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I N D L E D N I N G

I denne artikel introducerer jeg de grundlæggende principper i 
Action Learning Consulting (ALC), som er en særlig tilgang til 
strategisk proceskonsultation og forandringsledelse. Her kobles 
managementkonsulentens blik for strukturer, effekt og styring 
med proceskonsulentens evne til at facilitere meningsfulde for-
andringer med stort ejerskab og den relevante kompetenceud-
vikling. Endvidere giver jeg en række casebaserede billeder af, 
hvornår disse arbejdsprincipper typisk er vigtige at få aftalt og 
initieret i organisatoriske udviklingsforløb.

Artiklen er mættet med begreber og metoder, da den kon-
denserer bogen af samme navn (Molly-Søholm, Willert, Rosen-
meier & Andersen, 2010) og kan læses for at få en fornemmelse 
for helheden i de begreber og praksisser, der tilsammen udgør 
ALC, samt for hvordan praksisserne udfolder sig undervejs i et 
konsultativt forløb. 

G R U N D P R I N C I P P E R  I  D E S I G N  A F  I N T E R V E N T I O N E R

Forestil dig, at du er selvstændig organisationsudviklingskonsu-
lent. Din telefon ringer. Kunden T.J. er en højtplaceret chef i 
centralforvaltningen i en mellemstor kommune N.K., hvor 
kommunalbestyrelsen sidste år besluttede en række tværgående 
indsatsområder inden for integration og sprogudvikling, sund-
hed og fedmebekæmpelse, et fælles ejendomscenter samt 
“Grønne bygninger”. T.J. sidder i styregruppen og har ansvaret 
for at have overblikket over projekterne. Han fortæller, at kom-
munen ikke tidligere har haft tradition for at arbejde på tværs af 
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forvaltningerne, og det tværorganisatoriske- og tværfaglige ar-
bejde volder en del problemer. Projekterne kører altså rigtig 
skidt, og han beder om din assistance, så “projekterne kan kom-
me til at køre bedre, meget bedre” set ift. tidsplaner, kvaliteten i 
projektgruppernes arbejde og med et mindre belastet samar-
bejde. Hvad er din professionelle rygmarvsreaktion her?

1.  Du siger: “Vi skal mødes og drøfte det nærmere, men der 
skal jo nok gennemføres en stringent analyse baseret på data 
fra interviews. Analyseresultaterne kan så danne baggrund 
for anbefalinger til, hvad der skal gøres. Det lyder, som om 
der skal nogle andre styringsformer og en anden struktur til. 
Når de endelige anbefalinger foreligger, kan ledelsen beslut-
te, hvad den vil investere i.”

Med denne reaktion har du valgt en klassisk ekspert-analysekon-
sulenttilgang. Din kunde kan her slappe af, medens du laver hjer-
nearbejdet på basis af de ypperste (videnskabelige) arbejdsmeto-
der inden for kvalitativ og kvantitativ analyse og databehandling. 
Fokus er overvejende på strukturer og top-downstyring.

2.  Du hæfter dig ved et tilsyneladende lavt kompetenceniveau i 
projektledelsen og siger: “Jeg vil anbefale, at der sættes en 
‘tung’ projektleder ind for at løse problemerne. Jeg har jo gode 
erfaringer som projektleder i Finansministeriet og med mine ti 
år i konsulentbranchen. Måske kunne I bruge min ekspertise 
som interim projektleder på de to mest kritiske projekter?”.

 Hermed tager du en projektkonsulenttilgang indenfor samme 
grundlæggende tankesæt som ekspertanalysekonsulenten. Re-
kvirenten kan nu slappe af, medens du tager over baseret på den 
bedst mulige viden og metode i markedet. Projektdeltagerne 
kommer dog til at arbejde hårdt ud fra dine instrukser.

3.  Du siger: “Vi skal mødes og drøfte det nærmere. Det kunne 
lyde som om projektlederne har brug for bedre, fælles meto-
der og viden om, hvordan projekter ledes. Jeg tror, at en pro-
fessionel projektlederuddannelse med en IPMA-certificering 
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kunne være løsningen. Mit firma er ekspert i den slags ud-
dannelser.”

Du tilbyder her en undervisningsbaseret konsulenttilgang.. 
Kunden kan slappe af, medens du underviser baseret på den 
bedst mulige viden og metode i markedet. Projektlederne kom-
mer til at anstrenge sig på skolebænken med læsning og indlæ-
ring af stoffet. Hvordan de konkret overfører det lærte til hver-
dagens udfordringer er op til dem selv. 

4.  Du reflekterer med kunden og siger: “Vi skal mødes og have 
en dialog om det med udvalgte repræsentative parter, men 
vi skal trække på de gode ideer og viden, der allerede er i or-
ganisationen, så vi sammen kan skabe de løsninger, der vil 
opleves rigtige for jer. Jeg vil foreslå, at der bliver sat en ræk-
ke samtaler op – faciliteret af mig –, hvor de centrale aktører 
får lejlighed til at drøfte og forstå hinandens perspektiver på, 
hvordan netop deres projekter kører, og hvad der fremad-
rettet skal gøres.”

Her vælger du en klassisk proceskonsulenttilgang. Kunden og 
deltagerne kommer på arbejde med at definere, hvad de mener 
ift. sagen. Procesdesignet og faciliteringen skal de overlade til 
konsulenten.

5.  Du siger: “Jeg arbejder gerne med at samle en repræsentativ 
gruppe, som formulerer de langsigtede strategiske intentio-
ner for udviklingsprojektet. Så kan vi efterfølgende samle 
projektlederne, medarbejderne og andre interessenter og de-
finere og gennemføre de nødvendige tiltag, så de vigtigste 
projekter kommer tilbage på sporet og når de ønskede resul-
tater, samtidig med at projektdeltagerne og styregruppen får 
oparbejdet de nødvendige kompetencer. Når vi så har gen-
nemført de første tiltag, kan vi aftale, hvorledes erfaringerne 
kan bruges som trædesten for udvikling af de resterende 
projekter,” og hvordan den samlede organisations kultur, 
styringsformer og struktur eventuelt kan justeres til at un-
derstøtte projektarbejdet.
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Med den sidste tilgang går du over i en Action Learning Consul-
ting-tilgang. Kunden, deltagerne og du selv kommer i fælles-
skab til at arbejde med – under en fælles formuleret strategisk in-
tention – at eksperimentere med at få en serie projekter til både at 
lave de ønskede resultater og lære det, der skal til.

