktive i processen, er vi med til at skabe sociale verdener i ledernes organisation. Det betyder vi 
udøver magt gennem vores tilvalg og fravalg i processen og i dialogen. Den magt vi udøver, 
indebærer en etisk fordring, vi må hele tiden være opmærksomme på, hvilken betydning det vi 
gør, har for gruppen. Vi må have fokus på, hvad vi gør, hvad vi skaber sammen og er det en bedre 
eller dårligere verden og for hvem. Hensigten har ingen betydning, hvis ikke den stemmer overens 
med resultatet af vores handlinger. 

I forhold til paradigmet arbejder vi med en relationel etik, dette betyder, at etikken ikke er en 
universel retningslinje eller en individuel følelse. Etikken er knyttet til handlinger, valg og 
beslutninger i det daglige arbejde i organisationen og i samtalerne vi har med ledergruppen. Etiske 
og moralske spørgsmål håndteres i dialog og fælles refleksion, fordi vi i relationen har forskellige 
perspektiver, anvender forskellig stemmer og ytrer det forskelligt. Så der skal tid og rum til dette 
undervejs i møderne. De moralske valg, vi træffer, er derfor et fælles anliggende. Kvaliteten af de 
moralske valg vil kunne ses i resultatet af vores handlinger. Styrker handlingerne relationerne og 
forbedrer den gruppens og organisationens praksis. 

Når vi faciliterer processen er der to moralske holdepunkter, der har stor betydning. 

- At vi sammen med ledergruppen samskaber fortællinger og diskurser, der giver mulighed 
for at skabe foretrukne identiteter, relationer og handlinger 

- At vi anvender magt til at skabe et rum for dialogisk fælles handlen, hvor alle deltagere har 
en stemme i dialogen og gruppen sammen træffer moralske valg og vurderer kvaliteten af 
valgene 

Så i vores handlinger er vi moralsk forpligtet til at: 

- Være refleksive og nysgerrige i forhold til betydningen af vores egne antagelser, begreber, 
sprog og handlinger 

- Se andre i et værdsættende perspektiv, lytte til dem, ikke vurderende/ dømmende, men 
for at undersøge nærmere 

- Give plads til mange forskellige fortællinger, så alle får en stemme, bliver set, hørt og 
forstået 

- Anvende anerkendende sprog, der motiverer gruppens samspil, styrker den relationelle 
fælles handlen og giver gruppen mulighed for at forholde sig til positioner og 
magtrelationer i dialogen 
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De overvejelser vi har i forhold til vores rolle med hensyn til magt, moralske holdepunkter og 
forpligtelser vil være vejledende for os i valg i processen.  Betydningen af, at Charlotte er ansat i 
organisationen og Tine kommer udefra, vil vi forholde os til og bruge aktivt i vores fælles 
refleksioner. Schnoor udfolder den interne og eksterne konsulents rolle i et narrativt 
socialkonstruktionistisk perspektiv, (Schnoor, 2016).  

Den interne konsulent er både publikum og fortæller i organisationens fortællinger og diskurser, 
samtidig har hun kontakt til de forskellige leder- og medarbejdergrupper i organisationen og 
arbejder med processer der foregår top–down og buttom–up. Det er derfor vigtigt, at hun 
forsøger at skabe en passende distance til organisationens problemmættede historier, ved at få 
øje på dem, reflektere over dem og positionere sig på kanten af dem, ved at lytte, stille spørgsmål 
og ved at facilitere processen, så der er mulighed for sammen at konstruere nye foretrukne 
fortællinger, hvor hun er medforfatter. Processen og de nye historier giver mulighed for 
brobygning mellem organisationens forskellige deltagergruppers historier og diskurser.  

Den eksterne konsulent er inviteret ind i organisationen og er publikum til organisationens 
fortællinger og medforfatter til de nye samskabte fortællinger. Som ekstern konsulent er det 
vigtigt at lytte dekonstruktivt, fordi ledergruppens fortælling er en ud af mange mulige i 
organisationen. Da hun, som publikum, er en aktiv del af processen må hun forholde sig til, hvad 
der kan være hjælpsomt for gruppen, hvilke historier er vigtige at lytte til og hvordan vil det være 
hjælpsomt at lytte. 

Vores erfaringer og refleksioner over vores forskellige lytte og tale positioner i den fælles 
dialogiske handling, vil få betydning for valg af indhold og metode i processen løbende. 

Vi vil skabe et anerkendende mulighedsrum, hvor alle stemmer bliver set og hørt og er med til at 
træffe beslutninger. Vi vil, når vi laver kontrakten for forløbet dele vores overvejelser med 
gruppen. Vi vil anvende metakommunikation og opfordre alle til at gøre det, når der er behov for 
at træffe moralske valg og når valgene skal vurderes. Hvis vi i dialogen vurderer utilsigtet i stedet 
for at være nysgerrige eller hvis vi bliver i tvivl om, hvad der sker, vil vi metakommunikere. I 
forhold til at sætte fokus på vores egne antagelser, dilemmaer, begreber, sprog og handlinger, har 
vi brug for mere øvelse og fælles refleksion efter møderne. Det samme gælder vores rolle i den 
narrative coaching som intern og ekstern konsulent, når vi medvirker til at forme fortællinger og 
diskurser, som skaber positioner, der gør det muligt at skabe foretrukne identiteter, relationer, 
samspil og handlinger i gruppen. 

 

FORSKNINGSDESIGN 

Vi har planlagt en proces med 4 møder, så der er mulighed for at gennemføre tre loop i forhold til 
aktioner ude i praksis. Da vi arbejder abduktivt, vil vi forud for opstart have en forestilling om 
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processen, vi skal gennemføre med ledergruppen. Indledningsvis vil vores undersøgelsesdesign 
være ufærdigt og abstrakt på baggrund af vores forestillinger om problemformulering og forløbets 
afvikling. Efterhånden, som vi når frem i processen, vil designet blive færdigt, selv om vi forestiller 
os, at der hele tiden vil komme små forandringer afstedkommet af, hvad forløbet frembringer 
under vejs. 

For at sikre størst mulig tilknytning til praksis inddrager vi den del af ledergruppen, som er i gang 
med Fælles Praksis og som hver for sig er begyndt at undersøge og eksperimentere med, hvordan 
denne organisatoriske forandring, ude blandt praktikkerne på deres afdelinger, får indflydelse på 
deres ledelse. De gav, på sidste semester, udtryk for, at de har brug for at undersøge og drøfte det 
sammen. 

Ifølge Duus (Duus, Husted, Kildedal, Lauersen, & Tofteng, 2014) skal vi skabe et spejl, hvor lederne 
kan betragte og udvikle deres ledelsespraksis. I vores paradigme betyder det, at vi kan spejle med 
buler, i en proces der kan understøtte fortællinger og plots, der er mere hjælpsomme. Generering 
af data og analyse heraf kan være med til at påvirke ledergruppens udvikling i et 
organisationslæringsperspektiv, hvor vi sammen går i metakommunikation og reflekterer over 
refleksioner sammen og undersøger og beskriver, hvor det bringer os hen. 

Data til analysen genereres sammen med medforskerne, empirien er lydoptagelser fra vores 4 
møder, der transskriberes fuldt ud og aflyttes flere gange. Der transskriberes fra gang til gang, og 
vi kan aflytte og dykke ned i den for derigennem at kvalificere processen yderligere. 

Derudover indgår data med de visuelle stilladser der produceres på møderne i form af plancher og 
beskrivelse af aktioner lederne vil gennemføre. 

Vi aftaler temaer og faglige vinkler, sammen med medforskerne, som vi skal bidrage med på 
møderne. Til det udarbejder vi visuelle stilladser, der kan understøtte dagens proces eller fordi vi 
forestiller os, de er hjælpsomme i arbejdet med at finde nye og mere brugbare plot. Brugen af 
disse stilladser og deres påvirkning af, hvad der sker og hvordan, når de indgår og påvirker 
aktionsforskningen, inddrages som data. 

Vi udvælger nogle sekvenser i empirien, som vi finder relevante i forhold til problemformulering 
og forskningsspørgsmål. Vi vil inddrage medforskerne i analyse af sekvenserne for at skabe 
refleksion ind i processen. Derved mener vi, at kunne validere med 1., 2. og 3. persons 
perspektivet. Data fra disse delanalyser vil indgå i den endelige analyse med lydfiler vi 
transskriberer. 

Nedenstående model viser hvordan vi inddrager ledergruppen i hele processen og genererer data 
og dykker ned i dem sammen. Dog på sådan en måde, at medforskerne har størst interesse i 
aktionerne ude i praksis og deres outcome og vi som forskere i denne opgave. Men sammen kan vi 
generere brugbar empiri og analysere til begge formål. 
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ANALYSERAMME OG STRATEGI 

For at kvalificere vores forestillinger og udarbejde en mere righoldig plan for forløbet og den 
efterfølgende analyse vil vi udarbejde delanalyse efter hvert af de 4 møder, hvor vi vil dykke ned i 
data for at undersøge nye perspektiver, der kan kvalificere vores forløb. Ved at arbejde sådan er vi 
opmærksomme på, at det vi indledningsvis havde forestillet os, ikke er det færdige design, fordi 
vores delanalyse vil give materiale til de delanalyser, vi inddrager medforskerne i og til 
forandringer i vores foreløbige skitse for forløbet. 

