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Indledning 
Medarbejderudviklingssamtaler eller MUSamtaler er en årligt tilbagevendende begivenhed, hvor leder og 
medarbejder sætter sig sammen for at diskutere emner som medarbejderens kompetenceudvikling, 
arbejdsopgaver og karrieremuligheder.  
 
På mange arbejdspladser er MUSamtaler blevet et trægt ritual, hvor medarbejdere efterspørger kurser og 
kompetenceudvikling hos ledere, som er ved at svimle under den arbejdsbyrde der ligger i at skulle gennemføre 
MUSamtaler for alle sine medarbejdere. Mange steder vælger man at have for travlt til at få gennemført 
MUSamtaler hvert år, ofte ud fra en devise om at bidraget ikke er indsatsen værd. Som konsekvens bliver 
processen sat ned i gear, bliver ufokuseret og gradvist taber forbindelsen med den underliggende ide om at skabe 
vedvarende, strategisk medarbejderudvikling i organisationen. Der er blevet gjort mange forsøg på at bringe 
MUSamtale tilbage på sporet, bl.a. ved at etablere regler og procedurer for afholdelsen, men det har 
tilsyneladende ikke rokket ved oplevelsen af MUS som noget tungt at komme igennem. 
 
Spørgsmålet er om MUS kan revitaliseres ved at sætte dem ind i større sammenhæng, eksempelvis ved at bruge 
samtalerne til at arbejde med problemer, som organisationen i forvejen har problemer med at håndtere. Det har 
man valgt at gøre hos Herning Kommune, hvor man gennem projektet ’Communitas’ har forsøgt at gøre 
MUSamtaler til omdrejningspunkt for en organisationsudvikling, som handler om at gøre kommunens strategier 
og værdier mere tilstedeværende i udførelsen og udviklingen af de enkelte arbejdsopgaver. Som følgeforsker i 
udviklingen af Communitas leder det mig frem til at rejse følgende problemstilling: 

Forskningsspørgsmål 
Dette leder mig til at rejse følgende forskningsspørgsmål: 
 
Hvordan man MUSamtalen gøres til omdrejningspunkt for en strategisk organisationsudvikling gennem 
kompetenceudviklingen af den enkelte medarbejder? 
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Formålet med formuleringen er, på basis af en forståelse for MUSamtaler, at konkretisere og udvikle en metode 
til at anvende MUSamtaler som et udviklingsredskab, ikke blot for den enkelte medarbejder, men for 
organisationen som helhed. Med problemformuleringen skriver jeg mig ind i en modus-2 baseret tilgang til 
forskning, som anvender følgeforskning af udviklingsprojekter som grundlag for at bedrive forskning.  
 
Problemformuleringen er baseret på en implicit forhandling mellem de to traditioner indenfor forandringsledelse, 
som Boonstra (2004) beskriver som henholdsvis forandringsimplementering (planned change) og 
organisationsudvikling. Hvor den strategiske organisationsudvikling handler om at udvikle organisationen ud fra 
en strategisk styret plan, hvorimod MUSamtalen tænkes indenfor organisationsudviklingstraditionen, hvor 
udvikling udspringer gennem den enkeltes bidrag til udviklingen. Videnskabsteoretisk kan mødet mellem de to 
tænkes som mødet mellem en determinerende struktur og et agerende individ, som ikke nødvendigvis følger den 
strukturerende intentionalitet. Herved skrives problemformuleringen ind i en post-strukturalistisk 
forståelsesramme via sin fokus på forhandlingen mellem styring og agens. 
 
Formålet med problemformuleringen er at forsøge at bygge bro mellem den strategiske styring og 
medarbejderens individuelle udvikling, dels i forhold til at gøre MUSamtalen, og derved udviklingen, strategisk 
orienteret, men også i forhold til at få MUSamtalen som teknologi til at bidrage til en organisationsudvikling, 
som ligger ud over den individuelle udvikling. 
 
Problemformuleringen skaber derved grundlag for at rejse følgende underspørgsmål: 
 

1) Hvordan tænkes og anvendes MUSamtaler? 
 
Formålet er her at skabe en forståelse for MUSamtaler, som så efterfølgende kan anvendes som grundlag for 
udvikling. For at kunne besvare dette underspørgsmål foretages et review over det nuværende state-of-the-art 
indenfor området. 
 

2) Hvordan kan MUSamtaler forstås som et udviklingsredskab? 
 
Formålet er her at sætte fokus på de muligheder for udvikling, som MUSamtaler åbner mulighed for. Analysen 
kommer her til at anvende forskellige teoretiske optikker til at analysere udviklingspotentialerne i MUSamtaler, 
bl.a. gennem dekonstruktion, organisationsteori, forandringsledelse og læringsteori. Her bliver analyseobjektet 
dels det foregående review, og dels en række empiriske erfaringer fra udviklingsprojektet ’Communitas’. 
 

3) Hvordan kan man udvikle MUSamtaler så de bliver et redskab til organisationsudvikling, som 
rækker ud over den enkelte medarbejder? 

 
Formålet med det tredje underspørgsmål er at gribe problemformuleringens handlingsrettede komponent, og 
derigennem formulere et bud på hvordan MUSamtaler kan løftes ud over deres eksisterende fokus på den enkelte 
medarbejder, og i stedet indgå som et bidrag til en udviklingsproces, som rækker ud over den enkelte 
medarbejder og vedkommendes arbejdsopgaver. 

Begrebsafklaring – ’Strategisk’ 
Begrebet strategisk spiller i central rolle i forhold til hele formålet med Communitas. Strategi forstås typisk ud 
fra Chandler’s klassiske definition: 

The determination of the long-run goals and objectives of an enterprise, and the adoption of courses of action 
and the allocation of resources necessary for carrying out these goals 
(Chandler, 1962; in Hansen, 2002, p. 11) 
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Her peger definitionen på strategien som en styring af ressourcer og handlinger i retning af et mål. Hos senere 
teoretikere er der blevet lagt mere vægt på strategien som en ramme, frem for en egentlig styring. Et eksempel 
kan man finde hos Nordhaug et. al (1993), som peger på strategien som 
en ramme, indenfor hvilken ledere og medarbejdere kan forvalte deres 
ressourcer, hvorved strategien skifter karakter fra at være styrende til i 
stedet at danne grundlag for selvledelse. 

I forbindelse med det fulgte projekt, Communitas, har designer 
Christian Harpelund lagt følgende formulering af strategi ind i det 
undervisningsmateriale, som lederne hos Herning Kommune bruger: 

”En operationaliseret beskrivelse af den vej man skal gå, eller den 
særlige måde man skal gå på, for at komme til målet – på vejen til 
visionen” (Relation Technologies’ undervisningsmateriale) 

Gennem denne strategiforståelse gøres strategien til bindeled mellem 
organisationens mål og de produkter eller processer, som kommunens 
virke udføres igennem. Dette forhold er eksemplificeret i figuren her til 
højre:  

Afgrænsning 
Fokus lægges på udforskningen af to områder; anvendelsen af MUSamtaler indenfor projektet Communitas, 
samt et review af litteraturen indenfor brugen af MUSamtaler. Denne afgræsning skydes ønsket om at bruge 
Communitas som springbræt til at udvikle anvendelsen af MUSamtaler som redskab til organisationsudvikling. 
Hvor litteraturreviewet anvendes som grundlag, anvendes analyser af reviewet sammen med en empirisk 
udforskning af Communitas som grundlag for at udvikle muligheder for at tænke MUSamtaler ind i en større 
organisationsudviklingssammenhæng. 
 
Fokus lægges derved på MUSamtaler, hvorved beslægtede teknologier blot berøres, men uden at disse udforskes 
dybdegående. Ligeledes fokuseres der på den danske anvendelse, hvorfor udenlandsk litteratur og erfaringer med 
MUS ikke berøres. 
 

Projektet ’Communitas’ som analytisk genstand 
Denne rapport beskriver og undersøger projektet Communitas hos Herning Kommune.  
 
Projektets forankring 
Projektet Communitas er et samarbejde mellem Herning Kommune, konsulentvirksomheden Relation 
Technologies og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU) under Århus Universitet. Projektet handler 
om at kvalificere brugen af og deltagelsen i MUSamtaler hos Herning Kommune med særlig fokus på at give 
brugen en strategisk rettethed. Det udviklede produkt ’Communitas’ og dets delelementer, herunder 
workshoppen ’CommuniForum’, ’displayformerne ’Kompetencehuset’ og ’Komeptencelandskabet’, samt 
uddannelserne ’Communitas Leadership’ og ’Communitas Konsulentuddannelsen’ er alle ejet af Relation 
Technologies. 
 
Forskere fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole har deltaget i udviklingsprocessen som følgeforskere i 
forhold til at undersøge a) anvendelsen af MUSamtaler til organisationsudvikling, b) brugen af teknologi og 
materialitet til at kvalificere anvendelsen af MUSamtaler, og c) effekten af en didaktisk tilrettelæggelse af 
læreprocesser i medarbejder- og organisationsudvikling. 
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Denne rapport udgør et forstudie i forhold til opfyldelsen af første afrapportering i forhold til 
forskningsforpligtelsen overfor Forsknings- og Innovationsstyrelsen bevilling af midler til projektet Communitas 
under forskningskuponordningen. Rapporten og dens henvisninger er formateret i overensstemmelse med APA 
5.th standard for videnskabelig produktion. 
 

Analysestrategisk afsæt 
Det følgende afsnit beskriver projektets analysestrategiske afsæt som en bevægelse fra det videnskabsteoretiske 
grundlag, over metoder og empiri, til data. Afsættet tages i en poststrukturalistisk videnskabsforståelse, som så 
operationaliseres, først som en diskursanalystisk tilgang til at foretage et state-of-the-art litteraturreview, for 
dernæst at udfolde det som en dekonstruktion af MUS-begrebet. 
 
Det analysestrategiske afsæt anvendes derefter til at undersøge projektet Communitas hos Herning Kommune, 
og operationaliseres derfor som undersøgelsesmetoder, empiri og dataforståelse. Efterfølgende vil afsættet danne 
grundlag for en egentlig analyse i forhold til rapportens fokus på MUSamtalen som strategisk omdrejningspunkt. 
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Videnskabsteoretisk udgangspunkt 
I forhold til at arbejde med at udvikle MUSamtalen, vil analysen tage fat på en eksisterende handlepraksis og 
med udgangspunkt i denne forsøge at etablere et bud på en alternativ handlepraksis. Herved griber analysen fat i 
forholdet mellem det aktuelt realiserede og det mulige, et forhold som man videnskabsteoretisk kan 
konceptualisere på flere måder. Indenfor den vestlige filosofi har der været en tradition for at tænke forholdet 
som et spørgsmål om at bygge videre på tidligere erfaringer. Her udspringer det mulige fra det aktuelle, hvorved 
videnskab bliver et spørgsmål om at bygge ovenpå eksisterende erfaringer. Et vigtigt komponent i denne 
tænkning er Popper’s falsifikationstænkning, hvor viden kun betragtes som sand så længe den ikke kan 
tilbagevises. Som konsekvens vil man kun kunne bygge videre på viden så længe denne viden ikke har kunnet 
tilbagevises, en forståelse som har ageret hjørnesten indenfor det man i dag kalder den positivistisk informerede 
naturvidenskab. 

Denne videnskabstradition har dog kun vundet drypvis indpas indenfor samfunds- og humanvidenskaben, som 
begge beskæftiger sig med et genstandsfelt, som kun i meget ringe grad lader sig bestemme af lovmæssigheder. 
Her er der i stedet vokset en filosofisk tradition frem for at se på forholdet mellem struktur og individuel 
handling, og især det individuelles brud med lovformeligheden. Analytisk tilbyder denne indgangsvinkel en 
væsensforskellig indgangsvinkel til Poppers positivisme, og derved også en væsentlig anden resultatforståelse; 
hvor den positivistiske ville forsøge at se lovmæssigheden og hvad der skabte den, ville den post-positivistiske 
forsøge at se bruddet med lovmæssigheden og hvilken effekt dette brud ville have. Med risiko for at forsimple 
forskellen mellem de to videnskabelige paradigmer, kan man se denne overgang som et skift fra at undersøge det 
generelle, til i stedet at se på det specifikke. I forhold til at arbejde med MUSamtaler ville det generelle fokusere 
på hvorvidt MUSamtaler virkede og hvordan, hvorimod det specifikke ville handle om hvor og til hvad 
MUSamtaler havde en effekt og i forhold til hvad. 

I forhold til at forsøge at tænke MUSamtaler som et omdrejningspunkt for strategisk udvikling af den enkelte 
medarbejder, skabes der en opmærksomhed på forholdet mellem strategisk og individuel styring, og derigennem 
på forhandlingen af forholdet mellem struktur og individ. I forlængelse af ovenstående, ville en strukturalistisk 
informeret tilgang ud fra de Saussure (de Saussure, 1990)fokusere på anvendelse af MUSamtaler indenfor en 
styrende ramme, hvorimod en post-strukturalistisk tilgang ville fokusere på brud, og derigennem på 
meningsdannelsen i forhandlingen mellem organisationens struktur og den individuelle medarbejder. Herved 
bliver MUSamtalen en forhandling mellem medarbejderens individuelle perspektiv og organisationens styrende 
og strukturerende ramme, og det som forhandles om, er den mening som skal have lov til at styre 
medarbejderens udvikling. 

Strukturalismen ud fra de Saussure er oprindeligt udviklet som en lingvistisk teori, som beskriver forholdet 
mellem sprog og sprogbrug, hvor pointen er, at den specifikke sprogbrug udfolder sig under sprogets struktur, 
som derved har en determinerende effekt på sprogets anvendelse. En klassisk eksemplificering af dette forhold 
kan ske ved at tænke sprogbrugen som et spil skak, som udspiller sig under de strukturerende regler, som et spil 
skak spilles ud fra. Her er pointen, at et uendeligt antal og variationer af skakspil kan udfolde sig under 
skakspillets determinerende regler, men uden at de konkrete spil har en tilbagevirkning på spillets regler. Samme 
forhold mellem struktur og indhold opstillede de Saussure for sproget, under hvis regler et uendeligt antal 
sproghandlinger kunne finde sted, og hans pointe var, at sprogets regler ikke udviklede sig som konsekvens af 
denne sprogbrug. Denne tankegang vandt en fremtrædende plads indenfor socialvidenskaben, hvor de Saussure’s 
strukturdeterminans havde en fremtrædende plads frem mod 1960 i forhold til forståelsen af forholdet mellem 
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struktur og individ. 
 
I slutningen af 1960erne blev post-strukturalismen grundlag som en modstrømning til denne 
strukturdeterministitiske tænkning. Anført af filosoffer som Foucault, Derrida og Deleuze tilbød post-
strukturalismen en mere nuanceret tilgang til forholdet mellem struktur og individ. Hvor Derrida pegede på at 
sproglige og sociale strukturer ikke er givne på forhånd, men i stedet er noget som skabes af begges deltagere, 
pegede Foucault på hvordan strukturer udspringer og vedligeholdes gennem dagligdags handlinger, hvorfra 
Deleuze filosoferede over hvordan man som individ kunne frisætte sig fra de rationaliteter, som allerede forsøgte 
at styre ens handle- og tænkemåder. Poststrukturalismen og dens analytiske greb har vundet bredt indpas 
indenfor nutidens organisationstænking. Hvor Derrida’s begreber om forskelssætten og hans 
dekonstruktionstænkning indbyder til opblødning af dogmer og andre veletablerede tænkemåder, anvendes 
Foucault’s teorier til analyser af hvordan bestemte organisationskulturer opstår og udvikles, og hvilken effekt de 
har. Deleuze’s teorier har indtil nu vundet mindre indpas, men tilbyder et meget effektivt begrebsunivers til at 
forsøge at bryde med eksisterende forståelser ved konstant at sætte fokus på de forståelser, som har priviligeret 
en bestemt forståelse som sand eller korrekt. Jeg vil i denne rapport anvende en række af Deleuze’s analytiske 
greb, og vil derfor introducere et udsnit af hans filosofi nærmere. 
 

Deleuze’s destabiliseringstænking som afsæt for MUS-analyser 
Gilles Deleuze levede et priviligeret liv i Paris, og nåede at opleve det i dets mange ansigter og perioder fra hans 
fødsel i 1925, til en længerevarende sygdom foranledigede hans død i 1995. Hans priviligerede liv gav ham 
anledning til at løfte blikket fra spørgsmålet om hvordan der skulle blive til dagen og vejen, til istedet at forsøge 
at tænke over hvordan man kunne leve sit liv anderledes. Disse spekulationer kulminerede i hans doktordisputas 
(Deleuze, 1968/1994), hvor han satte forholdet mellem forskel og gentagelse på spidsen ved at stille 
spørgsmålstegn ved idealtænkningen efter Platon. Med udgangspunkt i hans overvejelser om hvorvidt målet er at 
gentage andres, tilsyneladende succesfulde adfærd, og derved underlægge sig samme styrende idealer, kan hans 
filosofi sættes på spidsen som en overgang fra spørgsmålet ”How should one live?” til istedet at spørge ”How 
might one live?” (se Henriksen, 2009). I denne sproglige manøvre ligger der 2 bevægelser; først en afvisning af 
den eller de normativiteter, som aktuelt forsøger at determinere hvordan man skal leve sit liv, og samtidig en 
italesættelse af et problem, som er større end det er muligt at give svar på. 

Formålet med denne manøvre er at italesætte forholdet mellem problem og løsning, konceptualiseret som 
forholdet mellem det virtuelle og det aktuelle. I sin kritik af den vestlige filosofi efter Platon peger Deleuze på 
tendensen på at tage udgangspunkt i det aktuelle og tænke udvikling derfra. Eksemplificeret i forhold til 
MUSamtaler kan man i litteraturen finde eksempler på skemabaserede spørgeguides, som ledere kan bruge til at 
interviewe medarbejderen med under samtalen. Ud fra tanken om at lederen skal sikre kvaliteten i MUSamtalen 
ved at sikre at alle relevante emner dækkes, findes der et enormt bredt udbud af teknologier, både i form af 
færdige skemaer, og i form af redskaber til at udforme skemaer, som ledere kan benytte sig af. Deleuze ville her 
pege på at disse forslag hver især er baseret på tanken om at lederen skal styre samtalen omkring en prædefineret 
relevans, og derved forholder sig til en bestemt forståelse for eller rationale om hvad MUS skal. Fra Deleuze’s 
begrebsapparat ville der her være tale om at den aktuelle skemabaserede spørgeguideløsning var baseret på et 
rationale om styring i forhold til prædeterminerede emner og dokumentation, og at dette rationale ville have en 
privilegerende effekt i forhold til hvilke aspekter af det underliggende problem den aktuelle løsning skulle 
prioritere, og hvilke der var mindre relevante. I stedet for at anerkende disse privilegerende rationaler, ville man 
ud fra Deleuze forsøge at destabilisere deres indflydelse, og i stedet forsøge at komme tilbage til det 
underliggende problem, som den aktuelle løsning forsøgte at løse. Målet ville være at blive i stand til at udvikle 
forslag til håndtering af MUS, som blot overtog den nuværende litteraturs privilegering af styring og 
dokumentation, men i stedet tog udgangspunkt i det underliggende problem, og derigennem udforske de mulige, 
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virtuelle løsninger på, hvordan man kan håndtere et MUS forløb. 

Målet for analysen i denne rapport er derfor at afdække det underliggende problem, som MUSamtaler forsøger at 
tilbyde en løsning til, og gennem en destabilisering af de rationaler, som p.t. har en determinerende effekt i 
forhold til hvordan MUSamtaler håndteres, forsøge at udvikle løsningsforslag, som privilegerer andre aspekter af 
den underliggende opgave i sin løsning heraf. 