Som casen viser, ligger nøglen til ALC-tilgangen i et grund-
tænkningskift på en række områder, sammenlignet med de må-
der ekspert-, underviser-, og proceskonsulenterne arbejder:

 Klienten skal være me-
get aktiv og ansvarliggjort, og begge parter (dvs. både konsu-
lenten og kunden) evalueres løbende. Dette er en integreret 
del af arbejdsformen Lærende partnerskaber.

 Mål defineres med kompetence- og ef-
fektmål, der integrerer organisatoriske effektmål med mål for 
organisatorisk kompetenceudvikling.

 Der arbejdes med eksperi-
menterende ALC-projekter under en ramme af strategiske in-
tentioner. Vi definerer her en væsentlig anden praksis end 
ekspertanalysekonsulentens foretrukne arbejdsform, men 
der er også tale om en lidt anden praksis end proceskonsulen-
tens, der har en forkærlighed for at tage organisationsmed-
lemmerne væk fra organisationen og arbejde reflekterende på 
workshops, summits eller temadage. 

 der arbejder integrativt 
i krydsfeltet mellem ændringer af struktur, systemer, kultur 
og kompetencer.

ALC-tilgangen er baseret på en særlig fortolkning af kompleksi-
tetsteori (se Molly-Søholm, Willert, Rosenmeier og Andersen, 
2010, for mere).

D E S I G N P R I N C I P P E R  O G  F O R A N K R I N G S M E T O D E R  I 
A C T I O N  L E A R N I N G  C O N S U LT I N G

I det følgende gennemgår jeg pointerne skridt for skridt og vi-
ser, hvorledes de konsultative greb udmøntes i casen med de 
tværgående projekter i førnævnte case-kommune. Samlet set 
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kan designprincipperne og forankringsmetoderne opstilles i fi-
gur 1.1.

Figur 1.1: Samarbejdsform og designprincipper i Action Learning Consulting

Designprincipper og forankringsmetoder i Action Learning 
Consulting. Figur er hentet fra Molly-Søholm, Willert, Rosen-
meier & Schelde Andersen Action Learning Consulting – Strategisk pro-
ceskonsultation i teori og praksis, Dansk Psykologisk Forlag, 2010.

Lærende partnerskaber 

Grundtilgangen Lærende partnerskaber er en betegnelse for en lige-
værdig, lærende konsulent-organisationssamarbejdsform, hvor 
målet er at gøre alle parter til reelle aktører i forandringen sam-
men med konsulenten i en overvejende understøttende funk-
tion. Der er et sæt af forskellige praksisformer, som bruges til at 
fremme Lærende partnerskaber. 

Den første er aktørroller. Lederne skal iscenesættes og under-
støttes som forandringsledere og medarbejdere som foran-
dringsagenter, og konsulenten skal så vidt muligt arbejde i en 
train the trainer-rolle med at støtte, ruste og mobilisere ledere 
og medarbejdere i deres aktørroller. Endvidere er det centralt 
for ALC-konsulenten at være transparent med de metodiske og 
faglige overvejelser, da det skaber tillid og muliggør samarbejde 
og fælles deltagelse i problemløsning; derudover understøtter 
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det også det lærende og udviklende samarbejde vha. løbende 
evaluering og gensidig feedback. 

Arbejdsformen Lærende partnerskaber er det første, der skal afkla-
res, når en kunde henvender sig til os for konsultativ assistance: 
Passer denne arbejdsform til organisationens forandringsbehov? 
Vil organisationen investere den nødvendige tid, og vil med-
lemmerne sætte sig på spil i den grad, som det kræver? Det stil-
ler nogle helt andre krav til eksempelvis topchefen i case-kom-
munen at arbejde i Lærende partnerskaber i en aktørrolle, end hvis 
han valgte en anden form for konsulentbistand og eksempelvis 
bestilte en analyse med anbefalinger, eller hvis han hyrede fem 
interim projektledere til at overtage arbejdet.

I case-kommunen havde konsulenten fokus på at afklare læ-
rende partnerskabssamarbejdsformen fra og med det punkt i 
afklaringsprocessen, hvor han var sikker på, at det var en for-
nuftig tilgang til at realisere de udviklingsmål, som kommunen 
havde. Det blev han på det første afklaringsmøde med topche-
fen, to af projektlederne og to projektdeltagere, og han nævnte 
derfor, at han vurderede, at opgaven bedst kunne løses med 
ALC-tilgangen, sekundært med en kombination af undervis-
ningskonsultation og proceskonsultation. Umiddelbart var 
gruppen åben for ALC-tilgangen, for som projektlederne sagde: 
“Vi har simpelthen så travlt, så hvis vi kan få rettet op på projek-
terne, samtidig med at vi bliver dygtigere til projekter generelt, 
er det da absolut at foretrække”.

Efter det første afklaringsmøde lavede konsulenten derfor en 
grundig afklaring med topchefen og hørte, om de relevante 
topchefer i styregruppen ville gå ind i en aktørrolle, og om de 
kunne acceptere arbejdsformen, hvor projektledere og projekt-
medarbejdere skulle involveres meget tidligt i at definere de 
strategiske intentioner med forandringen samt forandringsbe-
hov og indsatsområder. Endvidere sikrede han sig, at de kunne 
acceptere, at konsulenten primært arbejdede i en train the trai-
ner-rolle. 

Lærende partnerskabssamarbejdsformen udmøntede sig konkret i pro-
jektet ved, at to af topcheferne (understøttet af konsulenten) fik 
en meget aktiv rolle som ansvarlige for at drive arbejdsgruppe-
møderne. Disse bestod konkret af et brainstormmøde, et op-
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følgningsmøde og et afslutningsmøde i arbejdsgruppen. Alle 
møder havde til formål at samskabe fælles forståelser af mål, af-
taler og forpligtelser igennem dialoger og følge op på aftalerne.