Ved at generere data i så bredt et omfang og inddrage medforskerne i delanalysen af data, mener 
vi, at den transparens, det kan skabe, bidrager til, at vi sammen kan få øje på det, der emergerer i 
processen. Ifølge aktionsforskningens grundtanker (Duus, Husted, Kildedal, Lauersen, & Tofteng, 
2014) sætter det krav, til os som forskere, om at inddrage det multiverse i ytringerne og få disse 
frem som mellemregninger i den metakommunikation, vi genererer på møderne, så det bliver 
tydeligt, at forskellige perspektiver hos deltagerne kan give basis for forskellige tolkninger i 
analysen. Derfor vil rammen for vores analyse have fokus på, hvordan de levende historier om 
aktionerne, som lederne gennemfører ude i praksis, giver mulighed for perspektivvandring og få 
øje på nye alternative fortællinger om ledelse og organisatorisk udvikling, som emergerer over tid i 
nye sociale økologier. 

Vi vil undersøge, hvordan vi påvirker hinanden, hvordan deres levende historier påvirker 
processen. Herunder hvilke perspektiver de får øje på, om de finder dem brugbare i processen 
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med at undersøge deres muligheder for ledelse inden for det felt, de definerer og som vores 
problemformulering skal kunne rumme. 

Dette er væsentligt at have fokus på i vores analysestrategi, fordi vi har fremhævet den 
relationelle etik i vores tilgang til det socialkonstruktionistiske forskningsdesign. Det betyder, at vi i 
denne rapport vil generere viden om det brugbare, en slags fælles tredje, hvor det handler om at 
finde nyttige perspektiver for aktionernes fortsatte liv, for ledelse ind i Fælles Praksis, mere end 
om at analysere og definere magten i processen. 

FORGRENINGSPUNKTER SOM DISKURSIVE DILEMMAER 

Ved at vi løbende analyserer dele af empirien sammen med ledergruppen, vil vi blive klar over 
dilemmaer, hvor vi gennem analyser og metakommunikation drøfter, hvordan det er mest 
hensigtsmæssigt at arbejde videre med det, som analysen har synliggjort. Vi vil sikkert støde på 
problemstillinger, der ikke synliggør én god og klar beslutning om, hvordan vi kan arbejde videre 
med dilemmaet og som tilsyneladende har nogle forgreningspunkter (Pearce, 2007) Når Pearce 
har været så optaget af forgreningspunkternes betydning, er det inspireret af Geertz, der taler om 
de mellemrum der opstår, hvor modsætninger mødes og gør det muligt at handle på flere måder 
og dermed også nye måder. At stå i dilemmaer og få øje på sådan et forgreningspunkt, kan få 
betydning for en mulig åbning, der bryder op med kulturen og kan gøre det muligt at skabe et 
mere klogt handlemønster, der får afsmittende effekt på relationen i fremtiden. 

Vi vil undersøge og italesætte disse dilemmaer undervejs i processen, sammen med ledergruppen, 
for at finde åbninger til nye alternative fortællinger. 

AT VÆRE MELLEMLEDER I ET ORGANISATIONSUDVIKLINGSPERSPEKTIV 

4 R modellen (Molly-søholm , Juhl, Nørlem, Storch, & Molly-søholm, 2013) påpeger, at lederen 
agerer inden for de 4 Rér; ramme, retning, relation og råderum. Vi vil i analysen undersøge 
hvordan det påvirker en mellemleders drøftelser og ageren i gennemførelsen af aktioner ude i 
praksis, at de skal indarbejde nye opgaver, som er besluttet af organisationen på et strategisk 
overordnet niveau og de samtidig med det også skal undersøge, hvordan de gør det. 

For at undersøge det, må vi belyse fortællingerne og bevægelsen aktionsforskningsprojektet har 
medført i et makro- og mikroperspektiv. Den del af analysen skal undersøge, hvordan 
fortællingerne skaber organisationen ved, at de fortælles på flere niveauer og hvordan disse 
niveauer bliver påvirket af hinanden. Vi vil anvende Boje´s teori om meningsdannelse gennem 
fortællinger, levende historier og antenarrativer for at undersøge, hvordan organisationen, 
gennem ledernes aktioner i aktionsforskningsprojektet, arbejder med organisationsudvikling. Selve 
analysemodellen vil vi folde ud senere i opgaven, hvor vi bruger den i det nye design vi laver, så 
det vender vi tilbage til. 



 

 

Udarbejdet af Tine Kirsted og Charlotte Munch, MOC3, juni 2020 

18

 

1., 2. OG 3. PERSONSPERSPEKTIVET 

Som tidligere nævnt vil vi belyse udbyttet af aktionsforskningsprojektet i forhold til 1., 2. og 3. 
persons perspektivet, da det er væsentligt at få øje på tid, stemme og praksis på flere niveauer 
(Duus, Husted, Kildedal, Lauersen, & Tofteng, 2014). 

Vi mener inddragelse af Torberts og Chandlers perspektiver, kan være med til at validere 
aktionsforskningsprojektet og svare på dele af vores problemformulering. 

 

INTERVENTIONSTILGANG 

I dette afsnit vil vi beskrive vores overvejelser om interventionstilgangene i forløbet. Vi vil 
fremlægge vores plan for gruppen i starten af møderne og sammen beslutte, hvordan 
interventionerne skal være på det enkelte møde, se bilag 1. 

I aktionsforskningsforløbet er vi en gruppe på 7 personer. En intern og en ekstern forsker og 5 
ledere der er i gang med at indarbejde ”Fælles praksis” i egne afdelinger. 

På sidste semester arbejdede vi eksemplarisk i forhold til den narrative metode, fordi 
ledergruppen ønskede redskaber. 

Vi ønsker fortsat at arbejde eksemplarisk og vi er inspireret af Villa Venires læringsprincip, det 
eksemplariske, (Hoff & Skov, 2013). De definerer det eksemplariske, som det ”at være forbilledlig”, 
”at være eksempel på noget” og ”at gøre det, der bliver sagt”. Det eksemplariske er et 
erfaringsbaseret læringsprincip, læringen sker mellem ”det kendte, det nye og det næste”. 

I processen vil vi arbejde eksemplarisk når vi metakommunikerer for at forstå, hvordan og hvorfor 
noget virker, undervejs i denne rapport bliver vi mere klare på, hvad det er vi vil, så det vender vi 
tilbage til. 

Vi anvender dokumenterende og skabende stilladser under hele forløbet, (Molly-Søholm & 
Søholm, 2007). De dokumenterende stilladser anvendes ved mødernes start, så gruppen får lov til 
at lande, får mulighed for at huske hvor vi sluttede og har et fælles udgangspunkt før dialogen om, 
hvor vi har bevæget os hen siden sidste møde.  

Den interne konsulent kan støtte og sparre med den enkelte leder eller gruppen mellem møderne, 
ved behov. Ingen af os har aktionsforsket tidligere og vi ved, ikke hvad ledergruppen får behov for. 
Vores intention er at støtte ledernes udvikling af agenthed og ansvarlig handlen, (White, Narrativ 
teori, 2006). Disse to begreber arbejder White med, hvor han har inddraget Vygotskys teori om 
læring i nærmeste udviklingszone. Når gruppen undersøger og sammenholder vores erfaringer, vil 
det vi konstruere, også mellem møderne, give mulighed for at stilladsere denne udvikling. 
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Vi ønsker at dele nogle teoretiske tilgange med gruppen om aktionsforskning, relationel- etik og 
ledelse, bevidning og analysemetoden. Det vil vi gøre gennem oplæg eller afprøvning af 
metoderne. Sammen kan vi folde dem ud for at se, hvordan de kan være hjælpsomme i processen. 

Lederne kan lave aktionerne individuelt eller i grupper afhængig af deres ønsker. Coachingen, på 
de enkelte møder, vil derfor være individuelt eller af en gruppe. I coachingen vil en af forskerne 
coache i forhold til identitetens og handlingens landskab, (White, 2008), (Schnoor, 2016), Karl 
Tomms spørgsmålstyper og spejling med buler, (Molly & Moltke, 2009). 

I coachingen ønsker vi at gå på opdagelse i det som White inspireret af Brunner kalder 
identitetens- og handlingens landskab. I dette dobbelte landskab i fortællingen skaber vi mening. I 
handlingens landskab kæder vi enkelte stående begivenheder sammen over tid i et plot. I 
identitetens landskab, der altid hænger sammen med handlingens landskab, er vores værdier, 
ønsker, og holdninger, her får handlingerne tillagt betydning, når vi reflekterer over dem. Dette 
samspil kan give mulighed for nye handle muligheder og dermed nye refleksioner. 

