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ABS TRACT

This thesis explores the potential and challenges of Appreciative Inquiry as a methodological framework for or-

ganizational development in complex organizational contexts. The approach has been explored through a series of 

intervening workshops in collaboration with the Danish Defence.

The thesis springs from my personal curiosity and interest in dialogic, innovative and collaborative processes, where 

the aim is to establish an understanding of Appreciative Inquiry as a methodological framework when applying it in 

a complex organizational context, where the theoretical and human assumptions of the method are not a natural 

part of the organization. Cooperation with the Danish Defence is part of my employment at the Logistic Regiment 

at Aalborg Barracks. The regiment is an organizational unit under the Danish Defence and constitutes the complex 

organizational context that I explore in this thesis.

In my thesis, the scientific approach has been based on Søren Barlebo Wenneberg’s presentation of social construc-

tivism, as I participated in the interactions at the respective workshops by contributing in the perception of the 

socially-constructed thoughts. In order to explore the particular subject, I have taken an action research approach 

to the Appreciative Inquiry, in which I adapted and implemented a change process. In addition, I took an ethno-

graphic position since I wanted to explore the potential and challenges associated with the Appreciative Inquiry as 

the methodological framework, which ethnography could contribute as I focused on the social and human actions 

during the change process.

The organizational development took a methodically and theoretical basis in the Appreciative Inquiry’s 4D process 

by David L. Cooperrider and Suresh Srivastva. Through five appreciatively workshops, I facilitated a group of opera-

tional staff, whose focus was on internal communication at the regimen. Together with the participants, we pre-

pared some positive future visions for the regiment’s internal communication that we presented to a representative 

of the management.

The overall findings and therefore the conclusion of this thesis’ is that there are more challenges than potential 

when using Appreciative Inquiry as a methodological framework for organizational development in complex or-

ganizational contexts. To increase the potential and learning, I have prepared a revised version of the 4D-process. A 

so-called 6D-process, which is taking the complexity of the organization and the participants’ individual accommo-

dative learning into account, as well as integrating an evaluative phase to prepare for a possible new organizational 

development or evaluation of the completed process.
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FORORD

Dette speciale er udarbejdet på det afsluttende 10. semester på kandidatuddannelsen i Kommunikation ved Aalborg 

Universitet. Specialeperioden har fundet sted i foråret 2018. I denne periode indtog jeg en aktionsforskningstilgang, 

hvor jeg i samarbejde med en gruppe operative ansatte ved Forsvaret har fokuseret på den interne kommunikation 

ved Trænregimentet. Her har Appreciative Inquiry været anvendt som metodisk ramme for organisationsudvikling, 

hvorfor metoden har været fokus for specialet. Grundet fokus på hvordan metoden fungerer i komplekse organi-

satoriske kontekster, er specialet en: ”metodisk […] orienteret afhandling” (Det Humanistiske Fakultet, 2018, s. 39). 

Specialeprocessen har været en lang og uforudsigelig affære. Ikke mindst har den været berigende og anderledes, 

da jeg har fået tid til at studere et forskningsfelt, som jeg har stor passion for. I denne lange vandring mod aflev-

eringsdagen har min familie og kæreste været en stor opbakning – og de har bidraget med en stor portion tålmo-

dighed. Til sidst vil jeg gerne takke alle deltagerne fra de forskellige workshops, som alle har vist interesse for mit 

speciale og samtidig bidraget med forskellige betydningsindsigter og stort engagement – uden dem kunne dette 

speciale ikke realiseres.

Slutteligt skal der lyde en særlig tak til min vejleder Sandra Burri Gram-Hansen, som med sit kritisk perspektiv og 

gode humør har givet mig stof til eftertanke og faglig sparring.
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1.  INDLEDNING

Inden for de seneste 30 år har begrebet anerkendelse fået sit gennembrud inden for pædagogik, forskning og organ-

isationsudvikling, men hvad betyder ’anerkendelse’, og hvad vil det sige at være anerkendende? Ud fra et socialp-

sykologisk perspektiv er det en social gestus, hvor ens medmennesker mødes på en bestemt måde, hvor det eksem-

pelvis kan være ved at udvise respekt (Ziethen, Stegeager & Molly-Sølholm, 2012, s. 1-3). Ud over dette perspektiv 

kan anerkendelse anskues ud fra yderligere betydninger. En forståelse af begrebet er, at anerkendelse anses som en 

subjektiverende og relationel aktivitet, hvor filosofferne Hegel og Honneth er enige om, at anerkendelse omhandler 

genkendelse og den evige kamp om at blive anerkendt af andre (Ziethen, Stegeager & Molly-Sølholm, 2012, s. 4-9). 

I modsætning til Hegel og Honneth, som repræsenterer den klassiske europæiske anerkendelsestradition, op-

står der i slutningen af 1900-tallet tre nye anerkendelsestraditioner med hver deres anerkendelsesteoretiker. Den 

første tradition er baseret på Marcus Buckinghams arbejde, hvor han udleder, at hvis organisationer ønsker at 

øge og forberede omsætningen, skal medarbejdernes arbejde skræddersyes dem og deres kompetencer frem for, 

at de udfylder en funktionsbeskrivelse. Herved argumenterer Buckingham for, at dette er en måde at anerkende 

medarbejderne på, hvilket frigør deres individuelle styrker (Juhl, 2009, s. 247-263). Den anden tradition, der også 

blomstrer i denne periode, er historiefortælleren Peter Langs udlægning af begrebet anerkendelse. Måden, hvorpå 

den Langske anerkendelse kommer til udtryk er ved at spørge ind til, undersøge og lege med betydningsbærende 

ord. Dette vil resultere i rolige og behagelige dialoger, hvor personerne gradvist vil forandre deres fortælling om 

dem selv og deres position i organisationen (Juhl, 2009, s. 263-273). Den sidste tradition, som får sit gennembrud 

i denne periode, er Cooperriders teori Appreciative Inquiry (forkortes AI i rapporten). Denne omhandler, hvordan 

man igennem anerkendelse skaber læring og organisationsudvikling (Juhl, 2009, s. 274-290; Ziethen, Stegeager & 

Molly-Sølholm, 2012, s. 10-12), hvilket er den anerkendelsestradition og tilgang til anerkendelse, som undersøges 

og anvendes i indeværende specialeafhandling. Dette sker grundet en personlig interesse og nysgerrig for metodens 

applicering i praksis. 

Appreciative Inquiry har været med til at skabe et paradigmeskifte i måden at tænke organisationsudvikling på –  fra 

den klassiske problemfokuserende tilgang til den anerkendende tilgang, hvor der fokuseres på ressourcer frem for 

mangler (Cooperrider & Srivastva, 1987; Haslebo & Lyndgaard, 2007, s. 30-32). Appreciative Inquiry eller den anerk-

endende tilgang er anerkendt af både videnskabelige fælleskaber og praktikere som værende en innovativ, kollabo-

rativ og generativ tilgang til organisationsudvikling (Egan & Lancaster, 2005, s. 29), som har en positiv indflydelse på 

lederne og medarbejders humør og engagement (Haslebo & Lyndgaard, 2007, s. 9-19). Inden for den anerkendende 

tilgang til organisationsudvikling har metoden AI vundet store indpas blandt udviklings- og proceskonsulenter, da 

metoden med sin dialogiske, involverende og demokratiske tilgang bidrager til skabelsen af positiv og relationelle 

oplevelser (Cooperrider & Whitney, 2005; Haslebo & Lyndgaard, 2007, s. 32-33), hvilket er nogle af de aspekter, som 

jeg ønsker at udforske.
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1.1 Udforskning af kompleks praksis

I indeværende specialeafhandling tilrettelægger, undersøger, analyserer og udforsker jeg potentialet og udfordring-

er ved at anvende AI som metodiske ramme for organistionsudvikling i en kompleks organisatorisk kontekst. Specia-

let undersøger, hvordan de teoretiske, metodiske og praktiske anliggender inden for AI kan være bidragsydende til 

organisationsudvikling. Samtidigt undersøges det, hvorledes organisationens kompleksitet har indflydelse på foran-

dringsprocessen.

Forinden denne specialeafhandling har mit akademiske fokus været centreret intern- og organisationskommunika-

tion med en opslugthed for kollaborative metoder fra et konsultativt perspektiv. Flere af mine studierapporter har 

været orienteret den anerkendende tilgang til organisationsudvikling, hvilket har resulteret i en endnu større nys-

gerrighed omkring metoden AI og dens potentiale og udfordringer i praksis.

For at undersøge en konkret praksis er der indgået et samarbejde med Forsvaret, som er én af Danmarks største 

organisationer, som har til opgave at varetage det danske militær (jf. afsnit 1.3). I forbindelse med samarbejdet 

fik jeg muligheden for at facilitetere workshops, som teoretisk og metodisk tog udgangspunkt i AI, hvor omdrejn-

ingspunktet var Forsvarets problemstilling om den negative holdning til den interne kommunikation. Samarbejdet 

har været muligt grundet min fastansættelse i organisationen, hvor jeg har været kommunikationsmedarbejder de 

seneste par år. 

1.2 Problemformulering 

Ovenstående indledning påpeger en undersøgelse af metoden Appreciative Inquiry i praksis samt interessen for at 

udforske metodens anvendelse i forbindelse med organisationsudvikling i komplekse organisatoriske kontekster, 

hvorfor specialet søger at udforske følgende problemformulering:  

Hvilket potentiale og hvilke udfordringer knytter sig til anvendelse af Appreciative Inquiry som 

metodisk ramme for organisationsudvikling i komplekse organisatoriske kontekster?

1.3 Forsvaret – en kompleks organisatorisk kontekst

I indeværende speciale er der skabt et samarbejde mellem undertegnede og en gruppe operative ansatte ved For-

svaret. Betegnelsen operativ er en intern benævnelse for ansatte med militæruddannelse, hvor rang og hierarki er 

en del af deres identiet og forståelse af organisationen. Endvidere er det ét krav for de operative at bære uniform 

under tjeneste. I modsætning hertil anvendes betegnesen civil for ansatte uden militæruddannelse, hvilket indbe-

fatter alt fra akademikere til rengøringsassistenter (Forsvaret, 2018b). Forsvaret er valgt som kontekst, da organisa-

tionen vurderes som værende tilstrækkelig kompleks i forhold arbejdsgrupper, professioner, politisk styret og stærkt 

hierarki, hvorfor Forsvaret i rapporten betegnes som værende: én kompleks organisatorisk kontekst.
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Det danske forsvar er en af landets største arbejdspladser med omkring 20.000 ansatte, og Forsvaret beskriver deres 

organisation som værende:

 ”Forsvaret er en af Danmarks største og mest komplekse offentlige institutioner med ansatte 

 inden for mange forskellige faggrupper – både militære og civile” (Forsvaret, 2018e). 

Forsvarets primære opgave er at forhindre krig, bridrage til konfliktforebyggelse i internationale opgaver samt delt-

age i fredsbevarende og fredsskabende indsatser (Forsvaret, 2018e). Disse opgaver indikerer alle, at Forsvaret ikke 

deltager i nogen form for offensive aktiviteter i internationale konflikter, men har i stedet en fredsbevarende rolle. 

Opgaverne foregår både nationalt og internationalt, som dækker alt fra naturkatastrofer, civile opgaver, kontroller-

ing af fiskeområder og nødhjælp i krigsramte områder (Forsvaret, 2018e).

Under Forsvaret er der tre underliggende værn; Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet, som hver varetager forskellige 

opgaver i forhold til deres kompetencer og specialer. Hæren uddanner reaktionskampgruppe, der eksempelvis 

varetager humanitære opgaver (Forsvaret, 2018d). Søværnet uddanner og opstiller med enheder på de danske 

farvande og deltager i internationale maritime operationer (Forsvaret, 2018f). Flyvevåbnet kontrollerer det danske 

luftrum, støtter det civile politi og deltager i internationale opgaver, hvor der behov for luftstøtte (Forsvaret, 2018a). 

I denne specialeafhandling er der indgået et samarbejde med en gruppe operative medarbejdere, som er tilknyttet 

Trænregimentet, hvilket organisatorisk er under Hæren.

Trænregimentet er Forsvarets logistiktropper og har hovedsæde på Aalborg Kaserner i Nørresundby. Regimentet har 

seks afdelinger, som varetager forskellige opgaver:

• Staben varetager opgaver inden for uddannelse, kommunikation og udvikling. 

• 1. Logistikbataljon forvalter de værnepligtige og uddanner sanitetstjenesten, som behandler sårede  

soldater på danske missioner. 

• 2. Logistikbataljon opererer inden for forsynings-, forplejnings- og transporttjenesterne og uddannelse heraf. 

• 3. Vedligeholdelsesbataljon udfører reparationer og eftersyn af Forsvarets køretøjer. 

• 4. Nationale Støttebataljon er den eneste bataljon lokaliseret på Vordingborg Kaserne og uddanner forskellige 

logistiske enheder. 

• Militærpolitiet er organisatorisk underlagt Trænregimentet og løser politirelateret opgaver for Hæren, 

Søværnet og Flyvevåbnet (Forsvaret, 2018g).

Som tidligere nævnt er jeg ansat som kommunikationsmedarbejder ved Forsvaret, hvor jeg er civilt ansat, da funk-

tionen er akademisk. Som civilt ansat er jeg underlagt organisationsstrukturen på samme måde som de operative 

ansatte, da civile stillinger anses som værende integreret funktioner i organisationen. Trods denne integration i or-

ganisationen er der en opfattelse blandt de civilt ansatte, at hierarki er knyttet til de operative og deres traditioner, 

hvorfor undertegnede og størstedelen af de civilt ansatte ikke anser rang og magt som værende væsentlig i forhold 

til de operative. Organisatorisk arbejder jeg ved Trænregimentet under Staben, som Kommunikationssektionen er 
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en del af. Her har jeg været en del af et team på seks personer, hvor fire er operative og to er civile akademikere. Min 

organisatoriske position er væsentligt, da jeg er civilt ansat, og alle deltagerne i workshoppen er operative, hvilket er 

medskabende til organisationens kompleksitet. Dette aspekt på organisationsudviklingen uddybes i kapitel 5, hvor 

rollerne i de respektive workshops bliver præsenteret.

1.4 Specialets fremgangsmåde

Jeg vil i dette afsnit beskrive, hvordan jeg har struktureret specialet. Endvidere præsenteres mine teoretiske og me-

todiske valg, som jeg vurderede kunne være med til at kvalificere min akademiske undersøgelse og dermed bidrage 

med tilstrækkelig viden til at besvare problemformuleringen.

 

For at svare på problemformuleringen indtager jeg en tredelt forskerrolle i min undersøgelse. For det første har jeg 

påtaget mig en etnografisk rolle, hvor jeg har iagttaget og observeret dét felt og de aktører, der er i det felt, jeg ar-

bejder indenfor. For det andet indtager jeg en aktionsforskningstilgang til praksis og til den organisationsudvikling, 

jeg skal gennemføre i samarbejde med en gruppe operative medarbejdere fra Trænregimentet. Den tredje og sidste 

rolle, som jeg påtager mig, er meget væsentlig at have in mente gennem hele specialet. Det er min rolle som ansat i 

Kommunikationssektionen ved Trænregimentet, da den vil have indflydelse på, hvorledes jeg interagerer og agerer 

med deltagerne i forandringsprocessen.

Videnskabsteoretisk tages der udgangspunkt i socialkonstruktivismen, hvor omdrejningspunktet er de sociale han-

dlinger, der skabes i den undersøgte praksis, hvor forståelse og mening skabes i dialog mellem relationer (Wen-

neberg, 2000). Denne forståelse af (med)menneskelige handlinger er gennemgående i hele rapporten samt den 

personlige forståelseshorisont, som jeg indtager i specialearbejdet, da jeg har er en aktiv og interagerende deltager 

i forløbet.

I det etnografiske feltarbejde tages der udgangspunkt i Hubert Knoblauchs (2005) udlægning af metoden Focused 

Ethnography, hvor jeg i praksis vil have fokus på potentialet og udfordringer ved anvendelse af Appreciative Inquiry 

som metodiske ramme, altså de menneskelige handlinger deltagerne og undertegnede foretager sig i praksis. I op-

bygningen af aktionsforskningsprocessen herunder de forskellige workshops, trækker jeg teoretisk og metodisk på 

David Cooperriders Appreciative Inquiry (1987) samt David Coghlan og Teresa Brannicks (2014) tilgang og praktiske 

råd til aktionsforskning i egen organisation. 

Som ovenstående skitserer er specialeafhandlingens anliggende et ønske om at udforske Appreciative Inquiry som 

metodisk ramme i komplekse organisatoriske kontekster. Derfor finder jeg det oplagt, at jeg indledningsvis i specia-

let foretager en aktionsforskningsproces ud fra den anerkendende tilgang i samarbejde med Trænregimentet. Her 

arbejder jeg etnografisk, da feltarbejdet bidrager med viden og evidens for udforskningen af problemformuleringen. 

Her vurdererede jeg, at rollen som aktionsforsker ikke var tilstrækkelig, da den udelukkende fokuserede på proces-

sen og dens resultater.

Anerkendelse i en kompleks verden

14



1.5 Specialets state-of-the-art

For at indskrive specialet i et forskningsfelt, som siden sin begyndelse i 1987 har været i rivende udvikling, foretages 

et literature review. Dette foretages for at anskueliggøre, hvilken forskning der allerede er foretaget på området, og 

hvor dette speciales state-of-the-art udfylder et forskningsmæssigt hul. Litteratursøgningen er primært orienteret 

Appreciative Inquiry som metodisk ramme, hvilket resulterede i flere hundrede videnskabelige- og peer-reviewed 

artikler, hvor jeg har gennemgået store dele af dem for væsentlige resultater, herudaf har jeg udvalgt 17 artikler. Et 

systematisk overblik over de valgte videnskabelige artikler kan ses i bilag 1.1.

Størstedelen af forskerne har en skepsis til det positive fokus på de historier og erfaringer som undersøges inden 

for Appreciative Inquiry, da de vurderer at meningsfulde og betydelige historier mistes, hvis de er negative, og der 

udelukkende fokuseres på det positive (Bushe, 2011; Egan & Lancaster, 2005; Miller, Fitzgerald, Murrell, Preston & 

Ambekar, 2005; Pratt, 2002). Denne kritik undersøges af Bright et al. (2011) i artiklen ’The generative potential of 

cynical conversations’, hvor de argumenterer for, at der bag hver negativ historie eller erfaring må eksistere en posi-

tiv historie. Dette får direkte modspil fra Fineman (2006), som antager, at der bag hver positiv historie må eksistere 

en negativ historie, da det ene ikke udelukker det andet.

I værket ’Appreciative Living: The Principles of Appreciative Inquiry in Personal Life’ fra 2005 af Kelm argumenterer 

han for, at Appreciative Inquiry har for meget fokus på selve organisationen frem for det enkelte individ, som er med 

til at skabe denne organisation, hvilket han vurderer som en af metodens største kritikpunkter. I forlængelse af dette 

er der en lang række studier, som lægger vægt på, hvordan Appreciative Inquiry kan anvendes på forskellige men-

neskelige og organisatoriske niveauer. Stavros & Torres (2005) har fokus på at skabe dynamiske relationer mellem 

organisationsmedlemmerne gennem et anerkendende sprog, hvilket er med til at frigøre energi. Bushe & Coetzer 

(1995) afprøvede Appreciative Inquiry som en demokratisk og generativ proces i forbindelse med teambuilding. 

Dette studie resulterede ikke til bedre teamwork men snarere en personlig læring af, hvordan man som individ kan 

være med til at udvikle sig selv i teams. Selvom Appreciative Inquiry er en organisationsteori, anvendte Browne 

& Jain (2002) metoden til at skabe samfundsmæssige fælleskaber på tværs af seksualitet, etnicitet og alder i den 

amerikanske storby Chicago. Metoden kan ikke kun bruges i forbindelse med organisations- og byudvikling. Den kan 

også bruges i forbindelse med at skabe bedre menneskerettigheder i et helt land, hvilket var tilfældet, da Cooper-

rider, Whitney & Stavros (2003) samarbejdede med Nepal. 

De fleste studier er meget pragmatiske i deres tilgang, hvor de anvender metoden til at tilrettelægge og gennem-

føre større eller mindre forandringsprocesser, hvor fokus er på udfaldet af selve processen frem for potentialet af 

metoden. I artiklen ’A contingency approach to Appreciative Inquiry: A first small step’ argumenterede Head (2005) 

for, at der mangler undersøgelser i form af eksempelvis casestudier, som belyser successer og mangler ved brug af 

metoden. Ydermere er der studier, som konkluderer, at der skal foretages komparative undersøgelse af Appreciative 

Inquiry som metode. Her skal der være fokus på de tilfældigheder, der opstår i forandringsprocessen, hvor under-
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søgelsernes resultater og processer skal sammenlignes med lignende organisationer (Richer, Ritchie & Marchionni, 

2009). Appreciative Inquiry kritiseres ligeledes af Bushe & Kassam (2005), da de har anvendt metoden i 12 større 

amerikanske organisationer med fokus på de transformative udfald af processen. Resultatet af undersøgelsen var, at 

35% af deltagerne havde gennemgået en forandring, hvor de resterende blot havde oplevet processen som værende 

en anderledes måde at erfaringsudveksle og lære på. At anskue Appreciative Inquiry som et læringsperspektiv frem 

for et udviklingsperspektiv undersøges af den danske AI-praktiker Thorkil Molly Sølholm (2006), som udleder, at det 

kan være udfordrende at lære på baggrund af ens allerede eksisterende viden, da menneskets almene læringsfor-

ståelse er centreret om at læring skal funderes i ens manglende viden.

Inden for litteraturgennemgangen har jeg ligeledes fundet en del videnskabelige artikler, der anvender Apprecia-

tive Inquiry som metodiske ramme for forandringsprocesser i større og komplekse organisationer – størstedelen er 

inden for sundhedsvæsenet. Bidraget fra disse artikler er, at Appreciative Inquiry bidrager til udvikling af sygeplejer-

skers praktiske færdigheder, hvor artiklerne pointerer betydningen af koreografien. Det vil sige hvorpå metoden er 

tilrettelagt og gennemført samt vigtigheden af facilitatorens erfaring med metoden, hvilket har en væsentlig betyd-

ning for udfaldet af processen (Watkins, Dewar & Kennedy, 2016). I artiklen ’An Appreciative Inquiry Approach to 

Practice Improvement and Transformative Change in Health Care Settings’ af Carter et al. (2007) argumenterer de 

for, at en transformation af kommunikationen til patienten fra den traditionelle problemløsende tilgang og til den 

anerkendende tilgang. Dette har forberedt relationen mellem sygeplejersker og patienter, da samtalerne er orien-

teret det positive og anerkendende. 

Konklusionen på dette literature review må være, at jeg ingen steder har læst eller hørt, at der fokusereres på 

betydningen af organisationens kompleksitet i arbejdet med Appreciative Inquiry som metodisk ramme for organi-

sationsudvikling. Det er her, hvor specialeafhandlingen udfylder et videnskabeligt tomrum, og det kan derfor anses 

som værende ét potentielt akademisk bidrag. 
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1.6 Specialet læsevejledning

Dette afsnit indeholder en læsevejledning over indeværende specialeafhandling. I den forbindelse har jeg udarbe-

jdet en model over specialets kapitler for derved at give læserene overblik over specialeafhandlingens forskellige 

delelementer.

Figur 1: Specialeoverblik (Egen udarbejdelse)

1.6.1 Generelle bemærkninger 

I specialerapporten benævnes de operative ansatte med anonymiseret navne og med rigtig rang og funktion, da der 

indgået et samtykke om dette. Første gang et begreb nævnes, kursiveres det for at eksplicere vigtigheden af dette. 

I specialet anvendes APA 6th Edition som referencesystem og henvisning til transskriptionerne og andet bilagsma-

teriale angives med (Bilag 2.2). Alle bilag er at finde efter litteraturlisten, hvor der findes en numerisk rækkefølge af 

bilagene. Lydoptagelserne fra de respektive workshops er at finde i den vedhæftede mappe.
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2.  VIDENSKABS TEORETISK POSITIONERING

I dette kapitel tilstræber jeg at udspecificere det videnskabsteoretiske standpunkt, jeg indtager i specialet, samt de 

videnskabelige metoder, jeg applicerer i afhandlingen. Den socialkonstruktivistiske position indtages, da jeg per-

sonligt er med til at skabe den fælles forståelse, hvor den praksis, jeg indgår i, anses som en social konstruktion. 

Indledningsvis vil jeg beskrive begrebet videnskab, da det er dét felt, jeg opererer inden for, hvorefter jeg indskriver 

specialet og min videnskabsteoretisk positionering i forhold til socialkonstruktivismen. 

2.1 Videnskab

”Vores handlen har mange former […] men uanset hvilken form vor handlen har, gælder det, at vi må bestræbe os på 

at sikre, at vor handlen er baseret et forsvarsligt vidensgrundlag. Viden om naturen, om samfundet, om mennesket 

(os selv). Det er til syvende og sidst for at sikre vidensgrundlag for handlen, at vi har den samfundsmæssige institu-

tion eller ekspertkultur vi kalder videnskab” (Pahuus, 2004, s. 11-12).

 

Citeret af Mogens Pahuus fra værket ’Vidensgrundlag for handlen’, hvor han beskriver, hvordan vi på forskellige 

måder opnår viden, og hvorledes man skal positionere sig i forhold til denne for at basere ens handlen på ’et fors-

varsligt vidensgrundlag’ og dermed overholde den akademiske redelighed, som gør sig gældende på en højere lære-

anstalt som Aalborg Universitet. Ydermere ekspliciterer Pahuus i citatet de tre overordnet videnskaber; naturviden-

skaberne, samfundsvidenskaberne og humaniora. Inden for de videnskabelige tilgange arbejdes der med forskellige 

genstandsfelter, hvilket medfører differentieret brug af metoder og teorier, som benyttes under en given videnskab. 

Den naturvidenskabelige tilgang indbefatter det naturgivne, altså der hvor det kulturskabende ikke kommer til syne, 

hvor fagområder som eksempelvis matematik, biologi og medicin hører under (Collin & Køppe, 2003, s. 12). Sam-

fundsvidenskaben fokuserer på samfundet som institution, der indebærer grupper og menneskelige kollektiver. 

Sociologi, økonomi og organisationsteori tilhører denne videnskab, da humaniora fokuserer på det individuelle og 

menneskelige niveau (Collin & Køppe, 2003, s. 12-13; Pahuus, 2004, s. 23).

Specialet beskæftiger sig både med samfundsvidenskab og humaniora, da jeg deltager i forskellige kollektive og 

sociale processer i en kompleks organisatorisk kontekst, hvorfor der må argumenteres for, at specialet tager udgang-

spunkt i samfundsvidenskaben. Endvidere er det essentielt at pointere, at formålet med specialet er at undersøge 

AI’s potentiale og udfordringer som metodisk ramme. Her indgår jeg personligt med mine erfaringer og er en aktiv 

deltager i undersøgelsen, hvorfor specialet også bærer præg af humaniora. Ydermere undersøges metoden i prak-

sis, hvor udfaldet er (mellem)menneskelige handlinger (Collin & Køppe, 2003, s. 13-15), hvor undertegnede og de 

forskellige deltageres handlinger er funderet på det individuelle niveau.
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2.2 Socialkonstruktivisme 

Specialets videnskabsteoretiske positionering tager udgangspunkt i socialkonstruktivismen1. I specialets undersøges 

der ikke dybere ned i socialkonstruktivismens genealogi, da der ikke findes nogen specifik ophavsmand til videnska-

bsteorien. Ydermere vil svaret også variere i forhold til, hvilket samfundsvidenskabelige udgangspunkt der indtages 

(Esmark et al. 2005, s. 15). Da Socialkonstruktivisme dækker over flere holdninger og meninger, kan den tydes mere 

eller mindre radikalt (Wenneberg, 2000, s. 17). I indeværende afsnit vil jeg kort redegøre for den grundlæggende 

forståelse for socialkonstruktivismen og efterfølgende inddrage Søren Barlebo Wennebergs socialkonstruktivistiske 

positioner i forhold til mine videnskabelige positioner i specialet. 

Ved at tilslutte mig socialkonstruktivismen som min videnskabsteoretiske ’skelnen’ i specialet, forsøger jeg at re-

ducere undersøgelsens kompleksitet ved udelukkende at iagttage verdenen fra denne side og ikke ’den anden side’ 

(Luhmann, 2007, s. 132-133). Når der indtages én videnskabsteoretisk vinkel, udelukkes andre perspektiver og iagt-

tagelser, og der opstår såkaldte ’blinde pletter’ (Luhmann, 2007, s. 134), som jeg ikke vil være nærværende over for. 

Dette valg anser jeg som værende en nødvendighed, da jeg er en forankret og aktiv deltager i både undersøgelsen 

og processen, hvilket er med til at udelukke andre videnskabsteoretiske positioner.