Et andet sted, hvor vi kan se, at princippet om Lærende partner-
skaber blev omsat i udviklingsforløbet, er i den rolle, som pro-
jektlederne og udvalgte projektmedarbejdere havde. Under-
støttet af konsulenten drev de en række tværgående indsatser 
såvel som udviklingstiltag i de enkelte projekter.

Figur 1.2 viser, hvorledes forløbet i case-kommunen blev byg-
get op.
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Figur 1.2: Udviklingsforløbet i case-kommunen. 
Action Learning Consulting 

– Strategisk proceskonsultation i teori og praksis

Som det fremgår, blev forløbet designet til at udvikle sig i føl-
gende tempi: 

1.  De strategiske intentioner formuleres i arbejdsgruppen.
2.  De strategiske intentioner drøftes i små fora. 
3.  Brainstormmøde for alle berørte: De strategiske intentioner 

diskuteres, og indsatsområder og projekter defineres i de en-
kelte projekter og på tværs. Arbejdsgruppen beslutter der-
næst to spor, understøttet af den relevante brug af organisa-
toriske forankringsmetoder. 

4.  Spor a: To tværgående projekter initieres nu, og to igangsæt-
tes senere. Spor b: Projektlederne mødes fire gange over seks 
måneder faciliteret af konsulenten for at omsætte indsats-
områderne i de enkelte projekter til handling.

5.  Opfølgningsmøde for alle berørte – status og nye væsentlige 
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forbedringsbehov. Arbejdsgruppen beslutter derefter igen to 
spor og projektet understøttes igen af den relevante brug af 
organisatoriske forankringsmetoder. Spor a: Et nyt tværgå-
ende projekt. Spor b: Projektlederne omsætter nye indsats-
områder i de enkelte projekter.

6.  Afslutningsmøde med arbejdsgruppen.

Ud over grundarbejdsformen Lærende partnerskaber er der tre de sign-
principper, som næsten altid vil blive brugt i designet af udvik-
lingsforløb. Dem gennemgår jeg i det følgende perspektiveret 
tilbage til case-kommunen.

5.2.2 Strategiske intentioner
Det første designprincip er Strategiske intentioner, der er en kom-
munikation af de overordnede mål og formål med forandrin-
gen og nogle mulige overordnede veje til at nå målene samt en 
invitation til massiv inddragelse i definitionen af indsatsområ-
der, der kan realisere intentionerne. Begrebet markerer et skift 
fra en tilgang, hvor den styregruppe, der beslutter og designer 
forandringen (typisk topledelsen), top-down-analyserer sig 
frem til konkrete projektmål, til en tilgang, hvor styregruppen 
formulerer meningsgivende strategiske intentioner, der overordnet 
set er styrende for forandringsforløbet, men med masser af for-
handlings- og råderum. Med fortløbende projektgrupper og 
projektaktiviteter som drivrem, og i et samspil med de berørte 
aktører i organisationen, skal disse strategiske intentioner deref-
ter oversættes og udmøntes til præcise udviklingsmål, som de 
enkelte Action Learning-projekter kan tage sig af. 

Strategiske intentioner skal defineres i afklaringsprocessen, efter at 
forandringsbehovene, problemerne, mulighederne og kontek-
sten er blevet drøftet. Som regel gør vi det i en bredt sammensat 
styregruppe med repræsentanter fra alle berørte niveauer.

I case-kommunen bruges designprincippet helt efter bogen: 
De strategiske intentioner formuleres i den repræsentative ar-
bejdsgruppe, derefter drøftes de i små fora og tages op samlet på 
brainstormmødet for alle berørte. På mødet drøftes samlet, om 
de strategiske intentioner er de rigtige, eller om der skal laves 
justeringer. Herefter angiver alle deltagere, hvad de ser som de 
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vigtigste indsatsområder og projekter i de enkelte projekter og 
på tværs, og kommer med nogle forslag, som den repræsentati-
ve arbejdsgruppe kan beslutte ud fra.

5.2.3 Kompetence- og effektmål. 
Det andet designprincip er Kompetence- og effektmål. Dette princip 
betyder, at de enkelte Action Learning-projekters mål defineres ved at 
integrere mål for organisatorisk effekt med mål for organisato-
risk kompetenceudvikling. Sidstnævnte kan bestå i, at lederne 
bliver dygtigere eller at organisationen får styrket arbejds- og 
praksisformer, organisering og regler eller standarder. Projektet 
skal altså defineres i mål, der samtidig specificerer organisatorisk 
effekt (forstået bredt som forbedringer af driften og af organisa-
toriske forhold) og organisatorisk kompetenceudvikling. Ikke 
det ene eller det andet! ALC er en konsultativ tilgang, som altid 
vil forsøge at skabe organisatoriske resultater, samtidig med at 
de nødvendige kompetencer for at skabe resultaterne udvikles. 

Der er ikke tale om at definere helt snævre, lineære årsags-
virkningsmål. Fokus er på den brede sammenhæng imellem 
kompetencer og effekt. Følgende udsnit af en case i den finan-
sielle verden illustrerer dette:

Case 1.1: Indkøring af nye ledere af medarbejdere i en finansiel virksomhed
Et projekt skal hjælpe nyligt forfremmede ledere af medarbejdere 
i en stor privat virksomhed. Målet er, at en større andel af de ny-
ligt forfremmede ledere får vurderingen “high performance” set 
ift. det sæt af mål, som alle ledere i virksomheden løbende evalu-
eres på. Her defineres kompetence- og effektmålet således: 

en bedre organisatorisk rutine for indkøring og støtte samt 
styrkede færdigheder hos udvalgte ledere til at arbejde som 
mentorer og coaches.

62 % til 80 % (målt på hvor mange af de nye ledere, der lever 
op til målene i virksomheden inden for en etårig tidsramme).

Det fremgår tydeligt i casen her, at kompetencedelen af målet 
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rummer flere aspekter, som forhåbentlig bredt påvirker effekt-
delen. Der er ikke tale om en indsnævret og helt skarp lineær-
kausal forbindelse imellem kompetencerne og effekten.