I forbindelse med coachingen fungerer resten af ledergruppen som refleksivt team, (Andersen, 
2007). Det refleksive team bevidner coachingen med støtte fra den anden coach (Schnoor, 2016), 
derefter bevidner den coachede bevidningen. 

 

Vi ønsker at anvende bevidning, fordi ledergruppen i forløbet på sidste semester, fandt det meget 
hjælpsomt og gerne vil øve metoden mere, da det giver nye måder at se, lytte og tale på, som 
giver nye perspektiver på deres ledelse. 

I ovenstående har vi beskrevet vores overvejelser om den metodiske tilgang i 
aktionsforskningsprojektet. Vi havde det første møde i gruppen d. 24 februar. På dette møde fik vi 
planlagt den overordnede ramme for forløbet, beskrevet ledernes problemformulering, planlagt 
metode tilgangen og ledernes første aktioner, se bilag 1. 

Inden vi skulle have det andet møde d. 16 marts så verden anderledes ud for alle. 

Verden står i en corona pandemi og alles arbejdsliv er ændret. Det betyder, at vi kun kan mødes i 
gruppen virtuelt, hvilket vi vurderer ikke er hensigtsmæssigt. Endvidere har lederne nye og flere 
arbejdsopgaver at tage sig af, så det vil ikke være optimalt for dem at skulle udføre aktioner i 
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praksis nu. Vi har ikke spurgt dem, om det er muligt, ud fra et etisk perspektiv mener vi ikke, det er 
i orden at spørge, fordi det overordnede formål vil være, at vi kan lave denne opgave. 

Det betyder, at vi ikke gennemfører aktionsforskningsprojektet. Vi har haft et møde og empirien 
derfra vil vi gerne undersøge nærmere, for derved at kunne kvalificere et kommende projekt, 
hvordan beskriver vi i næste afsnit. 

 

ET NYT PROJEKT FOR OS SOM FORSKERE 

Ind til nu har vi skrevet opgaven, som om vi havde mulighed for at gennemføre 
aktionsforskningsprojektet. Da det ikke er muligt, laver vi nu en ny problemformulering og et nyt 
design. 

EMPIRI OG MANGEL PÅ SAMME. ET NYT DESIGN 

Vores erkendelsesmæssige tilgang er forsat socialkonstruktionistisk, den teoretiske tilgang er den 
samme og i processen anvender vi primært en narrativ tilgang. 

Vores nye problemformulering er: 

”Hvordan kan vi som socialkonstruktionistiske aktionsforskere i et narrativt perspektiv, med afsæt i 
eksisterende empiri, kvalificere vores design af et kommende aktionsforskningsprojekt, hvor vi 
ønsker at inddrage en afdelingsledergruppe som medforskere, med henblik på at styrke deres 
handlekraft og strategier for deres ledelsesroller, så de kan styrke deres fokus på ledelsesstil i et 
organisatorisk perspektiv” 

For at kunne svare på vores nye problemformulering vil vi analysere dele af empirien fra vores 
indledende møde for at blive klogere på vores rolle, processen med ledergruppen og designets 
betydning. 

Vi vil spørge ind til analysen med nye forskningsspørgsmål, der kan belyse data, der kan få 
betydning for resultat, proces og katalysatorer i det kommende aktionsforskningsprojekt (Duus, 
Husted, Kildedal, Lauersen, & Tofteng, 2014) (Phillips, Olesen, & Johansen, 2018). 

 

ANALYSERAMME OG STRATEGI I DET NYE PROJEKT  

I dette afsnit vil vi beskrive vores nye analyseramme og begrunde valg af empiri og metode for at 
kunne svare på vores nye problemformulering. 
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VALG AF EMPIRI 

Empirien består af ledergruppens overvejelser om, det de oplevede på sidste semester, som de 
mener, de kan bruge i aktionsforskningsprojektet. 

Empirien indeholder data, hvor de sammen undersøger, hvilken problemformulering til 
aktionsforskningsprojektet, det giver mening at undersøge ud fra deres ledelsesoptik. Deres første 
bud kvalificerer de undervejs gennem oplæg, coaching, bevidning og fælles dialog i det indledende 
møde. Ud fra det beslutter de sig for aktioner, de finder væsentlige at have fokus på. Empirien har 
vi transskriberet fuldt ud og vil i analysen lægge særlig vægt på dér, hvor der bliver coachet og 
reflekteret i forhold til kommende aktioner. 

VALG AF ANALYSE 

Analysen skal kaste lys over, hvordan vi planlægger aktionsforskning på næste semester. Vi 
vurderer, at vi har brug for at forstå, hvad det er for fortællinger, der ligger til grund for 
ledergruppens beslutning om problemformulering og aktioner de ønsker at beskæftige sig med. Vi 
ønsker at få en forståelse af, hvordan samspillet med de overordnede strategiske organisatoriske 
fortællinger fungerer som afsæt, eller ikke afsæt, når de former deres fortællinger i netop den 
retning, de gør, hvad er det, de hæfter sig ved og bruger i deres levende historier. Samtidig vil vi 
undersøge, hvad det er for en ramme og proces vi konstruerer sammen med gruppen, for at blive 
klogere på betydningen af dette. Vi vil derfor gennemføre analysen i to tempi. 

Først vil vi anvende de 7 P´er som diskursanalyse, (Schnoor, 2016) af vores indsamlede empiri fra 
coachingen. Derefter vil vi undersøge, hvordan ledergruppen, her repræsenteret ved den ene 
leder der blev coachet, giver organisationens strategiske fortællinger liv gennem de levende 
historier (Bo, Christensen, & Thomsen, 2016), når de skal beslutte, hvad der er vigtigt for dem at 
arbejde med for at udvikle afdelingernes arbejde med kontinuerligt at kvalificere 
behandlingsarbejdet med beboerne. Denne del af analysen laver vi med afsæt i 7P- analysen, og 
med inddragelse af de refleksioner coachingen gav ledergruppen, for at undersøge, hvordan der 
samskabes mening. I de næste to afsnit vil vi beskrive de to dele af analysen lidt mere specifikt. 

7 P SOM DISKURSANALYSE 

Vi har fundet Michala Schnoors narrative analysemodel 7 P brugbar, fordi den kan synliggøre, de 
diskurser, der gør sig gældende i ledergruppens fortællinger (Schnoor, 2016) (Hansen & 
Rasmussen, 2018). Denne form for diskursanalyse kan synliggøre betydningerne om, hvad der er 
på spil i fortællingerne. Hvad er fortællingen, hvordan påvirkes den i processen, hvilke stemmer og 
perspektiver er med og hvilke stemmer ville måske sige noget andet. Vi mener denne form for 
diskursiv analyse, vil gøre os klogere på den betydning vi kan tillægge fortællinger og plots, som 
kan være væsentligt at have med i vores overvejelser, når vi planlægger aktionsforskningen på 
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næste semester. Vi mener også, at vi kan sige noget om, hvordan den narrative teori kan 
understøtte den proces vi skal designe. 

Schnoors 7 Pér er en kvalitativ analysemodel, der strukturer fortællinger, så det bliver overskueligt 
at forstå, hvad det er, som former fortællingen. Analysemodellen tager afsæt i Michael Whites 
teori om, hvordan narrative fortællinger muliggør forandringer gennem fortællingernes plots, som 
vi bliver påvirket af og selv påvirker fortællingernes fremtid. 

I nedenstående figur giver vi et overblik over indholdet i de 7 Pér. 

 

Når vi har analyseret empirien med 7 P, vil vi analysere resultatet inspireret af Boje´s begreber for 
organisatorisk læring, fortællinger, historier og antenarrativer, det beskriver vi i næste afsnit. 

FORTÆLLINGER OG HISTORIER SOM ANALYSEBEGREB 

Når vi vil undersøge organisatorisk udvikling i et narrativt perspektiv, mener Boje, at det er vigtigt 
at skelne mellem organisatoriske strategiske fortællinger, som beskriver, hvor vi kommer fra og 
hvor vi vil bevæge os hen, som nogen forstenede narrativer, og de levende historier, som er dem 
alle i organisationen kender og fortæller igen og igen, om os selv og om hinanden, som uafsluttede 
fortællinger, der hele tiden udvikler sig (Bo, Christensen, & Thomsen, 2016). 

Med et narrativt blik på organisatorisk læring udvikler Boje en analysemodel, der er inspireret af 
Derridas diskursanalyse. Boje beskriver tre former for meningsdannelse, fortællingen, der er 
lineær og lukket, de levende historier, der er multiverse og åbne og antenarrativerne, der er et 
samspil mellem de levende historier og organisationens fortælling. 