Socialkonstruktivismens grundtanke er, at al menneskelig erkendelse og forståelse er socialt konstrueret. Den vir-

kelighed vi lever og agere i fremstår på baggrund af, at vi i fællesskab har defineret og konstrueret på denne unikke 

måde. Inden for denne videnskab erkendes, at der ingen fuldstændig objektivitet findes, idet mennesker skaber 

erfaringer og viden ud fra deres kollektive og sociale relationer, hvor al erkendelse og viden må anses som værende 

socialt konstrueret (Collin, 2003, s. 248-257; Sonne-Ragans, 2013b, s. 116). Jeg erkender, at den sociale virkelighed, 

der undersøges, er organisationsudvikling ud fra 4D-modellen i samarbejde med de operative medarbejdere ved 

Forsvaret, og at dette er dannet ud fra menneskelige betydninger og fortolkninger, hvorfor virkeligheden anses som 

social konstrueret.

Den sociale virkelighed, jeg undersøger, består hverken af objekter eller subjekter ’i sig selv’, men af mening og men-

ingsdannende fænomener. Dén mening og de betydninger kan ikke direkte observeres, og det er nødvendigt med 

fortolkning for at skabe en forståelse af meningen (Esmark et al. 2005, s. 16-17). Hermed bliver jeg som forsker og 

deltager en medfortolker og dermed en aktiv del i videnskonstruktionen og -produktionen, hvilket gøres i fælleskab 

med deltagerne. 

I bogen ’Socialkonstruktivismen. Positioner, problemer og perspektiver’ opstiller Wennerberg fire forskellige social-

konstruktivistiske positioner. De positioner, som jeg finder relevante i forhold til specialet, vil danne grundlag for min 

socialkonstruktivistiske tilgang og position. Wenneberg arbejder med fire former af socialkonstruktivistisme, som 

1) Det som jeg i specialet omtaler som ’socialkonstruktivisme’, bliver i mange sammenhænge kaldt ’socialkonstruktionisme’. Jeg anvender ’socialkonstru-
tivisme’ som min videnskabsteoretiske term gennem hele specialeafhandlingen for ikke forveksle det med hinanden (Jørgensen og Phillips, 2010, s. 13). 
Ydermere anser jeg sproget som en social handling, hvorfor forskellen på de to begreber i indeværende speciale er minimal.  
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han beskriver som mere eller mindre radikale, hvor de fire positioner er; kritisk perspektiv, som sociologisk teori, 

som erkendelsesteori og som ontologisk position (Wenneberg, 2000, s. 17). Jeg identificerer mig med de tre første 

positioner, hvor jeg anser socialkonstruktivistisme som værende;

• Et kritisk perspektiv af det naturlige

• Som sociologisk teori, som er menneskeskabt

• Erkendelsesteori, der opfattes som social konstrueret 

Overgangen fra de forskellige positioner, hvis rækkefølge ikke er tilfældig, omtaler Wenneberg som en socialkon-

struktivistisk glidebane, hvor man starter med antagelsen om, at sociale fænomener ikke må forstås som naturlige. 

Denne antagelse sættes i relief til sociale institutioner, som forstås ud fra sociologiske teorier. Så bevæger man sig 

over i mere specifik viden om denne sociale institution, hvor man ender med en overordnet socialkonstruktivistisk 

erkendelsesteori (Wenneberg, 2000, s. 17-19). Den socialkonstruktivistisk glidebane bruges i specialet, som min 

personlige forståelseshorisont, altså hvordan jeg bevæger mig fra et kritisk perspektiv og til erkendelsesteori. Glide-

banen har også en sidste og fjerde position, hvor Wenneberg gennemgår socialkonstruktivismens ontologi, som 

jeg anser for abstrakt i forhold til specialets forskningsmæssige implikationer. Et ontologisk aspekt, der inddrages i 

specialet er min erkendelse for, at den sociale verden afhænger af, hvad aktørerne tænker om den fysiske verden 

(Wenneberg, 2000, s. 118-125). I specialet udforskes metoden AI i komplekse organisatoriske kontekster, hvor fokus 

er på den viden og erfaring, som er generet gennem sociale og kollektive handlinger frem for det ontologiske, hvor 

fokus ville være orienteret mod virkeligheden og dennes væren (Sonne-Ragans, 2013a, s. 187; 2013c, s.210).

2.2.1 Socialkonstruktivisme som et kritisk perspektiv

Den første position er det kritiske perspektiv til socialkonstruktivismen, hvilket også er den mindst radikale af de for-

skellige positioneringer. Denne position anvendes i tilgangen til sociale fænomeners naturlighed (Wenneberg, 2000, 

s. 77). De fleste fænomener opfattes som naturlige og rationelle, men fra et kritisk perspektiv er det væsentligt at 

medtænke, at virkeligheden er kontingent, hvilket kommer til udtryk ved, at fænomenerne er socialt konstruerede 

og har dermed tendens til at være forskellige (Wenneberg, 2000, s. 77-78). 

Det kritiske perspektiv kommer til udtryk ved, at jeg forholder mig kritisk til fænomenet og metoden Appreciative 

Inquiry. Det er på grund af dette kritiske perspektiv, at specialets formål og interesse er opstået, da udgangspunktet 

er, at AI’s potentiale og udfordringer må kunne forstås anderledes, når det anvendes i komplekse organisatoriske 

kontekster. Inden for denne positionering erkender jeg, at forståelsen af Appreciative Inquiry som metodisk ramme 

i en kompleks organisatorisk kontekst kan være anderledes end det, der ræsonneres frem til i nærværende speciale. 

Som tidligere beskrevet erkender jeg, at ved valg af side medfører ’blinde pletter’, hvorfor det må argumenteres for, 

at Appreciative Inquiry som metodisk ramme kan forstås på andre måder end i nærværende speciale.
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2.2.2 Socialkonstruktivisme som en sociologisk teori

Udover at tilskrive mig socialkonstruktivisme som et kritisk perspektiv, anser jeg ligeledes socialkonstruktivisme som 

værende en sociologisk teori. Wenneberg forklarer, at socialkonstruktivismen som sociologisk teori er: 

”Forskellige bud på teoretiske forklaringer af hvordan den sociale virkelighed 

eller konkrete  sociale fænomener er opbygget og fungere” (Wenneberg, 2000, s. 87-88).

Denne forståelse udspringer fra den forrige position inden for socialkonstruktivisme, da det sætter spørgsmålstegn 

ved det naturlige ved fænomenerne, hvilket medfører dekonstruktion af disse fænomener, som dermed efterlader 

et tomrum. Dette tomrum arbejder med den antagelse, at de ting, som ikke er naturgivne, må være social konstru-

eret og kan forstås ud fra samfundsvidenskabelige metoder og  teorier. Dermed skabes det sociale gennem kon-

struktionsproces, hvor ’konstruktion’ skal forstås som en bevidst handling (Wenneberg, 2000, s. 88-89). 

Denne position inden for socialkonstruktivismen kommer til udtryk i specialet ved, at anerkendelse ikke betragtes 

som et naturligt fænomen men som en social konstruktion. At Appreciative Inquiry er et socialt konstruerede 

fænomen bliver i kapitel 3 uddybet, hvor grundprincipperne og metodens syn på organisation, udvikling og men-

nesket redegøres for. Endvidere indtager jeg denne position, da jeg inddrager AI som sociologisk teori til at beskrive 

og forstå den praksis, jeg udforsker.

2.2.3 Socialkonstruktivisme som erkendelsesteori

Afslutningsvis tilskriver jeg mig socialkonstruktivisme som en erkendelsesteori, hvor sproget betragtes som værende 

en konstruerende interaktionsform af den sociale virkelighed, vi opererer i (Wenneberg, 2000, s. 17-20).  Det er gen-

nem sproglige konventioner, at sociale fakta konstrueres, hvilket betyder, at for at viden er gyldig, skal der være 

konsensus om fænomenets gyldighed (Wenneberg, 2000, s. 104). Sproget spiller en væsentlig rolle inden for so-

cialkonstruktivismen som erkendelsesteori, da sproget som redskab er med til at konstruere den virkelighed, som 

vi befinder os i, men også måden hvorpå vi italesætter virkelighedens fænomener. Sproget kan her være med til at 

skabe, ændre og udvikle forståelsen af disse fænomener (Collin & Køppe, 2003, s. 250-253).

At have en socialkonstruktivistisk erkendelsesteoretisk tilgang i specialet har gjort, at jeg som forsker skal have fokus 

på flere aspekter i produktionen. Én af de væsentligste er de diskurser, som er eksisterende om anerkendelse og 

demokratiske forandringsprocesser i en organisation som Forsvaret. Trods min ansættelse i organisationen har jeg 

en anden diskursiv baggrund, som jeg bringer ind i specialet, hvilket vil have en indflydelse på måden jeg iagttager 

feltet på, samt de fortolkninger og konklusioner jeg ræsonnerer mig frem til gennem specialet. Idet jeg anser spro-

get og de diskurser, der florerer som en konstituerende effekt på specialet, trækker jeg herpå den første socialkon-

struktivistiske position, hvor jeg positionerer mig kritisk til den praksis, hvori forandringsprocessen foregår i.
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2.3 Perspektiv på kommunikation

Grundet specialets omdrejningspunkt, kommunikation, finder jeg det væsentligt at positionere min grundæggende 

kommunikationsforståelse i forhold til det socialkonstruktivistiske udgangspunkt.

Inden for traditionelle kommunikationsstudier findes der et utal af definitioner på kommunikation, men i forhold til 

Frandsen et al. (2002, s. 34) kan kommunikation samles under to overordnet hovedparadigmer, hvor der henhold-

svis er interaktions- og transmissionsparadigmet. Ved interaktionsparadigmet er fokus på modtagerens reception, 

og kommunikationen er mere dialogisk, fordi modtageren aktiveres ved at indgå i en social interaktion (Frandsen et 

al. 2002, s. 36). Modsætningen til interaktionsparadigmet er transmissionsparadigmet, hvilket karakteriseres som 

traditionel kommunikation, hvor der transmitteres et budskab fra afsender til modtager. Inden for dette paradigme 

anses modtageren som værende passiv og uden nogen reel indflydelse på budskabet (Frandsen et al. 2002, s. 34).

Som tidligere nævnt anser jeg kommunikation som værende en social konstruktion, der er konstrueret i kommuni-

kative vekselvirkninger mellem afsender og modtagere, hvorfor jeg positionerer mig inden for interaktionsparadig-

met. Som tidligere beskrevet opererer socialkonstruktivismen ud fra antagelsen om, at mening, erfaring og viden 

konstrueres i et socialt samspil, hvorfor jeg ser kommunikation som genstand, hvor afsender og modtager i fællesk-

ab er bidragsydere til denne sociale konstruktion. Denne kommunikationsforståelse er forankret i specialet, hvor 

det blandt andet kommer til udtryk i den metodiske tilgang jeg indtager til feltet, hvor jeg ud fra aktionsforskningen 

og AI, som er deltager- og dialogiskorienteret, konstruerer en fælles viden og forståelse sammen med de andre 

deltagere. Ydermere ønskes der i specialet at undersøge potentialet ved AI som metodiske ramme for organisation-

sudvikling, hvilket per definition ligger op til sociale interaktioner. 
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3.  FRA ORGANISATIONSUDVIKLING 
TIL APPRECIATIVE INQUIRY

Dette kapitel vil indledningsvis belyse, hvordan jeg metateoretisk arbejder inden for disciplinen organisationsud-

vikling og -intervention, da denne danner historisk, metodisk og teoretisk grundlag for specialets anliggende. Eft-

erfølgende redegøres der for den anerkendende tilgang ’Appreciative Inquiry’, da dette er specialets omdrejning-

spunkt og skal danne teoretisk referenceramme for AI-processen, som gennemføres i samarbejde med Forsvaret. 

3.1 Organizational Development – en definition

Inden for organisationsudvikling er der gennem tiden formuleret flere forskellige definitioner på fænomenet Organi-

zational Development (OD). For at indtage en teoretisk position i specialet forstår jeg OD som værende: 

”Organization Development is a systemwide process of data collection, diagnosis, action planning, intervention, 

and evalutation aimed […] developing organization’s selfrenewing capacity. It occurs through the collaboration 

of organzational members working with a change agent” (Cummings & Worley, 2009a, s. 2).

Cummings & Worley fastholder endvidere, at OD differentierer sig fra øvrige tilgange til forandring, eksempelvis 

change-management, som udelukkende fokuserer på det mekaniske og tekniske, hvor forandring kan anses som en 

ændring i styringsmanualen, hvor mennesket dermed forandres grundet regulering af arbejdsopgaver. Målsætnin-

gen ved OD er at fremme og skabe læring omkring selve forandringen og således forbedre betingelserne for sam-

fundet, organisationer, grupper og individerne, fremfor at skabe forandring for forandringens skyld. Ydermere er OD 

en samling af praksisser og konstruktioner på, hvorledes organisationer opnår bedre resultater samt forøgelse af det 

menneskelige ’fullfillment’. Hermed er OD en disciplin, hvor teori og praksis er en fælles integration, der er fokuseret 

på at løfte den organisatoriske effektivitet (Cummings & Worley, 2009b, s. xvi-xx).

Seo et al. (2004) fremstiller disciplinen OD som værende en interventionsform, som har udviklet sig gennem tre gen-

erationer, som tager udgangspunkt i ovenstående bidrag til disciplinen, hvilket beskrives i de efterfølgende afsnit.

3.1.1 Den første generation

Den første generation opstår i slutningen af 1940’erne og 1950’ernes behavioristiske tilgang til videnskaben, hvor 

fokus eksempelvis er på planlagt forandring, laboratorietræning og teambuilding (Jamieson & Worley, 2008, s. 99-

101; Seo et al., 2004, s. 130-139). Det er i denne generation, at Kurt Lewins aktionsforskning får sit gennembrud 

inden for det organisationsudviklingsmæssige felt. Aktionsforskningen beskæftiger sig med demokratiske processer 

og samarbejde, hvor medlemmerne i organisationen bliver en deltagende aktør (Cummings & Worley, 2009a, s. 

6-9). I løbet af 1960’erne interveneres der i store dele af Skandinavien med fokus på at forbedre balancen mellem 

privatliv og arbejdsliv. Den første generation er med andre ord i stor grad præget af humanisering og medarbej-

derinddragelse, hvor deltagerne anses som værende medforskere. I slutningen af den første generation sker der et 

vendepunkt, og i 1970’erne begynder disciplinen at møde kritik, hvilket giver anledning til selvransagelse. Konsu-
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lentpraktikere dominerer feltet, og de kritiseres for at være drevet af økonomiske incitamenter frem for en ambition 

om at facilitetere reelle organisationsinterventioner (Cummings & Worley, 2009a, s. 11-12). Udviklingen fra den 

første generation leder til den næste og anden generationer inden for disciplinen OD. 

3.1.2 Den anden generation

I 1980’erne opstår den anden generation, som er en periode inden for OD, hvor fokus er centreret omkring or-

ganisationernes mål og afstemningen heraf. Organisationsstrategi får en særlig betydning, hvor disse danner funda-

mentet for forandring. Med andre ord er organisationens omdømme vigtigere end medarbejdernes arbejdsvilkår. 

Interventionerne er i denne generation styret af nedskæringer og top-down styrede processer, hvilket ligger til 

grund i en samfundstendens, hvor 1970’erne var præget af to store oliekriser. Derfor var der ingen ressourcer eller 

efterspørgsel på kollaborative forandringsprocesser, men snarere fokus på at skabe forandring, der tilgodeser ef-

fektivitet, økonomisk sikkerhed og øget konkurrenceevne (Seo et al., 2004, 139-147). I 1980’erne er konsulentprak-

tikernes neutralitet ikke eksisterende, da konsulenterne mødes med en forventning om at skelne mellem, hvad der 

er ’rigtigt’, og hvad der er ’forkert’ i forbindelse med organisationsudvikling (Greiner & Cummings, 2004, s. 374).

3.1.3 Den tredje generation

I 1990’erne opstår den tredje generation, hvor læring er på dagsorden i mange organisationer. Menneskesynet er 

igen rettet mod medarbejdernes arbejdsvilkår, hvor de forrige generationer var centeret organisationen grundet for-

skellige samfundsmæssige tendenser. Det er i denne generation, at Appreciative Inquiry (AI) for første gange bliver 

anderkendt som en tilgang inden for OD, hvor formålet er at dyrke det positive. AI anvender den narrative såvel som 

den selvrefleksive tilgang, hvor deltagernes erfaringer og fortællinger danner grundlag for refleksion. Det er disse 

refleksioner, som muliggør læring og udvikling ved organisationsmedlemmerne (Cooperrider & Whitney, 2005; Seo 

et al., 2004, 147-163). Gennem de sidste 60 år har OD som disciplin gennemgået en række forskellige forandringer 

grundet den kritik, disciplinen har mødt. Hovedsageligt er kritikken omhandlende humanisering versus effektivitet, 

og den har bidraget til megen diskussion. Endvidere har OD mødt kritik grundet tendensen til brugerinddragelse i 

praksis, hvor teoretikere mener, at deltagernes manglende videnskabelighed har gjort, at afstanden mellem OD og 

det akademiske felt er ekspanderet.

3.2 Appreciative Inquiry – en anerkendende tilgang

Appreciative Inquiry tilhører den tredje generation inden for organisationsudvikling, hvor jeg i nærværende afsnit 

vil redegøre for AI’s teoretiske forankring samt metodens syn på organisation, menneske og udvikling. Herefter 

præsenteres grundprincipperne inden for AI og den metodiske procesmodel, 4D-modellen, da denne fungerer som 

metodisk ramme for forandringsprocessen. Afslutningsvis redegøres der for AI’s syn på magt og frihed i forbindelse 

med organisationsudvikling, da det har indflydelse på organisationsudviklingen.
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AI defineres som metode af David L. Cooperrider og Diana Whitney i værket ’A Positve Revolution in Change’ (2005, 

s. 7) som værende en sammensætning af ordene ’Appreacite’ og In-quire’:

”Appreaciate’, v., . valuing; the act of recognizing the best in people or the world around us; affirming past and 

present strenghts, successes, and potentials; to percivce this things that give lift (health, vitality, excellence) to 

living systems […]

In-quire’. 1. the act of exploration and dicovery. 2. to ask questions; to be open to seeing new potentials and 

possibilites.” […]”

Denne sammensætning af ordene bruges ligeledes inden for det danske forskningsfelt af AI som værende anerk-

endende eller værdsættende udforskning, hvor der undersøges ved at stille anerkendende spørgsmål (Haslebo & 

Lyndgaard, 2007, s. 18-19). Denne forståelse er én af mange, og i mange af de gennemgået artikler og værker findes 

der forskellige definitioner på AI. Den mest anderkendte er Cooperrider og Whitney’s (2005, s. 8), som definerer AI 

som følge: 

”Appreciative Inquiry is the cooperative search for the best in people, their organizations, and the world around 

them.  It involves systematic discovery of what gives a system “life” when it is most effective and capable in 

economic, ecological, and human terms.  AI involves the art and practice of asking questions that strengthen 

a system’s capacity to heighten positive potential”.  

Som ekspliciteret i ovenstående citat udspringer AI ud fra et paradigme, hvor der fokuseres på, hvad der fungerer i 

organisationen frem for at løse problemer. Hermed tilbyder AI en anderledes måde at arbejde med mennesker og 

organisationer. Paradigmeskiftet skete allerede i 1987, hvor Cooperrider og Srivastva anvendte begrebet for første 

gang i artiklen ’Appreciative Inquiry in Organizational Life’, hvor omdrejningspunktet var at ændre attituden væk fra 

det problemfokuserede paradigme. 

Cooperrider og Whitney (2005) har i udarbejdelsen af AI hentet inspiration fra Kurt Lewins aktionsforskning og 

Kenneth Gergens socialkonstruktionisme, hvor aktionsforskningen vil blive præsenteret i kapitel 5. Gergens teori 

om socialkonstruktionisme anvendes af Cooperrider og Whitney til at beskrive, hvordan relationer i et fælleskab 

skaber sociale konstruktioner af den virkelighed, vi opererer i, hvor Gergens fire antagelser inddrages til skabe 

denne forståelse. Første antagelse er, at sproget er anliggende for det sociale og relationelle, hvor der gennem 

social overensstemmelse læres og erkendes, hvorved der relateres til den sociale virkelighed. Den anden antagelse 

er, at sproget ikke kan eksistere uden menneskelig relation. Her pointerer Gergen betydningen af menneskelige 

relationer, da disse er forudsætning for at konstruere og skabe forståelse af den verden, som mennesker operer i. 

Tredje antagelse forstås i forlængelse af sproget men med fokus på, at det er sproget, der konstituerer det sociale liv. 

Inden for socialkonstruktionismen skal sproget ikke kun anskues som værende det verbale men snarere, at al men-

neskelig adfærd og gøren i større eller mindre grad skal anses som værende kommunikation. Fjerde antagelse er, at 

mennesket udøver kritiske refleksioner af deres egen position og forståelse af, at vi som mennesker har forpligtelse 

til, at kontinuerligt at undersøge, hvorfor vi træffer de valg, vi gør (Gergen, 2010; Mejlvig, 2014, s. 216-217). 
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3.2.1 Menneske, organisation og udvikling

I forbindelse med organisationsudvikling tager AI udgangspunkt i antagelsen om, at dialog omkring det positive i 

organisationer, herunder styrker, succeser, værdier og drømme i sig selv kan det være med til at igangsætte den 

positive udvikling. Ved AI anskues organisationer som værende levende sociale systemer, som rummer uanede 

mængder af relationelle kapaciteter, som konstrueres og vedligeholdes gennem sproget. Ydermere bygger AI på 

antagelsen om, at organisationsmedlemmerne både på individuelt og kollektivt niveau har styrker og kompetencer, 

som har til hensigt at opnå det fælles bedste – best practice. Den anden antagelse ved AI er, at fremtidsbilledet 

er socialt konstrueret ud fra de positive og kollektive handlinger i organisationen. Som det sidste antager AI, at 

medlemmerne i organisationen gennem dialog har ændret fokus fra at orientere sig det negative og problemer og til 

en mere kollektiv, lærende og positiv tilgang. Med andre ord fokuseres der i stedet på værdier, visioner og successer, 

som allerede er eksisterende i organisationen frem for den problemløsende tilgang (Whitney & Trosten-Bloom, 

2003, s. 2-4). Tilgangen til læring er generativ, hvor organisationen forsøger at se verden på nye måder, tænke krea-

tivt og skabe nyt (Zandee & Cooperrider, 2008), hvilket er den læringsmæssige antagelse, der anvendes inden for AI.

I bestræbelsen efter den positive fremtid arbejdes der inden for AI med to centrale begreber: Pygmalion-effekten 

og den heliotropiske-hypotese. Cooperrider og Whitney beskriver pygmalion-effekten som værende de aspekter, 

herunder relationen, dialogen og forventningerne, som har en indflydelse på individets udvikling. Hvis individets 

dialog med andre organisationsmedlemmer er god, og forventningerne er høje, vil individet have en positiv og lære-

rig udvikling. Hvis aspekterne ikke er optimale, vil udviklingen anses som værende negativ (Cooperrider & Whitney, 

2001, s. 35-38). Det andet begreb er en sammensætning af to ord: Helios, som betyder lys, og tropi som betyder 

udvikling. Heliotropi anvendes inden for AI som en metafor for, at mennesket naturligt søger mod lys og varme, lige-

som en blomst strækker sig mod solens varme stråler. Cooperrider anvender metaforen for at beskrive, hvorledes 

organisationer og dens medlemmer har en tendens til at søge efter de kollektive og positive billeder, som står klarest 

(Cooperrider & Whitney, 2001, s. 46). 

Begrebet the positive change core introduceres af Cooperrider og Whitney til at beskrive omdrejningspunktet for 

forandring og udvikling (Cooperrider & Whitney, 2005, s. 8-9). Kernen er kombinationen af viden, succeser, positive 

holdninger og følelser og ressourcer, som allerede fungerer og eksisterer i organisationen, altså alle organisationens 

positive kapaciteter. Sættes denne kerne i forbindelse med organisationsudvikling og -forandring vil denne proces 

fremstå som demokratisk og tilfældig, da der i alle organisationer eksisterer mange potentielle og inspirerende his-

torier, som omhandler det positive. I arbejdet med kernen er det essentielt at have in mente, at organisationen og 

dens medlemmer skal udvikle sig i samme retning i forhold til de spørgsmål, der stilles i processen. 

Som metode inden for disciplinen organisationsudvikling (jf. afsnit 3.1) adskiller AI sig fra de traditionelle metoder, 

da den udelukkende arbejder og fokuserer på situationer og perioder, hvor organisationen fungerer bedst, og 

hvor der ikke beskæftiges med problemer og mangler (Whitney & Trosten-Bloom, 2003, s. 11). AI er som metode 
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forankret i brugen af positive spørgsmål, som er adgangen og indgangen til unikke og positive historier. Whitney 

og Trosten-Bloom argumenterer for, at det anerkendende perspektiv til undersøgelsen er med til at skabe fokus på 

anerkendelse, værdier og positive fremstillinger. Endvidere lægger AI op til en generativ og sonderende tilgang til 

læring, hvilket også er med til, at ingen AI-processer uanset antal deltagere, kombinationen af deltagere og organi-

sationstypen, vil være identiske (Whitney & Trosten-Bloom, 2003, s. 12-15).

3.3 Grundprincipperne inden for Appreciative Inquiry

I forlængelse af den forrige redegørelse af AI og dens antagelser om mennesket, organisationen og udvikling, vil jeg 

bevæge mig videre til AI’s teoretiske udgangspunkt, hvor de fem grundprincipper beskrives. I begyndelsen af AI’s 

eksistens introducerede Cooperrider og Srivastva (1987) fem principper: det konstruktivistiske princip, det samtidige 

princip, det poetiske princip, forventningens princip og det positive princip. Der er siden 1980’erne, hvor grund-

principperne blev udviklet, tilføjet flere og reviderede udgaver af principperne (Whitney & Trosten-Bloom, 2003). 

Grundet specialets interesse, og at fokusset er orienteret mod AI som metodiske ramme vælger jeg udelukkende 

at fokusere på disse fem principper i specialet, hvorfor jeg i de efterfølgende afsnit vil præsentere jer for de fem 

grundprincipper ud fra Cooperriders udlægning af AI. 

3.3.1 Det konstruktivistiske princip

Det konstruktivistiske princip fastslår, at viden og erkendelse er en subjektiv realitet, som konstrueres gennem so-

cial interaktion, hvorfor virkeligheden skabes gennem sproget og sociale handlinger (jf. afsnit 2.2). Virkeligheden er 

en social konstruktion, hvor det er sproget i det lingustic turn, som skaber denne (Cooperrider & Whitney, 2005, 

s. 49-50). Inden for AI gælder det derfor, at organisationsudvikling sker gennem dialog og storytelling. Storytelling 

skal i organisatorisk kontekst forstås som narrativer eller fortællinger, hvor disse ofte er orienteret mod tidligere 

erfaringer. Disse erfaringer er fortalt ud fra en første-persons perspektiv, hvilket gør, at narrativerne er subjektive og 

dermed påvirket af personens perspektiv og position i fortællingen (Boje, 2008, s. 4-5). Endvidere får organisations-

medlemmerne trods organisatoriskniveau mulig for at mødes for at skabe eller udvikle en relation gennem interak-

tion, hvilket er med til skabe en kollektiv viden omkring ’the positive change core’, hvilket medfører forandring.

3.3.2 Det samtidige princip 

Det samtidige princip påviser, at anerkendende undersøgelser og udvikling ikke er særskilte faktorer i en kausal 

kæde, men at de finder sted samtidigt. De aspekter, der tales om i interaktionen og de ting, der opdages undervejs, 

er betinget af de spørgsmål, der stilles. Med andre ord sker udviklingen allerede i formuleringen af spørgsmålet, da 

vi allerede har antagelse om, hvad svaret vil være. I relation til det konstruktivistiske princip kan der argumenteres 

for, at vores måde at kommunikere på også er med til at forandre den sociale virkelighed, vi praktiserer (Cooperrider 

& Whitney, 2005, s. 50-51). I praksis opererer AI ikke med rigtige eller forkerte svar, men fokuserer i stedet på, om 

spørgsmålene er af positive og bekræftende karakter i måden, hvorpå organisationen bliver fremstillet (Zandee & 

Cooperrider, 2008).
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3.3.3 Det poetiske princip 

Inden for det poetiske princip er brugen af metaforer et essentielt element. AI anskuer metaforer som værende 

fordelt på to niveauer set i forhold til mennesket og organisationen. På det overordnede niveau sammenlignes or-

ganisationer som ’åbne bøger’, som læses, tolkes og genfortælles, hvor der hele tiden kommer forskellige perspek-

tiver. Essensen er i denne sammenhæng, at organisationsmedlemmerne selv definerer, hvilket perspektiv de læser 

og fortolker organisationen ud fra. Dette leder til anskuelsen af metaforer på et anden niveau, hvor medlemmerne 

skal vælge, hvilken beskrivelse der bedst skildrer organisationen; enten som en familie eller en maskine. Anses or-

ganisationen som en familie med tryghed, omsorg og tolerance, eller er det en monoton, mekanisk og automatisk 

maskine. Dette har det betydning for, hvorledes organisationens selvopfattelse og relationer opstår heri. Med an-

dre ord så er de metaforer, der vælges, med til skabe den udvikling og læring AI, er orienteret mod (Cooperrider & 

Whitney, 2005, s. 51-52). 