Kompetence- og effektmål er en grundtænkning, som guider 
den måde, forandringer italesættes og tænkes på hele udvik-
lingsforløbet igennem: Der er hele tiden et dobbelt fokus på de 
kompetencer, der skal udvikles, og de resultater og forbedrin-
ger af driften og af organisatoriske forhold, som man vil lave 
med kompetencerne. Når de strategiske intentioner defineres 
og drøftes, gøres det således med et overordnet øje for de kom-
binerede effekt- og kompetenceudviklingsbehov, men det er i 
de enkelte ALC-projekter, at kompetence- og effektmålene for-
pligtende skal defineres. Dette gøres ved, at projektgruppen til 
arbejdsgruppen definerer og indstiller et eller to kompetence- 
og effektmål sammen med en handleplan for, hvordan målene 
skal nås.

I case-kommunen bruges kompetence- og effektmålene om-
hyggeligt i de tværgående projekter. I et af de tværgående pro-
jekter er der f.eks. fokus på at få udviklet og indarbejdet en fæl-
les projektskabelon. Kompetence- og effektmålet lyder her: 

-
les, simpel best practice for beskrivelsen af projekterne (kom-
petencemålet).

efter samme projektskabelon.  

Et andet tværgående projekt har fokus på at sikre, at projektdel-
tagere rent faktisk kan levere det antal timer, som der skal til i 
projektet, uden at deres driftsorganisation trækker dem hjem 
til andre opgaver midt i projektet. Kompetence- og effektmålet 
lyder her: 

skal have aftalt en konkret tidsallokeringsramme. 
-

bejdere skal udvikle kompetencen til at estimere tidsressour-
ceforbrug og forhandle det med driftslederne. Styregruppe-
medlemmerne skal afklare, hvordan de vil muliggøre, styre 
og motivere til, at driftslederne kan overholde aftalerne.
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ALC- projekter 

Det tredje designprincip er ALC- projekter. Der er to centrale for-
hold i dette princip: 

Det første er, at det på grundtænkningsplan implicerer en ar-
bejdsform, hvor man forlader ideen om den store færdigplan-
lagte strategi- eller forandringsplan til fordel for en praksis, 
hvor der arbejdes med serier af korte, eksperimenterende pro-
jekter inden for den overordnede ramme af strategiske intentio-
ner. Det betyder, at det vægtes at sætte udvalgte mindre ALC-
projekter i gang, som kan skabe en bevægelse i den rigtige retning, 
for så at lære af dem og derefter sætte nye i gang. Der bruges 
med andre ord en lærende udviklingstilgang, som bevæger sig i 
den strategiske retning, der er sat for forandringen.

Case-kommunen er her bygget op helt efter bogen: Efter at 
brainstormmødet har givet arbejdsgruppen en bruttoliste af ideer 
og tiltag, beslutter gruppen to projektspor med serier af mindre 
projekter. Det første er for at understøtte, at projektlederne kan 
omsætte de ideer til handling, som er rettet ind i hver af de fem 
projektgrupper”. I det andet spor sættes først to tværgående pro-
jekter i gang, dernæst to mere, efter at vi har lært af de to første. 
Dette er en typisk måde at arbejde med ALC-projekter på, hvor der 
sættes serier af korte, eksperimenterende projekter i gang inden 
for den overordnede ramme af strategiske intentioner.

Det andet centrale forhold i ALC-projekter er, at de enkelte pro-
jekter sættes op med lige meget action og learning. 

Set ift. learning-delen trækker vi på en række læringsmeto-
der. Den enkelte projektgruppe planlægger, hvordan den vil 
udvikle og få den ønskede viden og læring (lægger en lærings-
strategi). Idealtypisk foregår kompetenceudviklingen i ALC-pro-
jekter på en eller flere af følgende måder:

undervisning og indføring i metode/stofområde. 
-

ring i projektgrupperne.

hvor projektlederne sammen uddannes og rustes til deres 
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projektlederrolle. Her benyttes momenter af undervisning, 
almindelig action learning, reflekterende dialoger og team-
coaching. 

-
sceancer i projektgruppen (hvor man f.eks. trækker på un-
dersøgelser af branchens best practice, henter erfaringer ind 
udefra eller fra andre eksperter i organisationen eller ved at 
lave korte lærende dialoger inspireret af Business Driven Ac-
tion Learning). 

Flere af de metoder, der ligger i forandringsmetoden Organisato-
risk læring, som gennemgås senere i artiklen, kan også bruges i 
ALC-projekter, f.eks. er læringsmålsmetoden ofte en effektiv måde 
at understøtte den enkeltes kompetenceudvikling ind i konkre-
te opgaver. 

Actiondelen i ALC-projekter omhandler forståelser, spilleregler 
og værktøjer til dels at skabe drivkraft i de enkelte ALC-projekter 
og dels at koordinere den portefølje af ALC-projekter, som det 
samlede forandringsprojekt typisk består af.

Den enkelte ALC-projektgruppe definerer projektets konkrete 
effekt- og kompetencemål med afsæt i den strategiske intention 
og de tidligere drøftelser af forandringsbehov og indsatsområde. 
Der træffes klare aftaler vedr. prioritering og ressourcealloke-
ring, og organisationsmedlemmerne har meget aktive foran-
dringsagentroller, jf. princippet om Lærende partnerskaber. ALC-pro-
jekterne gennemføres som handlekraftige korte sessions, og der 
fokuseres på effekt og læring for hvert projekt. Det er typisk den 
lokale projektleder, der driver ALC-projektet frem vha. projekt-
tavlen og hyppige, men korte stående statusmøder. 

Konsulentens rolle er at understøtte og træne projektlederen 
– og ellers støtte de komplekse tværorganisatoriske processer og 
koordinationen imellem styregruppen og de forskellige interes-
senter og projekter i den samlede forandringsbevægelse vha. 
porteføljeledelse. 

I case-kommunen er der udbredt brug af læringsstrategier i for-
bindelse med løsningen af projektopgaverne. Et eksempel er det 
projekt, som skal udvikle en fælles best practice-projektskabelon. 
Her består læringsdelen af to workshops med en kombination af 
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konsulentdrevet undervisning, løbende konsulentinitieret reflek-
sion, indlæg fra projektdeltagere (som har været på besøg i to føre-
nde nabokommuner, der er kendt for at have meget velfungeren-
de projektarbejdsformer baseret på projektskabeloner) samt dialo-
ger, der afklarer, hvad deltagerne mener er best practice. 