Analysen i denne rapport bliver derved dobbelt, idet den både har til sigte at identificere aktuelle tendenser i 
forhold til hvordan MUS tænkes håndteret, samt på basis af en forståelse for den underliggende problemstilling, 
forsøge at fremvise et bud på en alternativ håndtering. Dette alternativ fremvises som projektet Communitas, 
som er blevet til på basis af en designbaseret forskningsproces (The Design-Based Research Collective, 2003), 
og som så analyseres som et bud på en alternativ tilgang til at håndtere MUS. 
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En diskursanalytisk tilgang til MUSamtaler 
I forhold til at forsøge at afdække de underliggende rationaler og privilegeringer, som præger MUS-feltet, giver 
diskursanalysen mulighed for at adressere de udtryk, og qua den poststrukturalistiske fokus på sproget som 
afspejlende, en mulighed for at forstå de måder, som der tænkes og anvendes MUS ud fra. Den anvendte 
diskursanalyse udspringer af den franske tradition efter Foucault, hvor diskurs henviser til en underliggende 
forståelse, modsat den tyske forståelse efter Habermas, hvor diskursbegrebet anvendes om et magtfrit 
samtalerum. 
 
Den anvendte diskursanalyse udspringer af Foucault’s vidensarkæologi (Foucault, 1977), hvor formuleringer, 
anvendelser og udtryksformer ses som en afspejling af den underliggende, og ofte uudtalte forståelse. En vigtig 
pointe i forhold til at arbejde med diskurser er erkendelsen af at et fænomen ikke kan beskrives pre-diskursivt; 
enhver beskrivelse vil tage udgangspunkt i en underliggende, diskursiv forståelse. Her tilbyder Laclau & Mouffe 
(1985) et begrebsapparat, som på den ene side opstiller et felts forskellige fænomener i et netværk, og på den 
anden side adresserer forhandlingen mellem de diskursive forståelser, som et felt er præget af. I denne 
sammenhæng er 2 af deres pointer relevante for den videre analyse:  
 
1) at bestemte emner eller fænomener har en central betydning for forståelsen af feltet. Disse kaldes 
nodalpunkter, og er kendetegnet ved at være særligt sensitive overfor udefrakommende påvirkning, samtidig 
med at de har en stærk indflydelse på hvordan omkringliggende fænomener eller momenter skal forstås. Et 
eksempel kan være nodalpunktet krop, som er særlig modtagelig overfor udefrakommende mening. Hvis en krop 
betragtes ud fra en medicinsk diskurs, skaber det en helt særlig forståelse, og som er væsensforskellig fra en 
betragtning ud fra en sportslig, en mode, eller en organisatorisk diskurs. Samtidig får denne diskursive 
meningstilskrivning en betydelig effekt på hvordan omkringliggende momenter skal forstås; tøj kan 
eksempelvist være sterilt, permeabel, udfordrende eller praktisk, ligesom formen kan være anatomisk sund, 
muskuløs, smuk eller i fare, afhængigt af hvilke diskursive briller, som nodalpunktet krop betragtes ud fra. 
 
I forhold til at tænke MUS handler en sådan diskursanalyse om at forsøge at se hvilken betydning en bestemt 
meningstilskrivning har for forståelsen af MUS. I den sammenhæng er der tale om at identificere de centrale 
elementer i forhold til MUS, for derigennem at kunne se hvad de domineres af. 
 
2) meningstilskrivninger er ikke endelige eller fuldkomne, idet ingen forståelse ses istand til at determinere et 
fænomen fuldkommen eller tilsvarende forklare det til fulde. Samtidig vil der altid forekomme konkurrenter til 
den dominerende diskurs, og som løbende vil udfodre dens dominans. Sådanne udfordrende diskurser er henvist 
til det diskursive felt som omgiver et nodalpunkt eller et moment. 
 
I forhold til MUS vil de dominerende diskurser have en priviligeret adgang til at tegne fænomenet. I sin 
nuværende form kan 3 centrale diskurser identificeres, henholdsvis  
 

- Medarbejder 
- Udvikling 
- Samtale 

 
Laver man derefter en Deleuziansk læsning, kan de tre diskurser betragtes som priviligerede svar, og 
opmærksomheden kan rettes mod de underliggende og uudtalte spørgsmål, som ovenstående er svar på. Gennem 
et litteraturstudie over feltet kan der peges på, dels hvad der lægges i hver af de forskellige diskursive forståelser 
(f.eks. hvad menes der med udvikling?), hvad det er for underliggende problemer eller nodalpukter, som de tre 
diskurser forsøger at dominere, samt hvilke omkringliggende forståelser, som forsøger at opnå dominans til at 
præge feltet.  
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State-of-the-art review over MUS litteraturen 
I dette afsnit reviewes et udsnit af den tilgængelige litteratur med henblik på at afdække hvilke forståelser der 
præger feltet, hvilke betydninger de har, hvilke underliggende spørgsmål, som de forsøger at bidrage med et svar 
til, samt hvilke omkringliggende forståelser, som er synlige i feltet. 
 

MUS – et historisk oprids 
 
MUSamtaler er i sin nuværende form et relativt nyt redskab til at styre den strategiske kompetenceudvikling, 
men dens teknologiske grundlag, at en leder og en medarbejder sætter sig sammen og taler om hvordan 
medarbejderen fremover skal udføre sine arbejdsopgaver, er ingen ny opfindelse. Larsen, Nielsen & Helmersen 
(1995) peger på at medarbejdersamtaler (MS) blev introduceret i slutningen af 1960’erne, og at de blev 
introduceret i opposition til de performancesamtaler (PS), som i årene op til var blevet udbredte i Danske 
virksomheder. 

Performancesamtalen var karakteriseret ved at være bagudrettet, og handlede om at forholde sig til de mål, som 
var blevet opstillet for den enkelte medarbejder for den foregående periode. Ifølge Larsen, Nielsen & Helmersen 
hvirvlede det simpelthen for meget støv op når en leder skulle til at give sine medarbejdere karakterer, en proces 
som ofte var i konflikt med det pågældende steds virksomhedskultur. Et centralt karakteristika var at denne 
samtaleform var bagudskuende, og derved bedømte medarbejderen på den foregående periode. Samtidig var 
bedømmelsen forbundet til eventuelle straf og belønningsmekanismer, som eksempelvis afskedigelse eller 
forfremmelse, hvilket gjorde samtalen i alle dens aspekter, til en konfliktfyldt situation, hvilket ikke blev 
mindsket af at samtalen ofte var en envejstilbagemelding, hvor medarbejderen blev vurderet ud fra nogle 
forudbestemte krav. 

Som nævnt hører performancesamtalen fortiden til, men der kan stadig findes spor af dens tænkning i andre 
ledelsesteknologier, og også i MUSamtaler, hvor spørgsmålet om management-by-objectives (MBO) ofte dukker 
op. På samme vis dukker spørgsmål om løn ofte op i de vejledninger, som afholdelsen af MUS læner sig op ad, 
og her forsøger man ofte på at adskille løn og andre performancevurderinger fra MUSamtalen. Ifølge Meyer, 
Kay & French (1965) var et af hovedformålene for de tidlige samtaler at skabe skriftligt grundlag for 
lønregulering, og derigennem motivere medarbejderen til at arbejde sig frem mod de opstillede mål. 

Medarbejdersamtalen blev ifølge Larsen, Nielsen & Relster (1989) introduceret i danske virksomheder i 
slutningen af 1960’erne, og adskilte sig fra sin forgænger ved at forsøge at være fremadrettet. Her var det ikke 
længere et spørgsmål om hvordan den pågældende medarbejder havde klaret sig i forhold til nogle mål, som set i 
bakspejlet kunne virke en smule arbitrære. I stedet handlede samtalen om at prøve at se fremad, og i stedet for at 
forsøge at forholde sig til fortiden, forsøge at planlægge hvilke kompetencer den enkelte medarbejder skulle 
udvikle med henblik på at varetage fremtidige udfordringer og arbejdsopgaver. Herved blev der lagt op til en 
dialog, hvor leder og medarbejder i fællesskab (eller i det mindste i dialog) skulle tilrettelægge et 
udviklingsforløb for den enkelte medarbejder. 

Et væsentligt sammenfald mellem de to samtaleformer er formaliseringen. Hverken performance- eller 
medarbejdersamtalen var noget som kunne klares i det daglige; begge lagde op til en formaliseret samtale, som 
lå ud over hvad der kunne klares i det daglige. Larsen, Nielsen & Helmersen opstiller en række dilemmaer, som 
beskriver forudsætningerne for at medarbejdersamtaler kan finde sted: 
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1) Et bevidst skridt bort fra bedømmelsen, men en udviklingssamtale uden en form for bedømmelse er en 
illusion. 

2) Medarbejdersamtalen forudsætter en ligeværdig dialog, men parterne er ikke ligestillede. 

3) Medarbejderens umiddelbare leder kender medarbejderen, men formentlig ikke organisationen 
indgående, og vice versa for en højere placeret leder. 

4) Skræddersyning af samtalen fremmer kvaliteten af samtalen, men mindsker sammenligneligheden og 
øger den administrative byrde. 

5) Indførelsen af medarbejdersamtaler vil typisk modne organisationen, men vil ofte også være en 
forudsætning for at de kan lykkes. 

6) Navnet ’medarbejdersamtaler’ antyder et individuelt hensyn, hvorimod samarbejde og teamsamarbejde 
er ligger medarbejderens organisatoriske virkelighed nærmere. 

7) Der kan være at omvendt proportionelt forhold mellem engagementet i og nødvendigheden af 
medarbejdersamtaler. (ibid, p. 23) 

Samtidig peger de på, at der i perioden efter introduktionen af medarbejdersamtaler, skete en række itterationer, 
bl.a. på grund af en holdningsændring på arbejdsmarkedet. Resultatet refererer de til som anden generation, og 
karakteriseres således: 

1) Medarbejdere er blevet mere fortrolige med test, og er blevet mindre bange for at blive målt og vejet. 

2) Tonen er blevet mere uformel og direkte 

3) Vi er blevet mere åbne for og interesserede i feedback 

4) Vi er blevet mere modtagelige overfor personlige varedeklarationer 

Herved peger de på at hvor tendensens i de tidligere medarbejdersamtaler var en opposition til 
performancesamtalen, er grænsen mellem de to gradvist blevet udvisket, og elementer af at skulle måle og veje 
sin medarbejder har genfundet plads i samtalen, blot under nye forhold. Når det kommer til teknologier indenfor 
HR-området sker det ofte at tidligere udgrænsede forståelser genopdukker midt i fænomenets midte. Niels 
Åkerstrøm Andersen (2008) peger på hvordan leg og legende processer, som tidligere har været udgrænset fra 
arbejdet, og de stod som modsætninger, men hvor legen med tiden er genopdukket i alvoren, ligesom alvoren er 
genopdukket i legen. Ligeledes kan elementer fra performancesamtalen genkendes i forsøg på genopdukken i 
forhold til MUS. Et eksempel på hvordan performanceelementer dukker op i forbindelse med MUS finder man 
hos Ellermann (2009), hvis casestudies virksomhed indleder MUS med en præstationsvurdering og en gab-
analyse. Et andet tema, som ofte dukker op i forbindelse med MUS er spørgsmålet om løn. Her peges der 
gennemgående på at dette ikke hører til i en MUSamtale, og er derved et eksempel på en tankegang fra 
performancesamtalerne, som ikke har fået lov til at genopdukke i den brede, nutidige forståelse af MUS. 
Alligevel formår det dog at dukke i Ellermann’s casemateriale, hvor gab-analysen anvendes til at udregne 
medarbejderens bonus, en praksis som hun kritiserer ud fra Meyer, Kay & French (1965). Navnlig kan den 
performanceorienterede tilgang bidrage til at skjule fejl og mangler, og derigennem bidrage til en udhulning af 
den kompetence, som arbejdet udføres med.  
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MUS som social teknologi 
Der er fra folketingets side ikke lovgivet omkring MUSamtaler. I stedet er MUSamtaler blevet en del af 
aftalegrundlaget for arbejdsmarkedets samarbejdsparter, og der er derigennem indgået aftale om at MUSamtaler 
skal være et tilbagevendende forum hvor leder og medarbejder skal diskutere medarbejderens udvikling. Denne 
konstruktion har skabt grundlag for en del forvirring om krav og normer, og derved omkring hvad man skal til en 
MUSamtale. Det har samtidig skabt en del usikkerhed blandt ledere om kravene til MUSamtalen, og navnlig 
blandt nye ledere har der været efterspurgt klare retningslinjer i forhold til krav og metoder. 

I samarbejdsaftalen indgået mellem Regionernes løn- og taksnævn og Kommunale Tjenestemænd og 
Overenskomstansatte og tjenestemænd kan man læse følgende formulering: 

§5 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER OG UDVIKLINGSMÅL 

Stk. 1. På den enkelte arbejdsplads foretages strategisk forankret og systematisk kompetenceudvikling for alle 
medarbejdere. 

Stk. 2. Dette indebærer bl.a., at der på arbejdspladsen – i dialog mellem medarbejder og ledelse – opstilles 
udviklingsmål for den enkelte medarbejder eller for grupper af medarbejdere 

**NYT**  

Stk. 3.Alle medarbejdere skal have en årlig medarbejderudviklingssamtale. 

BEMÆRKNING: 

Medarbejderudviklingssamtalerne er som udgangspunkt individuelle, men man kan lokalt aftale samtalerne 
afholdt som gruppe-/teamsamtaler. Samtalerne skal bl.a. bruges til at kortlægge medarbejdernes 
udviklingsbehov, planlægning af kompetenceudviklingsaktiviteter og opfølgning på gennemført 
kompetenceudvikling. Udviklingsaktiviteterne kan f.eks. omfatte efter- og videreuddannelse i form af kurser og 
kompetencegivende forløb, nye opgaver, deltagelse i interne eller eksterne udviklingsprojekter, selvstændigt 
projektansvar, jobbytte og jobrotation eller international erfaring. 

Stk. 4. Det er en gensidig forpligtelse, at medarbejderudviklingssamtalerne og planlagte 
kompetenceudviklingsaktiviteter gennemføres. I den forbindelse skal ledelsen sikre rammer og betingelser for 
kompetenceudviklingen, og medarbejderen skal arbejde på at nå beskrevne udviklingsmål og gennemføre 
planlagte udviklingsaktiviteter. (http://www.etf.dk/fileadmin/bruger_upload/dokumenter/UDDANNELSE/Aftale-DR-

SHK.doc [21.11.2009] - regibemærkninger og fedmarkeringer bevaret) 

Aftalen er i sin oprindelige del (§5, stk. 1-2) ukonkret idet den blot beskriver medarbejderudvikling som et 
spørgsmål om at der opstilles udviklingsmål, og at de skal opstilles i dialog med medarbejderne. En central 
pointe her er at udviklingen skal være strategisk forankret og systematisk, hvorved den gøres fremadrettet og 
gennemgribende.  

I aftaleudvidelsen foretaget i forbindelse med overenskomstforhandlingerne 2008 er stk. 3-4, samt 
bemærkningen indføjet. Her præciseres der et helt konkret krav om at alle medarbejdere skal have en årlig MUS. 
Den indføjede bemærkning skaber grundlag for en forståelse for de intentioner, som er forsøgt udtrykt i aftalen: 

1) Form: At MUSamtaler som udgangspunkt er individuelle, men at lokale udformninger kan aftales 
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2) Formål: Kortlægge udviklingsbehov, planlægge udvikling og opfølgning (bl.a.). 

3) Mål: Kurser og kompetencegivende forløb, nye opgaver, deltagelse i udviklingsprojekter, ansvar og 
jobudvikling (f.eks.). 

Herved lægges der på til at den enkelte arbejdsplads’ systematiske gennemførelse af KU kan tilrettelægges efter 
lokale forhold, men selvom de ikke nødvendigvis skal følge en fastlagt skabelon, ligger der et forventningspres i 
forhold til anbefalinger og eksempler. Formuleringen af bemærkningen indeholder spor af den forhandling, som 
de konkrete formuleringer er blevet til under. Brugen af bl.a. peger på at det ikke har været muligt at præcisere 
det fulde formål med MUS, ligesom inspirationslistens brug af f.eks. peger på at man fra fagorganisationens side 
gerne har villet foreslå hvilke aktiviteter som arbejdsgiver skal tilbyde medarbejderne, men at dette forsøg på 
indgriben i arbejdsgivers ret til at lede og fordele arbejdet har måttet henlægges til bemærkningen, og derved 
ikke har vundet indpas i selve aftalens formulering. En tilsvarende rammeaftale kan ses i stk. 1, hvor det 
præciseres at udviklingsindsatsen skal være strategisk og systematisk, men uden yderligere henvisninger til 
hvordan dette skal forstås. At indsatsen skal være ”.. strategisk forankret og systematisk kompetenceudvikling 
for alle medarbejdere” kan både læses som en intention om kun at forpligte arbejdsgiver på at tilbyde strategisk 
relevant kompetenceudvikling, hvorimod kravet om systematik og at nå ud til alle medarbejdere afskærer 
arbejdsgiver fra kun at arbejde med kompetenceudvikling i forhold til bestemte kernegrupper, eksempelvis de 
strategisk vigtige medarbejdere. Skal man følge managementguruen Koch’s (1997/1998) mantra om at 20% af 
medarbejderne producerer 80% af værdien, kunne man som arbejdsgiver føle sig fristet til blot at fokusere på 
denne del, men kravet om at indsatsen skal omfatte alle medarbejdere, synes umiddelbart at afskære 
arbejdsgivere fra sådanne tanker. 

Samtidig indeholder aftalegrundlaget ikke andre målekriterier end at alle medarbejdere skal have en årlig 
MUSamtale, og at der herfra skal opstilles udviklingsmål for den enkelte medarbejder, men udover eksemplerne 
i aftalens bemærkning er der ikke krav om at en egentlig udviklings skal gennemføres, eller hvad den skal 
indeholde. Ved at stille krav om at der skal opstilles udviklingsmål for alle medarbejdere, lægges der op til at 
afklaringen skal omfatte alle medarbejdere, hvorimod præciseringen af at kompetenceudviklingen skal være 
strategisk giver arbejdsgiver mulighed for at prioritere hvilke planer og udviklingsmål der skal arbejdes med. 
Den bagdør der derved åbnes for arbejdsgiver i forhold til at prioritere til og fra har formodentlig motiveret den 
bemærkning, som stiller forslag til hvordan kompetenceudviklingen kan finde sted.  

Bemærkningen kan samtidig læses som en bagdør for medarbejderen, idet dens eksempler gør det muligt at 
foreslå bestemte former for kompetenceudvikling, som lederen kan prioritere i forhold til. En sådan læsning er 
sandsynlig idet det er tydeligt at der er noget der har været vigtigt at tilføje, men som ikke har haft tilstrækkelig 
gennemslagskraft til at blive privilegeret som en egentlig del af aftalens formuleringer. Skifter man her læsning 
fra en hermeneutisk, intentionalitetslæsning til en interaktionistisk læsning af effekter, kan man læse en konflikt 
mellem arbejdsgivers strategisk motiverede prioritering overfor medarbejderens personligt motiverede ønske om 
kompetenceudvikling. 

Lidt firkantet læst kommer arbejdsgivers indstilling til at handle om at opfylde krav og prioritere strategisk, 
hvorimod det for medarbejderen kommer til at handle om at komme på kursus. Omend firkantet træder spor af 
en sådan læsning tydeligt frem i MUS vejledninger, og i særlig grad i faglige organisationers vejledninger til 
lederes håndtering af MUS. Et meget eksplicit eksempel kan hentes fra den vejledning, som Efterskolernes 
Lærerforening (EL) stiller til rådighed: 

Medarbejderens kompetenceudvikling er et fast element i medarbejderudviklingssamtalen. Her skal der 
arbejdes systematisk med udvikling af medarbejderens kompetencer og kvalifikationer. Der skal foretages en 
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uddannelsesplanlægning, og der skal opstilles og følges op på konkrete udviklingsmål for den enkelte 
medarbejder. (Efterskolernes Lærerforening, 2002, p. 10) 

Dette konkretiseres i de fokusområder, som vejledningen foreslår lederen: 

- hvilke arbejdsopgaver medarbejderen trænger til faglig inspiration til udførelsen af 
- hvilke nye arbejdsopgaver medarbejderen kunne tænke sig at overtage 
- hvilke efter- og videreuddannelsesaktiviteter medarbejderen kunne tænke sig at deltage i 
- vurdering af hvordan det er gået siden sidste samtale, også i forhold til den formulerede plan m.m. 