3.3.4 Forventningens princip 

Inden for forventningens princippet opereres der ud fra den antagelse, at fremtidens positive billede er afgørende for 

nutidens handlinger. Fremtiden er umulig at forudsige, men medlemmernes drømme, håb og forestillinger er med 

til at konstruere på denne måde. Sagt på en anderledes måde skaber vi bestemte billeder i forhold til den fremtid, 

der ønskes. Eksempelvis vil fremtidsbilledet i organisationer, hvor der er varslet fyringsrunde, være påvirket af frygt 

og vemod. I modsætning vil fremtidsbilledet i en velfungerende og kollektiv organisation blive konstrueret af vilje og 

lyst til at udvikle sig i fælleskab. Måden disse fremtidsbilleder figurerer på er i form af organisationsmedlemmernes 

narrativer, hvor fortællingerne omhandler dem og deres position i organisationen (Whitney & Trosten-Bloom, 2003, 

s. 65). Ved at sikre, at fremtidsbillederne er rige på tidligere og nuværende succeser, spørges der ind til den positive 

kerne, hvor der dermed kan fokuseres på organisationens kollektive og positive forandring.

3.3.5 Det positive princip

Det positive princip implicerer, at undersøgelse gennem de positive narrativer i organisationen medfører forandring 

og positiv udvikling. Ved at anvende positive spørgsmål bringes det bedste frem i mennesker, da spørgsmålene er 

med til at styrke den positive kerne og udkrystallisere billedet af organisationen, når den fungerer bedst (Cooper-

rider & Whitney, 2005, s. 53). Tildeles organisationens medlemmer muligheden for at lære og udvikle den positive 

kerne, dannes entusiasme og forhåbninger, hvor organisationen søger det, som allerede fungerer. I praksis omhan-

dler det at flytte fokus fra den traditionelle problemfyldte organisation til en organisation, som giver liv til organisa-

tionen, når den fungerer og er bedst (Whitney & Trosten-Bloom, 2003, s. 64-66).
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3.4 Menneskets magt og frihed

I forlængelse af redegørelsen af AI og dens grundprincipper vil jeg herunder redegøre for, hvorledes magt og frihed 

kommer til udtryk inden for AI. Der tages primært udgangspunkt i Whitney og Trosten-Bloom, som har gennemført 

et utalligt AI-processer, hvor de har reflekteret over, hvad der egentligt virker ved AI. Den overordnede konklusion 

på denne refleksion er, at AI som metodiske ramme tildeler organisationsmedlemmerne en vis følelse af personlig 

og kollektiv magt, hvor de kan anvende denne magt til det fælles bedste – med henblik på at skabe best practice. 

I forhold til AI skal magt forstås som evnen og muligheden til at konstruere en positiv fremtid. Hvis denne magt og 

virkningen af denne er oplevet én gang og dermed frigjort, antager Whitney og Trosten-Bloom, at mennesket er 

permanent forandret (Whitney & Trosten-Bloom, 2003, s. 235-236):  ”[...] power is like the proverbial genie in the 

bottle – once liberated, it won’t be re-contained. It conti-nues to seek ways of expressing itself”. Magt er derfor en 

kompleks størrelse, som er forankret i individerne og frigøres gennem relationelle processer, og når magten er real-

iseret, kan denne ikke indespærres igen.   

For at frigøre magten argumenterer Whitney og Trosten-Bloom for, at det anerkendende interview i sig selv kan være 

en katalysator til denne frigørelse og dermed give mennesket en magtfuld position. Denne positionering baseres på 

forskellige former for lytning: relationel lytning og gensidig lytning (Whitney & Trosten-Bloom, 2003, s. 242). Rela-

tionel lytning går ud på, at modtageren lytter oprigtigt, empatisk og nysgerrigt til det sagte med en vis åbenhed for 

at lære. Ved gensidig lytning vil modtagerne opleve at blive lyttet til og at lytte til andre på en opfyldende, magtfuld 

og energisk måde. Inden for AI herunder det anerkendende interview inviteres deltagerne til at lytte og spørge på 

en vis måde, der har til hensigt at få det bedste frem i mennesker, hvilket er med til at skabe et meningsfyldt og 

relationelt fælleskab. 

Derfor kan mennesket inden for AI defineres som værende personer, som med sin magt kan påvirke den verden, 

som de opererer inden for. Dette kendskab giver magt til at forandre og konstruere den verden, vi opererer i. Yder-

mere vil det magtfulde menneske anvende denne anerkendende magt til det fælles bedste ved at inspirere andre 

organisationsmedlemmer til at bruge deres magt og dermed invitere flere ind et kollektivt fælleskab, hvor der er er 

plads til at opdage, drømme og konstruere fremtiden positivt (Whitney & Trosten-Bloom, 2003, s. 236).

3.4.1 De undertrykte og de frigjorte

I forlængelse af beskrivelsen af AI og dens syn på magt skelner Whitney og Trosten-Bloom endvidere mellem to typer 

af individer i organisationen, hvor der er de undertrykte og de frigjorte. De undertrykte omtales som socialrealister. 

Socialrealisterne oplever og beskriver sig selv som dem, der har tilladt og accepteret, at deres verden ser ud, som 

den gør og ikke har nogen reel indflydelse til at forandre den (Whitney & Trosten-Bloom, 2003, s. 237). Den anden 

gruppering er socialkonstruktionisterne, som er de organisationsmedlemmer, som ser sig selv som bidragsydere, da 

de reelt set kan gøre en forskel i verdenen, hvilket sker gennem de relationer, som de indgår i (Whitney & Trosten-

Bloom, 2003, s. 238). Sagt med andre ord anses de undertrykte som handlingslammet og uden nogen form for håb 

eller drømme, hvor de frigjorte er magtfulde og handlingsparate. For at forandre ens syn på verdenen fra at være 
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undertrykt til frigjort, må mennesket først acceptere, at organisationen anses som en ’åben bog’, som kan læses og 

fortolkes på flere måder. For at tage det første skridt mod en mere frigjort verden, er der visse forudsætninger, der 

skal finde sted. Denne frigørelsesproces omtaler Whitney og Trosten-Bloom som de seks friheder.

3.5 De seks friheder

De seks friheder, som Whitney og Trosten-Bloom omtaler, har hver en væsentlig betydning for, hvorledes organisa-

tionsmedlemmerne oplever deres magt. Desto flere af de seks friheder et medlem oplever, desto større er poten-

tialet for at udvikle sig i en positiv retning. De seks friheder er:

• Frihed til at blive genkendt gennem relationer

• Frihed til at blive hørt

• Frihed til at drømme i fællesskab

• Frihed til at vælge at bidrage

• Frihed til at handle med opbakning

• Frihed til at være positiv         

 (Whitney & Trosten-Bloom, 2003, s. 239).

3.5.1 Frihed til at blive kendt gennem relationer

Som tidligere nævnt er en af grundantagelserne i AI, at identiteter konstrueres og udvikles gennem relationelle 

processer, hvor individet udfoldes og trives i dialog i den relation, de indgår i. I det organisatorisk perspektiv hænger 

dette ofte sammen med ens position frem for, hvem man er som person i den private sfære. I forbindelse med dette 

argumenterer Whitney og Trosten-Bloom for, at hvis man bliver anerkendt for sin personlighed frem for sin organi-

satoriske rolle, vil dette have indflydelse på ens gøren: ”The more fully I am known in my relational world, the more 

fully I can come to work and contribute” (Whitney & Trosten-Bloom, 2003, s. 240). Ved AI anerkendes menneskets 

i dets relation, hvor det ikke udelukkende handler om at skabe nye relationer, men også at udjævne de formelle 

strukturer i organisationen. På sådan en måde vil respekten i mellem organisationsmedlemmerne, som dagligt arbe-

jder sammen øges. Hermed vil der forekomme en frigørelse ved at være kendt gennem relationer, hvilket også frigør 

energi til den individuelle og organisatorisk magt (Whitney & Trosten-Bloom, 2003, s. 240-243).

3.5.2 Frihed til at blive hørt

Inden for AI er det anerkendende interview og dermed dialogen omdrejningspunktet for denne frihed, hvor der 

lyttes nysgerrigt og åbent for at udvikle og lære sammen i fælleskab, hvilket giver afsenderen en følelse af at blive 

anerkendt (jf. afsnit 3.5). Endvidere opfordrer AI deltagerne i en AI-proces til at lytte til hinanden, hvor der herigen-

nem konstrueres en fælles forståelse, samt at man får det bedste frem i hinanden. Ved frigørelsen af denne frihed 

bliver der skabt et rum, som giver mulighed for, at ny viden kan udvikles, og vidensdeling mellem medarbejdere 

forekommer (Whitney & Trosten-Bloom, 2003, s. 241-243).
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3.5.3 Frihed til at drømme i fællesskab

Whitney og Trosten-Bloom argumenterer for, at der er behov for et rum, hvor medlemmerne i fælleskab kan dele 

deres drømme gennem dialog (Whitney & Trosten-Bloom, 2003, s. 243). Det er disse drømmeprocesser, der mulig-

gør samarbejdet på tværs af organisationen, hvor de ytrer deres drømme for den kollektive fremtid. Denne proces 

skaber en drivkraft, som har til formål at gøre forudsætningerne bedre i fremtiden, hvor der koncentreres om frem-

tidige muligheder – ikke fortidens fejltagelser. Ved at organisationsmedlemmerne i et kollektivt fællesskab drømmer 

om en positiv fremtid, skabes der billeder af potentiale, forhåbninger og ønsker om denne fremtid, og hvis dette 

gøres i en social konstruktion, er det lettere at realisere disse drømme (Whitney & Trosten-Bloom, 2003, s. 244).

3.5.4 Frihed til at vælge at bidrage

I et organisatorisk perspektiv ansættes medarbejdere ofte af ledelsen på baggrund af, at organisationen har be-

hov for bestemte kompetencer. I organisationer, som har en anerkendende tilgang til frihed, har medlemmerne 

muligheden for at vælge måden at arbejde på, hvilket anses som en forudsætning for menneskets kreativitet og 

samarbejde (Cooperrider & Whitney, 2005, s. 58). Friheden til at vælge medfører en forøget entusiasme og engage-

ment, hvilket frigør magt, læring og udvikling. Whitney og Trosten-Bloom argumenterer for, at mennesket føler en 

større forpligtigelse i de arbejdsopgaver, de frivilligt har valgt at være en del af. En væsentlig pointe i forbindelse med 

denne form for frihed er, at den person, der bidrager med flest drømme, kommentarer og perspektiver i selve AI-

processen, bliver forandringsprocessens uformelle leder. Altså den deltager, der får størst indflydelse på processens 

endegyldige resultat, hvilket også resulterer i, at deltagere, der ikke bidrager i forandringsprocessens ikke har nogen 

reel indflydelse på, hvordan organisationens fremtid kommer til at blive (Whitney & Trosten-Bloom, 2003, s. 246). 

3.5.5 Frihed til at handle med opbakning

Denne frihed anser Whitney & Trosten-Bloom som en af de mere udfordrende at få realiseret, da den forudsætter, 

at størstedelen af medlemmerne har indsigt i organisationens drømme og visioner om en positiv fremtid. Det an-

tages, at organisationsmedlemmerne skal kende til den igangværende forandringsproces for, at den kan realiseres. 

Opbakningen vil være i form af tryghed, læring og udvikling for deltagerne. Grunden til dette er, at de positive frem-

tidsbilleder er socialt konstrueret, hvor opbakningen fra organisationen øger realiseringsmulighederne, hvor der er 

fælles interesse for at løse opgaven til alles bedste (Whitney & Trosten-Bloom, 2003, s. 247-249).

3.5.6 Frihed til at være positiv

Inden for AI er den væsentligste antagelse, at der skal fokuseres på den positive fremtid frem for en negativ og man-

gelfuld fortid. AI anses som en mulig løsning på den negative organisationskultur, da AI ikke praktiseres uden brugen 

af positive narrativer, værdsættelse og anerkendelse (Whitney & Trosten-Bloom, 2003, s. 249-251).  

Hermed er de seks beskrevne friheder hver forudsætninger for, at magten realiseres og kan opstå, hvilket har indfly-

delse på, hvordan denne magt kommer til udtryk.
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3.6 4D-modellen – Appreciative Inquiry’s procesmodel

I dette afsnit vil jeg redegøre for teorien bag det affirmative topic choice og de fire D’er, som betragtes som me-

todens procesmodel. 4D-modellen er inspireret af aktionsforskningens cykliske og processuelle tilgang til foran-

dring. Metodens brug og applicering af denne i praksis beskrives i kapitel 5, hvor jeg tilrettelægger og gennemfører 

en AI-proces ud fra 4D-modellen i samarbejde med Forsvaret. 

3.6.1 Affirmative topic choice

Før selve udviklingsforløbet kan starte, skal organisationen indledningsvis identificere en affirmative topic choice 

eller et bekræftende emne, som fælleskabet ønsker at undersøge og drømme om. Ydermere vil det emnet blive sty-

rende for AI-processen (Cooperrider & Whitney, 2005, s. 19-21; Mejlvig, 2014, s. 220-221). Det bekræftende emne 

vil være omdrejningspunktet for de efterfølgende faser i AI-processen, hvor organisationen skal lære samt udvikle 

sig sammen. Der er ingen krav til, hvad emnet kan være, men det har ofte strategisk- eller udviklingsmæssige karak-

ter, og det væsentligste er, at emnet er orienteret det værdsættende, anerkendende og positive. Emnet identificeres 

gennem dialog og diskussion, hvorefter de efterfølgende fire D-faser gennemføres (Mejlvig, 2014, s. 220-221).

 

Figur 2: 4D-modellen (Cooperrider & Whitney, 2005, s. 16)

3.6.2 Discovery - Opdagelsesfasen

Den første fase er opdagelsesfasen, hvor det anerkendende interview impliceres for, at i fællesskab at undersøge - 

'det bedste af hvad der er'. Det anerkendende interview er en positiv og værdsættende dialog mellem minimum to 

organisationsmedlemmer fra forskellige organisatoriske og hierarkiske niveauer samt arbejdsområder. Det anderk-

ende interview er essentielt inden for AI, da det tildeler medlemmerne en frihed til at tale og blive hørt – med andre 

ord får de en stemme i rummet. Udbyttet af disse interviews er en kortlægning og udforskning af den positive kerne 

inde i organisationen, hvor de deler narrativer om organisationen. Dette sker kolloborativt og er med til at øge den 

kollektive viden og giver en socialt konstruerede indsigt i organisationen (Cooperrider & Whitney, 2005, s. 25-26).
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3.6.3 Dream - Drømmefasen

Den anden fase er drømmefasen, som er tilknyttet forventningens princip (jf. afsnit 3.3.4), som omhandler, at desto 

kraftfuldt, bekræftende og positivt organisationens fremtidsbillede er, jo mere positiv vil den efterfølgende udvikling 

være. I denne fase undersøger organisationsmedlemmerne, 'hvad der kan blive', hvor der foretages en social kon-

strueret undersøgelse af en ønskeværdig og positiv fremtid. Måden, hvorpå undersøgelse foretages på, er gennem 

en kollaborativ og kollektiv udforskning af medlemmernes drømme, ønsker og håb. Ingen drømme eller ønsker er 

for store eller urealistiske, hvis bare de er baseret på de indsigter, som er indfanget i opdagelsesfasen. Denne fase 

har til formål at forstærke den positive kerne og sætte spørgsmål ved status quo ved at hjælpe medlemmerne med 

at drømme om en mere værdsættende og anerkendende fremtid. Udbyttet af denne fase er en afgrænsning af de 

kollektive billeder af organisationen, når den fungerer bedst (Cooperrider & Whitney, 2005, s. 26-27). 

3.6.4 Design - Designfasen

Den tredje fase er designfasen, hvor drømmene struktureres og realiseres gennem kollektive og positive billeder af 

en realistisk og opnåedelig fremtid. For at strukturere fremtiden formuleres der et bekræftende udfordrende emne, 

som skildrer en fremtid, hvor tingene er realiseret, og organisations positive kerne er implementeret. Udbyttet af 

designfasen vil være en konkret beskrivelse af de mål, som organisationen og dens medlemmerne skal søge i mod 

(Cooperrider & Whitney, 2005, s. 28-31; Mejlvig, 2014, s. 224-225). Her kommer metaforen om den heliotropiske 

hypotese i spil, da organisationen her strækker sig mod disse beskrevne mål – altså den nærende sol (jf. afsnit 3.2.1).

3.6.5 Destiny – Skæbnefasen

Den fjerde og sidste fase er skæbnefasen, hvor der fokusereres på medlemmernes og organisationens fremtidige 

forpligtigelser i fremtiden. De kollektive fremtidsbilleder og processerne herom igangsættes, og udbyttet af skæb-

nefasen vil være dyberegående forandringer i organisationen. Grundet metodens aktionsforskningsmæssige pers-

pektiv til forandring gennemføres AI-processen ud fra 4D-modellen ofte igen, hvilket resulterer i konstant organi-

sationsudvikling og organisatorisk læring. Ydermere anses læringen og udviklingen ikke som sluttende efter endt 

AI-forløb men forekommer kontinuerligt i organisationen, hvor medlemmer skaber og udvikler relationer gennem 

interaktioner (Cooperrider & Whitney, 2005, s. 34-35).

4D-modellen er ikke den eneste metodisk procesmodel inden for AI, da Storch & Molly, og Pjetursson (2007; 2010) 

har anvendt en såkaldt 5F-model. Teoretisk tager 5F-modellen udgangspunkt i AI, hvor metoden bygger videre på 

den cykliske, demokratiske og anerkendende tilgang til organisationsudvikling, men anser affirmative topic choice 

som værende en fase, som skal integreres i det cykliske og processuelle arbejde.
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4.FORSKNINGSMETODOLOGI

Jeg vil i indeværende kapitel beskrive den forskningsmetodologisk proces, jeg har gjort brug af i forbindelse med 

dette speciale. Formålet med forskningsmetodologien er at sikre, at de anvendte metoder og den indsamlede data 

kan anvendes af forskeren til at besvare sine forskningsspørgsmål (Creswell, 2009, s. 3). Endvidere vil læserne blive 

præsenteret for specialets undersøgelsesdesign, hvor indsamlingsmetoder kombineres og anvendes – både i selve 

dataindsamling og den efterfølgende analyse af data for at kunne besvare problemformuleringen. 

Jævnfør Creswells udlægning af undersøgelsesdesign er min personlige tilgang og erfaringer med andre akademiske 

undersøgelser med til at definere, hvordan undersøgelsen bliver designet (Creswell, 2009, s. 19), hvilket kommer til 

udtryk i valget af indsamlingsmetoder og strukturen af undersøgelsesdesignet.

4.1 Dataindsamlingsmetode

Overordnet findes der tre forskellige tilgange, hvorpå man kan indsamle data. Der er henholdsvis kvantitativ, kvali-

tativ samt mixed methods. De to først nævnte differentierer sig fra hinanden i typen af data, der genereres gen-

nem metoden. Den kvantitative tilgang procedurer såkaldt ’hård’ data, som ofte omsættes til statistik og talværdi. 

Kvantitative data er overordnet deskriptiv og angiver et bredt overblik, hvilket er med til at styrke generaliserbar-

heden. I modsætning generer den kvalitative metode ’blød’ data, som i højere grad har fokus på kvaliteten af den 

indsamlede data, hvilket giver dybdegående indsigter i genstandsfeltet. Mixed methods er er kombination af de to 

andre tilgange og anvendes ofte til at underbygge kvantitative data såsom statistik med en kvalitativ data, hvor det 

eksempelvis kan være et interview (Creswell, 2009, s. 4). Idet jeg gennem specialearbejdet undersøger og udforsker 

specialets problemformulering ud fra etnografisk data (Creswell, 2009, s. 13), i form af feltnoter, fotografier og lyd-

optagelser, indsamles og generes dette ud fra den kvalitative tilgang.

Den kvalitative undersøgelsesmetode indebærer indsamling af data i et pågældende felt. Herudover er det vigtigt at 

have deltagerne in mente gennem hele processen. Inden for denne tilgang spiller forskeren ligeledes en væsentlig 

rolle, da data, der bliver indsamlet i undersøgelsen, er baseret på deres og ikke andres spørgsmål og observationer. 

Grundet forskerens rolle i indsamlingen af data kræver tilgangen kritisk refleksion over forskerens egen rolle, forhold 

til feltet og personlig baggrund, da de alle vil have en indflydelse på, hvorledes data bliver behandlet og fortolket. 

Disse forhold pålægger forskeren en bias i forhold til selve studiet (Creswell, 2009, s. 177-180). De metodiske og 

kritiske refleksioner over indsamlet data, og undertegnedes position og rolle i dataindsamlingen har jeg redegjort 

og uddybet for i afsnit 5.2, da min rolle som intern proceskonsulent og medarbejder har betydning for min måde at 

tolke og forstå feltet på. 
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Indsamlingen af kvalitative data blev foretaget i perioden fra d. fredag d. 23. marts 2018 til d. 2. maj 2018 via de fem 

workshops, hvor AI’s 4D-model fungerede som undersøgelsens rammeværk (jf. afsnit 3.6.1-3.6.5). Data, der blev 

indsamlet i disse fem faser, var en kombination af observationer, feltnoter, fotografier, lydoptagelser, materiale fra 

de anerkendende workshops og møder med lederen af Garnisionsstøtteelement. 

4.2 Undersøgelsesdesign

For at besvare problemformuleringen i nærværende speciale fandt jeg det nødvendigt at kombinere to metoder. 

Den første metode er aktionsforskningen, som danner metodisk grundlag for de gennemførte workshops, da jeg 

fandt det nødvendigt at gennemføre AI’s 4D-model i samarbejde med Forsvaret for at kunne studere og undersøge 

metodens potentiale og udfordringer i komplekse organisatoriske kontekster. Aktionsforskning som metode vil blive 

præsenteret i kapitel 5: Aktionsforskning i Forsvaret. Endvidere har jeg qua problemformuleringen yderligere haft 

behov for at have en eksplorativ tilgang til feltet, hvor jeg anvender den etnografiske metode.

Ved at indtage en eksplorativ tilgang til undersøgelsen stræber jeg ikke efter at bidrage med nogle konkluderende 

hypoteser, men snarere at udforske genstandsfeltet – Appreciative Inquiry som metodisk ramme for organisation-

sudvikling i komplekse organisatoriske kontekster. Shields & Rangarajan (2013a) beskriver, at eksplorativ under-

søgelse leder til komplekse og dybdegående indsigter i et givent genstandsfelt, da den eksplorative tilgang ofte anv-

ender kvalitative metoder i indsamling af data. Endvidere er det mest anvendelig inden for den eksplorative tilgang 

at sondere gennem undersøgelse via en eksplicit undersøgelsesplan, hvor der er plads til det uforudsete (Shields 

& Rangarajan, 2013a; 2013b). Den eksplorative tilgang til undersøgelsen fungerer som en form for metametode, 

da dens forståelse bidrager til, at jeg ikke skal finde sandheden, men snarere undersøge virkeligheden, som den 

fremstår. Endvidere lægger min problemformulering heller ikke op til konkluderende hypoteser, da jeg både ønsker 

at udforske metodens potentiale og udfordringer. Til at udforske disse aspekter i forbindelse med AI som metodisk 

ramme gør jeg brug af fokuseret etnografi, hvor jeg iagttager og beskriver de sociale og menneskelige handlinger, 

som knytter sig til netop mit fokus for undersøgelsen.

4.3 Fokuseret etnografi

Etymologisk set udspringer begrebet etnografi fra de græske ord ’ethnos’, som betyder ’folk’ og ’grafi’, som bety-

der skrivning, hvor metoden kan oversættes til folkebeskrivelser (Bryman, 2016b, s. 423-424). Etnografi refererer 

til kvalitativ beskrivelse af menneskelig og social praksis, hvor der tages udgangspunkt i observation og deltagelse 

(Creswell, 2009, s. 13), som i dette speciale afgrænser sig til de fem workshops i samarbejde med én gruppe op-

erative medarbejdere fra Trænregimentet. Etnografi er altså per definition også eksplorativ (Shields & Rangarajan, 

2013a; 2013b), hvor jeg som forsker gør brug etnografiens tankesæt i mit feltarbejde ved, at jeg iagttager delt-

agernes sociale praksis. 
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Inden for det etnografisk arbejde er selve adgangen til feltet en væsentlig faktor at medtænke i ens akademiske un-

dersøgelse, da forskellige praksisser kan kræve forskellige typer af adgange, og dermed tilgange til feltet. I feltarbej-

det skelnes der mellem to typer af praksis: open/public setting og closed setting, hvor den første praksis omhandler 

feltarbejde i det offentlige rum. Det kræver ikke nogen speciel tilladelse for at få adgang, men udfordringen ligger i, 

at det er unaturligt at nedskrive feltnoter i offentligheden, hvilket kan få menneskene i feltet til agere på en unaturlig 

og bestemt måde (Bryman, 2016b, s. 428-429). I den anden praksis foregår feltarbejdet i lukkede praksisser, hvor det 

er udfordrende at få adgang til denne – dette er typisk i forbindelse med institutioner, virksomheder eller organisa-

tioner. Fordelen i feltarbejdet i følgende praksisser er, at de mennesker, der observeres, ikke finder det unaturligt, 

at der er en etnograf tilstede. Denne antagelse skal dog tages kritisk, da mennesker generelt agerer anderledes, når 

de ved, at de iagttages (Bryman, 2016b, s. 427-428; Coghlan & Brannick, 2014c, s. 142-144). Min adgang til feltet er 

etableret gennem min ansættelse ved Trænregimentet, hvilket har givet nogle signifikante indsigter i feltet. I feltar-

bejdet reagerede deltagerne ikke umiddelbart på, at jeg nedskrev feltnoter, idet de var overbevist om, at jeg ned-

skrev feltnoter for at forberede mig til workshoppen. Ved at arbejde ud fra en reel case i organisationsudviklingen 

med AI som metodisk ramme (jf. afsnit 6.1) vil jeg argumentere for, at jeg har haft en så virkelig og autentisk praksis 

som så vidt muligt – uden skabelsen af en unaturlig og konstrueret praksis. 

I forbindelse med mit etnografiske arbejde i specialet har jeg kun haft muligheden for at udøve intensiv etnografisk 

feltarbejde i forbindelse med samtaler med ledelsen og de fem workshops. Grundet dette tidsmæssige aspekt i mit 

feltarbejde er min etnografiske undersøgelse inspireret af Hubert Knoblauchs (2005) udlægning af focused ethnog-

raphy. Metoden udspringer ud fra den konventionelle etnografi og differentierer sig på forskellige områder, hvor det 

overordnede omhandler at skaffe adgang til en praksis, hvor denne udforskes med et bestemt fokus, hvilket gøres 

over nogle kortvarige besøg. Måden, hvorpå der indsamles data, er ved hjælp af forskellige teknologiske enheder 

såsom diktafon, video og fotografiapparat, hvor klassisk etnografi støtter sig til feltnoter. I stedet for at observere 

en større social institution eller organisation vil fokus være rettet mod én mindre kontekst, som eksempelvis kan 

være en specifik praksis, hvor der udspiller sig en kommunikativ aktivitet (Knoblauch, 2005). Fokuseret etnografi 

afhænger stadig af observation fra forskeren, men dette bliver understøttet af forskellige teknologier, hvor disse 

teknologier synliggør over for deltagerne, at forskeren også er observatør. Metoden studerer og observerer altså én 

bestemt kontekst med hjælp fra teknologi (Knoblauch, 2005).

I specialet er omdrejningspunktet for den etnografiske undersøgelse fokuseret mod at undersøge specialets an-

liggende. Det etnografiske arbejde vil være orienteret mod potentialet og udfordringer af AI som metodisk ramme i 

de fem workshops, hvor de har en varighed á cirka 1,5 time, hvorfor jeg argumenter for, at disse udgør de kortvarige 

besøg i en bestemt praksis, hvilket focused ethnography opfordrer til. Ydermere vil jeg under de forskellige work-

shops anvende diktafon til at indfange det sagte, som senere kodes og fortolkes, hvor jeg supplerer med feltnoter 

med fokus på aspekter, som diktafonen ikke kan indfange som for eksempel kropssprog. Endvidere gør jeg brug af 

min mobiltelefons kamera, da jeg vurderer dette som værende mere diskret, for at få situationsbilleder fra de fem 
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workshops, hvilket er med til at understøtte den indsamlede audio. Selvom jeg generelt er inspireret af focused 

ethnography i min etnografisk undersøgelse, gør jeg også brug af teknikker fra den konventionelle etnografi i mit 

feltarbejde, da jeg ser det som en fordel at nedskrive feltnoter for at få stemningen og emotioner fra intersubjektiv-

itet og rummet, hvilket teknologierne ikke optimalt kan indfange. På denne måde vil jeg argumentere for, at tab af 

relevant data og indsigter minimeres, da de to etnografiske teknikker supplerer hinanden.