Dette var en gennemgang af samarbejdsformen Lærende partner-
skaber og de tre designprincipper. I det følgende gennemgås de fire 
forankringsdimensioner og -metoder, som ALC-konsulenten 
med fordel kan bruge for at understøtte, at projekterne reelt 
hjælper til udvikling af ny individuel og organisatorisk praksis. 

F O R A N K R I N G S M E T O D E R 

Forankringsmetoderne inddrages og tilpasses i projekterne der, 
hvor der er brug for at støtte og muliggøre henholdsvis me-
ning, forpligtigelse og politisk opbakning, læring og sammen-
hæng imellem organisationens mange styringsteknologier og 
den ønskede forandring.

I figur 1.3 kan det se det ud, som om der er en fast rækkefølge, 
som forankringsmetoderne bruges i. Dette er ikke tilfældet. De 
skal bruges de steder i projekterne, hvor der er behov. Når det er 
sagt, er der erfaringsmæssigt en tendens til, at forankringsmeto-
derne ofte er relevante bestemte steder i det konsultative forløb. 

Figur 1.3: Designprincipper og forankringsmetoder i Action Learning Consulting. 
Action Learning Consulting 

– Strategisk proceskonsultation i teori og praksis
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De fire forankringsmetoder arbejder, mobiliserer eller trækker i 
fire kraftfulde dimensioner af det organsatoriske liv: 

Meningsdimensionen (at forandringen bliver meningsfuld og 
nødvendig og fuld af muligheder på såvel et individuelt som 
et kollektivt plan),
Magtdimensionen (at forandringen uangribeligt og uomgænge-
ligt bliver dagsordens-sættende og bakkes op af formelt og 
uformelt magtfulde aktører),
Læringsdimensionen (at eksisterende vanemønstre ombrydes i den 
individuelle, gruppebaserede og organisatoriske praksis) og
Synkroniseringsdimensionen (at en ændring af organisatorisk praksis 
på ét felt altid søges synkroniseret med andre bløde/hårde so-
ciale styringsteknologier, som organisationen betjener sig af). 
Ud fra de fire dimensioner er der udviklet fire sæt af forank-
ringsmetoder, som ALC-konsulenten kan vælge at bruge 
skræddersyet og tilpasset projektet eller projekterne. Meto-
derne kan bruges samtidig eller hver for sig i det samlede for-
andringsforløb og ned i hvert enkelt projekt, afhængig af om-
stændighederne, parterne og problematikkerne.

Meningsskabelse 

Den første forankringsdimension og -metode er Meningsskabelse 
(Meningsdimensionen), som er et tanke- og metodesæt til at be-
gribe og håndtere den proces, hvormed man skaber følelse af 
nødvendighed, mening og klare mål med forandringen. Der 
trækkes her på grundideer fra Weick (1988, 1995, 2001) og Bojes 
(2001, 2008) teoridannelser, der ser meningsskabelse som kom-
plicerede sociale processer, hvor graden af tillid i relationerne, 
organisatorisk klarhed, identitet m.m. spiller afgørende ind. 
Denne tilgang giver et avanceret blik for og en række handle-
muligheder ift. den meningsskabelse, organisationsmedlem-
merne laver omkring forandringen. Bl.a. kommer fokus på at 
iscenesætte meningskabelse på tre niveauer: 

benyttes procesorienterede stormøder med drøftelser set i et 
strategisk makroperspektiv. 
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et gruppe-/enhedsniveau, hvor der typisk arbejdes i mindre 
fora med processer med forhandling og beslutning om samt 
evaluering af forandringen på gruppe- eller enhedsniveau. 

-
ningsskabelse på et individniveau. Og det er ærgerligt, da 
manglende mening for den enkelte passiviserer medarbejde-
re; ja, nærmest umyndiggør dem. Man kan her bruge res-
sourcekrævende tiltag som individuelle ledelsesbaserede coa-
chingsamtaler imellem medarbejder og nærmeste leder (eller 
imellem overordnet og underordnet leder), og der er andre 
mindre tidskrævende dialogformer, der giver den enkelte 
mulighed for at koncipere, hvad forandringen egentlig bety-
der for og kræver af vedkommende: uformelle samtaler med 
lederen, personalemødedialoger om forandringen, hvor ak-
tørerne sættes sammen to og to for at drøfte forandringens 
implikationer for dem hver især mm.

Meningsskabelse er ofte vigtigst i starten af en forandringspro-
ces i de processer, hvor de strategiske intentioner formuleres, 
drøftes og omsættes til handling, og kompetence- og effektmål 
skabes bedst ved involvering af de berørte organisationsmed-
lemmer i at samskabe forandringens konkrete mål og midler.

Territorialisering 

Den anden forankringsdimension og -metode er Territorialisering 
(magtdimensionen), som er et tanke- og metodesæt, der sætter 
lys på den organisatoriske kommunikations magtaspekter, og 
som rummer en mængde nye værktøjer til at skabe politisk op-
bakning og til at drive forandringsprojekter. ALC_tilgangen er 
her inspireret af dele af de franske sprogfilosoffer Deleuze & 
Guattaris ideer (1972, 1980). I deres optik udvikler kommunika-
tionen i organisationer sig i dynamiske bevægelser, der på den 
ene side prøver at skabe faste definitioner af det organisatoriske 
liv, men som på den anden side uafvendeligt destabiliseres af nye 
fortolkninger, perspektiver, historier og dagsordener. De dyna-
miske kommunikative ytringer, der prøver at lægge tingene 
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fast, kalder de for en territorialisering, en midlertidig erobring 
af territorium og af dagsordenen. Lægen, der siger til sin kollega: 
“Det er altid bedst at gøre alt, hvad man kan, når patienten er 
en pårørende til en læge. Ellers risikerer man, at man får håret i 
postkassen.”, forsøger at præge og territorialisere den måde, fag-
fællesskabet arbejder på. Al kommunikation ses altså som magt-
brug, der enten fortløbende i samtalerne og de kommunikative 
begivenheder stabiliserer, destabiliserer eller restabiliserer de ek-
sisterende dagsordener og aftaler. 