 (Efterskolernes Lærerforening, 2002, p. 10) 

De tanker om MUS som fremstilles i den førnævnte bemærkning kan ses som et forventningspres, som dels 
findes blandt medarbejdere, og som kommer til udtryk på den måde som MUS anvendes og forhandles, og dels 
som noget der skabes gennem vejledninger og retningslinjer i forhold til formålet med MUSamtalen. Mit formål 
er her at pege på tilstedeværelsen og tilblivelsen af en diversitet af forståelser for MUSamtalen, og særlig i 
forhold til dens formål. Spørgsmålet er her om man kan tillade at definere, og derved fiksere et formål for 
MUSamtalen, og som opstiller et formål der ligger ud over aktiviteten i sig selv. 

Målet med MUS 
De Frie Grundskolers Lærerforenings vejledning indeholder et meget konkret på bud på en målsætning for 
medarbejderudviklingsprocessen: 

Lederen overvejer skolens fremtid på kortere og længere sigt, og hvordan hver enkelt medarbejder på kortere 
og længere sigt, passer ind i skolens mål og opgaver, samt eventuelle mulige eller nødvendige 
udviklingstiltag. (ibid, p. 10) 

Ud fra en sådan privilegering af forholdet mellem medarbejderens kompetencer og organisationens mål, kan 
målet for MUS forstås som en løbende optimering af matchet mellem netop de to forhold. Her bliver 
udviklingstiltaget redskabet til løbende at tilpasse to forhold i bevægelse, og MUS et forsøg på at planlægge de 
brobyggende udviklingstiltag. Det kan hurtigt blive en utaknemmelig opgave, dels fordi medarbejderes 
kompetenceniveau og –indhold på organisatorisk niveau er flydende størrelser, og derved i konstant bevægelse, 
men særlig fordi det samme gør sig gældende i forhold til den behovsafspejling, som konstant udviklende 
opgaver skaber hos organisationer. Hos Kirkeministeriet (KM) knytter man strategibegrebet an til 
arbejdspladsens mål, og får derved kompetenceudviklingen til at forholde sig til bevægelsen frem mod denne 
målopnåelse: 
 

Formålet med strategisk og systematisk kompetenceudvikling er at sikre, at man på samme tid og på bedst 
mulig måde får tilgodeset såvel arbejdspladsens mål og behov som medarbejderens mål og behov for 
personlig og faglig udvikling. (Kirkeministeriet, 2003, p. 23). 

Samtidig knytter KM an til medarbejderen og dennes mål og behov for personlig og faglig udvikling, hvilket 
både kan læses som en hensynsinklusion, således at kompetenceudviklingen ikke udelukkende er orienteret mod 
arbejdspladsens målopnåelse, og som et forsøg på at bygge bro mellem de to rationaliteter. 
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Hvad hører med og hvad hører ikke med i en MUSamtale? 
Som nævnt tidligere findes der ingen lovgivning i forhold til hvad der skal med i en MUS og hvad der ikke hører 
til. Et tilbagevendende tema er spørgsmålet om hvorvidt lønforhandlinger hører til i MUS eller ej, et emne som 
de fleste vejleder dog vælger at bandlyse fra MUSamtalen. Hos KM peger man på følgende temaer, som ikke bør 
indgå i MUS; 

- utilfredshed over en eller flere kollegaer 
- løn og lønforhandlinger 
- påtaler og advarsler 
- emner fra APV 

 
I forlængelse peger KM på at se MUS som et positivt, fremadrettet værktøj for både medarbejder og Leder. En 
tilsvarende pointe om at fokusere på at gøre samtalen fremadrettet finder man i Larsen, et. al.’s (1989) analyser 
af medarbejdersamtaler (MS), hvor han beskriver skiftet fra den bagudrettede, performancevurderende samtale, 
og frem mod den fremadrettede udviklingssamtale. 

MUS – de praktiske omstændigheder 
Det står arbejdspladser frit for at bestemme de praktiske omstændigheder for afholdelsen af MUS, så længe de 
forbliver indenfor den overordnede aftale, og som eksemplificeret med eksemplet fra samarbejdsaftalen ovenfor, 
giver rammerne plads til lokal fortolkning. De praktiske omstændigheder er ofte meget tæt beskrevet i MUS 
manualer, og byder både på gode råd og hensigtsmæssige retningslinjer for såvel forløbet som den konkrete 
samtale. Ofte er beskrivelserne operationaliseret i en grad, som stiller dem i skærende kontrast til de meget brede 
retningslinjer, som gør det muligt at tænke MUS som et strategisk redskab. 

MUS som en årlig, tilbagevendende begivenhed 
Som beskrevet i ramme-eksemplet ovenfor, stilles der fra overordnet side en forventning til at MUS afholdes 
årligt, men uden en egentlig specificering af hvad der menes med årlig. Det er ingen hemmelighed at afholdelsen 
af MUS sjældent betragtes som noget ledere ser frem til, og at det ofte italesættes som noget som skal overstås. 
Det kan skyldes opgavens omfang, men kan i høj grad også skyldes aktiviteten, som for mange ledere kan 
opleves som fjernt fra hans eller hendes faglige eller professionelle område.  

Hos BaneDanmark forsøger man at gøre alvor af at anvende MUSamtalen fremadrettet. Her tænker man ikke 
MUSamtalen som noget der skal afholdes årligt, hvorved det kan få en betoning af at være en opfølgning. I 
stedet forsøger man at tænke MUS som fremadrettet, hvilket særlig kommer til udtryk i forhold til en 
medarbejders tilbagevenden til arbejdspladsen efter længere tids fravær: 

Medarbejderudviklingssamtalen skal finde sted en gang om året med maksimalt 12 månedes mellemrum. 
Medarbejdere, der kommer tilbage fra barsel eller anden længerevarende orlov skal have en ekstra 
medarbejderudviklingssamtale indenfor en måned, efter de er vendt tilbage til arbejdspladsen.  
(http://www.bane.dk/visArtikel.asp?artikelID=713 [21.11.2009]) 

Herigennem bliver MUS talt frem som et udgangspunkt, hvor medarbejderens arbejdsår og udviklingsplan 
planlægges. Effektmæssigt kan det tænkes, at medarbejderudvikling bliver tænkt fremadrettet i forhold til at 
møde fremtidige problemstillinger, frem for at blive tænke som en konklusion i forhold til problemstillinger, 
som allerede hører fortiden til. Her danner anvendelsen grundlag for at fokusere på at håndtere fremtidige 
problemstillinger, frem for at ruste sig til fortiden og dens problemer. Nødvendigheden af at tænke 
problemløsning som fremadrettet er en udfordring, som er beskrevet hos strateger som Scharmers (2009) og 
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Guderian (2003), som hver især forsøger at forberede sig på fremtidens udfordringer, frem for at forberede sig til 
fortidens. Kompetencebegrebet er et læringsteoretisk bud på hvordan man kan forberede sådanne udfordringer. 

Kompetencebegrebet 
På samme måde som voksenpædagogikken forsøger at træde ud af industrisamfundets kvalifikationsforståelse, 
hvor uddannelse handlede om at løse nuværende og veldefinerede problemstillinger, forsøger MUS-tænkningen 
at forsøge at kvalificere medarbejderen til at håndtere fremtidige problemstillinger, og derved også 
problemstillinger som ikke er blevet ’opdaget’ endnu. Hermansen forsøger sig med følgende formulering: 

Hvis man forsøger sig med et førergreb på kompetence kan en definition falde ud som følger: Kompetence er 
evnen og beredskabet til gennem handling at møde en udfordring, hvor det ofte underforstås at udfordringen 
ikke er givet, men kontekstafhængig, ikke er rutinemæssig, men ny og ikke på forhånd afspejlet i bestemte 
succeskriterier, men derimod i et åbent udfald. (Hermansen, 2005, p. 7) 

Den strategiske kompetenceudvikling kommer derved til at handle om at forberede medarbejderen til at møde 
udfordringer, som ikke nødvendigvis er fuldt ud kendte på udviklingstidspunktet, ligesom kvalitetskriterierne 
heller ikke nødvendigvis er kendte. Strategien bliver derigennem et redskab til at rette denne udvikling eller 
produktion i retning af opfyldelsen af en række strategisk vigtige mål. 

Den strategiske kompetenceudvikling bliver i Communitas derved til et spørgsmål om at kompetenceudvikle 
medarbejdernes evne til at imødekomme fremtidige udfordringer og løse dem i overensstemmelse med Herning 
Kommunes værdier og arbejdspladsens strategier. Herved får projektet et fremadrettet skue, idet medarbejderne 
udvikles til at kvalificere håndteringen af fremtidige udfordringer, frem for at se på fortidens opgaver. 

Forberedelse til MUS 
KM peger på nødvendigheden af at et MUS forløb indledes med en orientering om hvad MUS indebærer. 
Formålet med dette er at sikre at både leder og medarbejder kan mødes velforberedte til MUS, og at 
forventningerne til MUS er afstemt på forhånd. KM anbefaler at der afsættes 1½-2 timer til hver medarbejder, og 
at der, hvis det skulle vise sig aktuelt i løbet af samtalen, kan aftales et tidspunkt hvor emnerne kan diskuteres 
videre. Hos SCKK peger man dog på, at det er noget optimistisk at tro, at man som leder kan gennemføre 3-4 
samtaler på en dag. 

Hos KM lægger man vægt på at samtalen skal være uforstyrret, både i forhold til presserende opgaver og 
telefoner, da udskydelser og afbrydelser kan signalere at lederen ikke prioriterer MUS. Samtidig kan det have 
negative effekter i forhold til at skabe en tryg og fortrolig atmosfære omkring MUS. På samme måde som EL 
foreslår KM at der udfærdiges en dagsorden, og gerne en form for forberedelsesskema, som begge parter har 
tilgængeligt i god tid forud for samtalen. 

Fortrolighed 
KM understreger at hverken Medarbejder eller Leder på referere det som bliver sagt. Dog er den plan som 
udfærdiges om medarbejderens udvikling ikke omfattet af samme fortrolighed. Dette er særlig relevant idet det 
hos KM ikke er den enkelte leder som kan træffe beslutninger, men derimod skal have et menighedsråd til at 
godkende eventuelle job- og kompetenceudviklingstiltag. Det er derfor vigtigt at skelne mellem hvilken 
fortrolighed de forskellige dele og produkter af et MUS forløb har, samt holde sig for øje at både leder og 
medarbejder vil være nødsaget til at involvere andre i forhold til at implementere planen. 

Omgangstonen: Klar og konstruktiv 
KM peger på vigtigheden af at parterne sørger for at være klare i deres snak – hellere spørge en gang for meget 
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end en for lidt. Samtidig peger man på at kritik for så vidt muligt skal formuleres konstruktivt. En tilsvarende 
tanke finder man hos BaneDanmark*, som peger på at udviklingssamtalens sigte er fremadrettet, modsat 
performancesamtalen, hvis sigte er at evaluere den foregående periode.  

Dokumentation 
KM anbefaler at der gøres notater undervejs, idet MUS skal udmunde i en handlingsplan med udviklingsmål for 
medarbejderen. Denne udviklingsplan skal ifølge aftale mellem Finansministeriet og centralorganisationerne 
være skriftlig.  

Opfølgning 
KM peger på gensidigheden i ansvaret for opfølgningen; lederens ansvar er at stille de nødvendige 
forudsætninger til rådighed, hvorimod medarbejderen forpligtes på at arbejde på at nå de opstillede 
udviklingsmål. Samtidig vil det være naturligt til den efterfølgende MUS at diskutere opfyldelsen af de 
opstillede mål.  I aftalen indgået mellem Regionernes løn- og taksnævn og Kommunale Tjenestemænd og 
Overenskomstansatte og tjenestemænd er det gensidige ansvar helt klart specificeret (§5 stk 4). Her er lederen 
forpligtet til at sikre rammer og betingelser for kompetenceudviklingen, hvorimod medarbejderen er forpligtet til 
at arbejde med de beskrevne mål og gennemføre de planlagte aktiviteter. 

 

MUS og it-teknologificering 
Der findes en bred vifte af it-redskaber til at kvalificere MUSamtaler, dog er de primært lagt an på udfærdigelsen 
af skemabaserede spørgeguides eller dataregistrering. De hyppigste redskaber enten færdigudviklede skemaer, 
som kan printes og anvendes under samtalen, eller skabeloner, som lederen selv kan videreudvikle. 
 
I forbindelse med Communitas forsøgte man også at kvalificere afholdelsen af MUSamtaler gennem digitale 
redskaber, primært i forhold til facilitering af workshoppen CommuniForum og den efterfølgende 
dokumentation af tilstedeværende kompetencer, kompetencebehov, og endeligt et overblik over kompetence-
gabet i de forskellige funktioner. En tilsvarende tanke kan man finde i Ellermann’s data, hvor en HR-manager 
beskriver målet med spørgeskemaet er at sammenstille medarbejdernes aktuelle viden, attituder, færdigheder og 
erfaringer for at kunne afdække aktuelle udviklingsbehov (Ellermann, 2009, p. 54). Til dette formål blev 
brugerinterfacet fra INDSIGT anvendt til at afspejle medarbejdernes proceskæder (se illustration), men denne 
del blev hurtigt afløst af en ren analog proces. 
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Illustration af brugerinterfacet fra INDSIGT 
 
Også i Communitas dukkede tanken op om at se kompetencer og behov som noget statisk, og som gjorde det 
muligt at oprette en database med på den ene side organisationens behov, og på den anden side, medarbejdernes 
kompetencer. Tanken om at kunne oprette en database over kompetencer og kompetencebehov er i mange 
henseender absurd, primært fordi det bygger på en antagelse om at vi vil være præcist i stand til at beskrive 
begge dele, samtidig med at vi antager at den tid det tager at foretage indsamlingen ikke vil flytte på hverken 
behov eller kompetencebeskrivelserne. Hos Herning Kommune vurderede man, at et tiltag som Communitas 
ville være ca. 2 år om at nå rundt om kommunens ca. 9000 medarbejdere, og at databasen til den tid ville være 
forældet. En studerende fra kandidatuddannelsen it-didaktisk design (DPU) har foreslået at registreringen kunne 
gøres gemmen en web 2.0 baseret løsning, hvor medarbejderne selv registrerer deres kompetencer. Denne 
løsning er systemmæssigt veltænkt, men forudsætter samtidig at  

a) det er muligt at beskrive kompetencer,  
b) at den enkelte medarbejder er i stand til at gøre det, og  
c) at den enkelte medarbejder finder sig selv tilstrækkeligt engageret til at foretage fyldestgørende 
beskrivelser af egne kompetencer, både i forhold til bredde og niveau.  

Denne udfordring skal modsvares den arbejdsbyrde der ligger i at beskrive organisationens arbejdsgange. Denne 
udfordring har mange danske hospitaler været igennem, bl.a. har daværende Hovedstadens Sygehusvæsen (HS) 
skullet igennem en akkrediteringsproces, hvor samtlige hospitalets arbejdsgange skulle beskrives og have 
formuleret kvalitetssikrende arbejdsgange. Jeg var i 2001 tilknyttet Udviklings- og Uddannelsesafdelingen på 
Amager Hospital, og oplevede derigennem noget af den arbejdsbyrde der lå i først at skulle implementere 
akkreditering, for derefter at skulle vedligeholde det. 
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I stedet for at have en ambition som HS om at nå hele vejen rundt om alle arbejdsopgaver, foretages der i 
Communitasprojektet en række fokuseringer, for derigennem at forsøge at fokusere indsatsen på at udvikle og 
kvalificere de strategisk vigtige arbejdsgange. 

Dekonstruktionen af Medarbejder-Udviklings-Samtale 
Som beskrevet ud fra Laclau & Mouffe’s (1985) tilgang til diskursanalyse, kan feltet forstås som en forhandling 
mellem forskellige opfattelser, hvor visse forståelser eller diskurser har opnået mulighed for at dominere feltet 
via dets nodalpunkter, og derigennem formå at farve feltet ud fra sin forståelse. Tre diskurser, som meget 
tydeligt har opnået mulighed for at præge feltet, er henholdsvis medarbejderen, udviklingen og samtalen. 
 
Tager man derpå det Deleuzianske perspektiv frem, bliver spørgsmålet hvad det er for underliggende spørgsmål 
(og ud fra hvilke rationaler), hvortil henholdsvis medarbejderen, udvikling og samtalen er priviligerede svar. 
 

M for Medarbejder (omdrejningspunkt) 
Medarbejderen sættes som omdrejningspunkt for hele processen. Denne priviligering kan enten ske ud fra en 
organisationsforståelse, som bygger på medarbejdernes kollektive handlinger, hvorved udvikling af 
medarbejderen vil forårsage udvikling af organisationen. Det kan også afspejle en rammesætning af personen 
som medarbejder, og derved en del af en organisation, som så modsvarende tager ansvar for personens 
udvikling. 
 
Der ligger samtidig også en privilegering af et individuelt perspektiv, idet det er den enkelte medarbejder der 
sættes fokus på, modsat GRUSamtaler, som fokuserer på gruppen. Ifølge Borg (2001) har en GRUSamtale 
typisk fokuseringer: 
 

- at sætte fokus på gruppens samarbejde og samarbejdsmuligheder.  
- at tænke om og udvikle den enkelte medarbejder ind i en gruppesammenhæng. 

 
Hvor den første fokuserer på hvordan gruppen i fællesskab kan løfte en arbejdsopgave, hvorimod den anden 
fokuserer på individets samspil med gruppen i forhold til dennes opgaveløsning. At fokusere på medarbejderen 
afspejler derved et mere flygtigt gruppeforhold, enten som konsekvens af en matrix-organisation, eller som en 
løbende opkvalificering af medarbejderen på tværs af opgaver og arbejdspladser. Herved kommer MUSamtalens 
individuelle præg til at have et noget neoliberalt islæt, hvor udvikling tænkes som et ’what’s in it for me?’–
projekt, og i lavere grad et spørgsmål om at tænke medarbejderen ind i en arbejdsmæssig sammenhæng. En 
uheldig konsekvens af dette kan være en eskalering af perspektiverne i MUSamtalen i form af en mig-mod-
organisationen tilgang. 

U for Udvikling (mål) 
Udvikling sættes om formål for samtalen, men udviklingen synes at have en genklang af 1980ernes parole om, at 
’enten er man under udvikling, ellers er man under afvikling’, og herigennem en tanke om udvikling som noget 
kontinuerligt. En mere tidssvarende udlægning af udvikling som kontinuerlig finder man i form af life-long 
learning, hvor man tænker udvikling som et dialogisk samspil mellem praksis og uddannelse, som man 
eksempelvis finder det på danske masteruddannelser. 
 
Udvikling kan tænkes som en reaktion på de omskiftelige forhold, som organisationer i dag eksisterer under, og 
som udvikler sig med en stadig tiltagende hast (se Gates, 1999). Ser man udvikling som en reaktion på en hastigt 
omskiftelig verden, kan man som medarbejder nemt tabe pusten. Organisationsudvikling fremstilles ofte som en 
proces som starter, gennemføres, fuldendes og stopper. En eksempel på en sådan forandringsforståelse finder 
man hos Schein’s (1962) noget aldrende teori om organisatorisk læring kaldet unfreeze-move-refreeze. Her 
portrætteres udvikling som noget der igangsættes, gennemføres og afsluttes. Dette er dog desværre mere teori 
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end realitet; i forbindelse med implementeringen af ’Flere i Arbejde’ reformen i 2004-2005 oplevede 
socialrådgivere at de nær ved hver tredje måned måtte omstille sig til en ny måde at udføre deres arbejde. Her 
blev de enkelte forandringsprojekter måske påbegyndt, gennemført og afsluttet, men tilsammen må 
medarbejdernes i højere grad opleve forandringen som cirkulær, som man finder den hos Maurer (1996), hvor 
den ene forandringsproces afløser den foregående. 
 