Argumentet for at gøre brug af forskellige metoder til at afdække specialets anliggende ligger i, at en metodetrian-

gulering er med til at øge validiteten af den indsamlede og generede data. Endvidere drager metodetriangulering 

eller metodekombination ofte til en mere grundig analyse og sikrer mig den fornødne og kvalificerede indsigt, der er 

behov for som beslutningsgrundlag (Creswell, 2009, s. 190-193). Den kvalitative data, som blev indsamlet gennem 

mit feltarbejde, var feltnoter, fotografier og lydoptagelser samt forskelligt materiale, som jeg og deltagerne udarbe-

jdede på de respektive workshops. Det ville have været fordelagtigt, hvis jeg havde mulighed for at indsamle vide-

omateriale fra de forskellige workshops, hvilket desværre ikke var muligt. Selvom jeg er ansat ved Trænregimentet, 

har de workshops, som er afholdt, både interesse for regimentet, men også for mit akademiske arbejde i forbindelse 

med indeværende speciale. Videomateriale, som er optaget på Forsvarets etablissementer eller kaserner, skal god-

kendes af Forsvarets Efterretningstjeneste, hvor fotos og noter kategoriseres som ’unclassified’, hvilket er tilladt, 

hvis deltagerne giver samtykke (Forsvarets Efterretningstjeneste, 2017). Samtykkeerklæringen blev præsenteret og 

underskrevet i forbindelse med den første workshop eller den workshop, hvor den respektive deltager deltog i (Bilag 

2.2).

Bilag 6.5: Skæbnefasen/evaluering
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4.4 Databearbejdning

Flere års arbejde som kommunikationsmedarbejder i Kommunikationssektionen ved Trænregimentet har bidraget 

til min forståelse af konteksten og samtidigt bidraget til, hvorledes jeg tilgår analysen af det indsamlede data. Al den 

viden og de indsigter jeg har indsamlet gennem de sidste par år bruges ikke eksplicit i rapporten som data, men 

i stedet som forståelsesramme for, hvordan jeg eksempelvis skal facilitere de forskellige workshops i en kompleks 

organisation som Forsvaret. I undersøgelsen af specialets anliggende har jeg i de forskellige workshops indsamlet 

og generet forskellige typer af kvalitative data gennem forskellige aktiviteter. Nedstående tabel visualiserer, hvilke 

aktiviteter, som har generet hvilke typer af data:

Figur 3: Skema over indsamlede data (Egen udarbejdelse)

De forskellige typer af data bearbejdes i forskellige processer, hvor jeg starter med rå data, som dernæst kodes og 

til sidst fortolkes. I forbindelse med disse analytiske processer tager jeg udgangspunkt i Creswell’s (2009) model til 

analyse og fortolkning af kvalitative data, hvor jeg anvender den lineært og stringent for at øge analysens transpar-

ents. I arbejdet med socialkonstruktivismen er gennemsigtighed ligeledes et krav, der fylder i styrende principper 

inden for indsamling, analyse og fortolkning af empirisk data (Sonne-Ragans, 2013a, s. 189-190), hvilket er med til 

at understøtte vigtigheden af dette. Modellen arbejder ud fra seks trin, hvor der startes fra specifikke data og til en 

mere generel forståelse. 
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Før selve bearbejdningen af data kan finde sted, skal den rå data være indsamlet (Creswell 2009, s. 183-187), hvilket 

jeg gør ved de respektive workhops, som beskrives og analyseres i kapitel 6. Min analyse af data og visualiseringen 

af processerne ser således ud, hvor jeg har valgt at kombinere trin 3 og 4: 

Figur 4: Analysemodel i kvalitativ forskning (inspireret af Creswell, 2009, s. 185)

Trin 1:  Organisering og forberedelse af data

Dette trin involverer transskription af audio, sortering af billeder, renskrivning af feltnoter, og sortering af data påb-

egyndes (Creswell 2009, s. 185). Under dette trin har jeg renskrevet min feltnoter fra de respektive workshops samt 

optimeret kvaliteten af lydoptagelserne fra diktafonerne. Jeg valgte at gøre brug af jotted notes, da teknikken ikke 

kræver meget arbejde i selve feltarbejdet, da jeg skulle bruge tiden på at facilitere AI-processen. Den type af felt-

noter er ofte nøglebegreber, citater fra deltagerne eller korte beskrivelser af konkrete handlinger (Bryman, 2016b, s. 

443-444), hvilket kræver en renskrivning af feltnoterne, da kvaliteten af det nedskrevne under de respektive work-

shops var meget mangelfuldt. Under dette trin foretog jeg ikke nogen transskriptioner af data, da jeg udelukkende 

transskriberer sekvenser eller taleture fra de respektive workshops, som kan være med til understøtte min analyse 

og fortolkning.

Trin 2: Gennemgå data

I følgende trin skal al data gennemlæses med henblik på at opnå en general sense over, hvad ens data indeholder, 

hvor forskeren begynder at reflektere over den overordnet forståelse (Creswell 2009, s. 185). Da min primære data 

er blevet generet over flere måneder og fem workshops, har jeg kontinuerligt gennemgået den indsamlede data, 

hvor jeg i processen har revideret min forståelse grundet de tendenser, der opstod i de respektive workshops.

Trin 3 og 4: Kodning af data samt tematisering af koderne

Kvalitativ analyse generer store mængder af ustruktureret data, hvilket kræver en kodningsproces. Kodning har til 

formål at reducere større mængder af data til kategorier. Data kan være alt fra tekst, audio, feltnoter og billeder, som 

skal segmenteres til kategorier (Creswell 2009, s. 185-189). Inden for kodning skelnes der mellem to tilgange: data-
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drevne eller begrebsdrevne. Datadrevne opstår induktivt i data, hvor forskeren går til kodningsprocessen uden noget 

bestemt fokus på forhånd. Den begrebsdrevne tilgang til kodning opstår deduktivt, da fokus kan være at afprøve 

bestemte hypoteser eller teori (Tanggaard & Brinkmann, 2010, s. 47). Ved deduktion efterprøves eller undersøges 

en almen og eksisterende metode eller teori på en bestemt praksis, hvilket kan gøres ved eksperimenter. Deduktion 

har til formål at deducere på baggrund af empirisk data, altså udlede konklusioner ud fra generelle love, teorier 

eller hypoteser (Bryman, 2016a, s. 21-23; Shields & Rangarajan, 2013b, s. 27). Tematiseringen af koderne dannes 

i indeværende speciale deduktivt, hvor der tages udgangspunkt i AI som teori og metode, hvor det væsentligste i 

kodningen er, at det har relevans for problemformuleringen. 

Trin 5: Præsentation af koderne

På følgende trin skal de tematiserede koder præsenteres overskueligt for læserne. Her kan der eksempelvis anv-

endes citater, sekvenser, begivenheder eller teorier som navn på en bestemt kategori (Creswell 2009, s. 189). På 

dette trin arbejder jeg videre med den kodede data, hvor jeg samlede citater og begivenheder, som er med til at 

understøtte den teoretiskdeduktive analyse. Her fungerer den kodede data som evidens for metodens potentiale og 

udfordringer i komplekse organisatoriske kontekster.

Trin 6: Fortolkning af kodet data  

Det sjette og sidste trin i analyse af kvalitative data er selve fortolkningen, hvor der konstrueres mening af den 

kodede data (Creswell 2009, s. 189-190). Dette har jeg foretaget inden for hvert teoretiske og metodiske tema, som 

tager udgangspunkt i AI, hvor jeg ud fra den deduktive tilgang fortolker potentiale og udfordringer ved AI som me-

todisk ramme for organisationsudvikling i komplekse organisatoriske kontekster. 

Hermed har jeg beskrevet mit undersøgelsesdesign, hvor jeg har ekspliciteret, hvordan jeg har indsamlet data ved 

etnografisk feltarbejde og efterfølgende behandlet den indsamlede data ud fra den kvalitative tilgang. Endvidere 

har jeg præsenteret jer for, hvordan jeg har kodet og fortolket min data ud fra den deduktive tilgang, hvor jeg efter-

prøver AI som metode i en bestemt kontekst. Før selve analysen af AI, finder jeg det væsentligt at beskrive, hvordan 

jeg metodisk og praktisk har arbejdet med aktionsforskning i samarbejde med deltagerne og dernæst deskriptivt 

beskrive, hvad de respektive workshops indeholdt af dialoger og aktiviteter.
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5.  AK TIONSFORSKNING I  FORSVARET

Dette kapitel har til formål at beskrive den aktionsforskningsmæssige tilgang, jeg har haft til feltet, samt hvilke 

etiske og praktiske overvejelser jeg har foretaget i forbindelse med AI-processen. Afslutningsvis reflekterer jeg over 

de forskellige roller, som florerer i aktionsforskningsprojektet, da dette har relevans for, hvorledes jeg agerer i AI-

processen.

5.1 Aktionsforskning – en involverende tilgang 

Min metodiske tilgang til praksis er i dette speciale inspireret af aktionsforskningen, idet jeg ikke laver ’forskning’ på 

feltet, men med feltet. Samtidig er forskningen eksplicit rettet mod en forandringsproces og organisationsudvikling, 

hvilket gøres ved bevægelser i feltet, som undersøges, hvorfor aktionsforskning er stærkt præget af studiefeltet 

(Reason & Bradbury, 2008; Nielsen, 2014, s. 19). I praksis indgik jeg i et dialogisk, demokratisk og innovativt samspil 

med organisationsmedlemmerne, hvor vi i et socialt fællesskab søgte at skabe viden og forandring gennem forskel-

lige workshops ud fra 4D-modellen.

Metoden aktionsforskning også nævnt i, afsnit 3.1.3 – Den første generation, er udviklet af Kurt Lewin i 1940’erne, 

hvor metoden revolutionerede ved, at deltagerne ikke blot bidrog med survey-besvarelser, men i stedet fik ejerskab 

i selve forskningen. Her var de med til at formulere og gennemføre praktiske forandringer, og de var ligeledes var 

med til at evaluere disse forandringer. Med andre ord er de aktive medforskere gennem størstedelen af forskningen 

(Nielsen, 2012, s. 23). Der er gennem flere års anvendelse og videreudvikling forskellige definitioner på metoden, 

hvor Gitte Duus definerer metoden således: ”Aktionsforskning er en videnskabelig forskningstilgang, som tilstræber 

at skabe viden gennem forandring af verden i et aktivt og demokratisk samspil mellem forskere og de mennesker, 

som denne forandring inddrager" (Duus, 2012, s. 13). Det er den forståelse, som inddrages i indeværende speciale. 

Som citatet indikerer, er inddragelse af organisationsmedlemmerne essentielt i aktionsforskning, hvorfor de delta-

gende praksisudøvere ofte omtales som lærende medforskere. Med inspiration fra Simonsen & Robertson (2013) 

har jeg valgt at omtale deltagerne som domæneeksperter (jf. afsnit 5.3). Dette skyldes først og fremmest min ansæt-

telse som civil, som ofte gør, at kommunikationen og kulturen passerer mig. Endvidere er jeg kun ansat på deltid, 

hvorfor jeg ikke har den tilstrækkelige og fornødne indsigt i organisationen. Trods dette inddrager jeg mine egne 

erfaringer, observationer og refleksioner, som præsenteres efter hver fase i AI-processen. Jeg vil dog understrege, at 

jeg har en høj involveringsgrad i AI-processen, da jeg bruger min viden og indsigt fra Forsvaret til at stille spørgsmål 

til domæneeksperterne, hvor jeg dermed indgår fysisk og aktiv i processen.

Aktionsforskning anvendes i kombination med AI som metodisk ramme for en organisationsudviklende praksis, hvor 

det med sin kollektive- og refleksionspraksis er med til at skabe udviklingspotentiale. Dette potentiale er funderet i 

antagelsen, at aktionsforskning som organisationsudvikling ser mennesket som sociale og handlende aktører i det 

organisatoriske liv, hvor relationen mellem forskere og medforskere er med til at konstruere viden (Stegeager & 
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Willert, 2014, s. 45-58). Denne antagelse er meget lig med den grundlæggende teori ved socialkonstruktivismen, 

som jeg har indtaget i specialet, hvor jeg ligeledes ser mennesket og dets relationer som en social konstruktion, hvor 

sproget er omdrejningspunktet.

5.1.1 Aktionsforskning – cykliske processer

Som beskrevet i kapitel 3.6 om 4D-modellen foregår AI-processen i cirkulære og cykliske fase. Den cykliske tilgang 

til aktionsforskningen er forankret i Lewins (1946) egen definition på aktionsforskning: ”It proceeds in a Spiral of 

steps, each of which is composed of a circle of planning, action and fact finding about the results of the action” (fra: 

Reason & Bradbury, 2008, s. 4), hvilket tydeligt indikerer, at aktionsforskning er en processuel og refleksiv tilgang til 

organisationsudvikling og arbejder i cyklusser, hvor hver cyklus indbefatter cirkulære aktiviteter.

I praksis har selve aktionsforskningsprojektet ud fra AI ikke kun været de fem workshops, men også selve forbere-

delsen og den efterfølgende refleksion heraf, hvilket jeg har anset som værende ligeså vigtig i min forståelse af AI-

processen. I denne forbindelse har jeg ladet mig inspirere af Coghlan & Brannick (2014a), hvor jeg har struktureret 

aktionsforskningsprocessen således:

 

Figur 5: Aktionscyklus (Inspireret af Coghlan & Brannick, 2014a, s. 9-12)

Den første fase omtales som forberedelse, hvilket dækker over forberedelse og design af de respektive workshops. 

Endvidere indbefatter denne fase også bearbejdelsen af de indsigter, der har været i forrige aktion. I forbindelse med 

den første workshop tog forberedelsen udgangspunkt i teorien om AI, samtalerne med kollegaer ved regimentet 

og casen, som er omdrejningspunktet for forandringsprocessen. Den anden fase kalder jeg for aktion. Den dækker 

over de aktiviteter, der fandt sted ved de forskellige workshops, hvor hver aktion er funderet i 4D-modellens faser; 

indledende fase, opdagelsesfasen, drømmefasen, designfasen og skæbnefasen (jf. afsnit 3.6.1 – 3.6.5). Grundet 

anbefaling fra Zandee & Cooperrider (2008) samt AI’s generative tilgang til læring vælger jeg at inddrage forskellige 

kreative og innovative aktiviteter i de respektive workshops, da dette kan være med at skabe en kreativ udtryksform 
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for deltagerne (Zandee & Cooperrider, 2008, s. 194). Den tredje og sidste fase er refleksion, som forekommer efter 

hver aktioner. Her reflekterer jeg over selve aktionen og indholdet heraf. Dette vil jeg præsentere for læserne efter 

hver analyse af de enkelte workshops, hvor jeg beskriver mine personlige, konsultative og processuelle refleksioner 

på baggrund af workshoppen. 

 

Hver cyklus eller fase tager afsæt i de forrige faser. For eksempel tager drømmefasen udgangspunkt i opdagelses-

fasen, hvor jeg i praksis kun forbereder og tilrettelægger én workshop (aktion) ad gangen På den måde opretholder 

jeg en vis åbenhed og anerkendelse til deltagerne samt udfaldet af de respektive workshops. Hermed anskuer jeg 

aktionerne sammen med domæneeksperterne, som fragmenter af cirkulære og cykliske processer, hvor min aka-

demiske og processuelle refleksion er med til at kvalificere og forberede næste cyklus (Alrø & Trads, 2008, s. 117). 

Visualisering af de fem cyklusser, som er tilrettelagt og gennemført, kan ses på næste side:
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Figur 6: Forholdet mellem de respektive workshops (Egen udarbejdelse)

Indledende fase Opdagelsesfasen

Drømmefasen Designfasen

Skæbnefasen/evaluering
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5.2 Intern proceskonsulent 

I AI-processen finder jeg det væsentligt at fremhæve de forskellige personers roller, som indgår i forandringsproces-

sen, da deltagernes rolle har en væsentlig betydning for udfaldet af forandringsprocessen. Den overordnede rolle i 

indeværende samarbejde er, at vi alle er medarbejdere i samme organisation, men i forskellige afdelinger. 

I AI-processen indtager jeg en proceskonsultativ rolle gennem alle faserne, da det er dén konsulentrolle, som jeg 

vurderer er passende til Appreciative Inquiry, fordi AI lægger op til aktionsforskning, hvor deltagerne er medfor-

skere. Fænomenet proceskonsulent er udviklet af Edgar Schein’s tidligere erfaringer fra sit eget konsultative arbejde, 

hvor han primært foretog organisations- og ledelsesudviklinger i samarbejde med T-grupper (Schein, 1999; 2010). 

Schein betegner rollen som proceskonsulent som værende at: ”[…] skabe en relation med klienten på en måde, 

der sætter klienten i stand til at opfange og forstå de processer og begivenheder, der opstår i klientens interne og 

eksterne miljø med det formål, at situationen kan forbedres ud fra klientens definition” (Schein, 1999, s. 20). Endvi-

dere er én af konsulentens væsentligste opgaver at undgå forudantagelser, men snarere skabe en situation eller et 

lærende rum, hvor deltagerne begynder at opnå status og dermed udvikle tillid (Schein, 2010, s. 98). Dette er med 

til at skabe relationer mellem proceskonsulenten og deltagerne, hvor konsulenten agerer tovholder uden at tvinge 

deltageren til noget (Schein, 1999, s. 17-21).

I AI-processen har jeg stræbet efter at være tro mod min rolle som intern proceskonsulent, hvor jeg i processen 

udelukkende tog udgangspunkt i deltagernes egne ytringer og definitioner. Med det for øje var det min opgave at 

holde processen kørende frem for at komme med konkluderende ekspertråd. Med andre ord har jeg forsøgt ikke ’at 

lægge ord i munden’ på deltagerne, hvilket er en udfordrende opgave som intern proceskonsulent, hvilket generelt 

skyldes min relation og viden om konteksten.

Grundet min ansættelse i organisationen må min rolle i aktionsforskningsprojektet ligeledes anses som værende 

insider-aktionsforsker. Coghlan og Brannick (2014c) beskriver rollen som insider-aktionsforsker som værende en 

udfordrende rolle, hvor forskeren konstant skal overveje forskellige etiske spilleregler. Nogle af vigtigste etiske over-

vejelser i min rolle som insider-aktionsforsker er min præsupposition og min dualitet (forsker og ansat). Præsupposi-

tion har indflydelse på forskerens forståelse af feltet, da forskeren vil have en fordelagtig position med en del vær-

difuld viden om organisationen uformelle og kulturelle aspekter samt dets medlemmer. Dog skal forskeren have in 

mente, at denne viden ikke bliver misbrugt, da dette kan påvirke forandringsprocessen og relationen til deltagerne 

i en negativ retning. Forskeren kan allerede være forudindtagede i forhold til, hvad deltagerne svarer, hvorfor for-

skeren skal være opmærksom på ikke at blotte sine holdninger eller personlige svar på spørgsmålene (Coghlan & 

Brannick, 2014c, s. 133-136). I praksis indtog jeg en ydmyg position i de respektive workshops, hvor jeg udelukkende 

stillede spørgsmål og interagerede omkring det, dialogen handlede om uden at stille kritiske og negative spørgsmål, 

da jeg efter endt workshop stadig er deres kollega og vice versa. Hermed har jeg stræbet efter at overholde de 

gængse etiske retningslinjer i måden, hvorpå jeg har adspurgt deltagerne, idet jeg bestræbte mig på at være lyt-

tende, anerkendende og empatisk over for deltagerne (Tanggaard & Brinkmann, 2010, s. 29-38).
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Udover præsupposition skal jeg også acceptere en vis grad af dualitet, hvilket har indflydelse på medarbejdernes 

måde at kommunikere med forskeren på under organisationsudviklingen, da deltagerne kan have svært ved at 

skelne mellem forskeren og kollegaen. Med andre ord er distancen mellem forskeren og feltet reduceret. Når der 

gennemføres aktionsforskningsprojekter i egen organisation, kan der være allerede eksisterende alliancer og ven-

skaber mellem forskeren og deltagerne, hvilket både kan have et fordelagtigt aspekt i processen såsom åbenhed 

og ærlighed, men også være med til at begrænse omfanget af deltagelse (Coghlan & Brannick, 2014c, s. 136-142). 

På baggrund af ovenstående aspekter kan der ikke være nogen tvivl om, at der i arbejdet med aktionsforskning, som 

al anden kvalitativ forskning, er spækket med etiske overvejelser og udfordringer, som er essentielle, at forskeren 

forholder sig til (Brinkmann, 2010). Disse overvejelser kan for eksempel være, hvordan der arbejdes ud fra et fælles 

samtykke, samt hvordan man kan have fortrolighed i det forhold, der er mellem undertegnede som forsker og 

feltets deltagere. Dette søgte jeg at efterleve ved at præsentere deltagerne for en skriftlig samtykkeerklæring, hvor 

der var nedskrevet i hvilket øjemed, at lydoptagelserne og fotografierne skulle anvendes (Bilag 2.2).

I forlængelse af de etiske spilleregler der er som insider-aktionsforsker, kan min rolle i AI-processen anskues som 

værende en intern konsulent. I rollen som intern konsulent er man ”[…] involveret i organisationens hierarki og poli-

tikker” (Nielsen, 2006, s. 143-145). Ved at indtage denne rolle accepterer jeg disse aspekter. Jeg anvender forskel-

lige konsultative greb for at neutralisere dette ved at indbyde til demokratiske dialoger og processer. I forandring-

sprocessen er alle deltagerne i workshoppen positioneret i et højere hierarkisk niveau end undertegnede. Så vidt 

muligt neutraliserede jeg dette ved at stille spørgsmål til deres udsagn og primært var tovholder i AI-processen frem 

for at indtage en ekspertrolle, hvilket jeg tildelte dem i første workshop. Denne opgave kræver både tålmodighed 

og åbenhed. Hvis jeg var ekstern konsulent i AI-processen, havde jeg hjemmel til at foretage nogle mere kritiske 

spørgsmål. Grundet eksterne konsulenters arbejde er mere frit, da de ingen aktier har i den undersøgte praksis eller 

problemstilling (Nielsen, 2006, s. 143).

5.3 Domæneeksperter 

Udover undertegnedes rolle som intern proceskonsulent og insider-aktionsforsker har jeg valgt at invitere nogle kol-

legaer til at deltage i de fem workshops, som er struktureret ud fra 4D-modellen, da deres indsigter og perspektiver 

er med til skabe forståelse af specialets anliggende.

Projektets aktionsforskningsgruppe bestod af 10 potentielle deltagere fra Trænregimentets forskellige afdelinger, 

hvor ambitionen var at danne én homogen arbejdsgruppe, hvor de samme fire eller fem deltagere deltog i de 

gennemførte workshops. Dette blev en praktisk udfordring, fordi der d. 28. januar 2018 blev præsenteret et nyt 

’Forsvarsforlig 2018-2023’ af Forsvarsministeriet (2018). Dette medførte, at flere af deltagernes fremtid var usikker, 

hvad angår deres fysiske arbejdsplacering, idet flere enheder og stillinger skulle decentraliseres. Derfor giver neden-

stående tabel en oversigt over potentielle domæneeksperter i AI-processen. Deltagernes navne er anonymiseret, da 
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min undersøgelse er kritisk over for organisationen. Rang og funktion er i specialet autentisk, da disse skal være med 

til at positionere de forskellige deltageres hierarki. I AI-processen har der været deltagere fra følgende afdelinger 

under Trænregimentet: Staben, 1. Logistikbataljon, 2. Logistikbataljon og Militærpolitiet (jf. afsnit 1.3).

Rang og navn Funktion
Kaptajn A Sagsbehandler

Overkonstabel B Kommunikationsmedarbejder

Seniorsergent C Sagsbehandler

Oversergent D Mellemleder

Seniorsergent E Uddannelsesbefalingsmand

Korporal F Forsyningsmedarbejder

Seniorsergent G Uddannelsesbefalingsmand

Oversergent H Uddannelsesbefalingsmand

Seniorsergent I Sagsbehandler

Overkonstabel J Sagsbehandler

Major K Chef

Figur 7: Oversigt over potentielle domæneeksperter (Egen udarbejdelse) 

Rang og hierarki er som tidligere nævnt en væsentlig del af Forsvarets organisationsstuktur og ikke mindst identitet. 

Da jeg undersøger, hvordan Forsvarets kompleksitet har indflydelse på AI som metodisk ramme, præsenteres og 

visualiseres de forskellige domæneeksperters rang for at eksplicitere deres organisatoriske magt.

Figur 8: Oversigt over grader i AI-processen (Forsvaret, 2018c)
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Valget af disse deltagere er taget på baggrund af deres organisatoriske placering og anciennitet ved Trænregimentet, 

altså deltagere med flere års erfaringer inden for den interne kommunikation, som er omdrejningspunktet for AI-

processen. Hermed kan de bidrage med indsigt og viden i procesforløbet. Til de fem workshops tildeler jeg kolle-

gaerne en ekspertrolle, hvilket også blev ekspliciteret ved den første workshop. For at skabe en teoretisk forståelse 

af deltagernes rolle i procesforløbet har jeg ladet mig inspirere af participatory design, som opererer med begrebet 

domæneekspert. Domæneeksperter er medlemmer af domænet, som har indsigt i organisationen, hvorfor de ved, 

hvad organisationen og dets medlemmer har behov for (Simonsen & Robertsen, 2013, s. 8), hvilket er dét prædikat, 

deltagerne tildeles i aktionsforskningsforløbet. Tanken bag dette var at anerkende deres rolle i organisationen, hvor 

jeg personligt mener, at ekspert er mere anerkendende end medforsker, som aktionsforskning oprindeligt lægger op 

til – især inden for en kontekst som Forsvarets, hvor der skelnes meget mellem operativ og civil. Her vil betegnelsen 

medforskere være for akademisk, hvorfor ekspert er mere passende i denne kontekst (Bilag 4.2).

Samarbejdet med domæneeksperterne har foregået fra de indledende møder til selve AI-processen, som afsluttede 

med evalueringen som den sidste aktivitet i procesforløbet. De forskellige deltagere bidrog med forskellige perspek-

tiver og indsigter i processen på baggrund af deres position og perspektiver til casen. Udover domæneeksperterne 

i AI-processen deltog major K i evalueringen og resultatet heraf. Han deltog først i denne aktivitet, da Coghlan & 

Brannick anbefaler, at ledelsen eller sponsorer ikke deltager i processen, da de kan påvirke deltagerenes lyst til at 

deltage. Dette kan samtidigt være forstyrrende i forhold til aktionsforskningsarbejdets prioriteringer, som kan stride 

mod ledelsens interesse. Sponsorer er den person eller den del af organisationen, som har givet tilladelse til, at 

den interne forsker og deltagerne kan indgå i et aktionsforskningsprojekt (Coghlan & Brannick, 2014b, s. 151-153). I 

praksis inviterede jeg major K med til evalueringen, da han som repræsentant for ledelsen og aktionsforskningspro-

jekts sponsorer skulle ajourføres med udbyttet af projektet. Udover dette ønskede ledelsen en officiel afrapporter-

ing af aktionsforskningsprojektet, hvor der skulle lægges vægt på de konkrete løsningsforslag, som vi i processen har 

formuleret og minimal fokus på projektets metodiske og teoretiske forankring (Bilag 2.3).
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6.APPRECIATIVE INQUIRY I  KOMPLEK S 
ORGANISATORISK KONTEK S T 

Indeværende afsnit lægger op til en deskriptiv beskrivelse af, hvordan jeg i praksis afholdt de fem workshops. Disse 

tog teoretisk, metodisk og praktisk udgangspunkt i aktionsforskningsmetoden AI. Intentionen med kapitlet er at 

give læserne et overblik over orkesteringen af de forskellige workshops1. Herefter følger en deduktiv analyse af den 

kodede data fra hver workshop (jf. afsnit 4.4), hvor metodens potentiale og udfordringer undersøges i komplekse 

organisatoriske kontekster. Efter hver analyse beskriver jeg mine akademiske efterrefleksioner af hver fase med 

henblik på at forberede de efterfølgende workshops. 

Som beskrevet i kapitel 1 har jeg forinden de fem workshops valgt, at fokus vil være at udforske potentialet og ud-

fordringer ved anvendelse af AI som metodisk ramme. Jeg har ladet mig styre af den deduktive tilgang til analysen, 

hvor teorien og metoden er med til at styre mine analyser og fortolkninger. Mit videnskabsteoretisk blik i form af 

socialkonstruktivismen har ligeledes betydning, idet, specialets erkendelsesteoretisk ståsted er, at erkendelse kon-

strueres gennem sociale handlinger. I kodningsarbejdet efter de respektive workshops har jeg taget udgangspunkt i 

de teoretiske og metodiske antagelser ved AI.

Forinden alt dette vil jeg præsentere jer for den organisatoriske case, som jeg har fået til opgave af løse af major K. 

Denne vil være omdrejningspunkt for procesforløbet. 

6.1 Casebeskrivelse

For at belyse specialets anliggende tager jeg udgangspunkt i en autentisk problemstilling ved Trænregimentet. Som 

tidligere beskrevet anser Forsvaret sig selv som værende en kompleks organisation (jf. afsnit 1.3), hvor der er stor 

variation af arbejdsopgaver og professioner, hvorfor Trænregimentet vil være konteksten for organisationsudviklin-

gen, som jeg ønsker at udforske. Den organisationsudvikling, som Trænregimentet har ønsket at få belyst samt 

tilladt mig at undersøge og gennemføre, er den interne kommunikation ved regimentet. Selve casen udspringer 

ud fra ét reelt problem, som Staben har fået til opgave at løse, hvorfor de fra deres perspektiv anser denne spe-

cialeafhandling og den dertilhørende afrapportering af AI-processen som et ’pilotprojekt’ for Stabens kommende 

arbejdsopgave. 