De lineære er de organisatoriske strategiske fortællinger der ofte består af management begreber, 
som driftsherren nikker godkendende til, den indeholder fortællinger om guides, metoder og 
målinger. Organisationer tager diskursivt kontrollen med fastlåste organisatoriske fortællinger, 
som anvendes i et strategisk perspektiv, men som, hvis de står alene, er forstenede narrativer, der 
er svære at agere i ude i en praksis. 
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De levende historier er multiverse der eksisterer på kryds og tværs af organisationen. Det er dem 
der fortælles om det sociale liv, kulturen, relationerne og samspillet i organisationen. 

Ifølge Boje er det de levende historiers samspil med organisationens fortælling, der kan få 
organisationer til at emergere, lave ny meningsdannelse og få den sociale økologi til at blomstre. 
Denne form for meningsdannelse kalder han antenarrativer. Antenarrativer, som står for en slags 
”førnarrativer”, noget der kommer forud for narrativet, forud for der hvor organisationen 
bevæger sig hen, steder i empirien, som i første omgang fremstår som om, der mangler noget i 
fortællingen. Et antenarrativ er rettet mod fremtiden, der er ikke krav om sammenhæng og derfor 
kan begyndelsen eller en slutning mangle, så det giver mulighed for mange mulige fortolkninger. 
Det er typisk steder hvor meningsdannelsen og betydningen af fortællingen endnu ikke er helt klar 
for fortælleren og de der lytter. Steder hvor flerstemmighed og multiverse perspektiver kan være 
med til at gøre narrativet mere færdigt, så det emergerer. 

I et socialkonstruktionistisk perspektiv giver de organisatoriske fortællinger ikke mening, hvis de 
står alene, som en slags top down styring, de organisatoriske strategiske fortællinger er der, og det 
er de levende historier også. Det er i samspillet, det organisatoriske læringspotentiale ligger.  I 
analysen vil vi derfor sammenholde de organisatoriske fortællinger og de levende historier, for at 
finde antenarrativer, der giver mulighed for at skabe bevægelse i organisationen. 

I analysen vil vi inddrage organisationens fortælling via dokumentet ”Fælles Praksis version 2.0”, 
som en overordnet organisatoriske ramme, samt resultatet af vores analyse med de 7 P´er for at 
finde antenarrativer. 

Da vores paradigme er socialkonstruktionistisk og empirien indsamlet gennem processer med 
afsæt i den narrative teori, vil vi sammenholde resultatet af vores analyse, med resten af den 
indsamlede empiri, for at sige noget om analysens kohærens (Egholm, 2014). Dermed er vi 
bevidste om, at den sandhed vi finder frem til i denne analyse, er en sandhed med lille s. 

FORSKNINGSSPØRGSMÅL 

For at kunne svare på vores nye problemformulering vil vi afgrænse vores fokus med en ramme 
bestående af fire forskningsspørgsmål, vi mener, kan kvalificere vores bud på dette svar. 

 Hvordan oplever lederne, at fokus på deres ledelsesstil, har betydning for deres praksis? 
 Hvilken betydning har faciliteringen af mødet for os og ledergruppens samskabelse? 
 Hvordan får det teoretiske perspektiv vi tager afsæt i, betydning for processen, 

samskabelsen og læring på mødet? 
 Hvordan kan en narrativ interventionstilgang være katalysator for samskabelse, der kan 

føre til organisatorisk forandring? 
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Ved at inddrage disse fire spørgsmål, mener vi analysen kan understøtte os til at kvalificere vores 
proces, resultat og fokus på mulige katalysatorer i den kommende aktionsforskning. 

Forskningsspørgsmålene har hver især en opmærksomhed ind i vores analytiske arbejde, som er 
styrende for de valg vi har taget. Analysen er ikke bygget op, så den giver mulighed for enkeltvis og 
entydigt svar, men vi vil anvende forskningsspørgsmålene for at vi efterfølgende kan svare på 
vores problemformulering. 

DISKUSSION OG KRITISK REFLEKSION 

Inden vi svarer på problemformuleringen, vil vi diskutere de præmisser vi har gennemført 
samskabelsen ud fra. Hvilken betydning har vores valg af design og proces i opgaven. Hvad har det 
givet af muligheder og begrænsninger. 

Sidst, men ikke mindst, vil vi i vores afsluttende bemærkninger svare på vores 
problemformulering. 

 

ANALYSE 

Indledningsvis vil vi give et kort indblik i, hvordan afdelingslederne samskaber og meningsdanner, 
for efterfølgende at dykke ned i selve analysen. Det vil vi, fordi analysen primært er bygget op om 
en coaching med kun én af lederne, og derfor ikke kan sige ret meget om samskabelse. 

Ved mødets start tager vi udgangspunkt i forløbet på 2. semester, her fik vi øje på 4-R modellen, 
ledernes redskaber og den tredelte ledelse, se bilag 3. Vi drøfter, hvor det har bragt os hen. 
Lederne oplever, de har behov for at skabe et fællesskab, hvor de kan udveksle erfaringer og få 
fokus på, hvordan de arbejder med ledelse. En af lederne fortæller, hvad dette fællesskab førte til i 
processen på sidste semester ” jeg vil sige, at det har i hvert tilfælde hjulpet mig til at være lidt 
bedre til at få planlagt inden personalemøder, at jeg faktisk sætter mig ned og finder ud af, hvad er 
det, jeg vil i forhold til personalemødet, hvad har jeg, fordi der er jo altså noget, der skal hentes 
frem (…) de her ting hvad der er det, jeg skal have fokus på her”. Denne ændrede opmærksomhed 
på at facilitere møder og arbejde, giver indblik i erfaringen om at skulle stoppe op ind i mellem og 
blive forberedt på at lede en proces. 
 
Derefter lavede vi teoretisk oplæg om aktionsforskning. I den efterfølgende dialog udarbejdede vi 
dokumenterende stilladser hvor forløb og proces er nærmere beskrevet, se bilag 1 og 3. Gruppen  
fremhævede, det som godt at opleve egne tilgange, og holdninger i forhold til andres. Når de  
forholder sig til andres lederrolle, giver det refleksion ”selvom det måske er Bo, vi spørger 
ind til, så bliver jeg jo samtidig klogere på min egen praksis i forhold til hvad jeg skal være 
opmærksom på, så det, det giver sindssygt meget, synes jeg ift. man får nogle ideer”. Her fortæller  
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Pia, hvad coaching og bevidninger betyder i forhold til hendes eget råderum. Begge klip fra empirien  
viser øget opmærksomhed på ledelse og at give viden, ansvar og en anerkendende plads til alle er 
vigtigt for dem som ledergruppe. 
Til sidst i dialogen lavede lederne et forslag til problemformulering: ”Hvordan sikrer vi som ledere, 
en fælles viden og engagement hos medarbejderne omkring det praktiske og fortløbende arbejde 
med beboernes delmål?” 
Derefter spørger vi, hvad der er mest hjælpsomt for dem, når de, skal beslutte sig for aktioner. Vi 
kan fortsætte med dialogen eller coache en af dem, hvor resten af gruppen bevidner. 
Gruppen vælger, at de vil coaches og bevidne. Og Ib, som er en af lederne, vil gerne coaches. 
 
7P analysen, vi gennemgår i næste afsnit, foregår 1½ time inde i mødet, hvor Ib bliver coachet 
med henblik på at kvalificere ledergruppens perspektiv på, hvad de vil undersøge og arbejde med i 
aktionsforskningsprojektet. Ib bliver coachet og resten af ledergruppen fungerer som 
reflekterende team, der bevidner Ib´s coaching, hvorefter Ib bevidner tilbage til ledergruppen. 

7P-ANALYSE 

I 7P-analysen undersøger vi coachingen diskursivt, hvordan den er bygget op, hvad der sker i 
samtalen samt hvilke diskursive narrativer, der viser sig i data. Da vi har erfaret, at det er 4 af 
Pérne der har givet særlig meget mening i analysen, vil vi her primært fremhæve, hvad vi har fået 
øje på ved at undersøge plottet, punktuering, positionering samt afslutningsvis hvordan 
coachingen fik betydning for Ib´s pointe.  

PLOTS OG POSITIONERINGER 

Ib´s personlige engagement i coachingen er, at han gerne vil vide hvorfor det er svært at arbejde 
med det fortløbende arbejde med delmålene, da det er hele kernen i arbejdet. Om arbejdet med 
beboeren fortæller han ”hvor vi er henne altså, hvad er, hvor er niveauet, hvor er altså, hvis vi skal 
have folk med, så skal vi jo vide, hvad vi skal have folk med fra, kan man sige, og hvor til måske 
også i virkeligheden” og han ønsker at ledergruppen skal ”finde ud af hvad er vores ambition”. 