Scheins teori peger dog på en relevant pointe i forhold til at tænke udvikling; hvor unfreeze-bevægelsen handler 
om at påbegynde udviklingen ved at forstyrre det nuværendes tilstrækkelighed, handler move-bevægelsen om at 
flytte og at udvikle. Schein tilføjer en sidste bevægelse, refreeze, hvor hvor procesen stoppes og hvor 
forandringen integreres og gøres vedvarende. Det er i den sidste bevægelse, hvor udvikling anerkendes, og hvor 
den bremses, som er relevant for at dekonstruere den tanke om udvikling, som ligger i MUSamtaler. Hvor 
Derrida ville have peget på tendensen til at tænke i enten eller – enten er man under udvikling, eller også er man 
under afvikling, hvorimod Mezirow peger på nødvendigheden af at kunne tænke forskelle i flere retninger. Her 
tilbyder Schein’s re-freeze bevægelse en opmærksomhed mod at tænke i fastholdelse af allerede gennemført 
udvikling. 
 
I forhold til Communitas er denne tanke om udvikling som hverken noget fremadrettet eller degenererende, men 
som handler om at fastholde et allerede eksisterende niveau repræsenteret som udviklingsmodellens styrkefelt. 
Formålet med at have en styrkezone er at have et sted at gøre af de kompetencer, som allerede besiddes i 
tilstrækkelig grad, og derfor ikke behøver yderligere udvikling. Et eksempel på en situation, hvor der ville være 
behov for at parkere et udviklingsbehov, kan hentes fra hospitalsvæsenet, hvor sygeplejersker der ønsker 
lederudvikling, bliver tilbudt coachingkurser. Dette er måske i god overensstemmelse med gældende trends 
indenfor ledelse, men qua deres uddannelse er sygeplejersker i forvejen til at coache. Herved ville der opstå et 
behov for at kunne parkere en kompetence, som måske endda er en spidskompetence, og anerkende den på en 
måde, som ikke gør den nødvendig at udvikle videre, og i stedet fokusere på andre former for 
ledelseskompetence. 
 
Vælger man fuldkommen at dekonstruere udviklingsbehovet, kan man pege på, at målet ikke er at udvikle 
medarbejderne, men at sikre det rette match mellem medarbejderkompetencer og organisationens behov. Ud fra 
et sådan perspektiv kan man vælge at priviligere anderledes, og eksempelvis tænke i Medarbejder Match 
Samtale, eller tilsvarende rekonstruktion. For medarbejderen tales der ofte et mål frem, som handler om at 
komme på kursus (se f.eks. Efterskolernes Lærerforening, 2002), hvilket behandles som aktivitet nedenfor. 
 
I forhold til at udvikling, forsøger Communitasprojektet at sætte retning og niveau på kompetenceudviklingen ud 
fra Herning Kommunes strategier og værdier. 

S for Samtale (aktivitet) 
Det tredje omdrejningspunkt for MUS er samtalen som omdrejningspunkt. I litteraturen tales selve samtalen 
frem som ’sandhedens øjeblik’, hvor det afgøres hvem, hvilken og hvornår i forhold til medarbejderudvikling. 
Gennem denne italesættelse bliver MUS et spørgsmål om denne samtale. En tilsvarende tendens ser man 
indenfor design og brug af læringsspil, som ofte fokuserer udelukkende på spillet, men som hovedregel glemmer 
det didaktiske design, og derved de øvrige aktiviteter, som er nødvendige for at realisere udbyttet af 
læringsspillet (Henriksen, 2008, 2009). Her peger forskningen på, at kun en meget lille del af den ønskede effekt 
opstår under primæraktiviteten, og hvor der er en gevinst at hente ved at tænke udviklingsaktiviteten bredere. 
 
Samtalen udgør ofte udgangspunkt for den efterfølgende kompetenceudvikling. Aktiviteten bliver derfor et 
forhandlings- og samtalerum, hvor medarbejder og leder taler sig frem til hvilke aktiviteter der efterfølgende skal 
igangsættes. Her synes der i litteraturen at blive talt en målsætning om at sende medarbejderen på kursus, 
eksempelvis som faglig inspiration, som er en populær italesættelse blandt lærere. En mere nuanceret tilgang 
finder man hos Kirkeministeriet, som i deres vejledning peger noget bredere end blot kursusdeltagelse:  
 

- sidemandsoplæring, hvor medarbejderen lærer fra en erfaren kollega, og hvor oplæringen sker som en 
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del af arbejdet og på arbejdspladsen. 
- Supplerende uddannelse, i form af kortere- eller længerevarende kurser, studieophold eller udveksling 

med andre lignende organisationer. 
- Erfaringsudveksling på møder, netværksmøder eller lignende 

 
Samtidig peger KM på nødvendigheden af at finde den mest hensigtsmæssige tilgang til at udvikle de relevante 
kompetencer, at skabe rum i arbejdet til at kunne udvikle dem, og at sætte mål, som det er muligt for 
medarbejderen at opnå. Herved griber vejledningen fat i 2 centrale tematikker indenfor hhv. voksenuddannelse 
og organisatorisk læring; behovet for at tilpasse den pædagogiske indsats til det der skal læres, samt at tænke 
kompetenceudvikling som et samspil mellem organisations- og medarbejderudvikling. I forhold til at skabe den 
individuelle udvikling er det relevant ud fra Dion Sommer’s (1996) pointe om at det er ikke alt viden der bedst 
tilegnes hen over et kateter, at overveje hvad der skal læres, for derfra at tænke ud over den kursusdiskurs, som 
synes fremherskende hos de faglige organisationer. 
 
At tænke samtalen som udgangspunkt har samme bieffekt som at tænke MUSamtale, som noget der skal 
afholdes årligt. Tænker man MUSamtalen som noget man venter et år med, kommer den hurtigt til at have en 
bagudskuende karakter med mindre fokus mod den kommende periode. Tilsvarende vil man, med samtalen som 
udgangspunkt, have en tilbøjelighed til at tænke MUS-aktiviteterne som noget som efterfølger selve samtalen. 
Enkelte vejledninger indeholder en forberedelsesguide, som leder og medarbejder kan anvende forud for 
samtalen, og derved lader noget gå forud for samtalen. Spørgsmålet er herfra hvilke muligheder der ligger i at 
tænke processen bredere end samtalen og de efterfølgende aktiviteter. 
 
I forhold til at tænke samtalen som omdrejningspunkt, forsøger Communitasprojektet at skabe en række 
omkringliggende aktiviteter, som tilsammen udgør kompetenceudviklingsindsatsen. 

Metodologisk operationalisering 
 
Som en konsekvens af anvendelsen af den post-repræsentationelle videnskabsforståelse, betragtes det 
indsamlede data som diskursive beskrivelser, og derigennem afspejlinger af både det undersøgte fænomen og 
forskerens forforståelse (se Henriksen, in press). Data betragtes derfor ud fra Kvale (1997) som konstruktioner, 
som kan informere det videre udviklingsarbejde, men uden en reliabilitet, som ville give data en prediktiv værdi. 
Metoderne anvendes og data analyseres derfor indenfor hvad Järvinen & Mikk-Meyer (2005) beskriver som en 
interaktionistisk ramme, hvor fokus lægges på hvad materialet gør ved den situation det anvendes i. Herved 
bliver indsatsen i Communitas betragtet som et indspil i en social sammenhæng, hvorved data bliver en 
afspejling af denne interaktion som helhed, frem for, som eksempelvis ved det kontrollerede forløb, udelukkende 
at afspejle materialet. Denne tilgang operationaliseres nedenfor. 

Empiriske metoder 
Metodisk benytter det indledende studie sig primært af et metodisk bricolage under betegnelsen følgeforskning. 
Dette indebærer at jeg som forsker har taget del i selve produktudviklingen, de underliggende analyser og de 
møder, som har ligget til grund for analyserne.  

Konkret har studiet benyttet sig af anvendelsesobservationer i forhold til testkørslerne, deltagelsesobservationer i 
forhold til udviklings- og re-udviklingsprocesserne, interviews as relevante projektinteressenter, samt gennem 
vejledning af tilknyttede studerende. Testkørsler er for så vidt muligt blevet dokumenteret via videooptagelser og 
gennem stillbilleder, samt suppleret af feltnoter. For de testafviklinger som ikke tillod optagelser, er 
dokumentationen sket gennem brug af feltnoter som beskrevet hos Spradley (1979). 

Data fra metodebricolaget er sammenskrevet til en case ud fra Yin, som beskriver casestudiemetoden som  
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’.. an empirical inquiry that  
- Investigates a contemporary phenomenon in its real-life context, especially when 
- The boundaries between phenomenon and context are not clearly evident’ (Yin, 2003, p. 13). 

 
I dette forstudie vil jeg ikke gå yderligere ind i toningen af de anvendte metoder eller deres konsekvenser i 
forhold til de efterfølgende analyser. 

Empirisk grundlag 
Rapportens empiriske grundlag hviler projektet Communitas hos Herning kommune, samt på et udsnit af den 
danske litteratur om MUSamtaler. Særligt har der været fokuseret på udvikling og afvikling af henholdsvis 
CommuniForum og nyMUS. Data er indsamlet i perioden fra projektstart sommer 2007, gennem testafvikler 
under udviklingsperioden frem til Herning Kommunes lancering 1. april 2009, samt suppleret med en række 
opfølgende interviews efterfølgende. 

Casebeskrivelse: Communitas hos Herning Kommune 
Projektets Communitas’ overordnede sigte er at gøre Herning Kommunes medarbejdere bevidste om 
kommunens strategi og værdier, hvad de betyder for den enkelte arbejdsplads, og særlig hvad de betyder for den 
enkelte medarbejder og hans eller hendes arbejde. Projektets mål er at alle kommunens medarbejdere 2 år efter 
indkøringen af Communitas vil kende til ovenstående. 
 
De første spadestik til projektet blev taget sommer 2007, hvor Herning Kommune opstartede et 
udviklingsprojekt baseret på produktet INDSIGT, som dengang var ejet af konsulentvirksomheden harpelund.dk. 
Produktet INDSIGT er, kort fortalt et visuelt redskab til at repræsentere arbejdsgange, kompetencer og 
vidensprocesser, som så kan danne grundlag for forskellige teoretiske analyser, eksempelvis LEAN-analyser 
med henblik på at optimere arbejdsgange gennem ventetidsminimering. Produktet INDSIGT rummer endvidere 
en mulighed for at foretage proces- og kompetenceregistreringer med henblik på afrapportering af en afdelings 
eller arbejdsplads’ processer, kompetencer og 
udviklingsbehov. Produktet INDSIGT er udviklet 
som en ramme og afviklingsmanual for afholdelsen 
af en workshop, hvor en afdelings medarbejdere 
arbejder med koblingen mellem strategi, 
arbejdsgange og kompetencer i forhold til deres 
fælles arbejdsområde, og er målsat til at kunne 
afvikles på ca. 8 konfrontationstimer, samt et antal 
timer til hhv. forberedelse og efterfølgende analyse 
og afrapportering. Billedet til højre er fra brikkerne 
brugt i INDSIGT til at analysere arbejdsgange 
(http://www.harpelund.dk/indsigt [8. dec. 2009]). 
 
Herning Kommune har ca. 9000 medarbejdere fordelt på en bred vifte af tjenestesteder. Uddannelsesmæssigt 
spreder kommunens medarbejdere sig over et spektrum, strækkende sig fra master- og ph.d. niveau, til ufaglærte 
i arbejdsprøvning. Dette skaber en enorm uddannelsesmæssig diversitet, og krydset med kommunens tilsvarende 
brede vifte af tjenestesteder og servicefunktioner, var det en meget bred vifte et MUS-redskab skulle kunne 
dække. Forår 2008 blev INDSIGT blev afprøvet gennem 5 testafviklinger hos henholdsvis en teknisk, en 
specialpædagogisk, en administrativ, en børnepædagogisk afdeling, samt hos en folkeskole. Produktet blev 
afprøvet i forskellige konfigurationer, og gennem dem fokuserede forskelligt i forhold til temaer som: 
 

- medarbejder- eller lederstyret strategiforståelse 
- anerkendelses- eller behovsstyret udviklingsforståelse 
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- it- eller analog arbejdsproces for medarbejderne 
- kollektiv eller lederstyret proces- og opgaveudvælgelse 

 
Denne dobbelte varians, hvor både modtagergruppen og afviklingskonfigurationen varierede skyldtes dels et 
behov for at efterprøve hvordan produktet ud fra en grundform kunne tilpasses Herning Kommunes diversitet af 
arbejdspladser. I forhold til at finde en passende grundform og konfiguration var resultaterne fra 
pilotafviklingerne ikke fuldkommen entydige, men pegede i retning af behovet for at der blev opbygget et 
produkt, baseret på tankerne bag INDSIGT, men tilpasset til Herning Kommunes behov ud fra erfaringerne af 
testafviklingerne. Dette blev afsættet for udviklingen af produktet Communitas og dets delprodukter.  
 
Udviklingen af Communitas blev skudt i gang sommer 2008, og 1. maj 2009 blev projektet sat i drift hos 
Herning Kommune. Denne udviklingsproces strak sig over yderligere en serie testafviklinger, og gennem den 
løbende dialog mellem udviklere, Herning Kommune og øvrige eksterne partnere, blev der udviklingsprocessen 
igennem foretaget løbende itterationer af produktet. Skønt kun de første 25 itterationer er blevet logget, skønnes 
det at produktet i fra sommer 2008 og frem til lanceringen i 2009 har gennemgået 45+ gennemgribende 
itterationer. 
 
Produktnavnet ’Communitas’ kommer fra Astrid Fenger Sandahl, som har været Herning Kommunes 
projektleder gennem hele projektet. Herning Kommune er i sin nuværende form resultatet af en indlemmelse af 
kommunerne Aulum-Haderup, Trehøje og Aaskov under det daværende Herning Kommune, og er derved en 
noget sammensat størrelse, som af de mindre godt kan opleves som en indlemmelse under den daværende 
storebror. Projekttitlen udspringer af latinsk, hvor Communitas både betyder fællesskab og kommune, hvilket 
Astrid Fenger Sandahl peger på er målet for projektet – at skabe en kommune som samles om et fælles værdisæt 
og om at leve det ud i livet gennem kommunens mange arbejdspladser. Projektet Communitas kommer derved til 
at handle om at skabe sammenhæng og sammenhold om det, som personalechef Benedikte Lohfert sigtede mod, 
nemlig at kommunens medarbejdere kendte kommunens fælles værdier, og deres betydning for hhv. den enkelte 
medarbejder og vedkommendes arbejde, for derigennem at skabe en sammenhængskraft i kommunen. Og det 
bliver derved målet, som projektet skal pege frem mod. 
 

Projekt Communitas – delelementer 
Communitas består af en række delelementer, som hver især bidrager til at kvalificere medarbejderens værdi- og 
strategiforståelse, samt til deres integration i arbejdets udførelse. Kort fortalt består Communitas af  
 

• CommuniForum – en workshop hvor ledere og medarbejdere arbejder med arbejdsprocesanalyser, 
• nyMUS – en ramme for gennemførelse af MUSamtaler i forlængelse af CommuniForum, 
• Communitas Materialer – en række materialer til at støtte og styre afholdelsen af hhv. CommuniForum 

og nyMUS, 
• Communitas Leadership – en uddannelse for ledere om at omsætte værdier og strategier til 

afdelingsniveau og operationalisere dem i forhold til den pågældende arbejdsplads, og 
• Communitas Konsulentuddannelse – en konsulentuddannelse til at uddanne interne konsulenter i brugen 

og afholdelsen af Communitas 
 
Delelementerne er og deres sigte er uddybet nedenfor i nævnte rækkefølge. 
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CommuniForum 
Workshoppen CommuniForum er det centrale omdrejningspunkt for hele processen. CommuniForum er en 
workshop, hvor afdelingens leder og medarbejder arbejder med hvordan man kan kvalificere udvalgte 
arbejdsgange i forhold til et strategisk perspektiv, og hvilke kompetencemæssige udfordringer det måtte skabe. 
Det er her hvor medarbejderne inviteres ind i det strategiske arbejde med at analysere, prioritere, vurdere og 
kompetenceafklare afdelingen i forhold til dens forskellige processer.  
 
Afholdelsen af CommuniForum faciliteret af en Communitas konsulent, og selve afholdelsen er styret af en 
afviklingsmanual, som i detaljer beskriver workshoppen i sine forskellige led. CommuniForum har været længe 
undervejs, og som nævnt tidligere, vurderes det at afviklingsmanualen har gennemgået 45+ itterationer siden 
INDSIGT-produktet. På forsiden af denne rapport kan ses en fotomontage fra en testafvikling af en tidlig version 
af CommuniForum. 
 
Afviklingen af CommuniForum er sat til at kunne holdes indenfor en arbejdsdag (7,4 timer), og det har været en 
markant og gennemgående udfordring under udviklingen at holde tidsrammen. Modsat forventning har dette 
ikke skyldes såkaldte darlings, idet et hurtigt review over de forskellige itterationer peger på en omfattende 
udskiftning af moduler. I stedet peger designerne på at det har været svært at begrænse sig i forhold til alle de 
muligheder, som processen har åbnet mulighed for, hvilket har medført at processen er vokset. Set i bakspejlet 
ville en klarere formålsbeskrivelse have gavnet processen i forhold til at fokusere produktet, samtidig med at en 
tidligere overdragelse til eksterne konsulenter ville have bidraget til et mere fokuseret materiale på et tidligere 
tidspunkt. 
 

CommuniForum: Indhold 
I hovedtræk kan processen i CommuniForum beskrives som følgende bevægelser: 

1) Lederen introducerer kommunens værdier og hvilken betydning den har for afdelingen 

2) Kunde- og kundeværdianalyse 

3) Udvælgelse, prioritering og analyse af arbejdsprocesser 

4) Kompetenceanalyse, -placering og udfærdigelse af udviklingsplaner 

De ovenstående 4 punkter afspejler de centrale omdrejningspunkter i CommuniForum, som i afviklingsmanualen 
er operationaliseret til ca. 35 delprocesser. Rækkefølgen er opstillet af læsehensyn og er derved ikke en præcis 
afspejling af CommuniForum processen eller afviklingsmanualen, som ofte kombinerer aspekter af to eller flere 
af de opstillede kategorier, eksempelvis i forhold til at finde frem til afdelingens strategisk vigtige kunder, eller 
vurdere den strategiske relevans af de kompetencer, som medarbejderne foreslår til efterbearbejdning. Formål og 
indhold af de enkelte processer er uddybet nedenfor. 
 

1) Lederens introduktion 

CommuniForum indledes med en introduktion af Herning Kommunes værdier, samt en introduktion til hvilken 
betydning værdierne har for den pågældende afdeling. Denne introduktion foretages af lederen, som forud for 
workshoppen har deltaget på Communitas Leadership uddannelsen, og derfra har både værdier, betydning, egen 
operationalisering til egen afdeling, samt en formidlingsform present. 