Trænregimentets interne kommunikation er forankret i linjekommunikation grundet deres organisationsstruktur 

(Forsvarskommandoen, 2014, s. 12). Den linjekommunikative tilgang til den interne kommunikation er det, der står 

tydeligst i rapporten ’Forsvarets Kommunikationsstrategi 2014-2017’, som alle Forsvarets enheder er underlagt. I 

kommunikationsstrategien formuleres Forsvarets linjekommunikation således: ”Linjekommunikation er afgørende 

for, at vores interne kommunikation når ud til medarbejderne, hvor de er. Linjekommunikationen er særligt afgørende 

i lyset af Forsvarets geografiske spredning og mangeartede opgaver. Ledelseskommunikationen skal derfor være 

2)  Detaljeret indblik i de respektive workshops indsigter og resultater i forbindelse med casen – henvises der til bilag 2.3.  
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klar, kompetent, rettidig og dialogorienteret” (Forsvarskommandoen, 2014, s. 13). Selvom Forsvaret er den øverste 

militære instans i Danmark, befaler de, at linjekommunikation er måden at kommunikere på i organisationen. End-

videre antyder Forsvarskommandoen, at den interne kommunikation skal være rettidigt, hvilket modstrider konklu-

sionerne fra én rapport af Værnsfælles Forsvarskommando (VFK), som er lavet i samarbejde med Megafon:

• 37 % af de adspurgte er utilfredse/meget utilfredse med den interne kommunikation

• 43 % af de adspurgte synes, at den nødvendige kommunikation er for lang tid om at nå frem til dem 

• 40 % af de adspurgte mener, at den nødvendige kommunikation kommer forsent

(Værnsfælles Forsvarskommando, 2016).

Resultaterne fra denne rapport har skabt en del spørgsmål ved Trænregimentets ledelse og har gjort det nødvendigt 

for Trænregimentet og major K at få situationen undersøgt og finde ud af, hvordan situationen udspillede sig ved 

regimentet, da rapporten er genereret på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse i hele Forsvaret. Herved indtog 

major K allerede en problemfokuserede tilgang til processen, da han søgte svar og indsigter om fortidens mangler. 

Dette havde jeg in mente, da jeg inviterede majoren til at deltage i evalueringen, hvilke antageligvis vil påvirke hans 

perception af AI-processen (Bilag 4.1). Denne case, som er beskrevet og præsenteret, vil danne grobund, for den 

kommende aktionsforskningsproces, hvor den teoretiske og metodiske ramme er AI og 4D-modellen.

For at skærpe fokus på de enkelte workshops, gennemgås 4D-modellen over fem workshops i perioden fra d. 23. 

marts 2018 til d. 2. maj 2018 – altså næsten 1.5 måned. Jeg vurdererede, at dette skabte plads og tid til, at dialogen 

kunne udfoldes og give deltagerne plads til spørgsmål omkring metoden, da denne teori er uvant for deltagerne og 

dermed krævede tilvænning. Ydermere gav dette også plads til fleksibilitet, da der kan være organisatoriske eller 

logistiske årsager, der gjorde, at workshoppen skulle justeres.  
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6.2 Workshop 1 - Indledende fase  

Formålet med 4D-modellens første workshop, som blev afholdt fredag d. 23. marts 2018 kl. 13.00-15.00, er in-

dledningsvis at få skabt et anerkendende og kreativt rum (Mejlvig, 2014, s. 220-221), hvor domæneeksperterne fik 

mulighed for at udfolde deres synspunkter. Endvidere skulle vi i fælleskab formulere affirmativ topic choice, som 

på dansk oversættes som bekræftende tematisering, hvilket anses som værende det tema, som skal være fokus i 

organisationsudviklingen (jf. afsnit 3.6.1). 

Workshoppen startede indledningsvis med, at vi alle in plenum præsenterede os selv, uden brug af rang eller ti-

tler, hvor intentionen var at skabe lige vilkår for de forskellige deltagere. Til workshoppen var det essentielt at 

introducere formålet med processen, hvorfor casens resultater om den interne kommunikation ved Forsvaret blev 

præsenteret for at skabe et fælles udgangspunkt for processen (jf. afsnit 6.1). Herefter præsenterede jeg teorien og 

antagelserne bag AI for deltagerne ved hjælp af PowerPoint, hvor deltagerne efterfølgende kunne stille spørgsmål 

til teorien (Bilag 5.1).

Bilag 5.1: PowerPoint-præsentation

For at få slå tonen an gennemgik vi de anerkendende spørgsmål in plenum, da flere deltagere havde udfordringer 

med at forstå spørgsmålenes art. Da alle deltagerne tilkendegav, at de forstod spørgsmålene, begyndte aktiviteterne. 

Endvidere var det essentielt at skabe et fælles sprog i rummet, hvilket blev skabt via en fælles dialog mellem under-

tegnede som facilitator og domæneeksperterne. Jeg deltog i aktiviteterne ved at stille spørgsmål, når dialogen var 

ved at dø hen, hvilket blev gjort for at mindske distancen, da der var risiko for dette, hvis jeg udelukkende observere-

de dialogen. Herved indtog jeg rollen som proceskonsulent, hvor jeg primært agerede tovholer (jf. afsnit 5.2).

Dernæst interviewede domæneeksperterne hinanden, hvilket metodisk tog udgangspunkt i det anerkendende in-

terview, som går ud på at interviewe hinanden om successer og situationer i ens arbejdsliv, der virkelige lykkes 

(Høier et al., 2011a, s. 94-96). I det anerkendende interview tog de udgangspunkt i de to spørgsmål, som vi havde 

gennemgået in plenum fra forrige aktivitet.
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På baggrund af interviewene skulle domæneeksperterne skrive et tema på en post-it og placere den på planchen 

(Bilag 6.1), hvorefter skulle de fortælle og udfolde deres tanker om temaet. Herved fik de alle fik en stemme i rum-

met. Efterfølgende brainstormede vi i fælleskab, hvilket havde til formål at få inddraget alle deltagerne i processen 

(Høier et al., 2011a, s. 195-196), hvor jeg som tovholder spurgte ind til tematikkerne. Brainstormen tilføjede energi 

og fælleskab ved at anerkende de forskellige domæneeksperters fortællinger om de respektive tematikker. På bag-

grund af denne aktivitet fik vi kollaborativt og demokratisk formuleret det bekræftende tema: ’Relationel kommuni-

kation – som skaber mening’, hvilket skal være omdrejningspunktet for de efterfølgende fire workshops. 

Aktivitet Beskrivelse Tidspunkt
Rammesætning Præsentation og gennemgang af casen samt 

introduktionen til metoden Appreciative Inquiry. 
13:00-13:35

Fælles sprog Skabe et fælles anerkendende sprog. 13:35-14:05

Anerkendende 
interview

Domæneeksperterne interviewede hinanden, 
hvor de tog udgangspunkt i de to spørgsmål
(PowerPoint).

14:05-14:40

Brainstorm Brainstorm som ledte til tematiseringen: 
’Relationel kommunikation – som skaber mening’.

14:40-14:55

Opsamling Afslutning og spørgsmål. 14:55-15:00

Figur 9: Oversigt over den indledende fase (Egen udarbejdelse)

6.2.1 Analyse og fortolkning af den indledende fase

I indeværende afsnit vil jeg analysere og fortolke den kodede data, der er genereret på baggrund af denne work-

shop. Formålet med analysen er at frembringe evidens for potentialet og udfordringer ved brug af AI som metodisk 

ramme for organisationsudvikling i en kompleks organisatorisk kontekst. 

Igennem hele workshoppen havde deltagerne svært ved at fralægge sig den traditionelle måde at tænke forandring-

sproces og organisationsudvikling på, idet de meget ofte fokuserede på den negative fortid frem for den positive 

fremtid (Bilag 4.2). Trods denne tendens til at fokusere på det negative i form af fejl og mangler, var deltagerne 

gode til at arbejde anerkendende i form af lytning, hvor de tydeligt gjorde brug af relationel og gensidige lytning. 

Eksempel på dette i den indledende workshop var, da oversergent D tilkendegav det, som seniorsergent G sagde i 

forbindelse med det relationelle arbejde ved regimentet: ”Alle dem, jeg kendte i bladet, har jeg lyst til at læse om, 

det peger også på, at det er bygget på relationer, og det er relationen, der gør os interesseret i det, der står der i (in-

ternt medlemsblad red.)” (Bilag 3.1, 00:14:34-00:14:46). Hertil svarede oversergent D: ”Og så er vi tilbage til måden, 

hvorpå vi får løst mange af vores opgaver, det er igennem relationer, og så må vi også kunne gøre mere for at ud-

bygge dem, så vi bliver lidt bedre til det” (Bilag 3.1, 00:14:46–00:14:56). Dette er ét af flere eksempler på anerkend-

ende lytning, hvor deltagerne anerkendte hinanden ved at spejle hinandens ytringer. Her opnåede seniorsergent G 

en form for anerkendelse ved at høre, at oversergent D oprigtigt lytter til hans ytringer.
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Oversergent D’s ytring var den, som fik dialogen orienterede interne relationer på deres arbejdsplads. Selvom han 

havde en del taleture, og fik undertegnede og domæneeksperterne til at fokusere på den relationelle kommuni-

kation i workshoppen, var det absolut seniorsergent G, som var workshoppens uformelle leder (jf. afsnit 3.5.4). 

Dette kom allerede tilkende efter min præsentation af casen og teorien bag AI, hvor seniorsergent G melder sig på 

banen, hvor han kommenterer: “Ikke fordi jeg vil bombe din måde at arbejde på tilbage til stenalderen, men det 

kunne være, at vi skulle tage det sådan frit hen over bordet til at starte med, så vi ligesom bliver sporet ind” (Bilag 

3.1, 00:09:28–00:09:36). Denne kommentar fik alle de andre deltagere til at indordne sig hans tanker omkring 

strukturen for workshoppen, hvilket var gennemgående for denne workshop. Dette resulterede også i, at han fik 

det sidste ord i forbindelse med formulering af den bekræftende tematisering, hvor han insisterede på, at det skulle 

hedde: ’Relationel kommunikation – som skaber mening’. Da det var den eneste måde, hvorpå han kunne se sig i 

processen og som et videre springbræt til de kommende workshops. 

Bilag 6.1: Workshop 1 - Indledende fase

Igennem hele workshoppen havde de forskellige domæneeksperter flere anekdoter og fortællinger fra deres tje-

neste ved Trænregimentet. De fleste fortællinger var dog orienteret det negative og var kritiske omkring organisa-

tionen. En af de historier, hvor negativteten og det kritiske slog igennem, var, da overkonstabel B sammenlignede 

relationel kommunikation med linjekommunikation ved Forsvaret: ”[…] så var vi ligesom enige om, at det fungerede 

sgu egentligt meget godt, vi have en god snak med hinanden nede i bataljonen, folk trak ligesom på samme ham-

mel, og vi var enige om, at det var den vej vi skulle, og der var altid hjælp at hente. Men jeg syntes at, når man 

begynder at kigge opad, på især linjekommunikation oppefra, så er der plads til forbedring” (Bilag 3.2, 00:15:22-

00:15:44). Dette var et tydeligt bevis på, at der bag den positive historie, som overkonstabel B fortalte om, gem-

mer sig en negativ historie, hvilket også Fineman (2006) argumenterede for (jf. afsnit 1.5). Denne negative historie 

er forankret i den måde, hvorpå der kommunikeres ved Trænregimentet, som er del af den kompleksitet, som er 

iboende i organisationen. Dette argumenterede domæneeksperterne for, var med til at udfordre muligheden for at 

arbejde anerkendende og stille spørgsmål in plenum. Her erfarede oversergent D: ”Hvor mange vil stille spørgsmål 

i et forum, hvor der sidder 70 officerer, mellemleder og konstabler, og så sidder der en ung konstabel nede i hjørnet 
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med en eller anden tvivl, vil han så stikke en hånd i vejret og gøre sig selv lidt til grin, hvis han ikke har forstået kon-

teksten. Det tror jeg ikke på, at han gør” (Bilag 3.1, 00:27:10-00:27:22). Et andet eksempel på at organisationens 

hierarki er med til at afholde folk til at deltage ligeværdigt i dialogen er: ”Jeg har også siddet til en del møder, hvor 

man bare sidder og sludrer, men så snart RC (regimentschefen red.) kommer ind af døren, så bliver der helt stille, og 

jeg tror, og det er måske forudindtaget, at officererne, der stadig er i karrieren, de er ikke interesseret i at hænge RC 

ud” (Bilag 3.1, 00:30:25-00:30:42). Seniorsergent G fortæller, at respekten til regimentschefen kan være med til at 

forhindre udfoldelsen af anerkendelse, men det accepteres grundet organisationsstrukturen og Forsvarets kultur. 

Hermed havde det positive princip en udfordrende eksistens i processen, da organisationens ledelse er med til at 

skabe disse udfordringer. Endvidere havde frihederne og den dialogiske magt blandt deltagerne udfordringer med 

at blive frigjort, da den hierarkiske magt forhindre dette for workshoppen. 

Grundet den store respekt og tildeles ydmyghed for regimentschefen, har domæneeksperterne en tendens til at 

have en socialrealistisk tilgang til organisationen og deres position heri (jf. afsnit 3.4.1). Som tidligere nævnt ytrere-

de flere af domæneeksperterne en kritik af den måde, organisationen er struktureret og bliver ledet på. Trods 

dette har de lært at indordne sig, hvor Seniorsergent G kommenterede: ”jeg ved også godt, at det tager flere år 

at få ført nogle af tingene ud i livet, fordi de har lavet aftaler, alting i denne verden foregår i rammeaftaler” (Bilag 

3.1, 00:39:15-00:39:23). Hermed erkender han, at Forsvaret, herunder Trænregimentet arbejder inden for nogle 

bureaukratiske rammeaftaler, hvorfor organisationsudvikling tager længere tid end ønsket og nogle gange forventet 

(Bilag 4.2). Denne kommentar var oversergent D enig i, hvortil han uddybede på en kritisk og socialrealistisk måde: 

”[…] men det her system kan simpelthen ikke håndtere et eller andet sted i dag, netop fordi der er de aftaler, der skal 

igennem 40 mennesker før det reelt havner ham over i FMI (Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse red.), 

der har ansvaret" (Bilag 3.1, 00:40:00-00:40:09). Hertil konkluderede seniorsergent G: ”Der er sket en eller anden 

form for distancering, og det er der, vi skal have nærheden tilbage igen. Nærheden lå jo der dengang, nu skal man 

jo passe på, for alting er i forandring og vi skal acceptere det nye, og at det aldrig bliver sådan her igen” (Bilag 3.1, 

00:40:11-00:40:25). I følgende citater var der også en snært af en socialkonstruktionistisk tankegang (jf. afsnit 3.4.1) 

idet han ytrede, at de skal have nærheden tilbage igen, hvilket Peter Lang (jf. kapitel 1) omtaler som værende en 

frustreret drøm. 
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Som opsummering og for overblikkets skyld samles AI’s potentialer og udfordringer i forbindelse med den indle-

dende fase:

Indledende fase
Potentiale Udfordringer

Domæneekspternes evne til at være 

anerkendende, relationel/gensidig lytning 

og engagement

Organisationens hierarki og 

linjekommunikation

Drømmen om en bedre fremtid Socialrealistisk tankegang

Evner at fokusere på den positive fremtid Stort fokus på fejl og mangler

Figur 10: Potentiale og udfordringer i indledende fase (Egen udarbejdelse)

6.2.2 Refleksion over indledende fase

Som afslutning af hver workshop vil jeg kort præsentere jer for mine tanker og refleksioner omkring den netop 

gennemførte workshop. Dette gøres, da akademiske refleksioner (jf. afsnit 5.1.1) over egne handlinger og erfaringer 

er væsentligt for den efterfølgende proces. Denne refleksion har til formål at forbedre de efterfølgende workshops 

med henblik at opnå større engagement og tilfredsstilledelse blandt deltagerne, men også være tro mod disciplinen 

aktionsforskning.

Op til selve workshoppen havde jeg mange administrative udfordringer i forhold til lokaler og deltagere, men døgnet 

forinden den tiltænkte workshop fik jeg de forskellige aftaler i hus. Workshoppen var fredag eftermiddag, hvor jeg 

på forhånd fik skabt rammerne, der gjorde det muligt for en kollektiv udfoldelse, hvor slik, sodavand, kaffe og frugt 

var klar til deltagerne. De kom til workshoppen uden nogen reel viden om, hvad de gik indtil, uden at de skulle være 

med til at co-create fremtidens interne kommunikation (Bilag 2.1). 

Mit klare indtryk fra workshoppen var, at det negative syn og domæneeksperternes meget socialrealistiske måde 

at kommunikere på skal minimeres og forandres til det positive i de kommende workshops. Det har jeg til hensigt 

at gøre ved at korrigere deltagerne, når de begynder at orientere sig den negative fortid. Dette stræber jeg at gøre 

på en etisk og anerkendende måde. Da jeg vurderer, at der er risici for, at de positive fremtidsfortællinger, hvis de 

negative fortællinger forankres i AI-processen, ikke har mulighed for at blive udfoldet (Bilag 4.2).
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6.3 Workshop 2 - Opdagelsesfasen 

Den anden workshop, som er 4D-modellens første fase, blev afholdt onsdag d. 12. april 2018 kl. 10.00-12.00. 

Formålet i fasen var at finde ud, hvad deltagerne gjorde (adfærd) og følte (betydningsfulde idéer) i forhold til bekræf-

tende tematisering (jf. afsnit 3.6.2). 

Workshoppen startede med at byde nye deltagere velkommen, hvor vi gennemgik hovedpointerne fra forrige work-

shop (jf. afsnit 6.2). Derefter forklarede jeg kort den anerkendende tilgang til organisationsudvikling for seniorser-

gent I, som deltog i overkonstabel J’s fravær. Herefter brugte vi 30 minutter på at få redefineret det bekræftende 

tematisering, som fik beskrivelsen: ’Menneskelig relationel kommunikation – som skaber mening’. Grunden til rede-

fineringen var, at de tre domæneeksperter fra forrige workshop påpegede, at det var nødvendigt med en konkreti-

sering af, hvilken type relationel kommunikation, vi taler om. Via anerkendende dialog udledte vi in plenum, at der 

findes tre typer af relationer i Forsvaret. Den organisatoriske relation, som primært er relationen til Forsvarsminis-

teriets styrelser. Den kollegiale relation, som er den tvungne relation til ens chefer og kollegaer ved de forskellige en-

heder og slutteligt den menneskelig relation, som er relationen, der primært er skabt på grund af fælles udsendelse, 

fælles værdier for organisationen eller venskab. Da domæneeksperterne var enige om, at det var den menneskelige 

relation, som allerede fungerede, aftalte, vi at arbejde videre med denne definition (Bilag 4.3). 

Herefter skulle deltagerne individuelt besvare workshoppens tre spørgsmål. Dette blev gennemført gennem aktiv-

iteten ’visk tavlen ren’, som frigør anerkendelse ved, at deltagerne anerkender de idéer, de andre deltagere ytrer, da 

vi perciperer virkeligheden på forskellige måder (Høier et al., 2011b, s. 191-193).

Da deltagerne tilkendegav, at de var færdige med aktiviteten 'visk tavlen ren', og de havde besvarede spørgsmålene, 

fremlagde hver deltager, deres besvarelser, som var funderet i deres personlige narrativer, hvor fokus var på positive 

fortællinger. Efter hver fremlæggelse spurgte domæneeksperterne og jeg ind til de respektive fortællinger – hver 

fortælling udmundede i nogle tematikker, som blev nedskrevet på post-it (Bilag 6.2). Da alle deltagerne havde fortalt 

deres positive historier og disse var omdannet til tematikker, gennemgik vi dem in plenum. Denne dialog result-

erede i tematikker fra opdagelsesfasen, som skulle danne grobund for drømmefasen. Dette blev efterfulgt af en 

afslutning, hvor deltagerne kunne få stillet de sidste spørgsmål.

Bilag 5.2: PowerPoint-præsentation  
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Aktivitet Beskrivelse Tidspunkt
Præsentation og 

opsamling

Præsentation og gennemgang af den første fase: 

Opdagelsesfasen.

10:00-10:15

Dialog in plenum (1) I fælleskab fik vi redefineret tematiseringen til:

’Menneskelige relationel kommunikation – 

som skaber mening’.

10:15-10:45

Visk tavlen ren Deltagerne fik 15 minutter til at sidde alene og 

nedskrive deres besvarelser til workshoppens 

spørgsmål.  

10:45-11:00

Dialog in plenum (2) Hver deltager fremlagde deres besvarelser, hvor 

der blev stillet spørgsmål til dette. Efter hver 

fortælling nedskrev vi det væsentlige på post-its.

11:00-11:50

Opsamling Afslutning og spørgsmål. 11:50-12:00

Figur 11: Oversigt over opdagelsesfasen (Egen udarbejdelse)

6.3.1 Analyse og fortolkning af opdagelsesfasen

Starten af opdagelsesfasen begyndte, hvor den indledende fase sluttede, hvor seniorsergent G, som den uformelle 

leder tog dirigentstokken og mente, at den bekræftende tematisering skulle revideres, idet han ytrede: “[…] at hvis 

vi har en relation til hinanden, så kommunikerer vi noget nemmere om alting. Vi er mere villige til at gå ind og blive 

en del af kommunikationen, fordi vi har en relation til hinanden […] og at jeg ikke skal igennem en eller anden fast 

procedure” (Bilag 3.3, 00:00:10-00:00:27). Han udledte, at den interne kommunikation ved regimentet kan effek-

tiviseres gennem menneskelige relationer, hvilket blev tilkendegivet af overkonstabel B, som formulerede videre på 

seniorsergent G ytring: ”Så ved G at, hvis det er en eller anden tilfældig nisse, der ringer, så er G lidt tilbageholdende, 

men kender G personen og stoler på ham, vil han gerne låne sin bil ud til ham. Fordi vi har nogle klare ressourcer, vi 

tager ejerskab på tingene og er pligtopfyldende, derfor er vi som udgangspunkt lidt tilbageholdende med at dele ud 

af vores ting” (Bilag 3.3, 00:05:45-00:06:05). Han satte den bekræftende tematisering ind i en kompleks organisa-

torisk kontekst, hvor han kritiserede den mentalitet, som organisationen har skabt blandt deltagerne. Dette er ek-

sempel på, at Forsvaret er med til at forhindre organisationsmedlemmerne i at stræbe efter de kollektive og positive 

billede som den heliotropiske-hypotese antyder. Endvidere har organisationens kultur indirekte indflydelse på, at 

pygmalion-effekten havde svært ved at udfolde sit potentiale, da deltagernes forventning og forhåbning om mulige 

forandringer i fremtiden på baggrund af AI-processen er tilbageholdt.  

Mængden af positive historier begyndte at ændre kurs i indeværende workshop, da de tre deltagere fra første work-

shop begyndte at tænke i anerkendende karakter. Eksempler på dette i workshoppen var, da oversergent D argu-

menterede for, at kommunikationen fungerer bedre ved internationale operationer uden at kritisere andre former 

for kommunikation: ”Det jeg har taget med er faktisk noget erfaring […] men nu står der som sagt en af de største 
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succeser, men jeg syntes som sagt, at der er mange af dem, som ligger nogenlunde på samme niveau, fordi jeg synes 

INTOPS (Internationale Operationer red.) fungere meget godt, når man er afsted” (Bilag 3.3, 01:02:37-01:02:49). 

Hermed drog D paralleller til en af de eksisterende positive historier og vurderede, at denne kunne anvendes med 

henblik på at forbedre den interne kommunikation ved regimentet. Denne antagelse tilkendegav størstedelen af for-

samlingen, hvor de både gjorde brug af relationel og gensidig lytning, hvilket igangsatte en positiv dialog, hvor gamle 

og måske forglemte minder om deres udsendelser blev frigjort, hvilket skabte megen anerkendelse, som førte til, at 

energiniveauet i workshoppen steg (Bilag 4.3). Dialogen var meget dominerende i workshoppen, men også meget 

vigtig for deltagernes frigørelse og engagement. Alle de seks friheder (jf. afsnit 3.5) blev frigjort, da relationerne i 

rummet blev styrket grundet en fælles drøm og enighed om at implementere kommunikationsformen fra Interna-

tionale Operationer. Endvidere var alle deltagere i rummet aktive i dialogen, hvor følelsen af at bidrage og at blive 

hørt var stor, trods hierarkiske forskelle, hvilket var med til at skabe nogle socialkonstruktionistiske tanker – primært 

ved de tre deltagere, som også deltog i første workshops. Dette var hermed evidens for, at det samtidige princip har 

størst potentiale ved deltagere, som deltager i flest faser af AI-processen (jf. afsnit 3.3.2).

Bilag 6.2: Workshop 2 - Opdagelsesfasen

 

Trods frigørelse af store mængder frihed og dermed magt, florerer de negative historier stadig i relativt stort om-

fang, hvor deltagerne stadig har en socialrealistisk forståelse om deres position i organisationen, hvor deltagerne 

har indordnet sig og accepteret denne. Denne accept er ikke umiddelbart foretaget uden bekostninger, hvor sen-

iorsergent G frustreret ytrede: ”Det handler jo også om de der systemer, vi forsøger at presse ind, for at skabe et 

eller andet form for overblik […]. Det bruger vi meget energi på her i fredstiden. Når man er ude i de der missioner så 

stopper man, for der hjælper det ikke noget, at bilen først virker i morgen” (Bilag 3.3, 01:06:40-01:07:00). Han indik-

erede, at Forsvarets nye organisationskultur medfører, at medarbejderne fokuserer på administrative opgaver frem 

for Forsvarets reelle kerneopgave – at forsvare Danmarks suverænitet. I forlængelse heraf er den nye deltager sen-

iorsergent I meget socialrealistisk i sin tankegang, idet han stillede en del kritiske spørgsmål i dialogen og kom med 

flere ytringer. Han understregede, at Forsvaret ingen reel indflydelse har på, hvordan organisationen skal fremstå: 

”Vi er et land, hvor vi har nogle politikere, der har sagt, at vi skal efterleve udbudsregler og dets lige, til trods for at 

vi er en militærmagt” (Bilag 3.3, 01:12:01-01:12:11). Han forstår ikke Forsvarets manglende indflydelse, hvorfor han 
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var kritisk om Danmarks måde at forme organisationen Forsvaret på. Hermed bliver organisationens komplekse kon-

tekst en stopklods for seniorsergent I’s potentielle udvikling og læring, da han mener, at de bureaukratiske faktorer 

har for stor indflydelse. Afslutningsvis sagde seniorsergent I: “Jeg vil rigtig gerne være rigtig positiv og sige ja, men 

problemet er bare, at jeg kan se at, det ikke fungerer på hovedværkstedet eller andre steder” (Bilag 3.3, 01:14:18-

01:14:30). Han tilkendegav på den måde et ønske om at være positiv og socialkonstruktionistisk, men forhindres af 

organisationens kompleksitet.

I forbindelse med deltagernes respektive besvarelser af de anerkendende spørgsmål blev disse besvaret gennem 

positive narrativer, hvilket var med til at skabe gode og anerkendende forudsætninger for dialogerne herom. Eksem-

pler på, at dette skabte læringspotentiale var, at de øvrige domæneeksperter i stedet for stille kritiske spørgsmål og 

komme med konkluderende forslag, begyndte de at orientere sig det anerkendende og ressourcemæssige. Over-

sergent D spurgte sig selv og de andre deltagere: ”Det vi i virkeligheden leder efter er, hvordan vi kan gøre det bedre 

og hvordan det fungerer. For tingene sker bedre, altså sker uden problemer når vi netop har styr på det her, men 

hvad kan vi så gøre for at forbedre det?” (Bilag 3.3, 00:24:20-00:24:35). Qua sit spørgsmål igangsatte han læring og 

udvikling hos de andre deltagere (jf. afsnit 3.3.2). Endvidere forslog seniorsergent G, at B og hans afdeling skal beg-

ynde at fremhæve deres successer: ”Hvis I skal sikre jeres eksistensberettigelse, tror jeg, at I skal italesætte alle de 

succeser I laver” (Bilag 3.4, 00:53:02–00:53:08). Her havde G frigjort så megen magt, at han kom med forslag, som 

sigtede efter anerkendelse, samt en positiv fremtid.

Metoden stræber efter, at fortidens negative historie udelukkes. I stedet fokuseres der på det, som allerede fun-

gerer og eksisterer, da seniorsergent G ytrede en positiv historie fra fortiden, som han mente mangler i organisa-

tionen: ”Før i tiden, så vi det ikke som et job, men mere som en livsstil eller noget, der var det integreret, der var det 

sådan en naturlig del af os. Der er det ligesom med så mange andre ting at når det bliver taget fra os, så bliver vi 

opmærksomme på det” (Bilag 3.3, 01:25:53-01:26:18. Hermed ytrede G, at man først ved, hvad der fungerede, når 

man ikke længere har det. Denne kommentar ligger i spænd med Bright et al. (2011) udlægning af, at der bag hver 

negativ historie gemmer sig en positiv, hvilket ikke må benægtes, da disse kan være meget signifikante og væsentlige 

for både forandringsprocessen og ikke mindst de respektive deltagere.