Coachens´s spørgsmål ”Hvad er det med den der ambition. Hvad er det, der er vigtigt ved den?”, 
har til hensigt at undersøge hvad det er som er vigtigt i forhold til ledergruppens ambition. Ib 
fortæller at hans personlige ambition handler om ”finde ud af, hvor vi skal sætte ind henne, og 
hvordan vi sætter ind, og hvordan medarbejderne skal agere, og hvad de skal arbejde med og det 
er jo der, vi nogle gange, føler jeg, har en oplevelse af, at vi når til et vist punkt, så er 
medarbejderne ikke med mere, tænker jeg”. Det finder vi væsentligt at undersøge nærmere, da 
det har betydning for lederens rolle og designet af det kommende aktionsforskningsprojektet. 
 
Her indledningsvis viser det plot vi kalder ”stoppet” sig: Ib fortæller videre ” Det stopper der, kan 
man sige. Så har man nået det, man kunne nå. Så bliver det, kan man sige, det arbejde en del af  
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løsningen i, at hvor løsningen burde være beboeren, ja det bliver vendt lidt om, kan man sige”. 
 
Plottet om stoppet fylder, og fortæller om observationer, som der ikke reflekteres over, hvor 
fortællingen er låst fast, og vi vurderer det ikke særlig brugbart i organisationens sociale økologi, 
for Ib eller medarbejderne. Det har betydning for hvilken stemme medarbejderne positioneres 
med, at det er stoppet. Det der indledningsvis er en statisk positionering af medarbejderne, blødes 
op undervejs, og fortællingen er, at det nogle gange er en anden diskurs der er i spil, og når P har 
øje for den anden diskurs, positionerer han medarbejderne på en måde, så han får øje på at han 
har brug for at kunne handle anderledes end han plejer. Den positionering handler om at 
medarbejderne har forsøgt alt, har gjort det som er aftalt, og alligevel, mangler der noget i 
arbejdet med enkelte beboeres delmål. Den positionering kommer til syne i nedenstående klip fra 
empirien, her sker der noget som bringer andre plots til syne. 

Coach  Det lyder som om, du snakker om, at de tænker, at de er færdige, og du tænker, du 
mangler noget 

Ib  Jo men det gør, man bliver jo aldrig færdig jo, det er jo det, der er hele essensen, 
synes jeg jo også. Det er, at man tager et udgangspunkt, når man arbejder med de 
ting, man synes, der er vigtige, eller at fællesskabet synes, er kommet frem til er 
vigtige for den udvikling her, men den sker bare ikke den her, vi taler om det, og vi 
når til et vist punkt 

Coach  Ja, hvad ville medarbejderne sige om det, hvis du spurgte dem. Hvordan er det, hvad 
er det, der sker 

Ib  Men nogle af dem siger, det har vi jo gjort, eller det er det, vi gør. Det er der nogle, 
der siger. Men det har vi gjort, vi har jo også gået sammen, og det har vi prøvet den 
slags ting, der er også nogle, nu skal vi ikke tage alle sammen over en kam, der men 
det er i høj grad det, der sker, kan man sige, det 

Coachens spørgsmål afstedkommer et skifte i perspektiv og der kommer fokus på andre 
fortællinger. Det er optakten til det andet plot vi kalder ”vi bliver aldrig færdige”. Det handler om 
medarbejdere der gerne vil og godt kan og som syntes de tager beboeren i centrum. Dette plot 
kommer mere til syne når P fortsætter ”... vi synes, vi gør det rigtige, eller vi synes, vi opfylder de 
her krav, der bliver stillet, de her tanker vi selv har været med til at stille op, men det er bare ikke 
min oplevelse, at de gør det” og det er nyttigt plot for Ib og hans fokus på sin lederrolle. 

Lidt senere fortæller han ”de er ikke rigtig involveret i, hvordan …altså, …lang pause…der mangler 
noget refleksion over, hvordan vi kommer videre derfra uanset, om det bliver på den ene eller 
anden måde”. Det udfoldes i næste del af coachingen: 
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Coach Så hvis man nu skulle arbejde med den problemformulering … og så det du siger 
med, at det ligesom stopper, at de ikke reflekterer over det og sådan noget der. Hvad 
kunne du så tænke det ind i forhold til sådan en problemformulering 

Ib Jamen det er jo der, jeg tænker på, de skal have, man skal have skabt noget viden, 
det er sådan det, jeg startede op omkring, når vi taler om det, det er svært, når det 
ikke er helt konkret i forhold til et eller andet delmål 

Coach Det gør ikke spor … pause… altså så du kunne hænge det op på noget? 

Ib Ja, når man sådan, du ved at, der er nogle måder at arbejde på, nogle metoder osv., 
som man prøver at komme ud i noget, ja man ønsker af medarbejderne, og vi, 
medarbejderne ønsker det jo også, kan man sige. Vi har jo været med i Fælles 
praksis, hvor man taler om, hvad man gør og ikke gør, og hvordan man arbejder med 
det. Der mangler noget, altså skabe noget forståelse for, hvad det har af virkning, når 
vi gør sådan, og hvorfor det er vigtigt, at man har de her observationer, vi har i 
forhold til det her og så videre, det er ligesom det, der mangler, synes jeg 

Coach Ja 

Ib Altså det er meget enkelt, man kan have alt muligt om ideer om, hvordan tingene 
skal udvikles, hvad vi har af muligheder for den enkelte beboer og så videre, men, 
men, øh …pause… det er ligesom at, det bliver bare observerende, meget konkret ja 
han gjorde sådan 

Coach Ja 

Ib Vi er ikke helt klar over hvorfor, og vi har ikke tænkt over hvorfor, om det var noget, 
vi gjorde, om det har noget i måden, vi gjorde det på, men det er det, han (beboeren) 
gør. Hvor der er meget med… Pause 

Coach Så der er en hel masse ting derimellem, nogle mellemregninger eller nogle drøftelser 
eller noget, som du siger, det kunne være spændende at få øje på 

Ib Ja men også noget med at bringe noget med, kan man sige 

Coach Ja 

Ib Og gøre det, for nogle gange kan jeg godt opleve det, faktisk tit at tingene kan godt 
være der, og snakken kan godt være der, men at føre det ud i livet, det er rigtigt 
svært 

I dette klip kommer det tredje plot, vi mener, har betydning til syne, ”vi er undersøgende”, som 
handler om sammen at undersøge, hvorfor noget sker og hvordan det kan skabe viden. 
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Indledningsvis handler en stor del af Ib´s dominerende fortælling om medarbejderne, som han ser, 
har nogen udfordringer i forhold til at omsætte observationer og deres snak til konkret at løse 
deres opgaver. Med sit ”hvorfor” får Ib øje på en bevægelse, der kan bringe nye alternative 
fortællinger med sig. Han får øje på en særlig retning, som han vurderer brugbar for sin ledelse og 
coachingen slutter med, at Ib vil italesætte sin ageren og beslutning som leder, så ”de bliver 
involveret” fortæller han. 

Vi mener Ib har øje for positioneringerne, når han begynder at fortælle om ”medarbejderne har 
forsøgt alt, har gjort det som er aftalt, og alligevel, mangler der noget”. Det er ikke sikkert, at han 
er bevidst om den betydning, det kan få for hans aktioner ude i praksis. Her vil han undersøge, 
hvorfor der sker, det som sker og hvad der sker. Det kan være med til at tykne nye alternative 
fortællinger. For os som aktionsforskere er dette væsentligt at medtænke i design af 
aktionsforskningsprojektet. 

Ved diskursivt at undersøge positioneringen i denne coaching, får vi øje på lederens ambitioner at 
kunne gøre noget. Han fortæller, ledergruppen har ambitioner om at løse det. Undervejs gennem 
coachingen positionerer han medarbejdergruppen i to yderakser ”at nogen kan, og andre ikke 
kan” og ”der lukkes ned” eller ”de syntes de gør det de skal og gerne vil”. 

”Der kan godt være nogle gode tanker ind i det, men der mangler lige noget, så hopper vi lidt 
tilbage til at gøre som vi gjorde i går alligevel, og så får vi det bare til at passe med de her tanker, 
med de her delmål vi nu engang har lavet, kan man sige, så skal man nok få dem til at passe”. 
Afslutningsvis handler positioneringen om et vi, om at de er en samlet flok hvor leder og 
medarbejder gør noget sammen, har dialoger, laver mål, delmål i dagligdagen. 

Når Ib får øje på flerstemmigheden undervejs i denne del af coachingen emergerer hans 
fortællinger om medarbejdere der gerne vil, at nogen ikke er med, og der kommer en ny antagelse 
om at nogle af medarbejderne er i tvivl om hvad de vil. Pointen for Ib bliver, gennem coachingen, 
at han er nød til at kigge tilbage, sammen med medarbejderne. ”Man skal have skabt noget 
viden”. Ib fortæller også om ”at føre det ud i livet, det er rigtig svært” og han sætter 
spørgsmålstegn ved hvorfor det er som det er ”Hvorfor tænker vi ikke over hvorfor noget sker, 
hvad vi vil?” Det er det Ib gerne vil understøtte. Det giver mening for Ib, i forhold til ledelse og i 
forhold til medarbejdergruppen. 