Herigennem gøres Herning Kommunes værdier og afdelingens strategi til omdrejningspunkt for dagen, hvorfor 
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dele af oplægget også gentages hver gang medarbejderne skal bruge afdelingsstrategien aktivt. Formålet med 
introduktionen er dels at (re-)introducere strategien for afdelingens medarbejdere, men særligt at gøre den til det 
underliggende rationale for dagens diskussioner. Dette formål kan tænkes ud fra John Austin’s (1962) distinktion 
mellem performativt og deskriptivt sprogbrug, og særlig Judith Butler’s (1990) kritik af denne. I sin distinktion 
peger Austin på at sprog kan være beskrivende, eksempelvis ved at italesætte at jorden er rund, og hvor 
italesættelsen ikke ændrer det den beskriver. Modsat vil den performative udtalelse jeg døber dette barn Sofie 
have konsekvenser for det italesatte, idet italesættelsen ændrer barnet til at gå gennem livet som Sofie. Som 
kritik peger Butler dog på, at efter den filosofiske repræsentationskrise, har enhver beskrivelse måttet betrages 
som performativ; at beskrive jorden som rund betragtes måske i dag som et faktum, men er samtidig en 
mobilisering af en måde at tænke på, og i den kobling en forstærkelse af den underliggende diskursive forståelse 
for geografi og himmellegemer. Ud fra denne tænkning vil medarbejderens beskrivelse af en arbejdsgang altid 
være diskursivt funderet, dvs. at den altid vil hvile på en bestemt baggrundsforståelse. I forhold til at udvælge 
relevante udviklingsopgaver kan udvælgelseskriteriet hvile på hvad medarbejderen finder sjovt eller spændende, 
og som konsekvens beskrive noget som en relevant udviklingsopgave ud fra dette rationale. 

Det som lederens introduktion af værdier og strategier har til formål her, er ikke at beskrive arbejdsgangene som 
sådan, men derimod at udstyre medarbejderne med værdien og strategien som underliggende rationalitet når de 
skal udvælge og beskrive arbejdsgange. Herved forsøges der lavet et skift fra at tænke ’hvilken arbejdsgang 
synes jeg er spændende?’, til i stedet at tænke ’i forhold til dette strategiske mål, hvilke arbejdsprocesser er så 
relevante, og hvordan bidrager de til at nå det strategiske mål?’. Herfra er der lagt an til at tænke 
kompetenceudvikling som en kvalificering af den enkelte arbejdsproces i forhold til at nå et strategisk mål. 

Et eksempel på et sådan skift kunne ses hos en testafvikling hos en hr-funktion som arbejdede med 360-
graders feedback1, og hvor konsulenterne i første omgang ønskede at arbejde videre med kvalificeringen af 
feedbackelementerne af arbejdsprocessen, men efter introduktionen af det strategiske perspektiv, valgte at 
prioritere delprocesserne anderledes. (feltnoter fra observation) 

Konsulenternes udvælgelse af feedbackelementerne var bemærkelsesværdig, idet metoden består både af et 
feedback og et analyseelement, samt en række foregående administrations- og databearbejdningselementer. 
Adspurgt forklarede konsulenterne at de havde valgt de processer, som ’gav dem energi’, hvilket ud fra Meyers-
Briggs typeindikationen (MBTI)(se Kroeger & Thuesen, 2002) giver god mening, da hr-konsulenter ofte er 
udadvendte og ifølge MBTI vil opleve at de lader energi op ved at være sociale sammen med andre mennesker, 
modsat introverte, som i højere grad lader op når de er alene: 

1:10:14 Deltager: ”Vi synes bare at det er ekstremt spændende at være i dialog og tænke udvikling ..” 
(Transskription fra videoobservation) 

Medarbejderne hørte efterfølgende et oplæg om afdelingens strategisk vigtige målsætninger, og blev så bedt om 
at foretage 2 prioriteringer; en blå brik blev placeret efter en strategi og en rød blev placeret efter en anden. 
Selvom resultatet havde visse overlap med den foregående prioritering, var der ændringer, eksempelvis i forhold 
til at foretage et indledende salg og analyse af data. Det som er bemærkelsesværdigt er, at prioriteringen skiftede 
fra at handle om det deltagerne gerne ville lave, til i stedet at handle om hvad der var vigtigt for arbejdsgangen 

                                                           

1 360-graders feedback er en metode til at skabe dialog gennem feedback i en organisation. Grundtanken er at 

feedbacken skal ’hele vejen rundt’ og sikre at en medarbejder får feedback fra alle kanter, eksempelvis fra leder, 

kollegaer og underordnede (se Meldgaard, 2003) 
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som helhed. Gennem den strategiske prioritering blev det pludseligt relevant at beskæftige sig med, og senere på 
dagen også udvikle sig i forhold til andre dele af processen. 

I den efterfølgende diskussion af resultatet blev der peget på, at en sådan prioritering nemt kunne tage ’den gode 
energi’ ud af arbejdet, men samtidig blev der også peget på vigtigheden af det ikke kun var de sjove, men også 
de nødvendige opgaver der blev prioriteret. Her rammer redskabet et af MUSamtalens konfliktpunkter på 
spidsen i form af konflikten mellem henholdsvis medarbejderens ønsker og organisationens behov. Her tillader 
strategien, overfor medarbejderen, en åbning af mulighederne for kompetenceudvikling, og gennem det at 
invitere medarbejderen ind i den kreative del af udviklingsprocessen i forhold til hvilken retning organisationen 
skal bevæge sig. 

2) Kunde- og værdianalyse 

Formålet med kunde- og værdianalysen er at sætte fokus på hvem den pågældende arbejdsopgave har værdi for, 
for derigennem at bruge dette som fokus for at udvikle arbejdets udførelse. 

Hensynet til afdelingens kunder og begrebet om kundeværdi er inspireret af brugen af LEAN management 
indenfor servicefagene (se Eriksen, Fischer, & Mønsted, 2005). Indenfor service og administration, og særlig 
indenfor kommunalt regi kan det at skulle tænke i kunder og kundeværdi virke meget fjernt. Erfaringer fra de 
tidlige testafviklinger viste dog også at der både skulle en del forklaring og oversættelsesarbejde til, førend 
medarbejderen kunne tage det analytiske blik til sig, men det viste sig dog sværere for en pædagogisk institution 
end for eksempelvis en teknisk afdeling. 

Svend Mørch (1993) har peget på, at opgave- og projektløsninger ofte er orienteret mod problemet, og i ringere 
grad har fokus for målet for indsatsen. Her peger han på, at løsningsmodeller ofte udspringer af problemet, frem 
for at tage hensyn til hvor man gerne vil opnå med løsningen. Hans forslag går på at anvende opstillede 
evalueringskriterier som pejlemærke og styringsredskab for processen, frem for blot at sigte mod at bringe 
problemet til ophør. Den samme tanke forsøger CommuniForum at introducere for sine deltagere ved at stille en 
kunde og en kundeværdi i slutningen af enhver arbejdsproces, for derigennem at skabe en målorientering af 
arbejdsprocessen. Herved trækker CommuniForum på tanken om at udvikle medarbejderne fra at være 
stenhuggere, som udelukkende ser den enkelte arbejdsopgave, til i stedet at være stenhuggere, som gør deres 
arbejde for at gøre noget for nogen. 

På CommuniForum skabte denne øvelse grundlag for både at tænke overdragelse nedad i værdikæden, men også 
i forhold til at tænke overlevering fra foregående arbejdsprocesser, og betydningen af feedback om 
kvalitetskriterier i de forskellige overgange. Efterhånden som deltagerne begyndte at tage tankegangen til sig, 
kunne det strategiske perspektiv lægges ovenpå, hvorved der kunne tales om strategisk vigtige kunder, strategisk 
vigtige produkter, og derved om værdikriterier for de enkelte arbejdsopgaver. 

3) Udvælgelse, prioritering og analyse af arbejdsprocesser 

På basis af de foregående processer kan der udvælges en række arbejdsprocesser, som deltagerne vælger at 
arbejde videre med under workshoppen. Som nævnt ovenfor, introduceres der under CommuniForum en række 
forskellige perspektiver, som deltagerne kan bruge til at analysere deres arbejdsgange ud fra. 

Udvælgelsen af arbejdsprocesser har et dobbelt formål; dels sker det ud fra et rent pragmatisk hensyn til at 
workshoppen ikke har mulighed for at rumme alle de arbejdsgange, som en afdeling hos Herning Kommune 
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varetager; dels at introducere deltagerne til en vedvarende opmærksomhed på at udvælge og prioritere de 
strategisk vigtige processer. 

Den videre analyse af arbejdsprocesserne handler om at sætte fokus på hvordan de delprocesser i de udvalgte 
arbejdsgange kan kvalificeres i forhold til de opstillede kriterier, herunder både i forhold til kunde og 
kundeværdi, og i forhold til de strategiske fokuseringer, som gradvist bliver mere og mere nærværende for 
deltagerne. Det er gennem disse analyser at medarbejderne formulerer forslag til at forbedre eksisterende 
arbejdsgange, og derigennem producerer konkrete forslag til organisationsudvikling. Deltagernes formulering af 
forslag er et konkret eksempel på hvordan medarbejderne inviteres ind i en OD-baseret organisationsudvikling, 
og derigennem hjælper lederen med forslag til hvordan eksisterende arbejdsgange kan forbedres. Samtidig bliver 
organisationens styring af udviklingsprocessen synlig, idet den ligger som underliggende rationale for 
deltagernes udvælgelser, analyser, vurderinger og øvrige diskussioner. Ved at lade medarbejderne udforske deres 
egne arbejdsgange ved hjælp af de forskellige perspektiver, inviteres medarbejderen ind i det styrende 
perspektiv, og derved en mulighed for at kvalificere medarbejderens forståelse af, og forslag til organisationen 
og dens udvikling. 

Erfaringer fra brug af læringsspilsworkshops i forbindelse med forandringsledelsesprojekter har peget på 
hvordan analoge processer bidrager til udviklingen af et fælles sprog omkring projektet (Henriksen, 2009). Ved 
at lade deltagerne diskutere hen over deres arbejde med konkrete arbejdsopgaver, muliggøres en læreproces hvor 
deltagerne tager sproget til sig, og gennem det udvikler en fælles forståelsesramme for det givne projekt eller 
fænomen. Denne erfaring forsøges udnyttet ved at skabe et fælles sprog omkring værdi og udvikling, samtidig 
med at ordene bliver tillagt en fælles betydning; i stedet for at tale abstrakt om kompetencer og værdi, skabes der 
under workshoppen nogle fælles opmærksomheder og forståelser for en række ord, som for mange kan virke 
meningstomme og virkelighedsfjerne. 

4) Kompetenceanalyse og udviklingsplaner 

Det sidste hovedtema i CommuniForum er en fokusering på kompetencer. Her fokuseres der både på hvilke 
kompetencer medarbejderne allerede har, hvilke kompetencer der er behov ovenpå de foregående analyser, samt 
hvordan det fremtidige kompetencebehov kommer til at se ud. I disse analyser bruger deltagerne de tidligere 
introducerede optikker, og bruger dem her analytisk til at undersøge spørgsmål som 

- hvordan og hvilke kompetencer skal der anvendes i en given arbejdsproces for at skabe større værdi for 
kunden 

- hvordan bør en kompetence udvikles for at arbejde sig frem mod et strategisk mål, eller 

- hvordan kan eksisterende kompetencer anvendes på en ny måde til at fremme ovenstående? 

Målet med processen er dels produktivt, idet deltagerne producerer en række analyser og beskrivelser af 
kompetencebehovet i deres forskellige arbejdsprocesser, dels performativt idet deltagerne udvikler en forståelse 
for hvordan deres kompetencer bidrager til at tone deres arbejde i forhold til en målsætning. Herigennem trænes 
medarbejderne i at tænke i forholdet mellem egne kompetencer og opfyldelsen af målsætninger. 
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Gennem deres analyser udfærdiger medarbejderne en række kompetencekort, som så danner grundlag for den 
efterfølgende sortering, prioritering og kompetenceplanlægning. Denne sortering af kompetencekort finder sted 
ved hjælp af først et kompetencelandskab2 og derefter i et personligt kompetencehus. 

Begge huse er afbilledet nedenfor, og for illustrationens skyld er der i begge kompetencehuse indsat 4 post-it 
notes for at illustrere hvor medarbejdernes kompetencekort placeres. Afdelingens kompetencelandskab er i 
plakatstørrelse, og det personlige kompetencehus er i sammenfoldet tilstand ca. 22x22 cm. De to 
kompetencehuse anvendes til at foretage 2 typer af sortering; kompetencelandskabet samler hele afdelingens 
kompetencekort, og danner derved et overblik over både deres nuværende kompetencer og deres 
udviklingsbehov; det personlige kompetencehus er knyttet til den enkelte medarbejder, og fungerer dels som 
afklaringsredskab til at beskrive den enkeltes kompetencer og –udviklingsbehov, samt som hukommelse til at 
bære analyser og erfaringer fra CommuniForum til MUSamtalen. 

Afdelingens kompetencelandskab 
Kompetencelandskabet bruges til at samle, sortere og danne overblik over de kompetencer, som deltagerne har 
identificeret og beskrevet under CommuniForum. Begge kompetencemodeller er opdelt i 4 zoner: 

Udviklingszone 1:  
Kompetencer der skal tilføres udefra 

Udviklingszone 2:  
Kompetencer der haves, men skal bruges på nye måder 

Udviklingszone 3:  
Kompetencer som kollegaer har, og som skal 
sidemandsoplæres. 

Styrkezonen:  
Kompetencer som allerede haves på tilstrækkeligt niveau 

Begge modeller er udstyret med plasticlommer, som gør det 
muligt at placere et kort i modellens forskellige zoner. 
Erfaring fra testafviklingerne viser, at hovedparten af 
kortene placeres i styrkezonen, idet medarbejderne allerede 
besidder hovedparten af de kompetencer de har brug for i 
deres arbejde på forhånd. Desto mere afdelingen besidder 
de kompetencer de har behov for til at udføre deres strategisk vigtige opgaver, desto flere kort vil blive placeret i 
styrkezonen. 

Næst efter styrkezonen, bliver der placeret flest kort i udviklingszone 1, som illustrerer de kompetencer, som 
medarbejderne skal have tilført udefra. En mulig grund til at så mange kort bliver placeret her, kan enten være 
fordi medarbejdere er vant til at tænke kompetencer som formalkompetencer, og derved noget som hentes 
gennem eksterne kurser, eller at de ganske simpelt gerne vil på kursus indenfor det pågældende emne. Her har 
forsøg med modellen på andre arbejdspladser, f.eks. hos Københavns Lufthavne, resulteret i at man fra 
                                                           

2 Kompetencelandskabet er visse steder også omtalt som afdelingens kompetencehus 

u1 

u2 

u3 
S 
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ledelsessiden har sat kvoter på de forskellige udviklingszoner, eksempelvis max. 20% udefra, hvor resten skal 
hentes ligeligt gennem de to andre, dvs. gennem sidemandsoplæring eller ved at bruge sine kompetencer på nye 
måder. 

Gennem den efterfølgende sortering ligger der en vigtig bevægelse mellem hhv. styrkezonen, udviklingszone 1 
og udviklingszone 3. Hvis der er en medarbejder der har brug for en bestemt kompetence, kan man søge 
styrkezonen igennem, og hvis kompetencen er at finde der, kan den overføres fra både u1 og S til u3, og 
derigennem udvikles gennem sidemandsoplæring. Tilsvarende kan man spekulere i at sende en eller to på samme 
kursus, for derfra at opbygge tilstrækkelig kompetence i afdelingen til at kunne mangfoldiggøre denne 
kompetence yderligere gennem sidemandsoplæring. 

Det personlige kompetencehus 
Kompetencelandskabet findes i en mindre, personlig udgave. Her samler medarbejderen sit personlige 
kompetencekatalog, som han eller hun så medbringer til den efterfølgende MUSamtale. Det personlige 
kompetencehus er afbilledet nedenfor. 

Det personlige kompetencehus er opbygget på samme måde som kompetencelandskabet, og er udformet som en 
kuvert, så den kan bruges til at opbevare medarbejderens kompetencekort. I kuverten sætter medarbejderen 
kopier af kompetencekort fra kompetencelandskabet, så de afspejler hans eller hendes styrker, behov for 
udvikling udefra, vidensdeling og kompetencemæssig omorganisering. Kuverten anvendes i forberedelsen til 
MUSamtalen, og giver under MUSamtalen medarbejder og leder mulighed for at arbejde med en personlig 
udgave af udviklingsmodellen. 

Efter MUSamtalen lægges de materialer der er blevet fremstillet under samtalen i kuverten, så medarbejderen 
har dem tilgængelige og samlet efterfølgende. 

 

CommuniForum: Afviklingsmanualen 
CommuniForum afvikles som nævnt ovenfor ud fra en afviklingsmanual, og som er nøglen til hele 
strategiintegrationen. Af hensyn til Relation Technologies er det desværre ikke muligt at gengive 
afviklingsmanualen her, ej heller i en tidligere itteration. 
 
Et eksempel på afviklingsmanualens indhold kan ses i nedenstående billede, som beskriver det første processtep 
i CommuniForum. Nedenstående manuals opsætning er fra konsulentens afviklingsmanual, som fokuserer på 
hvad der skal ske, siges, vises og anvendes, hvorimod andre manualopsætninger anvendes under Communitas 
Konsulentuddannelsen til f.eks. at forklare hvorfor bestemte processteps anvendes, samspil mellem materialer, 
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hvad deltagerne skal producere, o.l. Afviklingsmanualen komplimenteres af et sæt fremvisningsplancer, power-
point slides, samt en række forbrugsmaterialer, som deltagerne bruger i deres analyser og udvælgelser af 
arbejdsgange og kompetencer. 

 
Screendump fra en manual til afvikling af CommuniForum 
 
nyMUS 
Delproduktet nyMUS er et bud på en metode til at afholde MUSamtaler, som dels integrerer medarbejdernes 
erfaringer fra det foregående CommuniForum, dels forholder sig til en række idealer for MUSamtaler, som 
udspringer fra Communitas som helhed. 
 
Hovedideen bag nyMUS er at gøre medarbejderudviklingen til et fælles projekt mellem medarbejder og leder, og 
udspringer af en kritik af den skema-spørgeguide orienterede tilgang til at teknologistøtte MUS, som man typisk 
finder retningslinjer og vejledninger for MUS-afvikling. Samtidig søger nyMUS at inddrage erfaringer og 
notater fra den foregående afholdelse af CommuniForum, således at den kommer til at danne grundlag for 
MUSamtalen. Vigtigst af alt for nyMUS er at afdelingens operationaliseringer af Herning Kommunes strategier 
der bliver reflekteret i samtalen, og kommer til at danne det underlæggende, selekterende rationale for hvad der 
sættes i gang og hvad der ikke sættes i gang i forhold til den enkeltes udvikling. 
 

Kritikken af brugen af spørgeguides under MUSamtalen 
En typisk teknologi, som næsten uden undtagelse optræder i retningslinjer og vejledninger til at afholde 
MUSamtaler, er lederens brug af en skemabaseret spørgeguide. Sådanne guides har en tilbøjelighed til at få tre 
problematikker til at træde frem i samtalen; 1) lederens (spørgeguidens) indhold og progression, 2) 
spørgeguidens tilbøjelighed til at skjule foregående emner og svar, samt 3) lederens styring af samtalen. Disse er 
uddybet nedenfor: 
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Lederens og spørgeguidens styring af indhold og progression 

Som nævnt ovenfor, er den mest fremtrædende teknologi til at støtte afholdelsen af MUSamtaler de spørgeguides 
og skemaer, som det brede udbud af vejledninger og retningslinjer gør tilgængelige. Nogle guides fremstiller en 
række spørgsmål, som lederen kan tage op, hvorimod andre tilbyder mere eller mindre færdige skemaer, som 
lederen kan følge som guide og udfylde undervejs. 
 
Når en leder og en medarbejder sætter sig til bordet for at afholde en MUSamtale, har de en tilbøjelighed til helt 
ubevidst at sætte sig overfor hinanden med bordet imellem dem. Vanen er så indgroet at selv illustrationer af 
MUSamtaler bliver afbilledet med parterne på hver sin side af bordet, evt. på hver sin side af et hjørne. Denne 
placering har den konsekvens, at lederens papirer vil ligge med bunden mod lederen, hvorved alle andre vil 
skulle dreje hovedet for at læse med, eller læse på hovedet. Sidder lederen og medarbejderen overfor hinanden 
besværes dette yderligere, da det er de færreste der rent faktisk kan læse og følge med i den der sidder overfor’s 
dokumenter, og endnu sværere at bruge dem aktivt i mødet. Vælger lederen at løfte papirerne blot den mindste 
smule, bliver andre-læsningen nærmest umuliggjort. 
 
