
Involvering i udvikling 
”Der skete ingenting!”

Vi skal lære nye arbejdsprocesser og mestre andre ledelsesmetoder for at 
samarbejde effektivt om udvikling. Gamle roller og holdninger forhindrer både 

ledere og medarbejdere i at lykkes med involvering i forandring.

Annette Franck 
Corporate Voice

”Ledelsen prøvede virkelig at involvere folk i at udvikle 
organiseringen af arbejdsopgaverne. Vi havde håbet, at 
der kom indspil fra faggrupperne og afdelingerne,” for -
tæller HR-chefen for en mellemstor dansk servicevirk -
somhed. Hun er sku�et: 

”Der kom ingenting. Holdningen var, at det må ledelsen 
finde ud af.”

Virksomheden leverer store arrangementer efter kunder-
nes individuelle ønsker. I det daglige samarbejder alle på 
kryds og tværs. Den traditionelle faglige organisering af 
opgaver fungerer ikke i sådan en arbejdsdag. Det er en 
fælles erkendelse blandt faggrupper og jobfunktioner. E t 
eksempel er, at to medarbejdere kan opleve at få for -
skellig løn for samme opgave afhængigt af deres over -
enskomster. Derfor er det også besværligt for lederen at 
lægge vagtplaner og udgiftsbudget for et projekt. 

Der sker intet
Ledelsen ønskede at involvere organisationen i at ud -
vikle samarbejdet på tværs af fag og funktioner. HR fik til 
opgave at arrangere. Gennem halvandet år mødtes re -
præsentanter for faggrupperne med ledelsen. Hver fag -
gruppe valgte to repræsentanter, så det var et forum på 
15-20 mennesker. Men der skete ingenting. Ingen ideer, 
ønsker eller løsninger, kun skeptisk afventen. 

Traditionen på arbejdsmarkedet er, at repræsentanter 
for ledelse og medarbejdere forhandler løsninger inden 
for en ramme, der er givet af eksterne parter. Her var 



ledelsens hensigt at involvere organisationen i at udvikle 
ideer til nye rammer for samarbejde eller finde nye løs -
ninger på tværs af de kendte rammer for faggrupperne. 
E fter halvandet år er mismodet tydeligt. Hvorfor lykkes 
samarbejdet ikke? 

Noget at lære
Involvering prises i høje toner, når vi taler om udvikling 
på danske arbejdspladser. Vi er enige om potentialet i at 
vidensdele og samarbejde på tværs af fag og organisa -
tionsstruktur. I praksis er det ofte sku�ende og frustre -
rende, som denne HR-chef beskriver. De har brugt man -
ge arbejdstimer og haft store ambitioner, der slet ikke 
modsvarer resultaterne. Den erkendelse sidder mange 
ledere med, både i stabsfunktioner og i linjeledelse.

I eksemplet er der udbredt fælles erkendelse i organi -
sationen af, at de eksisterende rammer ikke er optimale. 
De fleste er enige om, at det hverken er fair over for den 
enkelte medarbejder eller giver ledere gode forhold for 
at organisere arbejdsopgaverne e�ektivt. Alligevel lykkes 
det ikke at involvere organisationen. 

Umiddelbart kan det ligne manglende interesse, mod-
stand, eller decideret uansvarlighed, når deltagerne ikke 
bidrager. Det er ikke nødvendigvis tilfældet. O fte handler 
det om manglende kompetencer: at forstå opgaven, sin 
egen og andres roller og have de nødvendige arbejds -
metoder til at bidrage. Den forståelse og de kompeten -
cer er forudsætningen for at kunne forlade de gamle rol -
ler, som HR-chefen beskriver: 

”Når vi forsøgte at involvere, kom der en stemning af ’os-
mod-dem’, også internt blandt faggrupperne. De gamle 
fagforeningsroller med forhandling, hvor man vidste, 
hvad man havde, og ikke hvad man fik. Men målet var jo 
ikke en forhandling mellem parter. Vi skulle udvikle ideer 
til vores fælles arbejdsplads.” 

De gamle roller og opfattelser stod i vejen. Der er noget, 
vi skal lære, før vi kan øge vores e�ektivitet ved at sam -
arbejde om at udvikle nye løsninger. Involvering forud-
sætter, at ledere følger nye arbejdsprocesser og mestrer 
arbejdsmetoderne. 

Forståelse & værktøjer
Involvering stiller større krav end et forum at mødes i. 
Det er ikke tilstrækkeligt, at lederen bringer folk sammen. 
Forudsætningen for at kunne samarbejde om udvikling 
er at introducere en tydelig arbejdsproces og sikre, at 
deltagerne har kompetencer til at deltage i arbejdet. Her 
starter involvering ved at samarbejde om at definere op -
gaven, opbygge fælles forståelse af rollerne i arbejds -
processen og sikre, at alle i deres rolle har kompetence 
til at bidrage. 