Denne pointe flytter positioneringen fra at nogen ikke vil, til en mere samskabende pointe, at vi, 
og her er ordet ”vi” i empirien vigtigt, som om vi må gøre noget. Dermed er der lavet en åbning for 
den sociale økologi, at skabe nye fortællinger og ny mening ind i arbejdet. 

PLOTTETS OPBYGNING 

Når vi herunder undersøger plottenes punktuering, vil vi tydeliggøre hvordan Ib bevæger sig i 
fortællingens begyndelse, midte og hvordan han sætter det sammen med en fremtid, der peger 
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mod forskellige scenarier om en slutning. Denne punktuering er væsentlig, fordi en 
opmærksomhed på det kan skabe bevægelse i fortællingen. Det kan udvikle arbejdet med nye 
mere brugbare fortællinger for Ib, hans afdeling og bidrage til ledelsesidentiteten og den 
organisatoriske læring. For at skabe overblik i punktueringerne, for dig som læser, har vi valgt at 
sætte Ib´s udsagn fra empirien ind i en skematisk figur der synliggør det. 

 

Vi finder, at optakten i fortællingen og ønskerne om fremtiden er væsentlige faktorer at arbejde 
videre med, da de er med til at forme midten i fortællingen, som er det, der giver plottet fylde og 
mening for fortælleren og tilhørerne. Delanalysen viser hvordan det giver mening til det samlede 
plot og til Ib`s perspektiver i fortællingen. Det er altså ikke givet på forhånd, at fortællingen kun 
kan fortælles på en måde. I og med denne empiri er indsamlet som optakt til et 
aktionsforskningsprojekt, er det ønsket om forandring, der er på ledernes dagsorden og påvirker 
plots, samt denne fortællings punktueringer. 

Efter coachingen af Ib, har resten af ledergruppen fungeret som reflekterende team ved at 
bevidne hans fortælling Efterfølgende havde gruppen dialog om, hvordan det var at blive coachet 
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og bevidnet og hvad de oplevede særligt nyttigt. Alle oplevede, det givende at tale og lytte på en 
anden måde, det øger fokus på egen lederrolle og giver flere perspektiver at se med. 

Som delkonklusion i denne del af analysen kommer Ib frem til to plot som vi finder brugbare for 
ham, det ene ”vi bliver aldrig færdige-plottet” som peger mod handlingens landskab om 
medarbejderne, der gerne vil, det andet som fortæller om Ib´s identitet som leder, ”vi er 
undersøgende-plottet”, hvor identitetens landskab udfoldes og får betydning for, hvordan Ib 
interagerer som leder. 

Det er meget forskellige diskurser, der viser sig i de tre plots, som kan sige noget om, hvordan 
organisationen anskuer arbejdet, medarbejderne og hvad der betegnes som vigtigt i 
organisationen. Særligt for Ib´s fortælling er, at han faktisk fortæller, at de har nået, de ting de 
skal, her henviser han til regionens rammer for Den Dansk Kvalitetsmodel, som har opstillet 
kvantitative målinger for om opgaverne bliver løst og alligevel få Ib øje på, at de mangler noget 
viden. Det vender vi tilbage til i næste del af analysen. 

 

ANALYSE AF FORTÆLLINGEN OG DE LEVENDE HISTORIER  

For at undersøge hvilken betydning den fælles dialogiske handling på første møde kan have for 
organisationens læring og udvikling, vil vi, i denne del af analysen, inddrage organisationens 
stemmer og sammenholde den med fortolkningen af 7P-analysen for at analysere organisationens 
fortællinger sammenholdt med de levende fortællinger fra lederne. Med udgangspunkt i Bojes 
forståelse af de tre forskellige former for narrativ meningsdannelse og dynamikken mellem dem, 
vil analysen samtidig kunne hjælpe os til at blive opmærksom på, hvor det organisatoriske 
læringspotentiale er, så vi kan lægge fokus på at understøtte ledergruppens arbejde der. 

I det følgende vil vi beskrive organisationens strategiske fortælling, derefter foretager vi en 
analyse af coachingens levende historier. 

ORGANISATIONENS STRATEGISKE FORTÆLLING 

I organisationens værdigrundlag skriver forstanderen forordet, der har overskriften, ” Det lille ord 
”med”. Ordet forpligter. Vi vil gerne samarbejde med vores beboere om deres vej til et bedre liv”. 
”Vi taler meget gerne med dig og ikke kun om dig”. ”Vores sociale arbejde skal være et 
samarbejde, både med hinanden og med den enkelte beboer”. Værdigrundlaget slutter med, at 
organisationen er vores fælles ansvar og ”det vi siger, gør vi selv” (Organisationens hjemmeside). 

I pjecen Fælles praksis 2.0, beskriver organisationen, at ”Fælles praksis er et samleord for hele den 
pædagogiske indsats på bostedet, det omfatter Vores værdigrundlag, Vores tilgange og Vores 
metoder og værktøjer”. ”Den socialpædagogiske indsats har to hovedspor: Det ene fokuserer 
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beboerens evne til at mestre affekt, det andet fokuserer beboerens evne til at mestre sit liv” 
(Organisationens hjemmeside). 

Når en beboer kommer til bostedet, har bopælskommunen oprettet en handleplan for beboeren 
og målene i den er udgangspunktet for det pædagogiske arbejde. 

Tryghedsaftale, BUS-samtalen og delmål med indikatorer og beskrivelse af pædagogiske 
handlinger er platformen og der dokumenteres for at samle et billede af indsatsen. Det betyder, 
hvis dagen går med aktiviteter, der ikke er beskrevet i delmålene, er der et misforhold mellem 
platformen for den sociale indsats og den daglige praksis. 

Samarbejdet med den enkelte beboer i forhold til platformen har en praksisgruppe ansvar for. 
Lederen er drivkraft i forhold til bostedets opgave og støtter og sparrer med de enkelte 
praksisgrupper om deres opgave. 

I organisationens fortællinger beskriver den sig, som et VI, der har fokus på beboerens affekt 
mestring, ressourcer, udvikling, den gode fortælling, ønsker, livskvalitet og aktiviteter i 
dagligdagen i ”samarbejde MED beboeren” og ”når vi siger noget, gør vi det”. Starten af 
samarbejdet med beboeren tager udgangspunkt i handleplan og mål som kommunen har 
udarbejdet. Dette kan give spændinger i mødet med beboeren. Fordi organisationens stemme 
også er repræsenteret gennem regionernes kriterier for måling i Den Danske Kvalitetsmodel og 
som her beskrevet politiske beslutninger, hvor retning og rammer har betydning for, hvordan 
ledergruppen anskuer deres mulighed for at arbejde med relationer og råderum i organisationen. 

Ifølge Boje har makroniveauet indflydelse på, hvordan organisationen samarbejder med beboeren 
i dagligdagen, for eksempel afhængig af, hvem og hvordan handleplanen er lavet og hvilke levende 
historier, der kobler sig på disse organisatoriske fortællinger. Det vil vi kaste lys over i næste del af 
analysen. 

FORTÆLLINGEN, DE LEVENDE HISTORIER OG ANTENARRATIVER 

Her vil vi bruge Bojes analysemodel om den fortidsrettede organisatoriske fortælling, lederens 
levende historie som er nutidig, og antenarrativer der er fremtidsrettet. For at det bliver 
læsevenligt, vil vi i analysen bruge forkortelsen OF hver gang vi i analysen henviser til den 
fortidsrettede strategiske organisatoriske fortælling. 

Ib´s historie, hvor han bliver coachet, fortælles ”vi har formuleret en opgave og beboeren og 
beboerens udvikling er i centrum”. ”Opgaven er vi ikke færdige med og bliver det aldrig”. Her er 
den levende historie og OF, den samme. 

Ib´s historie fortsætter, ”vi har lavet mål, delmål og dokumentation af beboerens udvikling, hvad 
skal vi så?” Her er historien og OF forskellig. I historien er der ingen fortløbende proces, som der 
er i OF. I historien er der tvivl om, hvad det fortsatte arbejde er. 
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I historien ”taler man om fremtiden, men handler ikke”. Dette står i modsætning til OF, hvor 
strategien er ”vi gør, hvad vi siger”. Ib´s levende historie har tre plots han bringer på banen. Dem 
vil vi se nærmere på i denne analyse. 

Historiens første plot ”stoppet”, er i modsætning til OF. Ib ved ikke, hvad der mangler, og laver 
herefter et antenarrativ, der hedder ”vi skal have øje på noget”. Dette antenarrativ afspejler 
kompleksiteten i historien, og er et fremtidsrettet ønske, der giver mulighed for at skabe nye 
narrativer, der er brugbare i den fortsatte levende fortællingen. Dette antenarrativ giver anledning 
til at undersøge åbninger og sprækker i fortællingen, ud fra de behov Ib oplever. Det er her, der er 
mulighed for at skabe en organisatorisk bevægelse. 