Hermed knytter Deleuze og Guattari an til moderne magtforståel-
ser, at magten ligger i diskursen (Foucault, 1975) – den måde, vi 
taler om det sociale liv på, rummer en række indbyggede vær-
dier, regler og forestillinger, der opererer normativt, og som vi 
vanskeligt kan undslå os. Hvem kan for eksempel sige: “Jeg vil 
ikke udvikle mig på mit arbejde. Jeg vil ikke have nogen mål og 
drømme”? Disse værdier, der er så dybt indgroede i det moderne 
arbejdsliv, er vanskelige at undslå sig. Denne magtforståelse skal 
ses i modsætning til en klassisk magttænkning om, at magten 
tilhører personer eller positioner, der kan tvinge andre til at 
gøre noget imod deres vilje.

Det interessante ved at tage begrebet ind i konsultation og for-
andringsfacilitering er, at det giver os et avanceret blik for at bruge 
den kommunikative magt aktivt til at skabe handling. Grundfor-
ståelsen kan være meget frigørende ift. de ofte svært gennemsku-
elige og ustyrlige kommunikationsprocesser i organisationer – 
især i forandringsprocesser, da den skaber et skift i fokus og prak-
sis. Fra at fokusere på at sælge budskabet perfekt igennem envejs-
kommunikation og at have den perfekte kommunikationsstrategi 
for at “launche” forandringen, hvor mange ledere og konsulenter 
kan blive ret frustrerede, hvis der opstår modstand, eller folk ikke 
bare gør det, der bliver sagt, skifter fokus nu over i en dynamisk 
og rummelig praksis. I denne nye praksis er det fuldt forventeligt, 
at forandringsprojektet hele tiden vil blive udsat for deterritoriali-
serende fortolkninger og nye dagsordener, og at vi derfor løbende 
må reterritorialisere projektet. 

Den måde, det konkret gøres på, er igennem strukturelle til-
tag og procesorienterede tiltag. 

Vi kan territorialisere strukturelt igennem at organisere for-
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andringsorganisation, arbejdsgruppe, styregruppe og projekt-
grupper med repræsentanter for både de formelle og uformelle 
magthavere, rollemodeller og dagsordenssættere i organisatio-
nen. Lykkes vi med dette, kan vi få den (territorialiserende) ef-
fekt, at organisationsmedlemmerne ser forandringen bemandet 
med rollemodeller og legitime repræsentanter for deres interes-
ser. Og hvis vi giver de formelle og uformelle magthavere, rol-
lemodeller og dagsordenssættere en eksplicit territorialiserende 
opgave med at italesætte forandringens vigtighed, succesfulde 
fremskridt og potentielle gevinster for organisationen, så er vi 
meget langt med at holde forandringen højt prioriteret.

Et andet strukturelt greb er at designe forandringen ud fra 
ALC-projekt-tænkningen. Det, der virker territorialiserende i 
denne metode, er især at:

-
risont ofte øger her og nu commitment.

-
synlighed for at blive en succes og dermed kan understøtte 
skabelsen af en historie om, at forandringen er på vej til at 
blive en succes, og at organisationen kan lykkes med denne/
disse konsulenter).

-
lut nødvendig rolle (så følelsen af vigtighed og forpligtigelse 
optimeres for den enkelte) m.m.

Territorialisering er også indbygget i synkroniseringsmetoden. Det virker 
som regel styrkende på folks opfattelse af vigtigheden og nød-
vendigheden af et organisationsudviklingstiltag, hvis organisa-
tionens belønningssystemer, evalueringer, strategi og andre 
ting justeres, så det indbefatter udviklingstiltaget (synkronise-
ringsmetoden gennemgås nedenfor).

Procesmæssigt kan vi bl.a. territorialisere ved, at arbejdsgrup-
pen, og alle der har aktørroller, udmønter en forandringskom-
munikationsstrategi, hvor de fortløbende og i gentagne sam-
menhænge dagsordensætter forandringen, betoner hvor vigtig 
den er og informerer om projektresultater. 

Territorialiseringsteknikkerne bruges altså især i den første 
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halvdel af det konsultative forløb, hvor forandringen skal moti-
veres, og i bemandingen af arbejdsgruppe og projekter og den 
måde de drives på, men de er også indlejret i flere af de følgende 
forankrings-dimensioner og -metoder.

Organisatorisk læring 

Den tredje forankringsdimension og -metode er Organisatorisk læ-
ring (læringsdimensionen ). Dette er et tanke- og metodesæt, 
der, bl.a. med inspiration fra Brinckerhof og Apkings (2002) be-
greb high impact learning, Willerts (2010) arbejde med læringsme-
dier i kompetenceudviklingsforløb og Eriksen & Foss’ (1997) vi-
denledelsesmodel, kan ses som et organisationspraksisrettet te-
oriapparat om organisatorisk læring. 

Her er der løbende opmærksomhed på to aspekter af læring, 
der begge kredser om det fundamentale transfer of learning-
spørgsmål: “Hvordan skaber vi en overførsel (transfer) af lærin-
gen i forandringsprojektet til deltagerens hverdagspraksis? Og 
hvordan transformerer og udvikler vi resultater af forandrings-
projektet ind i organisationens hverdagspraksis? ”

For at tage hånd om disse udfordringer er der udviklet fire læ-
ringspraksisser og -modeller, hvoraf nogle er egenudviklet og 
andre er videreudviklet fra eller adapteret af andre. Disse er læ-
ringsmålmetoden, tankeværktøjet “Deltagerens organisation skal 
med i kompetenceudviklingen”, Willerts fire læringsmedier i kompe-
tenceudviklingsforløb og Eriksen & Foss videnledelsesmodel. De tre første 
er transferorienterede værktøjer, som jeg ikke vil uddybe her, da 
det bliver for omfattende. Disse tre værktøjer er særdeles veleg-
nede i projekter, der i udgangspunktet er tænkt som klassiske 
kurser med vægt på individuel kompetenceudvikling, men hvor 
ALC-konsulenten med kompetence- og effektmålstænkning 
selvfølgelig vil have en præference for at dreje kompetenceud-
viklingsarbejdet over imod organisatoriske mål og opgaver.