Den primære konsekvens er, at det er den som sidder med spørgeguiden eller skemaet der kommer til at styre 
samtalen, og ved at fraholde medarbejderen fra det overblik dokumentet giver, kan det blive meget svært som 
medarbejder at navigere i samtalen. En plausibel konsekvens bliver, at lederen enten styrer samtalen og 
medarbejderen kommer til at forholde sig til samtalens emner enkeltvis, eller at medarbejderen forsøger at bryde 
strukturen. Dette kan ske blot for at bryde strukturens styring, eller det kan være et forsøg på at komme til orde i 
samtalen. I et interview peger3 ekstern lektor ved RUC, Lars Petersen på nogle af problemerne ved at følge 
spørgeskemaer, som han kalder spild af tid, netop fordi formen ikke formår at lade medarbejderen komme til 
orde med sit eget. 
 
Idet medarbejderen ikke kommer til udtryk, og at det forudbestemte emners rækkefølge er bestemt af skemaet, 
mister samtalen den genstandssensitivitet, som kvalitative forskere netop fremhæver som en af interviewets 
styrker (se Kvale, 1997). I stedet for at forsøge at finde det perfekte skema ved at finde de rette spørgsmål og 
sætte dem i rette rækkefølge, ligger der en innovativ pointe ved ud fra Deleuze at adressere det underliggende 
problem, frem for blot at lade udviklingen udspringe af den aktuelle, spørgeskemabaserede løsningsmodel. Ved 
at adressere det underliggende problem, som spørgeskemaet forsøger at løse, kan følgende karakteristika 
fremhæves: 
 
Spørgeskemaet skal 

• dokumentere beslutninger 
• guide samtalen omkring relevante emner 

 
En teknologistøtte af MUSamtalen må derfor forsøge at sikre dokumentation og relevans, men uden at 
ekskludere medarbejderen, hverken i forhold til styringsmæssig inddragelse, dokumentation eller i forhold til at 
afgøre hvad der er relevant for samtalen. 
 

Spørgeguidens tilbøjelighed til at skjule det foregående og det kommende 

På samme måde som en bog har en flersidet spørgeguide en tilbøjelighed til at skjule det foregående og det 
efterfølgende, begge på bekostning af det aktuelle. Deleuze bruger en folde-metafor til at beskrive hvordan 
bestemte løsninger fremfolder visse aspekter af virkeligheden på bekostning af andre, og på samme måde vil en 

                                                           

3 http://ing.dk/artikel/99594-mus-samtaler-efter-spoergeskema-er-spild-af-tid  [8. december 2009] 
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bog eller et spørgeskema have en tilbøjelighed til at fremfolde et udsnit af sin tekst på bekostning af det 
foregående og det efterfølgende. 
 
På samme måde som en side i en bog, lukkes en side eller et spørgsmål når det er besvaret, og teksten gemmes 
bort. Har man brug for svaret i forhold til at besvare et nyt spørgsmål, må der foldes eller bladres frem og 
tilbage, og det kun under forudsætning af at mødeparterne er i stand til at skabe referencen baglæns og få bladret 
tilbage. Er medarbejder og leder ikke i stand til at huske eller på anden måde forbinde spørgsmålene, vil 
spørgsmålene og svarene blive behandlet enkeltvist som tematiske fragmenter. Samtidig vil medarbejderens 
manglende overblik over hvad der har været og hvad der vil blive spurgt om gøre det sværere at forholde sig 
strategisk i forhold til hvad der bør nævnes hvor og hvordan. På samme måde kan det være svært for en leder at 
tænke og arbejde på tværs af spørgsmål og temaer. Det kan eksempelvis være relevant hvis man diskuterer 
trivsel, arbejdsopgaver og karriereudvikling; her kan der være at mulighederne kan udtømmes ved at diskutere 
hver af de tre kategorier særskilt, men det er lige så sandsynligt at der vil være noget at hente ved at diskutere på 
tværs af de tre emner. Denne tværgående diskussion vil ikke blive fremmet af et spørgeskema med emnerne 
spredt over flere sider, tværtimod. For at fremme en sådan tværgående diskussion må det støttende materiale 
kunne foldes på en facon, som gør det muligt at folde flere forskellige emner frem på samme tid. 
 
Følger man analysen fra foregående emne, kan spørgeskemaet siges at bidrage til at: 

• sikre progression 
• dække relevante temaer 

Til gengæld er spørgeskemaet mindre hensigtsmæssigt til at  
• fremme diskussion af emner på tværs af temaer 

 
Vælger man blot at polere de to første formål frem, dækker spørgeskemaet som løsning, men det kommer til kort 
når man også inkluderer den tredje. For at kunne teknologistøtte MUSamtalen på alle tre punkter må 
hjælpematerialet derfor være i stand til at folde flere emner frem på samme tid, for derigennem at facilitere en 
diskussion på tværs af temaer. 

Lederens styring af samtalen 

Der findes mange bud på hvordan forholdet bør være mellem leder og medarbejder under en MUSamtale, og 
hver især skriver eller taler de et normativt forhold ned over parterne. Der dikteres derved hvordan forholdet 
mellem dem burde være (eller skal være), men ikke hvordan forholdet reelt er. Den mest udbredte normativitet 
på området er baseret på Habermas’ begreb om den herredømmefrie samtale, kaldet en diskurs. Denne forståelse 
er særlig udbredt som en idealsætning for voksnes læreprocesser (se f.eks. Mezirow, 1991), hvor parterne skal 
kunne indgå i en ligeværdig samtale for at kunne lære at forholde sig til de værdisæt, som de hver især baserer 
deres forståelse for. Denne læringsforståelse er særlig relevant for Communitas, idet projektet forsøger at 
indsætte kommunens værdier og strategier som værdisæt for hhv. medarbejderens udførelse af arbejdet og for 
medarbejderens udvikling. Dog er idealsætningen om den herredømmefrie, ligeværdige samtale svær at opnå i 
en samtale, hvor den ene part er organisatorisk underlagt den anden, og hvor det er den ene part der sidder med 
magten til at godkende eller afvise udviklingstiltag. Hypotetisk kan medarbejderen også vælge at afvise 
udviklingstilbud, men lederen vil stadig have hjemmel til repressalier. 
 
En nemmere tilgængelig beskrivelse finder man hos Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling 
(SCKK), hvor man illustrerer MUS som en samtale i øjenhøjde, jf. billedet nedenfor. Der kommes ikke nærmere 
ind på hvad der helt præcist menes med øjenhøjde, men begrebet kan umiddelbart vække associationer til 
ligeværdighed, gensidighed eller anerkendende. Hos SCKK lægges der vægt på at MUSamtalen er en mulighed 
for begge parter, hvilket kan tænkes som en mulighed for at forbedre matchet mellem på den ene side 
medarbejderens ønsker og kompetencer, og på den anden side organisationens nuværende opgaver og fremtidige 
udfordringer. Samtidig taler MUSamtalens inddragelse af den enkelte medarbejder i en dialog om 
kompetenceudviklingen ind i organisationsudviklingens inddragelse af medarbejderen i beslutningen om hvilken 
vej organisationen som helhed skal udvikle sig, og derigennem en demokratisering af udviklingsprocessen. 
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Illustration fra Kvalitet i MUS fra SCKK4 
 
Denne inddragelsestanke rummer en mulighed for at flytte organisationsudviklingens kreative udfordring fra 
udelukkende at være en ledelsesopgave, til også at inddrage medarbejderens kreative potentiale. En sådan 
inddragelse forudsætter at medarbejderen bringes til orde, på samme måde som det eksplorative interview søger 
at få sin informant til ikke blot at give svar, men også pege på hvilke spørgsmål der er relevante at stille. Søger 
man på samme vis som ovenstående analyser at se hvad det er for aspekter af en underliggende problemstilling, 
som spørgeskemateknologien forsøger at levere et bud på, træder følgende frem: 
 
Spørgeskemaet 

• sikrer lederens styring af samtalen 
• sikrer en emnemæssig relevans 

 
Dog må spørgeskemaet som teknologistøtte siges at være dårligt til at imødekomme: 

• inddragelsen af medarbejderen på tema-/emneniveau 
• inddragelsen af medarbejderen i forhold til spørgsmåls-/emneprogression 
• hjælpe lederen til at vurdere konkrete forslag 
• hjælpe lederen til at sikre en organisatorisk forankring af vurderinger 

 

                                                           

4 http://sckk.dk/sites/default/files/sckk/user27/files/Kvalitet-i-MUS_web.pdf - p. 19 [13. december 2009] 
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Vælger man blot at polere de to første elementer frem, leverer spørgeskemaet en udmærket teknologi til at 
håndtere kravene, men vælger man i stedet at polere medarbejderinddragelsen og den organisatoriske forankring 
frem, er der ikke meget hjælp at hente i spørgeskemaet. 
 
Hvert af de tre temaer peger på en række underliggende krav, hvoraf spørgeskemateknologien i sin nuværende 
form kun imødekommer dele af dem. Vælger man i stedet at forsøge at tænke MUSamtaler ud over den 
indholds- og progressions styring, indholdsmæssige bortfoldning og lederstyring, som spørgeskemaet tilbyder, 
opstår der nye krav, som teknologien har svært ved at rumme, men som er relevante for at fremme udbyttet af 
MUSamtaler. Udfordringen for Communitas og nyMUS var derfor hvorvidt fokus kunne flyttes fra at skabe det 
bidrag, som spørgeskemateknologien kunne bidrage med, og i stedet forsøge at imødekomme nogle af de andre 
aspekter af det underliggende problem, der er relevante at tage frem og imødekomme. 
 
Kortene på bordet – et bud på en nyMUS 
I forhold til at udvikle et bud på en nyMUS blev spørgeskemaet dekonstrueret i bogstaveligste forstand. Det 
udviklede materiale består af 
 

• et forberedelsesark til hhv. leder og medarbejder 
• en manual til brug af redskabet 
• en samtale- og aftalebrik (MUSbrik) (i flere eksemplarer) 

 
Elementerne i nyMUS er beskrevet nedenfor. 

Forberedelsesarket 
Forberedelsesarket er udformet som en 6-kant, hvor der fra hver flade går en række af rektangler ud (se model*). 
Hver af disse rækker udgør et tema, og ideen bag er at medarbejder og leder hver især skal skrive de emner de 
gerne vil tage op ind i en kasse – som udgangspunkt et emne i hver kasse. Hvis leder eller medarbejder eller ros 
til hinanden, skrives det i styrkezonen, som her er repræsenteret ved 6-kanten i midten af figuren. 
 
Hver gren repræsenterer et tema, som hos Herning Kommune er præciseret til hhv. 

1) Kompetenceudvikling for medarbejderen 
2) Karriereudvikling for medarbejderen 
3) Trivsel i afdelingen 
4) Samarbejde med kollegaer 
5) Samarbejde med leder 
6) Andet 

 
Forberedelsesarket danner grundlag for hvilke emner, som medarbejderen og lederen skal diskutere under 
MUSamtalen. Når samtalen begynder, sammenligner medarbejder og leder deres forberedelsesskemaer og 
diskuterer hvilke emner de skal tale videre om. De emner som skal diskuteres videre overføres til samtale- og 
aftalebrikkerne – et emne pr. brik. 
 

Samtale- og aftalebrikken (MUS-brikker) 
Samtale- og aftalebrikken er en papirbrik med en række felter på: 
 

1. Et overskriftsfelt, hvor temaet skrives 
2. Et Beskrivelse og diskussionsfelt, hvor emnet beskrives 

a. Specifikation af hvad og hvorfor, samt mål 
b. Specifikation af relevante udfordringer for de beskrevne mål 
c. Specifikation af løsninger på de beskrevne udfordringer 

3. Et aftalefelt, hvor den aftale som indgås mellem medarbejder og leder konkretiseres. 
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d. Aftalen for lederens side 
e. Aftalen for medarbejderens side 

4. To underskriftsfelter, et for lederen og et for medarbejderen 
 

 
 
Intentionen bag materialet er at medarbejder og leder indleder samtalen med at udvælge og overføre de emner, 
som de begge finder relevante, til samtale- og aftalebrikker – et emne pr. brik. Efterhånden som emnerne bliver 
udvalgt og overført, bredes de ud over bordet, så alle emnerne er synlige for både medarbejder og leder: 
 

MUS brikkerne bredes ud på bordet så både leder og medarbejder kan se emnefelterne. Det er en fordel hvis 
leder og medarbejder sidder ved siden af hinanden så de begge kan læse brikkerne. Ud fra de brikker der 
ligger på bordet skal medarbejderen og lederen i fællesskab organisere hvilke emner der tages op og i 
hvilken rækkefølge. Formålet med at bruge MUSbrikker er at gøre nyMUS til en fælles proces, hvor parterne i 
fællesskab kan vælge emner og rækkefølge, for derigennem at skabe en mere ligeværdig samtale gennem 
en delt styring. Undervejs kan det være, at samtalen skifter spor og inddrager andre brikker, eller at der 
springes mellem forskellige emner. Det kan også være, at man bliver enige om at tage brikkerne igennem 
gren for gren, og måden man gør det på er op til lederen og medarbejderen. (Fra nyMUS manualen, p.2) 

Når samtalen er slut samles alle brikkerne sammen og kopieres. Medarbejderen beholder originalen i sit 
kompetencehus og lederen beholder og opbevarer originalen. Materialet er udfærdiget så det passer i 
papirføderen på en kopimaskine. 
 

Manual til brug af redskabet (nyMUS) 
Manualen beskriver kort over for lederen hvordan redskabet skal bruges. Der er også en kort introduktionstekst 
trykt på MUS-brikken til brug for medarbejderen. I manualen beskrives det hvordan materialet er tænkt anvendt, 
men at leder og medarbejder er velkomne til at bruge det på deres måde, hvis det giver bedre mening for dem. 
 
Samtidig er der lagt op til at der bliver produceret et større materiale end der er tid til at dække under en 
MUSamtale; overskydende materialer og emner kan enten udskydes til en opsamlingssamtale, eller gemmes til 
næste år. 
 
Et materiale som parterne aldrig vil nå til bunds med er den sky af MUS-brikker, som de producerer under 
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samtalen. Her er det beskrevet at man kan skifte mellem brikkerne efterhånden som samtalen skrider fremad. 
Som en konsekvens er det heller ikke alle brikker der bliver udfyldt fra punkterne 1-4 (se ovenstående); nogle 
bliver blot italesat eller tematiseret, andre får beskrevet problemstillinger og forhindringer, men uden at der 
bliver udarbejdet en egentlig løsning. For nogle emners vedkommende er det vigtigste at der bliver talt om 
problemstillingen, hvorimod andre kræver at man laver en aftale om hvordan man ønsker at handle på 
problemstillingen. Det nederste underskiftsfelt er overlagt til medarbejderen og lederen og den lokale 
aftalekultur; nogle steder vil man bruge det, andre steder vil man lade være. 
 
Efterhånden som samtalen skrider fremad vil brikker blive mere eller mindre udfyldt, brikker vil blive sorteret 
og flyttet rundt og det var her der skete noget uventet under et testforløb: 
 

Medarbejderen og lederen indledte samtalen ved at sætte sig, på traditionel vis, på hver sin side af bordet. 
Her sad de og udfyldte deres forberedelsesskemaer (ingen af parterne havde fået materialet på forhånd, og 
de fik derfor hver især 15 minutter til at lave forberedelsen). 
 
Da medarbejderen og lederen efterfølgende skulle sammenligne hvilke emner de ville tage op, holdte de 
meget hurtigt op med at sidde og strække hals for at se hinandens materiale; i stedet rykkede lederen sig 
rundt om hjørnet, så de sad på hver deres side af hjørnet. Herfra begyndte de at pege på hinandens 
forberedelsesark og kopiere emner ud på brikker. Der var mange brikker, og de fyldte hurtigt bordet. Da de 
efterfølgende begyndte at skubbe rundt og sortere brikkerne, flyttede lederen sig endnu engang, så de nu 
kom til at sidde ved siden af hinanden ved samme side af bordet, begge vendt mod de mange brikker. 
Sådan blev de siddende indtil samtalen var overstået. Denne bevægelse kan illustreres som følgende: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herfra begynder de at diskutere de forskellige emner, og de flytter begge rundt på emner og sorterer og 
noterer. Ca 20 minutter inde afbryder lederen samtalen og henvender sig til mig som observatør. Hun siger, 
at hun har svært ved at følge redskabet, fordi hun har noget ros hun trænger til at fortælle medarbejderen 
og at hun ikke oplever at redskabet giver hende plads til at give den. Jeg svarer hende, at hun skal gøre 
som hun finder det bedst, og at redskabet kun er en støtte. Lederen bruger herefter nogle minutter på at 
rose medarbejderen, både i forhold hendes person, kompetencer og opgaveløsning, hvorefter samtalen 
langsomt glider tilbage til at bruge brikkerne, som igen diskuteres, sorteres og noters på. Samtalen slutter 
naturligt godt 60 minutter efter forberedelsen blev afsluttet. 

(feltnoter fra observation af testkørsel af nyMUS) 
 
Ud fra testafviklingen kan flere delfænomener observeres: 
 

1) Medarbejderen og lederen aftaler indledningsvist hvilke emner der skal diskuteres, men aftalen revideres 
løbende. 

2) Både medarbejderen og lederen tager notater 
3) Både medarbejderen og lederen prioriterer og omprioriterer 
4) Medarbejder og leder sætter sig indledningsvist overfor hinanden, men flytter gradvist tættere på hinanden 

indtil de sidder sammen med projektet foran sig. 
5) Materialet åbnede i sin oprindelige form ikke mulighed for at rose; i den efterfølgende revision blev det 6-

kantede centrum omdøbt til styrkefeltet (som i kompetencehuset)  
6) Medarbejderudviklingen fremstod som et fælles projekt. 
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7) Medarbejder og leder gjorde sjældent et punkt færdigt i en omgang, men diskuterede og bearbejdede ofte 
flere punkter samtidig. Afslutningsvist blev der dog fokuseret på at gøre bestemte brikker færdige. 

 
Selvom Communitasprojektet er sat i drift hos Herning Kommune, er materialet til afholdelse af nyMUS dog 
stadig ikke uploaded på www.kompetencehuset.herning.dk [8. december 2009]. Det skyldes at materialet er sat i 
drift, men kræver en introdution, og derfor først introduceres og gøres tilgængeligt i forbindelse med en leders 
deltagelse på Communitas Leadership.  
 
På hjemmesiden kan man læse materialet omtalt som ” Ny MUS, hvor afsættet for samtalen er udarbejdet i 
teamprocessen på Communitas Forum”, hvilket også peger på et aspekt af det nye materiale, som ikke i 
tilstrækkelig grad er ekspliciteret materialet. Dette får opbakning fra testobservationerne, idet de ikke pegede på 
eksplicitte koblinger mellem CommuniForum og nyMUS. På trods af at medarbejderen kiggede i sit personlige 
kompetencehus og lederen kiggede i afdelingens kompetencelandskab, savnes der en mere eksplicit kobling 
mellem CommuniForum og nyMUS i forhold til at overbringe erfaringer og analyser. Af samme karakter var 
strategiperspektivet ikke fremtrædende under den observerede test; her savnes tilsvarende en mere eksplicit 
kobling. Det skal dog nævnes at den pågældende leder på daværende tidspunkt ikke havde været igennem 
Communitas Leadershipuddannelsen, og måske ikke har været så eksplicit omkring kommunens værdier, 
strategier og deres betydning for den pågældende arbejdsplads. 
 

Communitas Uddannelser 
I forbindelse med udviklingen og implementeringen af Communitas hos Herning Kommune blev der udviklet 
mini-uddannelser; Communitas Leadership er rettet mod alle ledere fra mellemleder og op med henblik på at 
kvalificere deres indsigt i og anvendelse af Herning Kommunes værdier og strategier; og Communitas 
Konsulentuddannelse, som er rettet mod at uddanne interne konsulenter hos Herning Kommune til at kunne køre 
CommuniForum og hjælpe lokale ledere til at forberede og deltage i CommuniForum, samt koble til nyMUS. 
 