Plottet er nyttigt i den forstand at antenarrativet ”vi skal have øje på noget”, kan skabe basis for 
en række hypotetiske spørgsmål ledergruppen kan undersøge i det kommende 
aktionsforskningsprojekt. 

I Ib´s historie oplever medarbejderne ikke, der mangler noget, ”de gør, hvad de skal”, så leder og 
medarbejdernes forståelse og mening er forskellig. Når medarbejderne oplever, de gør, hvad de 
skal, kan det være, fordi de har opfyldt OF og de udefra kommende krav og medfølgende 
kvantitative målinger om delmål og indikatorer er beskrevet. Det viser analysen ikke noget om, 
fordi medarbejdernes stemme kun er indirekte repræsenteret gennem Ib´s historie. Der kan være 
mange levende historier repræsenteret i dette udsagn, særligt hvis medarbejderne også bliver 
inddraget i fortællingen af de levende historier. 

I Ib´s historie oplever han ”vi hopper tilbage til dagligdagen før Fælles praksis”. I denne levende 
historie laver han et antenarrativ, hvor han ønsker at skabe viden sammen. Hvordan de skal gøre 
det, skal Ib til at finde ud af. I historien indgår beboerens historie ikke, så vi hører ikke hvordan de 
oplever Fælles Praksis eller hvilken betydning organiseringen af medarbejdere i praksisgrupper har 
for dem. I denne kompleksitet er det måske en anden levende historie, der kan være relevant at 
inddrage, når der arbejdes med dette antenarrativ. 

I Ib´s bevidning, som er en tilbagebevidning af det reflekterende teams tre bevidninger, er hans 
historie om fortiden blevet tydeligere. Det er blevet tydeligt for ham, at han har et højt 
ambitionsniveau og han vil gerne have personalet med.  Med afsæt i OF tager han kravene udefra 
alvorligt og havde fokus på, at få lavet trygshedsplan, delmål og indikatorer. Hvis vi dykker ned i 
regionens OF har organisationen gjort et stort arbejde. Når de levende historier beretter om, at vi 
selv evaluerer målene, så mangler de noget og her opstår antenarrativet som et åbent spørgsmål 
”hvordan kommer vi videre?” 

Sidst på mødet beslutter Ib den aktion han vil gennemføre i sin afdeling. Han vil gå i dybden med 
et af delmålene i fællesskab på den enkelte afdeling med særligt fokus på hvordan og hvorfor. 
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I en efterfølgende fælles refleksion, bliver Ib´s drøftelse af kommende aktion understøttet af 
Coachen og af Pia, en anden leder, der kobler sig på Ib i samtalen gennem fælles dialogisk 
handlen. 

Ib Jeg vil bruge rigtig meget tid på det faktisk, sætte tid af til det og sige, prøv og hør 
uanset om I synes, I er tilfredse, så skal I tale om det i 1 time, for nu ved jeg ikke lige, 
hvordan det skal være 

Coach Og hvad er succeskriteriet? 

Ib Der er nogle ting jeg vil skrive op, så jeg siger hvad jeg har gjort, har vi opfyldt 
delmålet, hvorfor har vi ikke opfyldt det, hvad har vi gjort og ikke gjort og hvad kan vi 
gøre og alle de ting her 

Coach Hvad, hvordan og hvorfor? 

Ib Især hvordan og hvorfor, ikke bare hvad 

… 

Pia  Det kan måske være lidt svært for mig at gå ind i en evaluering, det kan jeg godt, men 
jeg er bare et andet sted, hvor vi alle sammen kunne gå ind i dybden på det ene 
mål…vi har nok brug for at gøre det i fællesskab nogle gange 

Ib og folde det ud 

… 

Coach Det er en praksisgruppe eller hele personalegruppen 

Pia Det kan være begge dele, for det kommer fuldstændig an på, hvor det er henne…det 
er dem der skal finde ud af, hvordan de vil arbejde med det, hvad kan de gøre og så 
videre og det der er større i forhold til råderum, i forhold til at få dem til at blive 
engagerede i det 

Ib finder her ud af, at aktionen skal udføres sammen med praksisgruppen/afdelingen og være så 
enkel som mulig - et delmål, en beboer, en personalegruppe, et skridt af gangen - og der skal 
afsættes den nødvendige tid til opgaven. 

Når han vælger at arbejde med et delmål, betyder det ifølge OF, at Ib har fokus på beboerens 
livskvalitet, mestring og aktiviteter i dagligdagen. I aktionen får han mulighed for at arbejde med 
at finde nye alternative og foretrukne fortællinger, når de meningsdanner gennem arbejdet med 
antenarrativer i forhold til OF og den levende historie. Her kan de skabe viden sammen i 
afdelingen om, hvad det er der mangler, fordi de specielt vil kigge på hvordan og hvorfor, når de 
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arbejder med et delmål for en beboer. De kan sammen opstille nye hypoteser om hvad, hvordan 
og hvorfor de mener at kunne skabe den rette bevægelse. 

SAMMENFATNING AF ANALYSEN 

Vi har nu gennemført delanalyser.  Vi vil her i sammenfatningen pege på, det analysen åbner op 
for, der kan være med til at sikre øget fokus på organisatorisk læring.  

Vi har fundet tre plots i analysen og vurderer at ”vi bliver aldrig færdige” og ”vi er undersøgende”, 
vil være hjælpsomme for Ib. De handler om hans samarbejde med medarbejderne i handlingens 
landskab og kan være brugbare, for Ib som leder, for at danne nye alternative fortællinger. 

Plottet ”vi er undersøgende” vurderer vi, indtil videre, er den ledelsesmæssige ambition om at 
understøtte medarbejderne, så de kan være med til at skabe den viden, der er behov for. Det 
peger på en ledelsesmæssig forandring, hvor vi vurderer, at identitetens landskab kan bidrage til 
at undersøge, hvad han vil og hvorfor det har betydning for ham som leder. Det vil kunne 
understøtte Ib i at danne sig nye hypoteser om, hvordan han og personalegruppen kan være 
undersøgende sammen i handlingens landskab. 

Vi har peget på antenarrativer, som kan understøtte muligheden for at skabe en organisatorisk 
bevægelse, som ledergruppen kan og gerne vil, facilitere. Det kan få betydning for, hvordan 
planlægning og gennemførelse af aktioner sker. Det skal vi være opmærksomme på i 
aktionsforskningsprojektet, fordi det kan understøtte beboere, medarbejdere, ledelse i deres 
fortælling og dermed også få betydning for den organisatoriske strategiske fortælling. Vi har også 
peget på, at afdelingslederne kan have glæde af at undersøge hypoteser om deres ledelse, hvad 
kan ske, hvordan og hvorfor, for at understøtte deres planlægning af deres aktioner. 

Organisationens fortælling påvirkes af udefrakommende krav. Disse krav på et makroniveau 
påvirker, det der sker på mikroniveau. Ved at Ib tager ansvar for det og agerer ud fra disse rammer 
og retninger, er der noget andet, han ikke altid har øje for. Analysen viser, at han undervejs i sine 
antenarrativer, får øje for sit råderum og ønsker at udvikle, hvordan han kan arbejde inden for det 
og udvikle det. Det mener vi, kan få betydning for hans identitet som leder. 

Vi har fået øje på at disse narrative analyseformer, vil kunne bidrage til deres læring, hvis vi finder 
en brugbar måde, at inddrage lederne i analyser som denne. Sidst, men ikke mindst har vi peget 
på, at ledergruppens flerstemmighed har stor betydning for samskabelse og for deres dannelse af 
mening i deres ledelse. Samtidig mangler denne empiri andre stemmer til at bidrage til denne 
flerstemmighed, f.eks. medarbejderens og beboernes, hvilket vi vender tilbage til i vores 
diskussion. 
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Understøttet af vores forskningsspørgsmål mener vi, at analysen peger på et behov for en 
faciliterende proces, der kan stilladsere lederne og være eksemplarisk metametodisk for sammen 
at gennemføre et organisatorisk læringsforløb med fokus på at tykne gruppens antenarrativer.  

Undervejs i arbejdet med analysen, har vi drøftet kohærens i denne analyse og sammenholdt disse 
klip af empirien med alle de andre data og vi mener, den understøtter vores analyse. Det vi peger 
på i denne opsamling af analysen, mener vi vil have betydning for hele ledergruppen. 

 

DISKUSSION OG KRITISK REFLEKTION 

Indledningsvis gjorde vi valget, at anvende det Shotterske perspektiv på samskabelse. Ud fra det 
skabte vi rammen for aktionsforskning og vi har arbejdet ud fra dette perspektiv i hele opgaven og 
fået de resultater, der er i denne rapport. Vi fravalgte Louise Phillips perspektiv, der med 
udgangspunkt i Bachtin og Foucault i analysen, arbejder mere med makroperspektivet end vi har 
gjort (Phillips, Olesen, & Johansen, 2018). IFADIA, som hendes analysemodel kaldes, undersøger 
spændinger, der opstår i det samfundsmæssige demokratiske perspektiv. 