Det fjerde værktøj inden for forankringsmetoden Organisato-
risk læring har fokus på, at nye praksisformer skal bygges ind i den 
eksisterende organisatoriske hverdagspraksis, så de bliver til en 
del af organisationens viden og praksis. Her er jeg inspireret af 
Eriksen & Foss’ videnledelsesmodel, som er et godt bud på en 
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integrativ model for organisatorisk læring og viden. Modellen 
har fokus på tre niveauer af viden:

1. Personaliseret viden
Personalisering af viden i organisationen. Dvs. individuel videnstilegnelse.

     1. Socialiseret viden
Er den viden, der ligger indlejret i organisationens mange samarbejder om opgaveløs-
ning, og som organisationsmedlemmer kan få ved at deltage, se andre løse opgaver og 
være med i rutiner for udveksling af erfaring og viden om de primære opgaveløsning. 
Dvs. videnstilegnelse, spredning af viden og fortolkning af viden.

3. Kodificeret viden
Er skriftliggjort viden igennem opsamling af erfaringer og arbejdsgange i skriftlig doku-
mentation og procedurer, formelle evalueringsrapporter, håndbøger, artikler og bøger. 
Dvs. organisatorisk hukommelse.

Figur 1.4 De tre niveauer i Eriksen og Foss’ videnledelsesmodel (1997)
Learning Consulting 

– Strategisk proceskonsultation i teori og praksis

Det første niveau er personaliseret viden, som har fokus på indivi-
duel videnstilegnelse. På dette niveau arbejder vi f.eks. med at 
lave superbrugerroller i projektet, mentor-/vejlederroller, eller 
vi går efter at ansætte folk med specifik viden og kompetencer 
for at drive en bestemt udvikling frem.

Det næste niveau er socialiseret viden, som er den viden, der ligger 
indlejret i organisationens mange samarbejder om opgaveløsning, 
og som organisationsmedlemmer kan få ved at deltage, se andre 
løse opgaver og være med i rutiner for udveksling af erfaring og 
viden om den primære opgaveløsning. Når vi arbejder med dette 
niveau i forandringer, er det ud fra spørgsmålet: “Hvordan får vi 
den ønskede forandring indarbejdet i de sociale rutiner?”

I artiklens indledende case (kommuneprojektet, som arbej-
dede med at etablere en fælles projektskabelon) fik denne tænk-
ning flere konsekvenser. Bl.a. skabte vi og kunden en rutine for, 
at nye projektledere fremover skulle indkøres i skabelonen af 
mere erfarne mentorprojektledere, og vi etablerede et fagligt 
netværk for projektledere, som bl.a. skulle drøfte erfaringer 
med projektskabelonen og revidere den.

Når der arbejdes med socialiseret viden, ses der på alle de ruti-
nemæssige adfærdsmønstre i organisationen, og om man hen-
sigtsmæssigt kan indarbejde projektemnet i det. Ofte sker det på 
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møder, i indkøring, i vagtskifte, i det halvårlige evalueringssemi-
nar (eller kvalitets-, strategi-, lederseminar eller andet), i pro-
jektopstart osv.

Det sidste niveau i modellen er kodificeret viden, som omhandler 
skriftliggørelse af viden igennem opsamling af erfaringer og ar-
bejdsgange i dokumentation og procedurer, formelle evalue-
ringsrapporter, håndbøger, artikler m.m. I projektskabelonpro-
jektet blev den nye projektskabelon nedskrevet og lagt på kom-
munens fælles intranet under “Projektledelse”, og indkørings-
rutinen og navnene på de udvalgte mentorer blev nedskrevet 
og udsendt til alle chefer, som typisk ville nedsætte projekter.

Styrken i at arbejde med videnledelsesmodellen er, at den 
fjerner fokus fra projektet og over på, hvordan organisationen 
arbejder med projektets viden og læring til hverdag. Dermed 
bliver fokus på, hvordan organisationen kan indarbejde det. 
Endvidere er modellen integrativ og helhedsorienteret, idet den 
rummer aspekter af ekspertkonsultative og proceskonsultative 
tilgange til videnledelse og læring.

I det følgende går jeg til den sidste forankrings-dimension og 
-metode og tænkning, som ligger i ALC-værktøjskassen: Synkro-
nisering. 

Synkronisering

Synkronisering er et tanke- og metodesæt til at forankre og synkro-
nisere forandringsprojektets intentioner og mål med de andre 
relevante sociale styringsteknologier, som organisationen bru-
ger til at fremme bestemte former for adfærd. Det kan være 
økonomiske afregningsprincipper, strukturer, mål (især resul-
tatkontrakter, bonusudløsende mål m.m.), belønningssyste-
mer, evalueringer og vurderingskriterier for at opnå ansættelse 
i højere stillinger og dermed gøre karriere, og HR-styringsværk-
tøjerne: belønningsmetoder, evalueringer, lederprofiler, ledel-
sesgrundlag, MUS/LUS samt blødere styringsteknologier, kul-
tur og mentale styrebilleder.

ALC-tilgangen er inspireret af den gamle systemteoretiker 
Ludwig von Bertalanfy (1968) og hans fokus på feedback-loops, 
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systemers dynamiske balancer (homeostase), og hvad der skal 
til for at skabe dynamisk balance imellem delene i systemer. 
Bertalanfys ideer har bl.a. efterfølgende inspireret et hav af for-
skellige teoretikere. Bl.a. trækker det bredt brugte begreb align-
ment inden for strategiarbejde på dele af Bertalanfys grundtænk-
ning. Alignment er for tiden meget tydeligt som begreb inden 
for strategiske ledelses- og styringsmodeller (Kaplan & Norton, 
2006)). Begrebet betegner en teori om og en styringsmodel til at 
synkronisere strategiske mål med mål for drift og organisations-
udvikling i de forskellige organisatoriske enheder, så hele orga-
nisationen arbejder i samme retning.

Fundamentalt giver synkroniseringstænkningen os et blik 
for, om organisationens sociale styringsteknologier såvel som 
dens hårde styringsteknologier understøtter eller modarbejder 
den ønskede forandring. Det kan ofte være relevant at overveje, 
om den tilstræbte forandring skal justeres og synkroniseres med 
organisationens infrastruktur. Og nogle gange er forandringen 
måske bedst initieret ved at ændre en hård styringsteknologi 
først og så følge op med kompetenceudvikling.