Uddannelsestilbuddene blev oprindeligt udviklet i et samarbejde mellem Relation Technologies, Herning 
Kommune, Kompetencecenter Herning og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. Begge uddannelser er 
siden lanceringen blevet skærpet; Leadershipuddannelsen i forhold til at tænke og omsætte strategi; og 
konsulentuddannelsen er blevet skærpet i forhold til afviklingen af CommuniForum. Begge uddannelser udbydes 
i dag internt hos Herning Kommune, og er ejet af Relation Technologies. 
 
Uddannelsernes indhold er uddybet nedenfor. 
 
Communitas Konsulentuddannelse 
Communitas konsulentuddannelsen er en intern uddannelse, som skal gøre udvalgte medarbejdere hos Herning 
Kommune i stand til at tilrettelægge og facilitere Communitas processen, herunder arrangere forløbet, 
gennemføre afholdelsen af CommuniForum og coache afdelingsledere til at bringe resultater og erfaringer fra 
CommuniForum og over i MUSamtalen. 
 
Selve uddannelsen af de konsulenter, som skulle drive Communitasprocessen hos Herning Kommune blev 
tilrettelagt og gennemført over samme model som Leadershipuddannelsen, og oplevede som konsekvens også 
den tilsvarende udvikling. Den oprindelige uddannelse blev udviklet som et samarbejde mellem Herning 
Kommune, Relation Technologies, CEU Herning og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, men er i forsøg 
på at skærpe uddannelsen i forhold til afholdelse af CommuniForum blevet flyttet nærmere udviklere, og 
udbydes i dag af konsulenter fra Relation Technologies. 
 
Uddannelsen er tilrettelagt som et forløb af teoretiske seminarer, hvor deltagerne lærer om processen og om at 
facilitere dens delelementer, afløst af deltagelse i praktiske afviklinger af CommuniForum. Den oprindelige 
uddannelse var bygget op om en refusionsmodel omkring 3 AMU-kurser (Ledelse af forandringsprocesser, 
Uddannelsesplanlægning, og Præsentationsteknik) og fulgte nedenstående struktur og indhold. 
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Communitas Konsulentuddannelsen: AMU konstruktionen 

Modul 1: 3 dage 

• Introduktion af konceptet ”Communitas” (kvalitetscirklens 7 faser) og dets muligheder med henblik på 
KU 

• Systemisk kompetencemodel som referenceramme 
• Strategisk KU 
• Konsulentrollen – opgaver og udfordringer 
• Ledelse af processer 
• Konsulentens rolle i ”Communitas´s reflektionsrum” – herunder sikring af optimale jobbeskrivelser samt 

klare og entydige kompetencekrav, der afdækker den enkelte og afdelingens totale KU-behov 
 

Første praktik – ’føl hos eksperten’ – observation af et praktisk forløb 

Modul 2: 3 dage 

• Identificering af udfordringer fra praktikopholdet  
• Kollegial sparring som metode etableres  
• Udvikling og brug af egne kommunikative evner i ledelsesfunktionen – herunder aktiv lytning og 

spørgeteknikker 
• Præsentationsteknik – planlægning, forberedelse og gennemførelse 
• Brug af forskellige kommunikationsformer – herunder AV–midler  

 

Anden praktik   – praktik – forestår delvist ”chancen” i samarbejde med eksperten/kollega (øvet) 

Modul 3: 2dage  

• Diagnosticering af problem/udfordring i fase 2 
• Problembehandlingsteknikker 
• Ledelse af dynamiske og kreative processer 
• Barrierer for KU 
• Motivation af medarbejdere i forhold til KU 

 

Tredje praktik  – forestår selv ”chancen” evt. i samarbejde med kollega 

Modul 4: 2 dage   

• Kollegial sparring som metode evalueres og justeres evt. 
• Coaching – coachende adfærd 
• Effektsikring af læring 
• Evalueringsmetoder – herunder selvevaluering 

 
AMU-strukturen viste sig dog at være uhensigtsmæssig, idet de udefrakommende krav gjorde undervisningen 
ufokuseret. Det viste sig særlig at være problematisk i forhold til afholdelsen af CommuniForum, idet 
afholdelsen både kræver at konsulenten er i besiddelse af en række konsulentkompetencer, og at konsulenten har 
indblik i CommuniForum. Det viste sig allerede problematisk under uddannelsen af første kuld af konsulenter, 
idet de manglede  
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- praktisk, hands on erfaringer med CommuniForum 
- overblik over processen 
- indsigt i formålet med de enkelte led 
- evne til at instruere og forklare de enkelte processkridt 

 
Som konsekvens valgt Herning Kommune at flytte uddannelsen tættere på udviklerne, og uddannelsen varetages 
i dag i samarbejde mellem konsulenter fra Relation Technologies og Herning Kommune. 
 

Communitas Konsulentuddannelsen: Uddannelsesøkonomi 
Formålet med uddannelsen er at opbygge en anvendelseskompetence hos Herning Kommune, som gør at 
kommunen kan gøre processen til et fast element i deres HR strategi, uden at de hver gang skal ud og hente dyre 
konsulenter ind. Idet CommuniForum typisk kører for 15 medarbejdere, og at man fra Kommunens side ønsker 
at alle medarbejdere skal igennem processen hvert andet år, ville det betyde ca. 300 afholdelser årligt, hvorved 
Herning Kommune kunne varetage en konsulentudgift på ca. Kr. 6 mio. internt pr. år. 
 
Flytningen af konsulentuddannelsen fra AMU til internt regi har umiddelbart den konsekvens, at uddannelsen 
ikke kan finde sted under AMU-refusionsordningen, og kommunen skal derfor selv afholde deltagernes 
arbejdstid. På den anden side har konsulentuddannelsen kunnet skrues markant ned, således at kursusdeltagelsen 
den vej kommer til at belaste organisationen mindre. Ved indgangen til december 2009 var der uddannet i alt 15 
Communitaskonsulenter hos Herning Kommune, hvoraf 11 var aktive. 
 
Communitas Leadership 
Leadership-uddannelsen gik i luften i begyndelsen af 2009, og sigter mod at udvikle en forståelse for forholdet 
mellem værdier, strategier, mål, produkter og kompetencer. Uddannelsen udbydes for hold på 15 medarbejdere, 
og er tilrettelagt efter det action-learning princip, man typisk finder på danske masteruddannelser, hvor 
medarbejdere deltager i fokuserede semniarer, hvor de arbejder med udfordringer fra deres arbejdsliv. 
Undervisningen består af en seminarrække og er internt meriterende (der optjenes ikke ects-point). Herning 
Kommune beskriver uddannelsen således: 

 
Gennem Communitas Leadership arbejder du som leder med strategisk Kompetenceudvikling og 
MUSamtalen i et involverende og aktivt forum, baseret på action-learning principper og 
kompetencenetværk. (www.kompetencehuset.herning.dk [8. december 2009]). 

 
Uddannelsen er ikke obligatorisk, men den anbefales for ledere der skal til at gennemføre et MUSamtaleforløb. 
På sin hjemmeside ekspliciteres lederens udbytte ekspliciterer Herning Kommune som følgende: 
 

- Lederen får et ledelsesgrundlag og et netværk for arbejdet med en strategisk og personligt tilrettelagt 
kompetenceudviklingsproces – og MUS.  

- Medarbejderen oplever en sikker indfrielse af målet for kompetenceudvikling og en sikker håndtering af 
MUSamtalen.  

- Herning Kommune sikres en strategisk kompetenceudvikling forankret i Herning Kommunes 
ledelsesgrundlag og værdier. (ibid) 

Herved skrives målet for uddannelsen, og for den efterfølgende kompetenceudvikling, at gøre den strategisk 
forankret i Herning Kommunes værdier. Kommunens 4 værdier kan læses på ’motivational posters’ ophængt på 
kommunens forskellige arbejdspladser. På www.herning.dk kan følgende opstilling og uddybning af værdierne 
læses: 
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Udfoldelsesfrihed 

• Vi giver hinanden frihed til at udvikle os  
• Vi befordrer et mangfoldigt arbejdsmiljø med høj motivation og trivsel  
• Vi har modet til at handle proaktivt og lære af vores erfaringer  
• Vi udviser respekt for den enkeltes integritet og personlige myndighed  
• Vi giver og modtager ris og ros via åben feedback  
• Vi stiller kritiske spørgsmål 

Økonomisk sans 

• Vi udviser økonomisk rettidig omhu  
• Vi prioriterer på den bedst tænkelige måde  
• Vi lader ikke økonomiske bånd hindre proaktive og innovative løsninger  

Professionalisme 

• Vi lever op til de kvalitetskrav, der fordres af os  
• Vi arbejder aktivt med, hvad professionalisme konkret vil sige i praksis  
• Vi værner om og udvikler vores faglige kompetencer  
• Vi undersøger løbende om borgere, brugere, politikere og andre af vores interessenter oplever os som 

professionelle  

God dømmekraft 

• Vi har data til at begrunde vores beslutninger  
• Vi er en videnbaseret organisation, der ønsker at kunne måle og evaluere resultaterne og effekterne af vores 

virkemidler og beslutninger  
• Når vi står med komplekse dilemmaer, så afvejer vi vores beslutninger nøje  
• Vi går ikke på kompromis med vores integritet og værdigrundlag 
(http://www.herning.dk/Om%20Kommunen/Organisation/Vision%20og%20vaerdier.aspx [8. december 2009]) 

Leadership: Uddannelsens effekt og udvikling 
Uddannelsen blev som nævnt ovenfor startet op i forbindelse med lanceringen af Communitas i Herning 
Kommune, og har gennemgået to markante udviklinger: 
 

1) Uddannelsen er trukket nærmere Communitas produktet, på bekostning af andre, og mere generaliserede 
ledelsesteorier. Fokus er derigennem flyttet i retning af strategioperationalisering og strategisk ledelse af 
arbejdsopgaver. Afholdelsen af uddannelsen blev derved også rykket tættere på udviklerne fra Relation 
Technologies, og derved bort fra CEU Herning, som tidligere havde opgaven. 

 
2) Uddannelsesindsatsen har fordoblet sin indsats i forhold til facilitering og coaching af lederens 

strategiomsætning og –operationalisering. Den udfordring der lå i at omsætte mål og strategier viste sig 
at være overraskende svær for kursusdeltagerne, hvilket udløste en fordobling af indsatsen på dette 
område. 

 
For at fremme strategiforståelsen og – operationaliseringen blev der udviklet et scenariebaseret 
undervisningsmateriale af Relation Technologies. Målet med materialet var at tilbyde 4 risikoscenarier, som 
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deltagerne kunne diskutere deres egen strategioperationalisering op ad, for derigennem at bruge et 
scenarieredskab til at arbejde sig ud af de faldgruber, som er knyttet til hvert af de scenarier. De 4 scenarier er 
illustreret som følgende i undervisningsmaterialet: 
 
Med udgangspunkt i de forskellige risikoscenarier kunne deltagerne arbejde med at finde vej tilbage mod en 
ideel kobling fra vision og værdi, og til de enkelte produkter, processer og kompetencer. Med udgangspunkt i de 
forskellige faldgruber, arbejdes der konkret med udviklingen af en strategi for den enkelte deltagers 
arbejdsområde, med strategiens konsekvenser, hvordan strategiske gaps vil kunne genkendes, samt med hvordan 
den udviklede strategi kan formidles overfor afdelingens medarbejdere. 
 
Som konsekvens af denne fokusering af Communitas Leadership i forhold til CommuniForum, bidrager Relation 
Technologies med en kursusdag over følgende opskrift: 

- Introduktion til strategi-udvikling  
SWOT-analyse 
Udvikling af egen strategi 
Præsentation af strategier for hinanden/ kommunikationstest. 
 

- Præsentation af Communitas Forum: 
Hvad er lederens rolle? 
Hvorfor bruges der tid på strategisk kompetence-udvikling. 
Strukturering af DIT Forum 
 

- Kobling til MUS – hvad skal der komme ud af dette? 

Hertil suppleres kursusdagen med en opsamling i forhold til de udfordringer der måttet være i spændet fra 
strategi til afholdelsen af MUSamtaler. 

Leadership: Læreproces og værdiladning 
Hele indsatsen om strategi og strategiuddannelse af ledere og mellemledere kan tænkes som et 
forandringsledelsesprojekt, hvor den strategiske tænkning forsøges implementeret som underliggende rationale 
for Herning Kommunes arbejde og udvikling. I forhold til at tænke MUSamtaler er strategiindsatsen interessant 
rent styringsteknologisk, idet MUSamtalens medarbejderinddragelse må betragtes som den bottom-up tilgang til 
organisationsudvikling, som Boonstra (2004) italesætter som organizational development (OD), hvorimod hele 
strategiprojektet er predetermineret, og derfor i højere grad minder om planned change (PC). 
Organisationsudviklingen bliver derved en forhandling mellem et styrende perspektiv og en medarbejderdrevet 
udvikling, hvor strategien danner ramme og medarbejderen skaber agens indenfor denne ramme. Ud fra en 
mekanisk organisationsforståelse, inspireret af Morgan (1986), bliver strategien den ramme, som 
medarbejderudviklingen forventes at finde sted indenfor. Modsat kan hans metafor om organisationen som et 
politisk system bedre fange de strømninger og udfordringer, som den enkelte medarbejders valg og fravalg måtte 
medføre strategien. Spørgsmålet peger tilbage mod den videnskabsteoretiske diskussion mellem de Saussure’s 
(1990) strukturalisme, sat overfor Foucault’s (1980) post-strukturalisme: hvor de Saussure eksemplificerer 
forholdet mellem sprog og sprogbrug som et skakbræt, hvor et uendeligt antal skakspil kan udfolde sig uden at 
påvirke de regler de udspiller sig under, peger Foucault på hvordan forhandlingen af regler for det sociale 
udspringer af mikrosociale forhandlinger, som tilsammen skaber de samfundsmæssige diskurser. Oversat til 
organisationsudvikling peger de Saussure’s strukturalisme på udvikling som determineret af spillets regler. Hos 
Herning Kommune er de regler man forsøger at lægge ned over spillets udvikling baseret på kommunens 
værdier, og som medarbejder- og organisationsudvikling efterfølgende kan udfolde sig under. Modsat ville 
Foucault’s tilgang, oversat til organisationsudvikling, handle om at se hvordan medarbejdernes kollektive 
handlinger skaber værdiformationer, og derigennem de regler, som spillet om organisations- og 
medarbejderudviklingen skal finde sted under. Det er i denne forhandling mellem de Saussure’s og Foucault’s 
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tilgang, mellem styring og individualitet, at strategien forsøger at virke som styringsteknologi, ikke som en 
absolut styring, men som en styrende ramme for den enkelte medarbejders udfoldelse. Her peger Foucault’s 
formative perspektiv på det råderum, som den enkelte medarbejder gives ved at indbyde medarbejderen til dialog 
i forhold til strategiomsætningen under CommuniForum, og til MUSamtalen, hvor medarbejderens personlige 
ønsker og behov bliver hørt i forhold til at lægge uddannelsesplaner. Ved at eksplicitere og anerkende begge 
perspektivers berettigelse i MUSamtalens forhandling af prioriteringer, bliver det, ud fra en Harvard-baseret 
tilgang til forhandling (se Fisher & Ury, 1981), muligt at søge efter overlap mellem tilgangene. Herved løftes 
forhandlingen under MUSamtalen ud af den konfrontatoriske perspektivmodstilling som let kan opstå, hvis 
begge parter blot fremfører krav, og i stedet løfte MUSamtalen ud af den mørkeleg, som den nemt kan blive for 
en medarbejder, som ikke kender krav og kriterier. Ved at eksplicitere strategien, dens betydning, og ved at give 
medarbejderen en indgående forståelse for dens betydning, kan medarbejderen inviteres ind i en forhandling af et 
fælles projekt, frem for at være en modstilling af perspektiver. 
 
Herved bliver projektet Communitas et møde mellem en strategiimplementeringsproces og en 
organisationsudvikling, der hver især kan være en kilden sag ud fra et forandringsledelsesperspektiv. Boonstra 
peger på at  
 

[m]ore than 70 per cent of the change programmes in organizations either stall prematurely of fail to 
achieve their intended results. Goals are not achieved, policies are not implemented, customers do not 
experience improvement in service and quality, and supervisory staff, and middle management are 
confused by all the change efforts. (Boonstra, 2004, p. 1). 

 
Hos det franske businessuniversitet INSEAD er man endnu mere sortseende; her regner man med at ca. 75% af 
alle forandrings- og reengeneering tiltag slår fejl (Henriksen, 2009), hvilket spår mørke tider for projektet. 
Oprettelsen af Communitas Leadership er et forsøg på at fremme den integration og forankring, som ifølge 
forandringsteoretiker John Kotter (1999) ofte glemmes når ledere og change agents fejrer sejren før resultatet er i 
hus. Det er derfor nødvendigt at binde udviklingsprocessen op på de strukturer, som til dagligt har en styrende 
effekt på medarbejdernes forståelse for og udførelse af deres arbejde. 
 
En model for koblingen mellem produkts-, lærings- og udviklingsprocesser kan hentes hos matematikeren 
Wartofsky (1979) og hans model for at forstå integrationen af forandring i organisationen. 
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Diskussion: Udkast til en organisationsteori 
En af de tilbagevendende problemstillinger som dukker op i organisationsudvikling er det tilbagefald man ofte 
ser efter et forandringsledelsesprojekt. Som nævnt tidligere, er der ifølge Boonstra en tilbøjelighed til at 
forandrings- og omstruktureringsprojekter fejler eller ender inden de når deres må, og udgør derigennem en 
central problemstilling indenfor forandringsledelse. Ofte vil organisationer falde tilbage i deres vante spor, netop 
fordi disse spor har en styrende effekt i forhold til hvordan dens funktioner skal udføres. Det er derfor 
nødvendigt, at når man forsøger at ændre adfærden blandt organisationes medarbejdere, er det nødvendigt 
samtidig at ændre de strukturerende forhold, som organisationen skal finde sted under, og som arbejdet skal 
finde sted under. En tilsvarende pointe finder man hos Elkjær *ref, som peger på vigtigheden af at organisations- 
og medarbejderudvikling ikke sker adskilt, men foregår i et parallelt, dialogisk samspil. 

Communitasprojektet er dels bundet op på MUSamtalen, og dels på Herning Kommunes værdier og strategier, 
og skaber derigennem en lidt kompliceret knude, som kan være lidt svær at skille ad; dels handler Communitas 
om at udvikle organisationen i forhold til at gøre strategien mere present, dels handler Communitas om at gøre 
organisationens udvikling mere strategisk rettet, og endeligt handler Communitas om at gøre 
medarbejderudviklingen mere strategisk rettet. En model for at gribe denne projektmæssige kompleksitet kan 
hente fra filosoffen Wartofsky (1979), som i et forsøg på at skitsere forskellen mellem det naturlige og det 
menneskelige, opstiller 3 niveauer af artefakter. Jeg vil ikke gå i dybden med hans argumentation, men istedet 
forsøge at omsætte hans model til at forstå en organisationsudvikling. 

1. Niveau af artefakter: værktøjer 
Det første niveau af artefakter handler om de redskaber, som anvendes i en given produktionsproces: ”.. in more 
generic terms, the ‘tool’ may be any artifact created for the purpose of successful production and production and 
reproduction of the means of existence” (p. 200-201, author’s italics). 

Wartofsky tænker i sine beskrivelser i meget basale behov, og peger på økser, køller, nåle og skåle som 
eksempler, men oversat til en moderne organisation, kan værktøjerne eksemplificeres som ledelse, procedurer, 
uddannelse eller værktøjer, som på andre måder hjælper til at udføre en arbejdsopgave 

2. Niveau af artefakter: kommunikation 
Det andet niveau af artefakter er de repræsentative, som anvendes til at reproducere de redskaber, som anvendes 
i produktionen. Formålet med de sekundære artefakter er ”.. preserving and transmitting the production and use 
of ’primary artefacts ..” (ibid, p. 201), og derigennem at skabe grundlag for at reproducere produktionen på tværs 
af generationer. 
 