I dette afsnit vil vi diskutere hvilken betydning dette valg har for vores resultat.  Vi er blevet 
overrasket over, hvor meget vores analyse har givet os af ny viden og er blevet nysgerrige på, hvad 
et andet perspektiv kunne have tilført. Hvad kunne vi få øje på, hvis vi havde valgt et design der i 
højere grad inddrog beboeren og medarbejderen, for at give stemme til brugeren af systemet og 
dermed samfundet (Phillips, Olesen, & Johansen, 2018). 

Analyserammen ud fra IFADIA´s perspektiv, tager afsæt i at undersøge, hvordan den moderne 
magts indflydelse sker, gennem social kontrol, som vi alle sammen udøver, når vi tildeler ytringer 
og stemmer betydning i dialogen. Vores forskningsspørgsmål ville være anderledes udformede og 
ville undersøge, hvilke stemmer der blev lukket op for og hvilke der blev lukket ned for. Magten er 
produktiv, i den forstand, at multiverse ytringer og stemmer understøtter demokratiet. 

White var stærkt inspireret af Foucault og bevidninger, som vi har anvendt, der med afsæt i 
Myerhoffs antropologiske studier (Nielsen, Klinke, & Gregersen, 2013), kan give nye stemmer til 
det enkeltes menneskes selvfortælling. Det får betydning for, hvordan det menneske ser og 
oplever sig selv, hvilke aktiviteter, det lukker op for og hvilke det lukker ned for. Her kunne IFADIA 
måske have givet os nogle svar på hvornår og hvordan, magten var henholdsvis produktiv og 
destruktiv, til gavn for vores valg i fremtidige processer. 

Hvis vi havde brugt IFADIA som analyseramme i denne opgave, kunne vi have undersøgt, hvordan 
den samfundsmæssige magt, får indflydelse på stemmerne, når ledergruppen oplever, de gør, det 
de skal. Vi kunne have fået øje på, hvordan vi udøver magt i faciliteringen og hvilken betydning det 
har at være intern og ekstern coach. Sådanne perspektiver ville have bidraget med andre svar på 
vores problemformulering. 
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Men tilbage til Beboernes og medarbejderens stemme. Med afsæt i dette diskussionsafsnit, bliver 
vi styrket i, at det er væsentligt at inddrage det i aktionerne, så de ikke kun mærker det 
afdelingslederne gør i aktionerne, men så de bliver involverede i dem, og vi får hørt deres 
stemmer. Det ville give mulighed for at undersøge magtens betydning for dem og kan synliggøres 
gennem analyse med IFADIA. 

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 

I dette afsnit vil vi komme med vores sidste bemærkninger. Vi fik ikke aktionsforsket, men vi er 
enige om, at den tid vi har brugt til at fordybe os, at aktionsforskningen dna, organisatorisk læring 
og analyse, har kvalificeret vores viden i forhold til kommende aktionsforskning.  Vi vil afslutte 
denne rapport, ved at se hvor det har bragt os hen i forhold til vores problemformulering: 

”Hvordan kan vi, som socialkonstruktionistiske aktionsforskere i et narrativt perspektiv med afsæt i 
eksisterende empiri, kvalificere vores design af et kommende aktionsforskningsprojekt, hvor vi 
ønsker at inddrage en afdelingsledergruppe som medforskere, med henblik på at styrke deres 
handlekraft og strategier for deres ledelsesroller, så de kan styrke deres fokus på ledelsesstil i et 
organisatorisk perspektiv” 

I analysen af Ib´s historie vurderer vi perspektiverne i to plots ”vi bliver aldrig færdige” og ”vi er 
undersøgende” som særlig brugbare for ledergruppen, fordi plottene giver anledning til tre 
antenarrativer ”vi bliver aldrig færdige”, ”vi skal have øje på noget” og ”vi skal have skabt noget 
viden”. I antenarrativerne, som er ufærdige hypoteser om fremtiden, ligger mulighederne for 
organisatorisk læring. I denne fremtidige historie, samarbejder lederne med medarbejderne i en 
løbende proces. Samtidig er det her, de har mulighed for at undersøge egne intentioner og 
værdier for at blive klogere på mulige fremtidige handlinger i organisationen. 

Vores hypotese er derfor, ved at tykne antenarrativer i vores kommende design, kan der skabes 
nye narrativer, der er mere brugbare i den fortsatte levende historie og øge mulighederne for 
organisatorisk læring. 

Vi har gennem hele rapporten givet indblik i, hvordan vi har teoretiseret og analyseret. Vi er blevet 
klar over, hvor det er særligt vigtigt at have vores fokus i det fremtidige design, når vi ønsker at 
tykne ledergruppens antenarrativer, er der tre perspektiver. 
Vi har fået øje på: 

 betydningen af Boje´s tre former for meningsdannelser sammenholdt med identitetens og 
handlingens landskab 

 anvendelsen af analyse som procesgreb 
 inddragelse af det eksemplariske arbejde metametodisk kan give alle nye erfaringer 

  
Vi er blevet bekræftet i at: 

 Inspirere ledergruppen ved at arbejde eksemplarisk og stilladserende 
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Det vil vi folde ud som vores afsluttende bemærkning. På mødet med ledergruppen går vi på 
opdagelse i identitetens og handlingens landskab. I den analyserede empiri er Ib´s levende 
fortælling knyttet til handlingens landskab og i identitetens landskab er OF´s værdier en del af Ib´s 
værdier. I vekselvirkningen mellem landskaberne opstår antenarrativerne, som en begyndende 
meningsdannelse om nye mulige handlinger i fremtiden. Hvis vi fokuserer på antenarrativerne i 
den fælles dialogiske handling med flerstemmighed ved, at ledergruppen arbejder med hypoteser 
om deres ledelse, i forhold til hvad der kan ske, hvordan og hvorfor, så kan antenarrativerne bliver 
mere robuste og dermed mere hjælpsomme. 

Lederne kan og vil facilitere en proces sammen med medarbejderne og vi ønsker at facilitere en 
proces med dem i aktionsforskningsprojektet. Et andet perspektiv er derfor at styrke 
antenarrativerne metametodisk gennem inspiration af lederne, ved en eksemplarisk tilgang til 
vores planlægning af rammen, roller og deltagelse i processen.  

Når vi har et ønske om at være et eksempel på noget, må vi eksplicit synliggøre vores 
arbejdsmetode for ledergruppen så meget som muligt. Vores intentioner, og overvejelser om 
mulige handlinger i processen ønsker vi at italesætte, hvad kan ske, hvordan og hvorfor. I 
processen kan vi øve og metareflektere over, hvor det har bragt os hen. Gør vi det vi siger eller 
hvad sker? Når vi i den fælles dialogiske handlen undersøger og sammenholder antenarrativerne 
med vores erfaringer og det vi konstruerer sammen i nuet, vil der være mulighed for at udvikle 
agenthed og nye mulige handlinger. I denne optik er der brug for, at vi stilladserer gruppens læring 
og de stilladserer vores, det kan ske, når vi metakommunikere. Hvis vi, som gruppe, formår at 
stilladsere hinanden, vil denne tilgang være en del af den eksemplariske tilgang. 

En anden måde, at støtte læringen i processen på mellem aktionerne, kan være at dele virtuelle 
indslag til hinanden med erfaringer, data og refleksioner over aktionerne og vores refleksioner før 
og efter vores møder. Da agenthed opstår i samspil med andre, skal muligheden for kontakt 
mellem lederne og udviklingskonsulenterne underbygges og tydeliggøres. 

 Det sidste perspektiv, vi er blevet optaget af gennem analyse, er selve analysen. Ved i højere grad 
at inddrage ledergruppen i vores delanalyser, vil vi tilføre en bulet spejling i processen, som måske 
kan tykne antenarrativerne.  Da vi ønsker at tage afsæt i medhedstænkning i den sociale økologi, 
vil vi lave enkelte analyser sammen, for at give hele gruppen mulighed for at metareflektere ved 
møderne, tilføre flere stemmer og dermed åbne op for mulig bevægelse i gruppen og 
organisationen. 

Vi er dermed blevet bekræftet i, at narrativ teori og metode kan understøtte og åbne op for 
muligheder for organisatorisk læring. 

Vi er blevet overraskede over, hvad denne rapport har af betydning for vores forståelse af 
organisatorisk læring i et narrativt perspektiv. Vi har fået øje på betydningen af det eksemplariske, 
der nu skal erstatte den lidt mere traditionelle undervisning, vi havde forestillet os, om for 
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eksempel den tredelte ledelsesrolle og relationel etik. Med dette skift på fokus mener vi i højere 
grad at kunne styrke ledernes identitet, handle- og råderum og dermed understøtte den 
organisatoriske læring.  
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