Som opsummering og for overblikkets skyld samles AI’s potentiale og udfordringer i forbindelse med opdagelses-

fasen:

Opdagelsesfasen
Potentiale Udfordringer

Domæneeksperternes brug af spørgsmål Nye deltagere

Brug af narrativer Socialrealistisk tankegang

Positiv fremtid Frustrationer funderet i organisationen

Figur 12: Potentiale og udfordringer i opdagelsesfasen (Egen udarbejdelse)
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6.3.2 Refleksion over opdagelsesfasen

Overordnet fungerede denne workshop meget bedre end den første, da jeg havde en følelse af, og også kunne iagt-

tage, at deltagerne var begyndt at orientere sig den positive fremtid frem for den negative og mangelfulde fortid. 

Allerede i starten af workshoppen kunne jeg eksplicit iagttage, at det vi havde gennemgået sidste gang havde sat sit 

aftryk ved deltagerne, da de syntes, at den bekræftende tematisering ikke var optimal for det videre arbejde. 

Til workshoppen deltog seniorsergent I, som foretog nogle kritiske betragtninger i forhold til metodens relevans i 

en organisation som Forsvaret. Jeg oplevede, at deltagerne forklarede ham tankerne og idéen bag. Deltagerne tog 

hermed ejerskab for AI-processen, hvilket jeg anser som værende et bevis på, at metoden har en demokratisk og 

kollaborativ tilgang til forandring (Bilag 4.3). 

 

6.4. Workshop 3 - Drømmefasen 

Den tredje workshop, som er 4D-modellens anden fase, blev afholdt mandag d. 16. april 2018 kl. 13.00-15.00, hvor 

deltagerne skal drømme og forestille sig det, der kunne være. Fasen skulle være fri for kritiske vurderinger, da dette 

kunne være med at forhindre deltagerne i at drømme (jf. afsnit 3.6.3).

Workshoppen startede indledningsvis med, at jeg præsenterede domæneeksperterne for workshoppens formål 

og fasens metodiske og praktiske anliggender ved hjælp af PowerPoint (Bilag 5.3), samt en kort opsamling af opd-

agelsesfasen. Redegørelse af AI-processens omdrejningspunkt og gøremål blev præsenteret for den nye deltager, 

oversergent H. For at slå tonen an gennemgik vi de anerkendende spørgsmål in plenum, og for at genanvende den 

vante struktur fra de forrige workshops. Efter konsensus om spørgsmålenes karakter påbegyndte vi første aktivitet. 

Bilag 5.3: PowerPoint-præsentation 

Efter anbefalinger fra Zandee og Cooperrider (2008) indeholdt workshoppen en kreativ aktivitet, hvor jeg valgte at 

gøre brug af aktiviteten 'Jeg har en drøm', hvilket skulle få deltagerne i en stemning, hvor – både realistiske og ure-

alistiske drømme var acceptable. Aktiviteten var med til at styrke de allerede eksisterende relationer i AI-processen, 

da vi ikke ikke-påvirker hinanden gennem sproget. Endvidere var deltagerne med til skabe en forståelse af hinandens 

drømme, hvor deltagerne dermed kunne spejle sig i hinandens fortællinger (Høier et al., 2011b, 149-151). Herefter 
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blev deltagerne spurgt ind til de drømme, der var orienteret det bekræftende tematisering, hvilket nogle deltagere 

havde udfordringer med. For at få domæneeksperterne på rette spor blev tematikkerne fra forrige workshop ind-

draget, hvilket var med til at genoptage AI-processen med henblik på formulering af fremtidens Trænregiment.

Dernæst interviewede domæneeksperterne hinanden ud fra det anerkendende interview (Høier et al., 2011a, s. 

94-96). I interviewet tog de udgangspunkt i de drømme, de havde interagerede om i øvelsen 'Jeg har en drøm', 

hvor de efterfølgende bevægede sig over i besvarelsen af de anerkendende spørgsmål, som blev præsenteret i 

starten. Resultatet af interviewene var forskellige realistiske og organisatoriske drømme, som vi satte i relation til 

den bekræftende tematisering, som dannede springbræt til designfasen. 

Aktivitet Beskrivelse Tidspunkt
Præsentation og 

opsamling

Præsentation og gennemgang af den anden fase: 

Drømmefasen. 

13:00-13:10

Jeg har en drøm Som opvarmningsøvelse til drømmefasen skulle 

deltagerne fortælle om deres drømme; personlige 

og organisatoriske.

13:10-13:30

Anerkendende 
interview

Domæneeksperterne interviewede hinanden, 

hvor de tog udgangspunkt i de to spørgsmål 

(PowerPoint).   

13:30-13:50

Gennemgang in 
plenum

Vi gennemgik interviewene in plenum. Efter hver 

fortælling nedskrev vi det væsentlige på post-its.

13:50-14:10

Afslutning Afslutning og spørgsmål. 14:10-14:30

Figur 13: Oversigt over drømmefasen (Egen udarbejdelse)

6.4.1 Analyse og fortolkning af drømmefasen

I drømmefasen er der så megen energi frigjort, at deltagerne nu var i stand til drømme om en positiv fremtid. Dette 

tilkendegav alle deltagerne i forbindelse med aktiviteten jeg har en drøm, hvilket kom til udtryk i følgende drømme, 

hvor Overkonstabel J drømte om: ”Det kunne være rart, hvis man kunne udføre sit arbejde, og så havde de rette 

redskaber til det” (Bilag 3.5, 00:01:38-00:01:43) og oversergent H: ”Jeg drømmer om at efter forliget, at mit kontor 

og dynamiske team, forbliver samlet” (Bilag 3.5, 00:02:02-00:02:07).

Denne fase var med til at udfordre deltagernes socialrealistiske attitude, da de oprigtigt har drømme og håb om, 

hvordan organisationen kan se ud i fremtiden. Trods dette indeholdt deres drømme også en snert af frustrationer 

og vemod, som organisationens kompleksitet havde været med til at skabe. Hermed ytrede deltagerne frustrationer 

om deres arbejde ved Forsvaret, da drømmene indeholdt kritik af organisationen. Èn af deltagernes frustration lig-

ger i det bureaukratisk aspekt. En anden fokuserer på det nuværende Forsvarsforlig og en helt tredje eftersøgte de 
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rette redskaber. Disse drømme var eksempler på, hvordan friheden til at drømme i fælleskab og frihed til at bidrage 

kan have en negativ effekt på AI’s antagelse om fokusering på det positive. I praksis drømte deltagerne om en positiv 

fremtid, men fik de negative historier indlejret i deres drømme.

Bilag 6.3: Workshop 3 - Drømmefasen

Drømmene og den efterfølgende dialog herom frigjorte tilstrækkelig energi, hvor overkonstabel B sagde: ”For no-

gle gange har man ligesom fornemmelsen af, at det er omvendt, at det er vigtigere for dem at vi indrapportere et 

eller andet så de kan få deres regneark til at passe, end at de får leveret de ting, vi skal bruge for at komme ud ad 

døren” (Bilag 3.5, 00:21:12-00:21:31). Dette indikerede tydeligt frustrationer over organisationens kompleksitet, da 

han vurderede, at fokus i Forsvaret har vendt sig mod det bureaukratisk frem for deres kerneopgave, som er den 

operative del. Dette stiller spørgsmål til metodens antagelse om frigørelse af energi og magt gennem anerkendelse, 

hvilket dette citat og flere eksempler fra de forrige workshops indikerer. Men er det i realiteten de negative historier 

til organisationens kompleksitet, som var med til at frigøre eller skabe denne energi frem for anerkendelse?

I slutningen af drømmefasen begyndte især overkonstabel B at sætte sine drømme i en anerkendende kontekst, 

hvor han i narrativer fortalte, hvorledes en bedre fremtid i organisationen kunne se ud, hvorfor han ekspliciterede 

et savn til dette. Her trak han både på den problemfokuserede og anerkendende tilgang til organisationsudvikling: 

”Anderkende hinanden og det man er god til, og engang imellem fortælle folk – hold nu kæft på den der øvelse, 

der kørte du bare med klatten, og hvor var det bare fedt at se” (Bilag 3.5, 01:11:08-01:11:22). Denne kommentar 

er et fremskridt for denne deltager, da han begyndte at drømme og tolke fremtidens organisationen anderledes. 

Han mente, at anerkendelse kan være med til bidrage til udvikling af det bekræftende tema. Dette blev uddybet af 

overkonstabel B: ”[…] den måde hvorpå vi havde portrætterer nogle af deres medarbejdere på, og det synes han var 

rigtigt fint. Så får man jo lyst til at lave mere af samme skuffe til næste gang” (Bilag 3.5, 01:11:58-01:12:16). Hermed 

fortalte overkonstabel B, hvorledes anerkendelse fra hans kollegaer var med til at frigøre energi og engagement til 

at bidrage til at samarbejde om arbejdsopgaverne. Hermed skabes der paralleller mellem workshoppens anerkend-

ende antagelser og hans daglige virke ved Trænregimentet. 
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Som opsummering og for overblikkets skyld samles AI’s potentiale og udfordringer i forbindelse med drømmefasen.

Drømmefasen
Potentiale Udfordringer

Positive fremtidsdrømme Negative fremtidsdrømme

Socialkonstruktionistisk tanker frembringes Socialrealistisk tankegang

Figur 14: Potentiale og udfordringer i drømmefasen (Egen udarbejdelse)

6.4.2 Refleksion over drømmefasen

Drømmefasen var hidtil den største succes i AI-processen, da 'jeg har en drøm' fungerede som katalysator for kernen 

af fasen. Deltagerne evnede at drømme om fremtidens organisation, men ofte var der frustrationer indblandet i 

disse, da dette fylder meget for deltagerne. Som tovholder var det udfordrende at få deltagerne til fokusere på den 

’positive’ fremtid. Selvom jeg sagde, at fejl og mangler ikke var tilladt i metoden, havde de svært ved at abstrahere 

fra deres frustrationer, da deres ønsker tog udgangspunkt i en negativ fortid. 

Trods de mange frustrationer var deltagerne gode til at få formuleret nogle positive fremtidsbilleder, og de glemte 

organisationens begrænsninger. Dette var med til at frigøre en del positiv energi, som var med til at afslutte en for-

nuftig workshop (Bilag 4.4).

 

6.5. Workshop 4 – Designfasen 

Den fjerde workshop og 4D-modellens tredje fase fandt sted mandag d. 23. april 2018 kl. 13.00-14.45, hvor delt-

agerne arbejdede videre med drømmene fra forrige fase. Nu skulle disse gøres realiserbare. På dette trin skal delt-

agerne konstruere fremtiden i fælleskab. Her skal deltagerne altså sætte ord på, hvad der skal være i fremtiden (jf. 

afsnit 3.6.4).

Workshoppen blev indledt med, at jeg præsenterede deltagerne for formålet og fasens metodiske anliggender ved 

hjælp af PowerPoint (Bilag 5.4) samt opfølgning på drømmefasens signifikante betydningssigter. Herefter gennemgik 

vi traditionen tro fasens anerkendende spørgsmål in plenum.

Bilag 5.4: PowerPoint-præsentation 
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Som den indledende øvelse i designfasen skulle deltagerne tegne illustrationer af deres besvarelser ud fra de tre 

anerkendende spørgsmål i henhold til 'menneskelige relationel kommunikation – som skaber mening'. Der blev 

taget udgangspunkt i antagelserne om grafisk facilitering fra Nielsen, Moltke & Nielsen (2016), hvor de skulle 'tegne 

det sagte' som afsæt og igangsættende til det anerkendende interview. Efter illustrationerne var tegnet og inter-

viewene gennemført, fremlagde de enkelte domæneeksperter hver deres besvarelse på spørgsmålene. Drømmene 

blev konkretiseret til konkrete handlingsmuligheder, som skulle danne grundlag for handlingsplanen og afrapporter-

ingen til major K. Workshoppen blev afsluttet med opsamling og afslutning, hvor vi nedfældede de sidste tanker og 

betydningsindsigter til spørgsmålene, og fik dem placeret på planchen. 

Aktivitet Beskrivelse Tidspunkt
Opølgning Kort opfølgning, hvor jeg gennemgik de signifi-

kante nedslag fra drømmefasen.

13:00-13:10

Rammesætning PowerPoint-præsentation, hvor jeg gennemgik 

designfasen og målsætningen med dagens 

workshop.

13:10-13:20

Tegn det sagte Domæneeksperterne skulle tegne deres 

besvarelse, hvor de skulle holde fast i deres 

drømme.

13:20-13:45

Anerkendende 
interviews

Domæneeksperterne interviewede hinanden, 

hvor de tog udgangspunkt i deres tegninger. 

13:45-14:10

Præsentation Hver ekspert præsenterede deres tegninger og 

besvarede herudfra de tre spørgsmål knyttet til 

designfasen.

14:10-14:25

Opsamling På baggrund af præsentationerne samlede jeg 

alle indtrykkene og nedskrev dem ved siden af 

deres tegninger.

14:25-14:40

Afslutning Workshoppen blev afsluttet med, at deltagerne 

fik mulighed for at komme med de sidste kom-

mentarer eller spørgsmål.

14:40-14:45

Figur 15: Oversigt over designfasen (Egen udarbejdelse)

6.5.1 Analyse og fortolkning af designfasen

Nu havde AI-processen nået designfasen, hvor deltagerne for alvor skulle gøre deres drømme realiserbare. I aktiv-

iteten ’tegn det sagte’ summede workshoppen af positivitet, innovation og ikke mindst anerkendelse, da deltagerne 

bidrog med narrativer, der tog udgangspunkt i det allerbedste fra fortiden og bragte det frem til en positiv fremtid 

for organisationen. Eksempel på det positive princip var, da overkonstabel B fortalte om en tur, han havde til en an-

den etablissement sidste uge, hvor han tog sig tid til at etablere en relation: ”Der er noget anderkendende ved, at jeg 
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sidder og lytter til ham og spørger interesseret ind til det, og vi sidder og diskuterer nogle ting, blandt andet noget 

erfaringsudveksling. Jeg var åben og imødekommende, synes jeg selv, og det begyndte han også at blive, synes jeg, 

og så havde vi en uformel og ret direkte kontakt” (Bilag 3.7, 00:37:35-00:38:00). Dette antyder, at forandringen og 

den individuelle læring ikke kun finder sted i selve workshoppen, men også mellem de forskellige faser. Dette anser 

jeg som værende et potentiale ved denne orkestrering af AI som metodisk ramme for organisationsudvikling.

Endvidere havde energien fra de respektive deltageres narrativer biddraget med positive og anerkendende iagt-

tagelser ved workshoppen, men selvom magten, til at bidrage og blive hørt, var frigjort, blev drømmene og de 

designede handlingsmuligheder flere gange vendt til det kritiske og i deltagernes optik – det realistiske. Flere gange 

blev deltagernes socialkonstruktionistiske perspektiver på organisationen tilsidesat for den socialrealistiske, hvor 

oversergent D kommenterede: ”Kast et eller andet, der eksisterer, op i luften og så gøre det på en anden måde. 

Vi fortsætter bare med det gamle, de fleste af os mennesker er jo vanemennesker, vi vil jo gerne blive ved med at 

gøre det, vi altid har gjort, som altid har virket” (Bilag 3.7, 00:54:00-00:54:22). Hermed sammenlignede han, at 

medarbejderne i organisationen er ligesom mennesker generelt, altså vanemennesker. Medarbejderne i Forsvaret 

har tilvænnet sig organisationens kompleksitet, hvorfor de har etableret vaner inden for organisationskulturen for 

at få hverdagen til at fungere. Disse vaner har deltagerne fundet nødvendige, da organisationen ofte overser dem 

i koncernen, da den er så stor (Bilag 4.5). Med andre ord har deltagerne accepteret og indordnet den komplekse 

organisatoriske kontekst, hvilket i anerkendende øjemed er en udfordring, da det forhindrer deltagerne i at se en 

relevans i deres bidrag til forandringsprocessen, da indsigterne alligevel ikke bliver implementeret. 

Bilag 6.4: Workshop 3 - Designfasen

Selvom deltagerne muligvis ikke kan se relevansen i at deltage og bidrage i AI-processen, så er selve konstruktionen 

af et anerkendende rum, hvor organisationens komplekse kontekst ikke har direkte indflydelse, en positiv effekt på 

deltagerne og er med til at frigøre magt. Seniorsergent G argumenterede for: ”At når vi kommunikerer her (work-
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shop red.) så ser jeg det som om, at man er ligeværdige i kommunikationen hele vejen rundt, og det er man nødt til 

at være. Der er ikke noget kommunikation, der er bedre end andres er afhængig af, hvor du sidder henne i organi-

sationen” (Bilag 3.7, 01:11:06-01:11:38). Hermed understreger han, at det anerkendende rum skaber ligeværdig 

kommunikation, hvor han får lyst til at interagere med sine kollegaer. Hermed anses anerkendelse som værende 

potentiale for læring, da det frigør, og skaber et rum, hvor domæneeksperterne i fælleskab, kan skabe viden gen-

nem deres relationer, uanset deres organisatoriske position.

I slutningen af designfasen argumenterede oversergent D for, at anerkendelse i organisationen ikke er særlig stor i 

forhold til AI’s antagelser, da ledelsen ofte vælger de samme medarbejdere til opgaverne – i stedet for at give chan-

cen til andre medarbejdere, og dermed har mulighed for at opnå anerkendelse gennem succeser: ”Det er netop det, 

jeg godt kunne tænke mig, for anderkendelse kan også være opgaver. Det kan jo være, at man ligesom bliver løftet 

op, og det er jeg ikke sikker på, at ledelsen er gode nok til i hverdagen, fordi man ikke rigtigt skelner det så meget 

for, hvis du har en rigtig simpel opgave, sender du nok ham, du synes der er bedst, der er ligesom ikke rigtig noget 

anderkendelse i dag” (Bilag 3.7, 00:42:30-00:42:54). Dette antyder, at deltagerne er begyndt at forstå anerkendelse, 

som AI antager – i form af successer, hvor selve tildelingen af specifik opgave i sig selv er anerkendelse. Hermed 

udfordrer oversergent D den traditionelle måde at anerkende på ved Forsvaret, hvor de operative medarbejdere, 

hvis de har gjort noget ekstraordinært, normalt modtager en erkendtlighed i form af mønt, som overkonstabel J 

fortæller, at nogle af sine kollegaer har modtaget: ”Der er efterhånden en del chefer, der har fået lavet sådan en coin 

som de deler ud til folk […] for selvfølgelig er det altid rart at bliver anderkendt […]” (Bilag 3.7, 01:04:33-01:05:00). 

Overkonstabel J refererede til den måde, der anerkendes på ved regimentet, hvilket snarere er ros end anerkend-

else. 

Som opsummering og for overblikkets skyld samles AI’s potentiale og udfordringer i forbindelse med designfasen.

Designfasen
Potentiale Udfordringer

Anerkendende rum Ledernes måde at anerkende på

Positive princip Socialrealistiske vanemennesker

Demokratisk og ligeværdig proces Manglende lyst til at bidrage 

Figur 16: Potentiale og udfordringer i designfasen (Egen udarbejdelse)

6.5.2 Refleksioner over designfasen

Til workshoppen deltog de oprindelige deltagere, hvilket medførte en god synergieffekt i designfasen, da deltagerne 

havde dannet en perception af anerkendelse. Utraditionelt fik jeg deltagerne til at tegne besvarelserne frem for at 

være i dialog. De havde en skepsis i starten, men efter den uformelle leder, seniorsergent G, sagde, at han lavede 

emojis, så begyndte de andre deltagere også. Hermed ser jeg potentiale i at have en uformel leder i AI-processen, 

da denne kan være med til igangsætte processen og læringen hos de andre. Endvidere er det essentielt, at denne 

uformelle leder ikke er for socialrealistisk i sin tankegang, da de andre deltagere vil følge denne vej.
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I workshoppen var der flere narrativer, der førte til begivenheder, som deltagerne havde oplevet eller erfaret i pe-

rioden mellem de forskellige workshops, og for første gang oplevede jeg vigtigheden af, at deltagerne har tid til at 

percipere og reflektere over processen (Bilag 4.5).

6.6. Workshop 5 - Skæbnefasen og evaluering 

Denne femte og sidste workshop indeholdt to aktiviteter og blev gennemført onsdag d. 2. maj 2018 kl. 10:00-12:00. 

Den første del af workshoppen fokuserede på skæbnefasen, hvor formålet er, at deltagerne i fælleskab skal forestille 

sig, hvad der kunne være og på baggrund af dette finde innovative midler med henblik på at bevæge organisationen 

tættere på den bedste praksis. Det ”plejer vi at gøre” ændres, og fokus er en positiv fremtid (jf. afsnit 3.6.5). Den 

anden del af workshoppen er en evaluering af den anerkendende tilgang til organisationsudvikling og en præsenta-

tion af de konktre planer og aftaler, som skal realiseres for at forandre organisationen. 

Skæbnefasen blev indledt med, at jeg præsenterede domæneeksperterne for workshoppens formål og fasens me-

todiske antagelser om fremtidens organisation (Bilag 5.5) samt opfølgning på designfasen. Vi gennemgik de an-

erkendende spørgsmål, som jeg havde formuleret til fasen. På baggrund af AI-processens fire forrige faser og det 

anerkendende interview i skæbnefasen, formulerede vi kollaborativt, hvordan fremtidens interne kommunikation 

ved Trænregimentet kan se ud, altså vores forståelse af best practice. 

Bilag 5.5: PowerPoint-præsentation 

Selve evalueringen af AI-processen foregik i forlængelse af skæbnefasen, hvor jeg havde inviteret major K, som var 

projektets hovedsponsor og havde organisatorisk interesse i udbyttet af processen.  Major K pointerede flere gange, 

at det var nogle fine og brugbare handlingsforslag, vi havde formuleret på en positiv og anerkendende måde. Dog 

understregede han, at det kan være udfordrende at få sådanne handlingsplaner implementeret i en så kompleks 

organisation som Forsvaret (Bilag 4.6). Efter evalueringen og denne opsamling på AI-processen blev processen afs-

luttet.

Anerkendelse i en kompleks verden

71



Aktivitet Beskrivelse Tidspunkt
Præsentation og 

opsamling

Præsentation og gennemgang af den forrige fase: 

Designfasen.

10:00-10:10

Anerkendende 
interview

Domæneeksperterne interviewede hinanden, 

hvor de tog udgangspunkt i de to spørgsmål. 

10:10-10:45

Gennemgang af 
AI-processem

Jeg gennemgik faserne og indsigterne fra de for-

skellige til major K og resterende 

domæneeksperter. 

10:45-11:10

Evaluering Major K kom med feedback og kommentarer til 

AI-processen.

11:10-11:50

Afslutning Afslutning på AI-processen. 11:50-12:00

Figur 17: Oversigt over skæbnefasen og evalueringen (Egen udarbejdelse)

6.6.1 Analyse og fortolkning af skæbnefasen og evalueringen

I selve skæbnefasen, før deltagelse af major K, skulle energien antageligvis have været så tilstrækkelig, at deltagerne 

var orienteret de socialkonstruktionistiske tanker. Flere af frihederne er blevet frigjort, og de forskellige grundprin-

cipper er forankret hos deltagerne. Det var ikke uventede, at den uformelle leder, seniorsergent G, endnu engang 

kommenterede frustrationer over organisationens linjekommunikation: ”Men så får vi jo lige en hammer i hovedet 

af niveauet over os, fordi så er de ligesom luset lidt af, de vil gerne have at kontakten løber op igennem dem, så 

det er dem, der tager kontakten videre. Faren er bare, at hver gang du kommer et ekstra led på, så er det i kom-

munikationen, at vi lider” (Bilag 3.9, 00:06:20–00:06:45). Han argumenterer for, at linjekommunikation og dermed 

organisationens kompleksitet ikke har indflydelse på ledernes arbejdsgang, men snarere påvirker den menige me-

darbejder. Hermed er friheden til at bidrage tilgængelig, men den er funderet i frustrationer over organisationens 

linjekommunikative valg, da det er med til at øge organisationens kompleksitet. 

Jeg spurgte oversergent D indtil mulighederne for implementering og realisering af tankerne på baggrund af fasens 

anerkendende spørgsmål, hvortil han svarede: ”Jeg tror lige præcis, det er kulturen igen vi vil tilbage til, nu er det 

selvfølgelig bare min perception […]. Så er det måske kulturen, vi skal gå ind og ændre og den er ikke nem at ændre 

[…]” (Bilag 3.9, 00:13:00–00:13:25). Her argumenterer oversergent G for, at hvis der skal ske organisationsudvikling 

ved Forsvaret, er det ikke tilstrækkeligt med forskellige handleplaner, hvor man bliver enige om forskellige tiltag. Der 

skal snarere fokuseres på selve organisationskulturen, som er forankret i traditioner, politikker, hierarki og linjekom-

munikation. Med andre ord er organisationen så kompleks, at en kulturforandring mildest talt er umulig.

Anerkendelse i en kompleks verden

72



En af de afsluttende kommentarer i selve skæbnefasen var fra oversergent D, hvor han understregede: ”Jeg tror, 

vi alle sammen har accepteret det, og der er ikke nogen af os, der er tilfredse med det, men vi har alle sammen ac-

cepteret det” (Bilag 3.9, 00:34:00-00:34:04). Denne kommentar kan anses som opsummering på hele AI-processen, 

da alle workhops har været fyldt med frustrationer, og en gang imellem brød AI’s anerkendende og menneskelige 

antagelser igennem. Det endte dog altid med, at domæneeksperterne afsluttede med en socialrealistisk kommentar 

grundet organisationens kompleksitet.

Bilag 6.5: Workshop 5 - Skæbnefasen og evalueringen

Da major K ankom til workshoppen og evalueringen, ændrede alle domæneeksperterne deres adfærd, og indgik nu 

i organisationens hierarki, hvor majoren var den foresatte (Bilag 4.6), hvor det anerkendende og ligeværdige rum, 

som vi havde fået skabt, og seniorsergent G omtalte i designfasen, var brudt. Dette kan sammenlignes med Coghlan 

& Brannicks (2014b, s. 160) antagelse om, at organisationspolitikker og kulturer er magtfaktor i forhold til at imple-

mentering af forhandlingsprocessen, da de har indflydelse på deltagernes engagement og lyst til at bidrage. Major 

K’s første kommentar var valget af den metodiske ramme, da han understregede, at der i Forsvaret arbejdes med fejl 

og mangler: ”For vi lever jo i vores system, der lever vi en typisk problembaseret måde, det problembaseret bunder 

jo egentligt i at vi har en verden, hvor vi er rationelle individer […] Hvor man måske andre steder er sådan, forstå mig 

nu ret, er lidt kreative miljøer, og hvor man tænker i dyder og værdier, og det er lidt åbenlyst, at man bruger den der 

[...]” (Bilag 3.9, 00:59:58-01:00:45). 
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Han undrede sig over, at AI har sin eksistens i kompleks organisatorisk kontekst som Forsvaret, hvor han antyder, at 

sådanne demokratiske processer er mere passende i kreative miljøer, hvor han hentyder til universitet og organisa-

tioner med en flad ledelsesform (Bilag 4.6), som er en direkte modsætning til Forsvarets ledelsesform. 

Selvom major K er den, som på dette tidspunkt har størst hegemoni, erkender han, at hvis han var underordnet, vil 

han indordne sig hierarkiet, såfremt organisationens øverste leder deltog: ”Hvis han (regimentschefen red.) bare 

trumfer og tryner mig og ikke kommunikerer ordenligt med mig, så vil jeg nok have en tendens til at tænke, det var 

nok lige godt grov, så er det ikke sikkert at jeg sådan set fortæller ham alt, så der er altid et magtforhold, og det er 

ikke nødvendigvis det formelle magt, der er også den uformelle magt” (Bilag 3.9, 01:16:24-01:17:14). Hermed ud-

talte major K, at magtforhold er en forankret del organisationens kompleksitet, og at alle skal acceptere dette, men 

at misbrug af magtforholdet kan få ham til andre adfærd.

Efter major K’s kritik af metoden begynder deltagerne at ændre adfærd, hvor de tager ejerskab for de indsigter og 

den proces, vi havde gennemført: ”Jeg vil gerne udfordre dig lidt på det der med, at vi ikke må kigge tilbage, fordi vi 

er også nødt til at kigge på det, der fungerer, som er blevet taget fra os, så bliver vi også nødt til at sige, at vi i frem-

tiden gerne vil have det tilbage igen” (Bilag 3.9, 01:21:33–01:21:45). Her forsvarede seniorsergent G metodevalget 

og understreger, at mange af fortidens organisatoriske aspekter ønskes genetableret i Forsvaret, da det fungerede. 

Dette er den frustrerede drøm, som Peter Lang omtaler.

Som opsummering og for overblikkets skyld samles AI’s potentiale og udfordringer i forbindelse med skæbnefasen 

og evalueringen.