Traditionelt starter en forandring nemlig oftest ved, at 
beslutningstagere definerer både behovet for forandring 
og opgaven, der skal løses, samt antager, at deltagere 
har forståelse af og forudsætninger for at bidrage til sam -
arbejdet om at løse denne opgave. 

Vi overvurderer vores evner til at samarbejde om kom -
plekse opgaver uden for de kendte rammer. Vi under -
vurderer magtdistancer i danske organisationer, fordi vo -
res uformelle omgangsform snyder os.  Det er historien 
ovenfor et eksempel på: 

”Lederne var jo ’klar-parat-til-start’. Så gik op for os, hvor 
forskelligt vi så på opgaven og mulighederne. Vi synes jo 
selv, at vi har gjort os umage, men forstod for sent, hvor 
svært det var for folk at byde ind,” beskriver HR-chefen. 

Derfor har vi brug for at lære nye arbejdsprocesser for 
at kunne udnytte organisationens viden og skabe samar -
bejde om udvikling. De gamle roller og metoder er ikke 
tilstrækkelige til at løse så kompleks en udfordring som 
f.eks. at udvikle et nyt samarbejdsgrundlag på tværs af 
fag og funktioner. 

De nye arbejdsprocesser skal neutralisere vores hierarki -
er, systematisk indsamle og dele viden på tværs af orga -
nisationens strukturer og adskille ideudvikling tydeligt fra 
beslutningskompetence og forhandling mellem parter. 

E n forklaring på, at involveringen sku�ede i dette eksem-
pel, kan derfor være, at situationen var di�us og i kon -
flikt med de kendte roller, og ansvaret for stort for den 
enkelte deltager. Starten på e�ektiv forandring er derfor 
at forandre vores arbejdsprocesser. Vi har brug for ny 
forståelse, der kan supplere den traditionelle og kendte 
organisering af samarbejdet mellem ledere og medarbej -
dere. Vi skal have kompetencer i og værktøjer til at skabe 
involvering i udvikling af e�ektive organisationer.  
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at samarbejde om komplekse 
opgaver uden for de kendte 
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uformelle omgangsform 
snyder os  



Et eksempel 
på en arbejdsproces: Udforske
 
Involvering i forandring starter allerede ved at samarbej-
de om at definere opgaven. Sådan opnår vi fælles forstå -
else af og ansvar for at udvikle løsninger. 

Research: Systematisk vidensindsamling, så 
deltagerne bidrager til at definere behovet for for-
andring og deler forudsætninger for at udvikle løs-
ninger. I den research er det afgørende at skelne 
mellem det, vi ved (fakta og erfaringer), og det, vi vil 
(ønsker, ambitioner, ideer, etc.). Research skal neu-
tralisere hierarkier, så viden kommer før position. 

Analyse: Fælles viden anvendes til at defi-
nere mange muligheder for udvikling. Ikke bare 
få løsninger, der forhandles mellem parter. 

Samarbejde om forandring 

 Alle deltagere får indflydelse på og 
tager ansvar for udviklingen af forandringer ved have 
adgang til at vurdere, kommentere og redigere i materi-
alet, der beskriver de mange muligheder for forandring. 

Resultat: E t fælles handlingsgrundlag for foran-
dring. Det skal ikke forveksles med forhandlings- 
eller beslutningskompetence. Involveringen hand-
ler om at udvikle løsninger ved at anvende viden 
og erfaringer på tværs af funktioner, fag og hierarki 
for at udvikle løsninger. Beslutningskompetencen 
i valget blandt løsninger ligger forsat i ledelsen. 

Vil du vide mere? Denne arbejdsproces 
er et eksempel blandt flere fra bogen ’Mod-
arbejder eller medarbejder – Forandrings-
kommunikation skaber samarbejde’.  

Om  forfatteren
Annette Franck, Corporate Voice

Specialist i forandringskommunikation. Cand.phil. i 
voksenpædagogik, MBA og Master i journalistik. 
Blogger på Børsen. Forfatter til bogen ’Modarbejder 
eller medarbejder – Forandringskommunikation 
skaber samarbejde’. 

E fter femten års erfaring i HR og ledelse konkluderede 
Annette, at vi har behov for nye arbejdsmetoder for at 
trives med forandring og skabe resultater. Potentialet 
ligger i kommunikation, der øger samarbejdet om udvik-
ling på tværs af hierarkier og faggrupper. Det er nødven -
digt for at øge vores e�ektivitet. 

Annette rådgiver om og underviser i at skabe samarbejde 
om udvikling, så vi undgår støj og modstand mod forandring. 
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