Case 1.2: Ledelsesbaseret coaching i en styrelse
I en meget driftsorienteret styrelse trænede vi i før-finanskrise-
årene styrelsens ledere i coaching. Denne kompetencetræning 
blev selvfølgelig i god ALC-ånd resultatrettet imod at skabe et 
løft i arbejdsevnen og arbejdsglæden hos nogle bestemte medar-
bejdere, der var motiverede til det. Projektet gik så godt, at di-
rektøren besluttede, at coaching skulle være en af de fem vigtig-
ste ledelsesfærdigheder motiveret af de massive rekrutterings-
problemer, der var dengang. Efterfølgende blev coaching indar-
bejdet i ledelsesgrundlaget, kommende chefstillingsbeskrivelser 
fik indskrevet coachingkompetencer, lederevalueringen blev 
justeret, så ledernes coaching af medarbejdere også blev inddra-
get, og LUS-skabelonen (lederudviklingssamtale-skabelonen) 
blev justeret. Styrelsen gik så vidt, at man omstrukturerede et 
par meget store enheder, hvor cheferne havde ansvar for 35 
mand. Rationalet var her, at der var for mange til, at ledelsesfo-
kus og coaching af den enkelte kunne lade sig gøre.
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Casen er et eksempel på, at man laver en omfattende synkro-
nisering, der viser, at man mener det ganske alvorligt med coa-
chingkompetencen: Ledelsesgrundlaget, funktionsbeskrivelser, 
lederevaluering, LUS-skabelonen og selv strukturen justeres, så 
de alle muliggør og fremmer ledelsesbaseret coaching.

Synkroniseringsmetoden er et godt eksempel på endnu en 
forankringsdimension og -metode, der krydser imellem eks-
pertkonsultative og proceskonsultative tilgange, idet forank-
ringsmetoden netop er helhedsorienteret imod både hårde og 
bløde styringsteknologier.

Hermed er jeg ved vejs ende i præsentationen af ALC. 
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Dekonstruktion i grupper

Artiklen fokuserer på dekonstruktion i organisationer. Den vi-
ser, hvordan fortællinger skaber diskurser, der danner rammer 
for adfærd, der tager sit udspring i fortællinger og diskurser, der 
danner ramme for hvilke fortællinger, der er legitime. Artiklen 
sætter i forlængelse af dette fokus på, hvordan man som konsu-
lent konkret kan arbejde med at dekonstruere diskurser og for-
tællinger på måder, som gør diskurser mindre naturgivne, og på 
måder som opbløder og righoldiggør fortællinger, så problem-
mættede dominerende fortællinger kan nuanceres og mere 
foretrukne fortællinger styrkes. Til dette formål belyses en case, 
hvor forfatterne har arbejdet med en organisation og i denne 
forbindelse udviklet en konkret metode til dekonstruktion.

Kunstneren og håndværkeren

Artiklen handler om et samspil, der kan sikre udvikling og in-
novation. Det er! med musikken som metafor ! artiklens sigte 
at introducere læseren for et komplementært parløb, som tager 
afsæt i dobbeltproces-teorien. Denne teori skelner mellem lang-
som og hurtig tænkning, hvor håndværkeren med sin eksperti-
se er et udtryk for den langsomme tænkning, mens kunstneren 
bidrager med den ideskabende hurtige tænkning. Håndværke-
ren besidder en teknisk rationalitet, mens kunstneren ejer den 
adaptive strategi, der kan fremme hukommelse for fremtiden. 
Coaching kan være medvirkende til at udfordre kunstneren i 
håndværkeren. Den dygtige musiker er værd at lytte til, men 
det er kunstneren, der får os til at spidse ører.1. 
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Tag ironien med på arbejde

I artiklen præsenteres Søren Kierkegaard (SK)’s ironiforståelse, 
og der lægges vægt på, at ironien tjener erkendelse og dannelse 
og ikke blot er for morskabs skyld endsige negativ som ved sar-
kasme. Forfatternes afsæt er dermed ikke den folkelige nu til 
dags forståelse af ironi. Den gængse forståelse af stress og ar-
bejdsstress sammenfattes, og i den sammenhæng peges på be-
tydning af coping som nøglestrategi til forebyggelse af stress.

Begrebet ironi – stadig som forfatterne læser SK – knyttes her-
efter til det traditionelle coping-begreb bl.a. gennem eksempler, 
og det diskuteres, om ironi kan være nyttig at tage i anvendelse 
som led i forebyggelse af stress i arbejdet. Ironiens funktion i for-
hold til arbejdet kan både være at støtte erkendelsen og at løsne 
den anspændthed, der er forbundet med stress. Ligeledes kan iro-
nien både udfolde sig hos den enkelte og i fællesskabet.

Et dynamisk og samskabende talentudviklingsprogram

In this article we describe the application of methods from psy-
chodynamic systems theory in connection to the organisation 
and carrying out of management talent development programs. 
The actual organisation of the program is outlined and we ex-
plore the method of the think tank as one of the central drivers 
of the program. The purpose is to describe how we consider it 
possible to train management talents to be more present and 
attentive towards each other and, at the same time, provide 
room for them to experiment with roles, openness and interac-
tion in an interim organisation in order for them to be able to 
train their negative capacity. We reflect upon the learning po-
tential in think tanks as a containing structure and the applica-
tion of it in the leader role.

We preliminarily conclude that an essential requisite for re-
maining calm in critical situations and being able to manage 
leadership in complex organisations is the ability of negative ca-
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pacity and the strengthening of the individual talent’s personal 
authority. Moreover, we conclude that an effective way of train-
ing this is by establishing the opportunity for learning via mem-
bership of an organisation within the organisation.

Action Learning Consulting

Artiklen introducerer de grundlæggende principper i Action Lea-
rning Consulting (ALC), som er en særlig tilgang til strategisk 
proceskonsultation og forandringsledelse. Tilgangen fusionerer 
managementkonsulentens organisatoriske forandringsforståelse 
med fokus på strukturer, effekt og styring med proceskonsulen-
tens ekspertise indenfor facilitering af meningsfulde forandringer 
med stort ejerskab og den relevante kompetenceudvikling. 
Grundsamarbejdstilgangen indenfor ALC introduceres kort, tre 
principper for design af forandringsforløb gennemgås og fire me-
toder til at forankre forandringer illustreres med små cases.
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