Skæbnefasen og evaluering
Potentiale Udfordringer

Ejerskab for processen Deltagelse fra ledelsen

Socialkonstruktionistiske tanker Linjekommunikation

Organisationskulturen - Hierarki

Figur 18: Potentiale og udfordringer i skæbnefasen og evalueringen (Egen udarbejdelse)

6.6.2 Refleksion over skæbnefasen og evalueringen

Workshoppen var den sidste i AI-processen med deltagerne. Selve skæbnefasen fungerede fornuftigt, og deltagerne 

fik formuleret handlingsaftaler på baggrund af de forrige workshops. Afholdelse af evalueringen i direkte forlæn-

gelse af skæbnefasen fandt jeg ikke optimal, da undertegnede og deltagerne ikke havde den fornødne tid til at 

percipere indsigterne og aftalerne. Hermed synes jeg, at AI som metodisk ramme skal have en evalueringsfase uden 

deltagelse fra ledelsen. Dette vil medvirke til, at deltagerne kan give feedback på aftalerne, hvilket efterfølgende kan 

præsenteres for ledelsen, da man har afprøvet dem og kan fortælle, hvad der i praksis skal gøres. Endvidere skal 

ledelsen i en kompleks organisatorisk kontekst umiddelbart ikke deltage, hvis der ønskes demokratiske og positive 

fremstillinger for fremtidens organisation (Bilag 4.6).
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7.  METODISK OG PRAK TISK VURDERING AF 
APPRECIATIVE INQUIRY

I dette kapitel foretager jeg en vurdering af specialets metodiske og praktiske proces, hvor der fokuseres på de 

metodiske og konsultative refleksioner, jeg har haft i forbindelse med gennemførelsen af indeværende AI-proces. 

Indledningsvis vurderes og diskuteres AI’s potentiale og udfordringer som metodisk ramme for organisationsud-

vikling i komplekse organisatoriske kontekster, hvor jeg tager udgangspunkt i analysen. Herefter foretager jeg me-

todekritik af AI på baggrund af litterature review og den teoretiske redegørelse. Slutteligt kombinerer jeg vurderin-

gen af metoden, metodekritikken og mine personlige refleksioner fra processen til en revideret udgave af metoden, 

hvor der tages hensyn til organisationens komplekse kontekst, men også deltagernes individuelle lærings- og reflek-

sivproces.

7.1 Appreciative Inquiry – potentiale og udfordringer

Efter gennemførelse, analyse og vurdering af AI som metodisk ramme for organisationsudvikling i komplekse or-

ganisatoriske kontekster kan jeg udlede, at min orkestrering af AI-processen har været med til at skabe læring og 

udvikling blandt deltagerne. Den første workshop, var fyldt med negative fortællinger og anerkendelse var synonym 

for ros og respekt. Deltagerne har flyttet sig til en mere positiv fremstilling af fremtiden. Trods denne positive ud-

vikling gennem de forskellige workshops har der været forskellige sociale handlinger herunder verbale ytringer, der 

tydeligt indikerer potentiale eller udfordringer i forbindelse med AI. 

Det overordnede potentiale ved AI i forbindelse med processen med domæneeksperterne er deres engagement 

til at deltage og deres forsøg på at tænke i ressourcer frem for fejl og mangler. Dette bunder i pygmalion-effekten, 

som går ud på, at relationen og forventninger har indflydelse på deltagernes udvikling (jf. afsnit 3.2.1). Trods pyg-

malion-effektens positive potentiale på AI-processen vurderer jeg, at deltagerne ikke søgte de positive og kollektive 

fremstillinger i organisationen, hvorfor den manglende heliotropiske-hypotese anses som værende en udfordring, 

da denne kollektive søgen efter det positive og berigende i organisationen var minimal – til tider ikke eksisterende.   

I forbindelse med grundprincipperne inden for AI udgør disse både potentiale, men i ligeså stor grad af udfordringer. 

Det konstruktivistiske princip (jf. afsnit 3.3.1) herunder storytelling har virkelig sin eksistensberettigelse i AI-pro-

cessen i samarbejde med Trænregimentet, da deltagerne har evnerne og kompetencerne til at besvare de anerk-

endende spørgsmål i narrativer – både positive og negative. Selvom princippet med dens tilgang til storytelling 

argumenterer for, at det er med til at minimere den hierarkiske indflydelse, var dette ikke tilfældet i indeværende AI-

proces, da muligheden til at tale i narrativer blev forhindret ved majorens deltagelse i forbindelse med evalueringen. 
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Det samtidige princip (jf. afsnit 3.3.2) var det princip, som var mest dominerende i AI-processen, da flere domæneek-

sperter fortalte, at de var begyndt at tage de positive og anerkendende aspekter ind i deres hverdag, hvilket er bevis 

på, at udviklingen sker kontinuerligt. Endvidere har spørgsmålenes karakter også indflydelse på de individuelle ud-

viklinger, hvilket var udfordrende blandt nogle af deltagerne. Deltagere der kun var repræsenteret ved én workshop 

oplever antageligvis ikke den samme udvikling, hvilket heller ikke er muligt at iagttage. Det poetiske princip var ud-

fordrende at få implementeret og aktiveret i AI-processen og ser organisationen som en ’åben bog’ (jf. afsnit 3.3.3). 

På baggrund af AI-processen og den efterfølgende analyse vil jeg sige, at domæneeksperterne ser organisationen 

som en ’lukket bog’, som kun ledelsen, politikkerne og ministrene kan fortolke og perspektivere, og domæneek-

sperterne kan udelukkende læse og forstå bogen. Her kommer det tydeligt frem, at størstedelen af deltagerne er 

socialrealister, hvor de har accepteret, at Forsvaret er struktureret på denne måde. De erkender, at de ikke kan 

gøre noget for at forandre organisationen, hvilket Whitney & Trosten-Bloom omtaler som, at organisationsmedlem-

merne er blevet handlingslammet (jf. afsnit 3.4.1). Trods deres accept af organisationen og dennes måde at lede på, 

er deres ytringer ofte bundet op på frustrationer om fremtidens usikkerhed. 

I forlængelse af dette ytrer flere af deltagerne efter de respektive workshops, at de ønsker forandring. Hermed 

tilkendegiver de interesse for at være socialkonstruktionister, hvor de ser sig selv som bidragsyder til organisa-

tionsudvikling (jf. afsnit 3.4.1), men de har stor udfordring med at se deres visioner og drømme som realiserbare 

grundet organisationens kompleksitet. Endvidere erfarer jeg også, at de nye deltagere, som var med én gang, havde 

en stor tendens til at være socialrealister, hvorfor det mest optimale ville have været én homogen og identisk ak-

tionsgruppe af domæneeksperter. Her kunne vi sammen have udviklet os i en positiv og anerkendende retning, 

frem for nye deltagere, som bidragede med negativ energi til forandringsprocessen. Der er absolut potentiale ved at 

arbejde med operative ansatte, da de har viljen til at forandre sig fra at tænke problemorienteret til at fokusere på 

de allerede fungerende ressourcer. Udfordringen i denne metode ligger i selve konstruktionen af aktionsgruppen, 

da denne helst skal være dén samme fra start til slut for at opnå så stort udviklingspotentiale, som så vidt muligt, 

hvor unødig negativ energi dermed kan undgås. Indeværende samarbejde er udelukkende baseret på deltagelse fra 

operative ansatte, da disse udgør den største og mest komplekse del af medarbejderstaben. Det er væsentligt at 

medtænke, at en AI-proces, hvor deltagerne udelukkende var civilt ansatte vil reducere kompleksiteten, hvilket vil 

medføre en anderledes proces og dermed ændrer potentialet og udfordringerne ved AI som metodisk ramme. End-

videre var frustrationerne store blandt deltagerne, da de skildrede organisationen, hvor deltagerne generelt forstår 

Forsvaret, som det ser ud i dag, som en mekanisk og automatisk maskine, som manøvreres inden for de komplekse 

og bureaukratiske retningslinjer. I modsætning til den familiære forståelse af organisationen, som deltagerne ytrede 

eksisterede i fortidens organisation, hvilket udelukkende gør sig gældende, når de operative ansatte er udsendt (jf. 

afsnit 3.3.3). 

Forventningens princip og det positive princip (jf. afsnit 3.3.4-3.3.5) har været udfordrende at få integreret i work-

shoppen, da deltagernes fortællinger omhandlede det negative, hvilket var med til, at den indledende fase og dele 
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af opdagelsesfasen var orienteret en negativ fortid, hvilket jeg vil argumentere for er del af deltagernes identitet 

og arbejdsmåde. Grunden til denne negativitet i forbindelse med indeværende AI-proces var, at hele Forsvarsmin-

isteriets styrelse og enheder, herunder Trænregimentet, er i gang med en større organisatorisk omlægning grundet 

Forsvarsforliget. Dette påvirker deltagernes syn på organisationen og ikke mindst deres position og fremtid heri, 

da denne for nogle af deltagerne er præget af usikkerhed. Deltagerne har derfor svært ved at designe fremtidens 

organisation, da de ikke kan se sig selv i organisationen. Dette var med til at udskyde den positive fremstilling af For-

svaret, hvor det først var i slutningen af opdagelsesfasen til og med skæbnefasen, at domæneeksperterne begyndte 

at interagere positivt og anerkendende om visioner, drømme og fremtidsfortællinger. Argumentet herfor må være, 

at der var skabt en så tilstrækkelig energi i AI-processen og deltagerne imellem, at frustrationerne om forliget var 

minimeret. I forbindelse med AI er det fordelagtigt at være bevidst omkring, hvilken tilstand organisationen befinder 

sig i, da dette har indflydelse på deltagernes velvillighed til at lære og ikke mindst deres lyst og engagement til at 

deltage.

7.1.1 Hierarkisk – og dialogiske magt  

Ud over AI’s antagelser og grundprincipper er det også væsentligt at diskutere den dialogiske magt, som florerer i 

workshoppen og samtidig den organisatoriske og hierarkiske magt, som har og kan have indflydelse på dialogerne. 

De seks friheder (jf. afsnit 3.5) er alle med til at frigøre en bestemt type magt i AI-processen. Disse friheder ligger 

i spænd med grundprincipperne, men er mere orienteret deltagerne frem for processen som helhed. Overordnet 

skaber de forskellige friheder og den tilknyttede magt ikke umiddelbart nogle udfordringer i AI-processen, da delt-

agerne var gode til at konstruere og anerkende hinanden. Gennem deres kollegiale og menneskelige relationer, blev 

der frigjort individuel energi og dermed frigørelse af dialogisk magt. Endvidere var det essentielt i arbejdet med AI, 

at deltagerne lytter til hinanden og er åbne for, at erkendelse og viden generes gennem gensidig og relationel lyt-

ning. Dette bliver på intet tidspunkt en udfordring for deltagerne og dermed metoden, da de er gode til at lade de 

andre få ordet. De er også interesseret i at stille anerkendende spørgsmål til de andre deltageres ytringer. Trods stort 

fokus på den negative og meget socialrealistisk tankegang er deltagerne gode til at tænke tilbage på de ting som 

fungerede, og de er meget enige om, at eksempelvis den interne kommunikation ved internationale operationer 

fungerer (jf. afsnit 6.3.1). Denne enighed om en fælles og positiv forståelse er med til at frigøre energi og magt til 

dialogen, hvor domæneeksperterne derved opfår en følelse af anerkendelse, og at læringen er realiserbar.

Som nævnt gennem størstedelen af analysen (jf. kapitel 6) bidrog de forskellige deltagere i forskelligt omfang i løbet 

af AI-processen, hvor seniorsergent G er den uformelle leder af forandringsprocessen grundet sit store bidrag og 

engagement til dialogerne. Derfor var han også den, der havde flest holdninger og pointer i handlingsplanen og i 

afrapporteringen (Bilag 2.3). Overkonstabel J var meget passiv i den indledende workshop, men fra drømmefasen 

til og med skæbnefasen var han meget bidragsydende. Derfor var det væsentligt, at jeg havde tålmodighed i pro-

cessen, da den positive og anerkendende tilgang forhåbentligt bidrager med så megen energi, at passive deltagere 

finder friheden til at bidrage (jf. afsnit 3.5.4). Overkonstabel J fik også en stemme i rummet, og han var ligeledes 
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med til at bidrage til handlingsplanen, hvilket frigjorte dialogisk magt. Metoden har dermed sin udfordring i, at 

nogle deltagere muligvis grundet højere rang, styrer processen, hvor andre har risiko for at blive passive og derved 

have minimal indflydelse på AI-processen. I forbindelse med dette kan engagementet ikke udelukkende tilknyttes 

den organisatoriske position, men det har også meget med den enkeltes personlighed at gøre, hvilket kan være en 

faldgrube, der er væsentlig at have in mente.

Friheden til at handle med opbakning har absolut sine udfordringer i indeværende AI-proces, da stort set ingen, som 

jeg var i dialog med vidste, at processen overhovedet eksisterede, hvorfor realiseringsmulighederne var spinkle. En 

proces med fælles konsensus i organisationen ville antageligvis have haft større gennemslagskraft i organisationen. 

Endvidere deltog ledelsen eller en repræsentant i selve AI-processen, og trygheden og opbakningen blev minimeret. 

Major K var yderst kritisk, negativ og dominerende i sin feedback til undertegnede og domæneeksperternes idéer 

og perceptioner af organisationen. Hvis denne frihed skulle vendes til en fordel og dermed have potentiale i en kom-

pleks organisation som Forsvaret, er det væsentligt, at ledelsen informerer medarbejderne om forandringsproces-

sens eksistens, ajourføringen af AI-processen til ledelsen eller sponsorer samt gennemsigtighed af processens resul-

tater eller løsninger, så de andre medarbejdere har interesse i at støtte op om løsningsforslagene.

Afslutningsvis vil jeg vurdere AI som organisationsudviklingsmetode i komplekse organisatoriske kontekster. Som 

beskrevet i afsnit 3.1 så har jeg i specialet anvendt Cummings & Worley’s definition på organisationsudvikling (OD):

”Organization Development is a systemwide process of data collection, diagnosis, action planning, intervention, 

and evalutation aimed […] developing organization’s selfrenewing capacity. It occurs through the collaboration 

of organzational members working with a change agent” (Cummings & Worley, 2009a, s. 2).

AI-processen indeholdt mange af aspekterne fra definitionen på organisationsudvikling, da vi igennem de respek-

tive workshops arbejdede intervenerede i forbindelse med forskellige aktiviteter. Her blev der indsamlet data i form 

af personlige narrativer med henblik på, at vi i den femte og afsluttende fase kunne formulere en handlingsplan, 

som skabte en selvfornyende kapacitet i organisationen i form læring og udvikling gennem anerkendelse og positive 

fremtidsfremstillinger. Endvidere var disse interventioner i samarbejde med organisationsmedlemmer, domæneek-

sperterne, hvor jeg fungerede som change agent i form af intern proceskonsulent og afslutningsvis indeholdt vores 

AI-proces en evaluering, hvor vi evaluerede betydningssigterne sammen ledelsen. Evaluering i relation til organi-

sationsudvikling skal forstås som evaluering af processen med henblik på videre processuelt arbejde, hvilket også 

stemmer overens med traditionerne fra aktionsforskning. Hermed vil jeg argumentere for, at AI som organisation-

sudviklingsmetode mangler en evaluerende fase, som dermed giver mulighed for korrektion inden en eventuel ny 

cyklus ud fra AI gennemføres.
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7.2 Appreciative Inquiry – i et kritisk perspektiv

I forbindelse med metodisk undersøgelse er det væsentligt at være kritisk over for metoden, hvilket også i den grad 

er tilfældet i indeværende specialeafhandling. Min tilgang til AI har nærmest været af messiansk karakter, da jeg 

har haft stor personlig interesse og passion for AI-processen. I dette afsnit vil jeg trække på personlige erfaringer fra 

AI-processen men også drage paralleller til mit litterature review, hvilket indeholdt en del kritik af metoden i praksis.

Jeg har virkelige anstrengt mig for at holde en neutral afstand til metoden, hvilket har medvirket til, at jeg lod delt-

agerne komme med deres negative ytringer selvom, dette anses som forkert jævnfør metoden (Mejlvig, 2014, s. 

220). I selve AI-processen er der nogle generelle faldgruber, som jeg er blevet opmærksomme på i løbet af proces-

sen. I drømmefasen (jf. afsnit 6.4) havde deltagerne efter opstartsøvelsen svært ved at udfolde drømme, som var 

orienteret det organisatoriske. Disse var ofte fokuseret på den private sfære, hvorfor jeg vurderer, at det essentielle 

ville være opmærksomhed på dette i denne fase ved at eksplicitere dette over for deltagerne.

I forbindelse med inddragelse af ledere eller ledelsen i forandringsprocessen, som jeg bevidst har fravalgt grundet 

Coghlan & Brannicks anbefaling (jf. afsnit 5.3), vurderer jeg, at ledelsen, trods meget socialrealistiske tankegang 

samt hierarkisk indflydelse, i realiteten kunne have været bidragsydende i organisationsudviklingen, da de iagttager 

og perciperer organisationens kompleksitet på en hel anden måde end domæneeksperterne, grundet deres organi-

satoriske position. Inddragelse af ledelsen kan have bidraget til negativ konsensus, da deltagerne ikke tør at ytre 

deres holdninger og samtidig er forsigtige med at tale negativt om ledelsens valg og fravalg. Ved at inddrage ledelsen 

skal konsulenterne være præcise i deres eksplicitering af AI-processens tanker; demokratisk og kollaborativ, hvilket 

kan være med til at minimere den hierarkiske og organisatoriske distance mellem ledelsen og medarbejderne. End-

videre vil jeg også argumentere for, at fremtidsmulighederne er mere realiserbare at få implementeret i organisa-

tionen, da ledelsen på sin vis allerede har godkendt og accepteret handlingsplanerne, som er udformet gennem AI-

processen og især skæbnefasen på grund af deres deltagelse (jf. afsnit 6.6). Mit argument for det fremtidig arbejde i 

organisationsudvikling med AI som metodisk ramme i komplekse organisatoriske kontekster er, at ledelsen ikke skal 

deltage i processen eller indgå i nogen form for evaluering, da deres deltagelse og tilværelse er for dominerende og 

er med til at udfordre skabelsen af et anerkendende, innovativt og demokratisk rum og dermed skabe mulighed for 

formulering af en positiv fremtid for det fælles bedste.

I forlængelse af indeværende AI-processer og andre aktionsforskningsprojekter er det normal kutyme, at konsu-

lenten eller aktionsforskeren udformer en afrapportering af metoden, processen og resultaterne heraf (Nielsen & 

Nielsen, 2010, s. 112-113). Her er der en tendens til manglende opfølgning på resultaterne eller i realiteten under-

søge, om processen har haft forandrings- og organisationsudviklingsmæssige betydninger, da processen kan anses 

som værende spild af tid, penge og ressourcer. Dette ser Pjetursson (2010, s. 246) som en faldgrube ved AI, hvilket 

også ses som et generelt problem ved organisationsudvikling. Her vurderer jeg, at en opfølgning eller evaluering af 

AI-processens handlingsplan skal foretages, hvor der med anerkendende spørgsmål kan evalueres med henblik på 

en endnu bedre og positiv fremtid. Ved at inddrage en evaluerende fase efter skæbnefasen kan den, som tidligere 

nævnt, være med at korrigere en eventuelt ny AI-proces. Den kan også evaluere processens eventuelle succes, som 

Head (2005) også argumenterer for frem for udelukkende at fokusere på metodens faldgruber og mangler.
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Holmgren (2002) fremhæver et andet kritikpunkt ved AI, hvilket er, at man kan forcere arbejdet og processer orien-

teret fremtidsvisioner, hvis organisationen ikke er i stand til og har tro på, at processen positivt kan være bidragsgiv-

ende. AI-processer kan ikke iværksættes optimalt, hvis den ene part (ledelsen) insisterer på, at der skal tales og 

reflekteres over sine drømme og fremtidsvisioner for organisationen, og den anden part (medarbejderne) ikke er 

mentalt parate til denne type af forandringsprocesser, hvor de eksempelvis er optaget af organisatoriske ændringer. 

Som nævnt i indledningen (jf. kapitel 1) så er AI en metode, hvor anerkendelse avendes som forudsætning for 

læring. Her det væsentligt at have in mente, at mennesket har en grundlæggende modvillighed til at lære (Illeris, 

2012, s. 24-26), hvilket også gør sig gældende i forbindelse med AI-processer. Her er det væsentligt, at deltagerne er 

med til at formulere og vælge det bekræftende tema, og generelt være styrende i forhold til, hvor dialogerne føres 

hen. I forbindelse med indeværende speciale og AI-processen har det været dristigt at anvende en metode som AI, 

som er meget anderledes end de operative ansattes normative forståelse af organisationsudvikling, hvilket kunne 

have resulterede i en decideret modvillighed til at deltage og bidrage i processen. 

7.3 Appreciative Inquiry og læring 

Som jeg har beskrevet og anskueliggjort i de forrige afsnit, er der sket en udvikling blandt deltagerne gennem AI-

processen. Trods denne udvikling er måden, der arbejdes med AI på og dets tilgang til organisationsudvikling, så 

langt fra deltagernes mentalitet og deres organisationskultur, at det kræver sin tid for deltagerne at percipere alle 

disse anderledes informationer. Deltagerne skal i realiteten foretage større individuel og kollektiv udvikling for at 

kunne arbejde og tænke på en sådan måde. For at beskrive denne udviklings- og læringsproces, der er fundet sted 

blandt deltagerne, sættes AI-processen i et læringsorienteret perspektiv, hvor forskellige læringstyper inddrages 

som forståelsesramme. 

Læringsteori er et bredspektret forskningsfelt, hvor jeg vælger at gøre brug af Piagets læringsteorier om assimila-

tion og akkommodation. Ved assimilation tilføjes der ny viden til ens oprindelige kognitive skema, hvor denne type 

af læring anses som værende den lettelse at percipere (Illeris, 2012, s. 23; Nissen, 2012, s. 90-93). Denne type af 

læring fandt sted i de respektive workshops og var primært forankret i dialogerne mellem deltagerne, men også i 

dialogerne in plenum, hvor jeg deltog som proceskonsulent. Grundet min personlige deltagelse i processen har jeg 

ligeledes gennem interaktioner med deltagerne selv været en integreret del af læringsprocessen.

Ved akkommodation foretages der ændringer af det oprindelige kognitive skema, hvilket kræver større tilvænning 

fra individet, da ens oprindelige forståelse skal overskrides for at skabe ny forståelse og dermed læring (Illeris, 2012, 

s. 23-24; Nissen, 2012, s. 93-95). Denne type af læring vil jeg argumentere for fandt sted mellem de respektive work-

shops, da deltagerne i flere workhops fortalte om situationer fra deres arbejdsdag, hvor de hentede inspirationer fra 

de anerkendende og positive antagelser fra AI. Endvidere har deltagerne haft udfordringer med at lære og dermed 

udvikle sig, da fortidens negative fortællinger var meget dominerende i AI-processens begyndelse. Som workshop-

pen skred frem, og de negative historier var vendt til flere positive historier, vil jeg argumentere for, at deltagerne 
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har gennemgået akkomodativ læring gennem anerkendelse. Denne læringstype fandt sted ved, at deltagerene 

havde brug for tid til at reflektere og percipere AI-processen gennem personlige erfaringer. Hermed har deltagerne i 

et omfang foretaget kognitive ændringer i deres skemaer, som antageligvis er blevet mere anerkendende og positiv 

end før AI-processen. Denne læring har været én af de vigtigste aspekter i AI-processen i samarbejde med Forsvaret, 

fordi en forandringsproces med AI som metodisk ramme gennemført på én eftermiddag ikke ville have givet delt-

agerne samme mulighed og tid til at reflektere og percipere over processen, og potentiel læring vil været gået tabt. 

Som nævnt i afsnit 7.2 har mennesket en naturlig modvillighed til at lære, hvilket teoretisk omtales som læringsbar-

riere. Dette kan formindskes, hvis mængden af ny viden inddeles i mindre fragmenter, hvor deltagerne kan nå at 

percipere dette, før ny viden præsenteres (Illeris, 2012, s. 24-28). Denne teoretiske udlægning af læringsbarriere 

anses som et yderligere argument for, at forandringsprocesser i indeværende AI-proces, skal deles op i mindre og 

koncentrerede workshops eller fragmenter, hvilket især er essentielt, hvis læringen er af akkomdomativ karakter, da 

der er risiko for læringsmodstand fra modtagernes side, hvis det hele præsenteres i løbet af én workshop eller en 

kortvarig periode.

Ved inddragelse af forskellige læringsperspektiver til AI og ikke mindst udførelsen af metoden i en kompleks or-

ganisatorisk kontekst vil jeg præsentere læserne for en revideret udgave af 4D-modellen, da jeg vurderer, at den 

oprindelige model mangler et nuanceret syn på læring samt modellen modstrider nogle metodiske retningslinjer 

inden for aktionsforskningen, som jeg vil argumentere for er meget væsentlige i arbejdet med forandringsprocesser 

og organisationsudvikling. 

Indledningsvis vil jeg tilslutte mig størstedelen af AI-praktikerne, hvor de omdanner 4D-modellen til en 5D-model 

(Pjetursson, 2010, s. 234-237; Storch & Molly, 2007), hvor de argumenterer for, at den indledende fase – affirmative 

topic choice (jf. kapitel 3.6.1), skal anerkendes som værende en integreret fase i processen, da AI har sine teoretiske 

og metodiske rødder dybt forankret i aktionsforskningen. Endvidere har jeg gennem undersøgelsen, analysen og 

diskussionen erfaret, at konsultativt arbejde med AI som metodisk ramme i organisationer, som er ligeså komplekse 

som Forsvaret. En organisation, hvor kulturen, normerne, værdierne og hierarkiet er forankret – kræver tilvænning 

og akkomodativ læring mellem de enkelte workshops. Endvidere er AI-processen forankret i aktionsforskningen, 

hvor Brannick & Coghlan (2014a) og Kurt Lewin (jf. afsnit 5.1.1) har en evaluerende fase i deres processer, hvilket 

jeg vurderer, at skæbnefasen under AI’s 4D-model ikke tilstrækkeligt tilbyder. Fasen fokuserer udelukkende på, 

hvordan en positiv fremtid antageligvis kan se ud. Her vil jeg anbefale, at modellen omdannes til en 6D-model, da 

AI som aktionsforskningsmetode og organisationsudvikling har behov for en evaluerende fase. Visualiseringen af 

6D-modellen, hvor evalueringsfasen og læringsperspektivet er implementeret kan ses i figur 19: 
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Figur 19: 6D-modellen (Egen udarbejdelse)

Argumentet for tilføjelse af en evaluerende fase er, at aktionsforskningsprojekter arbejder i cyklusser, som ofte 

gennemføres flere gange (jf. afsnit 5.1.1), hvorfor en ny AI-proces, der udelukkende tager udgangspunkt i ind-

sigterne fra skæbnefasen, vurderes som ikke tiltrækkelig, da skæbnefasen udelukkende arbejder med forudsigelser. 

For at anerkende Cooperrider & Whitney’s terminologi med brug af ord, som starter med ’D’, skal denne fase hedde: 

Demonstrate. Fasen skal have fokus på, hvorledes skæbnefasens handlingsplan og aftaler er blevet en realitet el-

ler ej, og den skal demonstrere, hvordan den har indflydelse på fremtidens positive organisation. Deltagerne skal 

qua evaluering demonstrere, hvordan fremtiden efter AI-processen ser ud og eventuelt formulere én endnu bedre 

fremtid. Hermed har deltagerne haft tid til at afprøve og implementere aftalerne fra AI-processen, og de dermed 

har mulighed for at foretage refleksion-over-handling. Dette kommer til udtryk i refleksion over allerede udførte 

handlinger, hvor vi beskriver de tanker og overvejelser, vi havde, da vi var situationen (Schön, 1983). Denne type 

af refleksion vurderer jeg som værende væsentligt for det videre arbejde med AI-processen, men også for at øge 

validiteten af evalueringsfasen: Demonstrate. Hvis det ikke vurderes nødvendigt med en ny AI-proces, kan evaluer-

ingsfasen anvendes til at evaluere processen og konkludere, om processen har været en succes eller ej (Head, 2005), 

hvorefter AI-processen kan anses som værende afsluttet. Trods afslutning af AI-processen vil læringen stadig have 

en forandrende og udviklende effekt på deltagernes forståelse af anerkendelse i fremtiden.
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8.  KONKLUSION
I indeværende kapitel konkluderer jeg på specialeafhandlings problemformulering, hvor der først fokuseres på min 

videnskabsteoretiske – og teoretiske tilgang til Appreciative Inquiry (AI). Efterfølgende fokuseres der på min me-

todiske måde at arbejde med AI på samt iagttagelserne fra 4D-processen. Afslutningsvis vil jeg kondensere disse 

konklusioner til en samlet hovedkonklusion. Denne opsummerer kort mine metodiske anbefalinger til at sikre frem-

tidigt potentiale med anvendelse af AI som metodiske ramme for organisationsudvikling i komplekse organisator-

iske kontekster.

Dette speciale tager afsæt i personlige interesser og nysgerrighed om brugen af AI i en organisation som Forsvaret. 

Med dette afsæt er min problemformulering som følger:

Hvilket potentiale og hvilke udfordringer knytter sig til anvendelse af Appreciative Inquiry 

som metodisk ramme for organisationsudvikling i komplekse organisatoriske kontekster?

Måden jeg har tilgået mig udforskningen af AI’s potentiale og udfordring i komplekse organisatoriske kontekster var 

gennem Søren Barelbo Wennebergs (2010) udlægning socialkonstruktivisme. Dette fordi mine personlige erfaringer 

og aktive deltagelse i undersøgelsen har været essentielt for resultaterne heraf. Jeg tilgik praksis ud fra aktionsfor-

skningen, da jeg fandt det væsentligt at tilrettelægge og gennemføre en AI-proces med en gruppe operative medar-

bejdere fra Forsvaret for at kunne undersøge metodens potentiale og udfordringer.

Data er genereret gennem fem workshops, som metodiske og teoretiske tog udgangspunkt i aktionsforsknings- og 

organisationsudviklingsmetoden Appreciative Inquiry (Cooperrider & Whitney, 2005). Måden, hvorpå jeg har in-

dsamlet data til undersøgelsen, var qua Knoblauchs (2005) fokuseret etnografiske feltarbejde, hvor jeg iagttog og 

nedskrev deltagernes samt egen adfærd og sociale handlinger ved de respektive workshops.

I den deduktive analyse og fortolkning af data (Creswell, 2009) er flere fund blevet synliggjort. Indledningsvis kan 

det udledes, at komplekse organisatoriske kontekster har stor indflydelse på deltagernes engagement og dermed 

AI’s potentiale som metodisk ramme for organisationsudvikling. Endvidere havde deltagerne udfordringer med at 

fokusere på den positive fremtid, som AI fordrer, hvor deltagerne i stedet orienterede sig den negative og man-

gelfulde fortid. Dette medførte, at deltagernes formuleringer om fremtiden var funderet i personlige frustrationer 

over organisationens kompleksitet; bureaukrati, hierarki og linjekommunikation. I forlængelse heraf argumenterede 

ledelsen for, at metodens demokratiske og ligeværdige perspektiv på kommunikation ikke har sin eksistensberet-

tigelse i en kompleks organisationskontekst, da man som medarbejder skal acceptere og indordne sig organisation-

skulturen. 
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Trods disse udfordringer florerede der metodisk potentiale i AI-processen i form af deltagernes evne til at lytte 

engageret og oprigtig, ejerskab for processens udfald samt skabelsen af et anerkendende rum, som rummer posi-

tivitet. Dette medførte sporadiske positive fremtidsfortællinger i AI-processen, men ofte blev disse vendt mod det 

socialrealistiske, hvor de ikke kun se dette realiserbare i fremtidens organisation. Et andet signifikant fund i udfor-

skningen er, at det ikke er optimalt at gennemføre en forandringsproces i form af AI, hvor der fokusereres på frem-

tiden, når organisationen indgår i en større organisationsudvikling. Denne medfører nemlig, at medarbejderne ikke 

kan identificere sig selv i fremtidens organisation. 

Hovedkonklusionen for specialet er, at organisationsudvikling med Appreciative Inquiry som metodisk ramme anv-

endt i komplekse organisatoriske kontekster ikke har sin eksistensberettigelse, da mængden af udfordringer over-

går det reelle potentiale. Om forandringsprocessen i dette tilfælde Forsvarsforliget er med at skabe disse frustra-

tioner og dermed udfordringer for den anerkendende organisationsudvikling er uvis. Jeg vil dog på baggrund af 

undersøgelsen understrege, at udfordringerne er forankret i organisationens kompleksitet og dermed deltagernes 

identitet, som er orienteret det problemfokuserede paradigme, hvilket er i opposition til AI’s metodiske og teor-

etiske antagelser. 

For at øge metodens potentiale i komplekse organisatoriske kontekster finder jeg det nødvendigt at udarbejde en 

revideret udgave af AI’s procesmodel: 4D-modellen til en 6D-model. Her tages der højde for den akkomodative 

læring mellem de respektive workshops, da metoden er uvant for deltagerne, hvilket fordrer refleksionstid ved 

deltagerne. Endvidere er der tilføjet en indledende- og evaluerende fase, som har til hensigt at øge læringen blandt 

deltagerne samt skabe rum for evaluering af aftalerne fra den oprindelige afsluttende fase. 
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Bilag 1.1 – Overblik over litterature review

Nedstående skema indeholder et overblik over de 17 videnskabelige artikler, bøger og rapporter, som jeg har ind-

draget i specialeafhandlingen for at positionere mig inden for det videnskabelige felt. Teksterne fokuserer eller 

arbejder med Appreciative Inquiry som metode. Rækkefølgen af artiklerne og teksterne er placeret på baggrund af, 

hvornår de i afsnittet ’specialets state-of-the-art’ bliver citeret.

Database Søgeord Litteratur Relevans

Google.dk
ResearchGate

Appreciative Inquiry + 
Critique

Bushe, G. R. (2011). Ap-
preciative inquiry: Theory 
and critique. In Boje, D., 
Burnes B. & Hassard, J. 
(red.) The Routledge Com-
panion to Organizational 
change (pp. 87-103). 
Oxford, UK: Routledge

Appreciative Inquiry (AI) 
sættes i kritisk perspektiv 
i forhold til den positive 
tilgang til organisationsud-
vikling

aub.aau.dk
ResearchGate

Organizational Develop-
ment + Appreciative 
Inquiry + Action Research

Egan, T. M. & Lancaster, 
C. M. (2005). Comparing 
appreciative to action 
research – OD practitioner 
perspectives (s. 29-47). 
Organization Development 
Journal, 23 (2).

Praktikere af Apprecia-
tive Inquiry (AI) sammen-
ligner metoden i forhold 
til aktionsforskning (AR) 
og udarbejder en model, 
hvor de kombinerer AI og 
AR. To metoder jeg bruger 
i specialeafhandlingen.

aub.aau.dk
SagePub Journal

Appreciative Inquiry + Or-
ganizational Development 
+ Collaboration

Miller, M. G., Fitzgerald, 
S. P., Murrell, K.L. Preston, 
J. & Ambekar R. (2005). 
Appreciative Inquiry in 
building a transcultural 
strategic alliance (pp. 91-
110). Journal of Applied 
Behavioral Science 41(1)

Kritik af Appreciative 
Inquiry som værende for 
positive, hvor metoden 
foragter det negative

Google Scholar
Google Books

Appreciative Inquiry + 
methodology + 
Organization

Pratt, C. (2002). Creating 
unity from competing 
integrities: A case study 
in appreciative inquiry 
methodology. In R. Fry, 
F. Barrett, J. Seiling & D. 
Whitney (eds.), Apprecia-
tive Inquiry and organi-
zational transformation: 
Reports from the field (pp. 
99-120). Westport, CT: 
Quorum Books.

Kritik af Appreciative 
Inquiry som værende for 
positive, hvor metoden 
foragter det negative, 
hvilket medfører, at 
betydningsfulde indsigter 
forsvinder.
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aub.aau.dk
Emerald Insight

Appreciative Inquiry + 
Positive Perspectives + 
Negative Perspectives

Bright, D. S., Powley, E. 
H., Fry, R. E. & Barrett, F. 
J. (2011). The Generative 
Potential of Cynical Con-
versations. In Zandee, D., 
Cooperrider, D. L. & Avital, 
M. (red.). Generative 
Organization: Advances in 
Appreciative Inquiry, vol. 4 
(pp. 135-158). Binglet, UK: 
Emerald Publishing

I artiklen argumenteres 
der for, at det væsentligt 
for udøvere af AI, at de 
anerkender, at der bag 
hver negativ historie er en 
positiv.

aub.aau.dk
JSTOR

Appreciative Inquiry + 
Positive + Critique

Fineman, S. (2006). On be-
ing positive: Concerns and 
counterpoints (pp. 270-
291). Academy of Man-
agement Review 31(2)

Erkendelse af, at der bag 
hver positiv historie er en 
negativ fortælling.

Google Scholar
Google Books

Appreciative Inquiry + 
Organization + Members + 
Individual

Kelm, J.B. (2015) Apprecia-
tive Living: The Principles 
of Appreciative Inquiry in 
Personal Life. Wake Forest, 
NC: Venet.

Appreciative Inquiry er for 
centreret organisationen, 
hvilket medfører at de 
enkelte medlemmer nogle 
gange overses i foran-
dringsprocessen.

Google Scholar
Google Books

Appreciative Inquiry + 
Relationship + Power + 
Positive

Stavros, J. M. & Torres, C. 
(2005). Introduction. In 
Stavros, J. M. & Torres, C. 
Dynamic Relationships: 
Unleashing the Power of 
Appreciative Inquiry in 
Daily Living (pp. 37-48). 
Chagrin Falls, OH: Taos 
Institute

Appreciative Inquiry som 
bidragende i konstruktion 
af relationelle forhold.

aub.aau.dk
SagePub Journal

Appreciative Inquiry + Or-
ganizational Development 
+ Intervention + Method-
ology

Bushe, G. R. & Coetzer, 
G. (1995). Appreciative 
inquiry as a team devo-
lopment intervention: A 
controlled experiment (pp. 
161-181). Journal of Ap-
plied Behavioral Science, 
31(1)

Bushe & Coetzer afprø-
vede AI som metodisk 
ramme for teambuild-
ing. Resultatet var øget 
individuel læring frem for 
styrkelse af de respektive 
teams.
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Google.dk
AI Commons

Appreciative Inquiry +  
Alternative ways + Inter-
views

Browne, B. W. & Jain, S. 
(2002). Imagine Chicago: 
Ten Years of Imagination 
in Action. Chigago, IL: 
Imagine Chicago

Rapporten beskriver, 
hvordan de anerkendende 
og positive antagelser fra 
AI er anvendt i forbindelse 
med forandringsproces i 
den amerikanske storby 
Chicago.

Google Scholar
Google Books

Appreciative Inquiry + 
Cooperrider +  Whitney + 
Methodology

Cooperrider, D.L., Whit-
ney, D. & Stavros, J.M. 
(2008) Introduction. In 
Cooperrider, D.L., Whit-
ney, D. & Stavros, J.M. 
(pp.) Appreciative Inquiry 
Handbook (2nd Ed.) Brun-
swick, OH: Crown Custom 
Publishing.

Artiklen beskriver Ap-
preciative Inquiry som 
interventionsmetode i 
forbindelse med en foran-
dringsproces i samarbejde 
med Nepal.

Google.dk
Google Books

Appreciative Inquiry + Suc-
cess + Failure + Cooper-
rider

Head, T. C. (2005) A con-
tingency approach to ap-
preciative inquiry: A first 
small step. In Cooperrider, 
D. L., Sorenson, P., Whit-
ney, D. & Yeager, T. (eds.) 
Appreciative Inquiry: 
Foundations in Positive 
Organization Development 
(pp. 401-414). Champaign, 
IL: Stipes. 

Artiklen diskuterer de 
manglende undersøgelser 
af faldgruber og successer 
ved Appreciative Inquiry. 
Her argumenteres der for, 
at der skal iværksættes 
casestudier, der under-
søger dette.

Google.dk
Wiley Online Library

Appreciative Inquiry + In-
novation + Improvement 
+ Organizational Develop-
ment

Richer, M-C., Ritchie, J. & 
Marchionni, C. (2009) ’If 
we can’t do more, let’s 
do it differently!’: Using 
Appreciative Inquiry to 
promote innovative ideas 
for better health care 
work environments (pp. 
947-955). Journal of Nurs-
ing Management, 17

Artiklen konkluderer, at AI 
som metode indeholder 
mange tilfældigheder, 
hvorfor resultaterne og 
tilfældighederne skal 
sammenlignes med andre 
tilsvarende organisationer 
og forandringsprocesser.

aub.aau.dk
SagePub Journal

Appreciative Inquiry + Or-
ganizational Development 
+ Change + Collaboration

Bushe, G. R. & Kassam, A. 
F. (2005). When Is Appre-
ciative Inquiry Transfor-
mational – A Meta-Case 
Analysis (pp. 161-181). 
Journal of Applied Behav-
ioral Science, 41 (2)

Appreciative Inquiry anv-
endt som interventions-
metode i 12 større ameri-
kanske virksomheder, hvor 
udviklingen var minimal, 
men deltagerne så AI som 
et alternativ til erfaring-
sudveksling.
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Google.dk
Mannaz.dk

Appreciative Inquiry + 
Læring

Sølholm, T. M. (2006) 
Appreciative Inquiry i en 
læringsoptik. København: 
Mannaz

Artiklen sætter Apprecia-
tive Inquiry i relation til 
læring, hvilket anvendes 
for at forstå de personlige 
læringsprocesser.

aub.aau.dk
Elsevier 

Appreciative Inquiry + 
Intervention + Practice

Watkins, S., Dewar, B. & 
Kennedy, C. (2016). Ap-
preciative Inquiry as an 
intervention to change 
nursing practice in in-pa-
tient settings: An integra-
tive review (pp. 179-190). 
International Journal of 
Nursing Studies 60

Appreciative Inquiry som 
interventionsmetode i 
sundhedsvæsnet, hvor de 
konkluderer, at ansvaret 
for en succesfuld AI-pro-
ces også ligger ved facili-
tatoren

aub.aau.dk
Wolters Kluwer

Appreciative Inquiry + 
Intervention + Practice

Carter, C., Ruhe, M. C., 
Weyer, S, Litaker, D., 
Fry, R. E. & Stange, K. 
C (2007). An Apprecia-
tive Inquiry Approach to 
Practice Improvement and 
Transformative Change in 
Health Care Settings (pp. 
194-204). Quality Man-
agement in Health Care, 
vol. 16(3)

Appreciative Inquiry som 
metode til transformation 
af praksis i 
Sundhedsvæsnet
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Bilag 2.1 – Invitation til workshops

Anerkendelse i en kompleks verden

98



Bilag 2.2 – Samtykkeerklæring
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Bilag 2.3 – Afrapportering af processens indsigter og resultater 
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Bilag 3.1 – Indledende fase (optagelse 1)
Vedlagt som elektronisk bilag

Bilag 3.2 – Indledende fase (optagelse 2)
Vedlagt som elektronisk bilag

Bilag 3.3 – Opdagelsesfasen (optagelse 1)
Vedlagt som elektronisk bilag

Bilag 3.4 – Opdagelsesfasen (optagelse 2)
Vedlagt som elektronisk bilag

Bilag 3.5 – Drømmefasen (optagelse 1)
Vedlagt som elektronisk bilag

Bilag 3.6 – Drømmefasen (optagelse 2)
Vedlagt som elektronisk bilag

Bilag 3.7 – Designfasen (optagelse 1)
Vedlagt som elektronisk bilag

Bilag 3.8 – Designfasen (optagelse 2)
Vedlagt som elektronisk bilag

Bilag 3.9 – Skæbnefasen og evaluering (optagelse 1)
Vedlagt som elektronisk bilag

Bilag 3.10 – Skæbnefasen og evaluering (optagelse 2)
Vedlagt som elektronisk bilag
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Bilag 4.1 - Projektdagbog

Dette bilag indeholder forskellige begivenheder både planlagte og tilfældige fra specialeperioden. Endvidere har jeg 

nedskrevet mine personlige oplevelser og erfaringer i forbindelse med disse begivenheder.

Indledende samtale med major K mandag d. 5. marts 2018

• Major K, som er chef ved Trænregimentet, har til opgave at komme med forslag til, hvordan den interne kom

munikation ved Trænregimentet kan effektiviseres.

• Major K har fået opgaven, da Værnfælles Kommando har konkluderet, at den interne kommunikation i For

svaret er mangelfuld. Udover dette har Forsvaret fornyligt udgivet rapport om Forsvarets Kommunikations

strategi, hvor de ytrer om et fokus på den interne kommunikation.

• Den interne kommunikation i regimentet er for meget orienteret ’nice-to-know’ frem for ’need-to-know’, 

hvilket skaber frustrationer i ledelsen.

• Nice-to-know kommunikation anses som artikler og nyheder på de sociale medier og regimentets interne 

nyhedsblad.

• Need-to-know kommunikation anses som direktiver og befalinger for, hvordan soldaterne i regimentet skal 

håndtere deres arbejdsopgaver, hvilket er en af kerneværdierne ved regimentet.

• Jeg præsenterede mine idéer for major K om at foretage anerkendende workshops i samarbejde med en 

gruppe medarbejdere fra regimentet. Dette gav han lov til på den bekostning, at jeg præsenterede udbyttet af 

forandringsprocessen for ham samt udarbejdede en afrapportering.

• Major K udarbejdede en liste over potentielle deltagere, som han mente havde de retmæssige indsigter og 

anciennitet i Forsvaret.  

• Major K havde ikke behov for en større akademisk redegørelse af, hvordan jeg er kommet frem til løsnings-

forslagene, men ønskede i stedet en konkret og præcis afrapportering, som han kan arbejde videre med.

• Jeg inviterede derfor major K til at deltage i evalueringen af processen, hvor jeg i samarbejde med deltagerne 

vil præsentere de signifikante indsigter fra de forskellige workshops.

• Major K pointerede afslutningsvis, at jeg nødigt skulle finde på en for civil tilgang til regimentets interne 

kommunikation, fordi: ”Kommandovejen er den smukkeste vej”.

Samtaler med kollegaer i perioden mandag 19. marts 2018 til onsdag d. 2 maj 2018

• Overkonstabel B kom ind på mit kontor, hvor han på en humoristisk måde spurgte om, hvorvidt jeg vil bruge 

det vi snakkede om i rapporten.

• Seniorsergent I (Deltager i workshop 2) sidder på nabokontoret og spurgte ofte ind til mit arbejde. Han viste 

store interesse i mine fortolkninger i specialeprocessen.

• Mødte en dag Overkonstabel J på gangen, hvor han spurgte, om han kunne snakke ’off-the-record’, da han 

havde nogle spørgsmål omkring en fælles interesse.

• Seniorsergent G kom forbi og fortalte, at chefen for 2. Logistikbataljon havde været på ledelseskursus, hvor de 
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var blevet undervist i Appreciative Inquiry, hvilket seniorsergent G nysgerrigt spurgte indtil.

• Overkonstabel B tog i perioden en akademiuddannelse i ’Intern kommunikation’, hvor han til eksamen brugte 

Appreciative Inquiry som oplæg omkring organisationsudvikling, fordi han fandt det interessant og anderledes.

Samtale med major K efter evalueringen mandag d. 5. marts 2018

• Lige efter evalueringen snakkede major K og jeg, hvor han undskyldte for, at han var ’djævlens advokat’ til 

workshoppen.

• Han pointerede, at det var essentielt i afrapporteringen, at fokus var på den interne kommunikation på 

medarbejderplan, da han ikke mente, at udfordringerne var i forbindelse med linjekommunikation 

på ledelsesniveau. 

• Major K pointerede afslutningsvis, at jeg nødigt skulle finde på en for civil tilgang til regimentets interne 

kommunikation, fordi: ”Kommandovejen er den smukkeste vej”.

Feedback på afrapportering fra major K mandag d. 14 maj 2018

• Der blev afholdt et kort møde med major K, hvor vi gennemgik afrapporteringen.

• Major K synes generelt, at afrapporteringen var velformuleret og struktureret, men understregede flere gange, 

at det vil blive svært at igangsætte denne forandringsproces midt i en forligsperiode, hvorfor han vil gemme disse 

resultater til, når Trænregimentet er færdig med implementering af forliget. 

• Major K understregede, at han ville bruge resultaterne som evidens for et kommende kommunikationsdirektiv, 

som skulle udarbejdes i efteråret 2018.

Bilag 4.2 - Indledende fase (feltdagbog)

• Deltagerne repræsenterede forskellige enheder fra regimentet, men de har ikke nogen umiddelbar 

arbejdsmæssig relation.

• I præsentationen af workshoppen fortalte jeg deltagerne, at de var eksperterne i dette domæne, hvorfor deres 

svar og indsigter var relevante. Dette tilkendegav flere deltagere som værende positivt.

• Fra workhoppens begyndelse satte seniorsergent G sig i scene ved at være den person, som startede dialogen, 

foreslog ændringer til strukturen og generelt snakkede mest i gennem hele workshoppen.

• Stort fokus på fortidens negativitet og dermed de fejl og mangler, der var i Forsvaret.

• Alle deltagere ytrede frustrerede drømme.

• Seniorsergent G er meget orienteret de negative historier, hvor størstedelen af G’s historier var funderet i 

fortiden.

• Gensidige respekt for hinanden og store del aktiv lytning.

• Overkonstabel J var meget passiv i workshoppen, men da han fik en stemme i rummet, var han noget kritisk 

over Forsvarets tilgang til den interne kommunikation. 

• Oversergent D har en oprigtig interesse i, at Forsvaret bliver en mere moderne organisation.

• I fælleskab blev vi enige om, at fokus for de efterfølgende workshops skulle omhandle

 ’Relationel kommunikation – som skaber mening’.
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• Der var generel uforståenhed for metodens valg, da de skal belyse et problem uden at fokusere på fejl og 

mangler, men snarere det der allerede fungerer, hvilket ikke var optimalt i deltagernes optik.

• Seniorsergent G, som er processens uformelle leder fik sætningen: ’som skaber mening’ indskrevet i 

tematiseringen, da han ikke kunne se en fordel med noget, som ikke giver mening for sit organisatoriske liv.

Bilag 4.3 - Opdagelsesfasen (feltdagbog)

• Starten af workshoppen blev brugt på at redefinere den oprindelig ’Affirmative Topic Choice’, da deltagerne 

syntes, at den vi havde var for abstrakt. Efter dialog in plenum fik vi ordet ’Menneskelig’ indskrevet i temaet.

• Vi snakkede om, at relation findes på tre forskellige niveauer: menneskelig, kollegial og organisatorisk.

• Den nye ’Affirmative Topic Choice’ er ’Menneskelig relationel kommunikation – som skaber mening’, hvilket 

deltagerne satte stor pris på.

• Stort fokus på at e-mails fylder alt for meget i deres daglige arbejde. Disse frustrationer fylder meget ved 

deltagerne.

• Flere deltagere sagde, at det er vigtigt at have tiltro til organisationen, da der er en årsag til, hvorfor 

organisationen har ændret sig til dette.

• I forbindelse med aktiviteten ’visk tavlen ren’ og de efterfølgende besvarelser var deltagerne gode til at finde 

deres successer og dernæst udvikle dem til en positiv fremtid.

• Samtalerne begyndte at omhandle tematiseringen, hvilket bidrog til berigende dialoger og nysgerrige spørgsmål. 

De havde fået en forståelse for spørgsmålene.

• Seniorsergent I, som deltog i stedet for overkonstabel J, var fra start til slut meget skepsis og kritisk over for dét 

der blev sagt. Han udviste ofte frustrationer over Forsvaret som organisation, og hvordan den var blevet.

Bilag 4.4 - Drømmefasen (feltdagbog)

• Nu føler jeg for alvor, at det anerkendende rum er ved at være skabt, og det smitter positivt af på alle 

deltagerne.

• Seniorsergent G, som er workshoppens uformelle leder, var ikke tilstede, hvilket medførte, at oversergent D 

tog dirigentstokken og tog denne rolle til sig.

• Lytningen og de nysgerrige spørgsmål var blevet mere positive og fremtidsorienteret, hvilket var med til at 

underbygge den positive stemningen, der er i rummet.

• Det virker naturligt på deltagerne, at de skal arbejde videre fra forrige workshop, hvilket gør, at de kan se 

meningen i strukturen ved AI-processen (4D-modellen).

• Flere deltager erkender, at de får en større lyst og ikke mindst tryghed ved at snakke om fremtidens danske 

forsvar når der ingen ledere er tilstede. Trods forskellige rang i workshoppen er ingen af dem ledere, hvilket har 

en væsentlig betydning for deres lyst til at tale frit og bidrage i workshoppen.

• Fokus er så småt begyndt at vende mod den positive fremtid, men den negative fortid har stadigvæk sin 

eksistens. De var enige om, at de ofte ingen valg har i forbindelse med beslutningstagen i deres arbejde.
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• Oversergent H, som kun deltog i denne proces, havde sit civilevirke arbejdet med AI som organisationsudvikling 

i forbindelse med et kursus om anerkendende ledelse.

• Efter workshoppen henvender oversergent D sig til mig og siger: ”Jeg synes det er spændende og lærerigt at 

have dialoger om fremtidens organisation, men tror ikke det kan lade sige gøre på nogen måder – Forsvaret er 

bare en anderledes organisation”.

Bilag 4.5 - Designfasen (feltdagbog)

• Storytelling er begyndt at fungere, og det er med til at bidrage med positive energi til workshoppen.

• Stemningen blandt deltagerne er i denne workshop blevet meget mere løssluppent, og der bliver 

talt om mange fremtidsvisioner.

• Antallet af negative historier fylder stadig i workshoppen, men deltagerne er begyndt at vende det negative til 

det positive.

• Ordet ’respekt’ bliver i denne workshop sat lig med anerkendelse.

• Flere af deltagerne siger, at det bliver en udfordring at skabe organisationsudvikling ved regimentet, da 

størstedelen er vanemennesker.

• Seniorsergent G begynder i workshoppen at sige, at han skal ud af sin ’comfort zone’, hvis han skal gennemgå 

disse forandringer, da han på den måde har tid til at fordøje al den nye viden.

• Deltagerne italesætter en større bevidsthed om vigtigheden af anderkendelse og skelner det nu fra ros og 

’skuldreklap’.

• Der er stor enighed om respekt for medarbejderne, og tildeling af specifikke arbejdsopgaver er meget lig 

med  anerkendelse. 

• Der kommer et fælles mantra, at ’fortiden er fortid’, og det er vigtigt at fokusere på det, der i realiteten kan 

forberedes, nemlig fremtiden. Dette er alfa og omega med metoden.

• Overkonstabel J siger et par gange, at det er udfordrende at implementere sådanne forandringer i forbindelse 

med relationel dyrkelse, da ledelsen ikke tillader; smalltalk og uformel sammenkomst.

• Trods stor interesse for fremtiden dukker fortidens negativiteter ofte frem.

• Frustrationer om organisations størrelse og måden, der arbejdes i Forsvaret.

• De forskellige deltagere udformer forskellige kreative illustrationer, som skal beskrive det bekræftende tema. 

Oversergent G anvender emojis, og overkonstabel B kombinerer narrativer og illustrationer i sin besvarelse. 

Bilag 4.6 - Skæbnefasen og evaluering (feltdagbog)

• Afslutningen på skæbnefasen var meget fyldt med anerkendelse og energi. Omfanget af negative historier 

var på et minimum i forhold til den første workshop.

• Trods stor energi i workshoppen var der stadig en skepsis for, hvorledes de kan være med til at skabe en 

organisationsudvikling i Forsvaret. De er vanemennesker, kulturen er forankret, og man ændrer ikke noget i 

Forsvaret, uden ledelsen har sagt god for det.

• Da major K kom ind i mødelokalet, ændrede stemningen og deltagelsen sig fuldstændig. Deltagerne blev meget
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 anonyme. Dette var et tydeligt eksempel på, at hierarki har indflydelse på deltagerenes lyst og engagement.

• Major K kritiserede meget de indsigter, som vi i fælleskabet havde udarbejdet, hvilket resulterede i, at 

eksperterne tog ejerskab og begyndte at retfærdiggøre betydningsindsigterne.

• Major K mente, at anerkendelse og demokratiske processer ikke hører til Forsvaret, men i stedet for 

kreative organisationer. Eksempelvis universitetet.

• Efter at den uformelle leder seniorsergent G havde udfordret major K i forbindelse med de løsningsforslag, 

som var formuleret i skæbnefasen, begyndte de andre deltagere at bidrage i dialogen ligesom, da major K ikke 

var tilstede.

•Da major K kritiserede vores idéer om ’smalltalk’, kommer seniorsergent G og oversergent D med argumenter

 på, hvorfor vi i gennem de fem workshops fandt ’smalltalk’ relevant for den interne kommunikation.

• Major K afbrød flere gange deltagerne, når de skulle forsvarer deres formuleringer og løsningsforslag. 

Endvidere understregede han flere, at det bliver svært at få tankerne implementeret.

• Overkonstabel B uddybede de andre deltageres argumenter og fortalte major K tankerne bag vores tema 

’Menneskelig relation kommunikation – som skaber mening’. Major K gav accept og tilkendegav sin forståelse 

om temaet.

• Major K pointerede, at det er vigtigt, at jeg skelner mellem medarbejderkommunikation og linje-

kommunikation i afrapporteringen, da der ingen problemer er med linjekommunikationen i Trænregimentet 

eller Forsvaret. 
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Bilag 5.1 – Indledende fase (præsentation)
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Bilag 5.2 – Opdagelsesfasen (præsentation)
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Bilag 5.3 – Drømmefasen (præsentation)
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Bilag 5.4 – Designfasen (præsentation)

Anerkendelse i en kompleks verden

117



Bilag 5.5 – Skæbnefasen og evaluering (præsentation)
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Bilag 6.1 – Indledende fase (fotografier)
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Bilag 6.2 – Opdagelsesfasen (fotografier)
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Bilag 6.3 – Drømmefasen (fotografier)
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Bilag 6.4 – Designfasen (fotografier)
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Bilag 6.5 – Skæbnefasen og evaluering (fotografier)
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