”Primary artefacts are those directly used in the production; secondary artefacts are those used in the 
preservation and transmission of the acquired skills or modes of action or praxis by which this production is 
carried out. Secondary artefacts are therefore representations of such modes of action, and in this sense 
are mimic, not simply of the objects of an environment which are of interest or in use in this production, but 
of these objects as they are acted upon, or of the mode of operation or action involving such objects.” (p. 
202, author’s italics) 

Oversætter man dette niveau til organisationsudvikling, kommer det til at handle om tilvejebringelsen af de 
midler, som skal til for at udføre arbejdet. Denne reproduktion kan tænkes i en klassisk General Motorsk 
forstand, hvor kombinationen mellem de rette maskiner og medarbejdere med de rette grundkompetencer gør 
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produktionen mulig (se Morgan, 1986), hvorved de sekundære artefakter kommer til at handle om at uddanne og 
tilvejebringe maskiner. De sekundære artefakter kommer til at skabe det strukturerende grundlag for 
produktionen. Vælger man i stedet at tænke produktion indenfor et servicefag, som er Herning Kommunes 
primære produktionssfære, kommer værktøjerne i højere grad til at handle om kompetencer og procedurer, 
hvorved de sekundære, reproducerende artefakter kommer til at handle om at uddanne og at reproducere 
procedurer. 

3. Niveau af artefakter: refleksion 
Det tredje niveau af artefakter handler om at udvikle de to foregående niveauer, og er derfor uden produktiv eller 
kommunikativ karakter: 

”I would characterize such artefacts, abstracted from their direct representational function, as ’tertiary’ 
artefacts, and suggest that they constitute a domain in which there is free construction in the imagination of 
rules and operations different from those adopted for ordinary ‘this-world’ praxis” (p. 209) 

Det tredje niveau af artefakter handler derved om at skabe rum for fornyelse af de foregående to. Wartofsky 
peger på at selvom det her handler om det specifikke praksisfelts procedurer og forståelser, er der her mulighed 
for at forestille sig og konstruere frit over feltet. Fra et Deleuziansk perspektiv, ligger her et vigtigt skift fra en 
Foucauldiansk diskursforståelse, hvor handling forstås som determineret af underliggende forståelser, til i stedet 
en Habermasks diskursforståelse, hvor deltagerne træder ind i en beskyttet sfære, hvor de kan reflektere 
uafhængigt af feltets forforståelser. En sådan læringstanke finder man hos Mezirow (1991, 2000), som netop 
opstiller denne betingelse for at voksne kan lære at omgøre deres tænkemåder, en proces han beskriver som 
transformativ læring. Ved at indtræde i en beskyttet sfære, skabes der ifølge Mezirow mulighed for at deltagerne 
kan reflektere kritisk over deres praksis, og derigennem udvikle en opmærksomhed på de tankeformer og 
rationaliteter, som deres tænkning er baseret på. 
 
Oversætter man denne tanke til organisationsudviklingen, kommer det tredje niveau af artefakter til at handle om 
at muliggøre refleksioner over arbejdsgange i fora, som hverken er direkte koblet til produktionen eller 
reproduktionen, og derved ikke er direkte underlagt de forståelser, som præger de to. Dette refleksionsforum kan 
derved anvendes til at overveje de rationaliteter, som arbejdet udfoldes ud fra, og derfra effekt og 
hensigtsmæssighed af de anvendte rationaliteter. 

3 domæner for organisationsudvikling 
Ud fra Wartofsky kan der derved opstilles 3 domæner for organisationsudvikling, henholdsvis et produktions, et 
reproduktions og et refleksionens domæne. Denne opstilling er sammenfaldende med Haslebo & Nielsen’s 
(1997) skelnen mellem henholdsvis produktionens og reflektionens domæne, men modellen indføjer et 
mellemliggende domæne som det der vedligeholder produktionen og dens metoder. Holder man fast i denne 
forskel og bruger den analytisk til at forstå Communitas, træder der en række billeder frem i forhold til hvad 
Communitas forsøger at skabe: 
 

1) Reproduktionsdomænet hos Herning Kommune handler i høj grad om hvilke kompetencer som 
rekrutteres. Samtidig ligger der en reproduktion i at optræne rekrutterede medarbejdere i forhold til 
arbejdspladsens specifikke arbejdsgange, procedurer og kulturer. Herigennem kommunikeres 
organisationens være-, tænke- og handlemåder til nye medarbejdere, som så forventes at reproducere 
dem igennem sin udførelse af arbejdet. 
 

2) Reproduktionsdomænet træder også frem gennem efteruddannelse, hvor kommunens medarbejdere 
uddannes til at forholde sig til specifikke måder at udføre arbejdet på. Et eksempel kan være fra en 
specialinstitution, hvor medarbejdere optrænes i tegn-til-tale metoden, og derigennem trænes ind i en 
bestemt måde at arbejde med deres opgaver på. Herigennem fastholdes en pædagogisk linje, hvorved 
organisationskulturen omkring arbejdets udførelse reproduceres. 

 

Gennem ovenstående reproduktion fastholder organisationen tænke- og handlemåder. Reproduktionen sker mere 
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eller mindre automatisk, idet den blot følger det eksisterende. Bevæger man sig videre mod refleksionens 
domæne, handler den hos Haslebo & Nielsen (1997) om at reflektere over produktionens domæne, for 
derigennem at kunne kvalificere den.  
 
I Communitas kan CommuniForum betragtes som et reflektionsdomæne, hvor medarbejderne reflekterer over 
deres arbejdsprocesser ud fra et gradvist mere strategisk perspektiv. Denne refleksionsproces ligner meget 
indholdet af det refleksive domæne hos Haslebo & Nielsen, idet de besluttede ændringer skal integreres i den 
aktuelle praksis. Læser man i stedet processen ud fra Wartofsky’s niveauer, kan man i stedet se udviklingen 
blive bundet op på kompetencer; under CommuniForum reflekterer deltagerne over bestemte arbejdsprocesser 
og arbejdsgange, men i stedet for at holde fast i at udvikle arbejdsgangene, skifter processen fokus, og begynder 
i stedet at fokusere på de kompetencer, som skal bruges i forhold til at udføre arbejdsopgaverne på en mere 
strategisk facon. Herved bliver der sat fokus på de fornødne kompetencer, som skal udvikles, hvorved fokus for 
udviklingsprocessen bliver reproduktionens, og ikke i første omgang produktions domæne. 
 
Communitasprocessen kommer til at fokusere på de strukturer, som arbejdet udføres under, og ikke arbejdets 
udførelse i sig selv. Samtidig med at reproduktionen gøres til omdrejningspunkt, bliver strategien gjort til 
omdrejningspunkt for adgangen til rekruttering og efteruddannelse. Organisationsudviklingen bliver derved ikke 
rettet mod produktionen direkte, men derimod de strukturer, som i det daglige former og styrer produktionen, og 
som bliver skabt gennem organisationens reproduktion af sig selv. 
 
Under CommuniForum lærer deltagerne hvilke kompetencer der er brug for i den fremtidige, strategiske hensyn 
til udførelsen af opgaven, men de lærer samtidig også et sprog og en argumentation, som er funderet i det 
strategiske perspektiv. Herved bliver strategien nøglen for den fremtidige kompetenceudvikling, idet strategien 
bliver styrende for hvilke udviklingsaktiviteter der kan gangsættes, og hvilke der ikke kan, og MUSamtalen 
bliver det ’moment of truth’, hvor det afgøres hvorvidt udviklingen af en bestemt kompetence har tilstrækkelig 
strategisk relevans for at blive realiseret. 
 
Ved at binde refleksionsdomænet an på reproduktionen skabes der samtidig en kobling til organisationens 
sekundære belønningssystemer. Ud fra en betragtning om at faglig udvikling og indholdsmæssig udvikling af 
arbejdet for mange vil virke attraktivt, kommer strategien til at virke som nøglen for at få adgang til dette gode. 
Idet strategien bliver sproget for at diskutere kompetenceudvikling, og den strategiske relevans kriteriet for at 
udløse det, bliver det at tænke og tale i tråd med strategien det der åbner mulighed for at udløse den. Herved 
bliver det strategiske perspektiv den styring, som kommer til at strukturere den fremtidige kompetenceudvikling 
i organisationen. 
 
Det er her at MUSamtalen bliver bindeled for strategien som oppefra kommende, planned change 
implementering og den enkelte medarbejders individuelle udvikling som et bidrag til en nedefrakommende 
organisational development udvikling. Strategien bliver derved styrende for den fremtidige udvikling ved netop 
at være rettet mod organisationens reproduktion. Om dette så også diffunderer ud og bliver styrende for 
udførelsen af de enkelte arbejdsopgaver er muligt men ikke sikkert. Et argument for ville være, at hvis 
organisationen udvikler sine medarbejderkompetencer i strategisk rigtig retning, og at medarbejderne er løbende 
bevidste om strategien og dens betydning for deres arbejde, er det sandsynligt at det vil tone arbejdet i mere 
strategisk retning. Modsat kan det ikke forventes at blot fordi en kompetence udvikles og er til stede i afdelingen, 
er det ikke sikkert at den anvendes, og hvis den gør, at den anvendes i den rette retning. Her peger 
forandringsledelseslitteraturen på faren ved at sætte noget i gang, for så at antage at projektet selv kommer i mål 
(se Kotter, 1999). 
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Konklusion 
Med henblik på at besvare problemstillingen omkring hvordan MUSamtalen kan gøres til omdrejningspunkt for 
kompetenceudviklingen af den enkelte medarbejder, blev der opstillet 3 underspørgsmål, som hver især besvares 
nedenfor. 
 

1) Hvordan tænkes og anvendes MUSamtaler? 
 
På basis af et preliminært litteraturstudie over state-of-the-art indenfor feltet peges der på, at MUSamtaler 
traditionelt tænkes som et møde mellem leder og medarbejder med henblik på at aftale medarbejderens 
kompetenceudvikling og opgaver for den kommende periode. Koblingen mellem organisationens værdier og 
strategier og medarbejderens udviklingsplan er sjældent mere end perifert tilstede i vejledninger og manualer, og 
kan som konsekvens ikke forventes at være særlig tydeligt tilstede i selve udviklingsarbejdet. Herved er der en 
reel risiko for at det enkelte udviklingsprojekt kommer ud af trit med strategien, hvorved der vil blive investeret 
ressourcer i at opbygge kompetencer, som ikke bliver modsvaret i arbejdsopgaver. 
 
MUSamtaler tænkes ofte i meget bogstavelig forstand ud fra dets betegnelse, hvor den enkelte medarbejder 
gøres til omdrejningspunkt for udviklingsprocessen, udvikling tænkes som noget fremadrettet, og samtalen gøres 
til udgangspunkt for udviklingen. 
 

2) Hvordan kan MUSamtaler forstås som et udviklingsredskab? 
 
MUSamtaler fremstår gennemgående som et årligt tilbagevendende, fortroligt forum, hvor medarbejder og leder 
i dialog tilrettelægger den efterfølgende kompetenceudvikling. Mange manualer og vejledninger taler 
efterfølgende kurser frem som den udviklingsmulighed, som den efterfølgende kompetenceudvikling skal 
realiseres gennem. Enkelte vejledninger peger på inddragelsen af omorganisering af arbejdsopgaver og brug af 
kollegial sidemandsoplæring. 
 
Gennem dekonstruktionen kunne fokus flyttes til de underliggende problemstillinger, som henholdsvis 
medarbejder, udvikling og samtale kunne betragtes som løsninger på, hvilket gav mulighed for at i grupper og 
organisationsdeltagelse, udvikling og fastholdelse som strategisk styring, og aktiviteter omkring selve samtalen 
som de udviklingsbærende og initierende. 
 

3) Hvordan kan man udvikle MUSamtaler så de bliver et redskab til organisationsudvikling, som 
rækker ud over den enkelte medarbejder? 

 
Gennem beskrivelsen og analysen af projektet Communitas hos Herning Kommune, peges der på en række 
udviklingsmuligheder, som gøres tilgængelige. Gennem projektet gøres strategien til omdrejningspunkt, både for 
at udvikle og evaluere de individuelle arbejdsprocesser, og som sprog for efterfølgende at tale 
kompetenceudvikling. Ved at anvende workshoppen CommuniForum, flyttes en væsentlig del af analysearbejdet 
ud af MUSamtalen, samtidig med at fokus flyttes fra medarbejderens udviklingsønsker, til i stedet at handle om 
tænke strategien som ramme og udgangspunkt for den enkelte medarbejders kompetenceudvikling. Herigennem 
løftes MUSamtalen ud af den kravsmæssige mørkeleg, som samtalen nemt kan blive oplevet som af en 
medarbejder. I stedet anvendes strategien som en fælles ramme til at vurdere medarbejderens 
kompetenceudviklingsforslag, hvorved kriterierne for hvilken og til hvem der gives kompetenceudvikling bliver 
åbne for alle. 
 
Idet kompetenceudviklingen bliver bundet op på organisationens strategi, bliver der sat en retning på den 
individuelle udvikling, således at de enkelte MUSamtalers bidrag til organisationens samlede 
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kompetenceudvikling bliver styret, hvorved MUS kommer til at fungere som et redskab til at styre organisational 
development strategisk. Denne udvikling af en bevidsthed omkring de værdier og strategier, som arbejdet 
udføres under, åbner samtidig mulighed for at både arbejdets udførelse og dets videre udvikling bliver 
kvalificeret i forhold til strategien. Derved bliver det muligt at skabe et kvalitetsløft på arbejdspladsen ved at 
udførelsen af de enkelte arbejdsfunktioner tones i retning af strategisk vigtige kunder, og gennem dem forsøges 
forbedret i forhold til den pågældende kundes kvalitets- og værdiønsker. 
 
Ved at afholde workshoppen CommuniForum, foretages der både en analyse af hvem som har brug for hvilke 
kompetencetiltag for at bringe organisationen i en bestemt retning, men der finder samtidig en træning sted, hvor 
medarbejderne lærer at forstå organisationens strategi og dens betydning for den enkelte arbejdsopgave. Veda t 
invitere medarbejderne ind i det strategiske analysearbejde, muliggøres udviklingen af en strategiforståelse, fra 
at være noget man har hørt eller set, og eventuelt kan huske, til i stedet at være en forståelse som man har prøvet 
at analysere arbejdsgange ud fra, har diskuteret med kollegaer, og som man har prøvet at tænke sin egen 
kompetenceudvikling ud fra. Parallelt med denne udvikling af en operationel strategiforståelse hos 
medarbejderen, inviteres de ind i lederens kreative opgave omkring at skulle udvikle organisationen. Gennem 
CommuniForum udvikler medarbejderne forslag til udvikling af arbejdspladsen og dens arbejdsprocesser, 
hvorved den strategiske organisations- og kompetenceudvikling tages helt ned på gulvet til en den enkelte 
medarbejder. 
 
Ved at dekonstruere privilegeringen af samtalen som omdrejningspunkt for udviklingen muliggøres brugen af 
omkringliggende aktiviteter, herunder CommuniForum, hvorved selve MUSamtalen kan kvalificeres ved at 
analyserne af organisationens behov allerede er foretaget af medarbejderne i fællesskab. Herved gøres 
organisationsudviklingen til et fælles projekt, på samme måde som medarbejderudviklingen bliver et fælles 
projekt, hvor leder og medarbejder diskuterer den enkelte medarbejders kompetenceudvikling i forhold til den 
fælles strategiforståelse.  
  
Hvordan man MUSamtalen gøres til omdrejningspunkt for en strategisk organisationsudvikling gennem 
kompetenceudviklingen af den enkelte medarbejder? 
 
Ud fra Wartofsky’s 3 niveauer af artefakter, kunne der opstilles en model for hvordan koblingen mellem 
strategiimplementeringen og MUSamtalen som bidrag til en medarbejderdreven organisationsudvikling sammen 
kunne binde an til organisationens reproduktion, og ikke blot til produktionen. Ved at binde an til 
reproduktionen, integreres udviklingen i de strukturer, som former den daglige udførelse af arbejdet. Ved at gøre 
kompetenceudvikling bestemt af strategien, gøres strategien til både sprog og valuta for kunne udløse udvikling 
for den enkelte medarbejder. 
 
MUS giver derved mulighed for at agere bindeled mellem organisationens strategiimplementering og den 
kontinuerlige kvalificering af den enkelte arbejdsproces gennem a) inddragelse af medarbejdere i den kreative 
organisationsanalyse, b) inddragelse af medarbejderen i analysen af organisationens udviklingsbehov i forhold til 
processer og kompetencer, samt c) eksplicitering af strategien og dens betydning for afdelingens fremtidige 
kompetenceudviklingsmuligheder. 
 
En vigtig erkendelse i forhold til at realisere disse muligheder ligger i at tænke ud over MUS som en samtale om 
medarbejderens udvikling, men derimod at tænke MUS som en række sideløbende tiltag, som arbejder i spændet 
mellem medarbejder-medarbejdergruppe-organisation, og som har en kontinuerlig fokus på at gøre strategien 
som udgangspunkt og omdrejningspunkt for at sætte retning og niveau på udviklingen. 
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Perspektiver til videre forskning 
I ovenstående analyser peger rapporten på tre vigtige områder til videre udforskning i forhold til at arbejde med 
MUSamtaler som strategisk redskab til kompetence- og organisationsudviklingsredskab. 
 
Først og fremmest er der behov for et mere dybdegående review over primært den danske litteratur om MUS, 
men også i forhold til den internationale forskning og udvikling indenfor koblingen mellem MUS-, 
organisationsudviklings- og læreprocesser. 
 
Dernæst er den forskningsmæssige viden i forhold til koblingen mellem teknologi og materialitet sparsom 
indenfor organisationsudvikling. Dette er særlig relevant for den videre udforskning af betydningen af de 
forskellige processer, som igangsættes under CommuniForum, bl.a. i forhold til hvordan de påvirker 
strategiintegrationen og hvordan de fungerer som erfarings- og meningsbærende materialer mellem 
CommuniForum og nyMUS. 
 
Sidst men ikke mindst er der behov for videre udforskning af effekten af den didaktiske tilrettelæggelse af 
aktiviteterne i CommuniForum, herunder særlig samspillet mellem processer og Communitasuddannelserne.  
 
Ovennævnte tre opmærksomhedspunkter forsøges derfor gjort til omdrejningspunkter for den videre udforskning 
af Communitas hos Danmarks Pædagogiske Universitetsskole for foråret 2010. 
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Appendiks A: Betegnelser for MUS-varianter 
 
Ligesom der findes et væld af forskellige forståelser for hvordan en MUSamtale kan forstås, findes der et væld af 
alternativer, som af den ene eller den anden gruppe ikke lader sig passe ind i kategorien MUS. Et udsnit af disse 
forskellige tilgange introduceres kort nedenfor: 

- MUS – Medarbejder-Udviklings-Samtale. Udgangspunktet 

- MS – MedarbejderSamtaler. Medarbejdersamtaler var en hyppigt anvendt betegnelse for MUS-lignende 
samtaler op gennem 1990’erne, og havde fokus på at se udvikling som fremadrettet, og derigennem skabe 
afstand til 1980’ernes bagudskuende PerformanceSamtaler. 

- PS – PerformanceSamtaler. Performancesamtaler var en forgænger til MUS, og var distinkt idet de 
fokuserede evaluerende på medarbejderens resultater i den forgående periode. PS anvendte et 
udviklingssyn, som tog udgangspunkt i hidtidig opgavehåndtering, og derigennem bagudskuende tilgang 
til at planlægge fremtidig opgavehåndtering. Ifølge * var PS tæt knyttet til eksempelvis løn- og 
bonusforhandlinger, men var ikke særlig populære grundet deres evaluerende karakter. 

- GRUS – GruppeUdviklingsSamtale. Her handler det om at udvikle en arbejdsgruppe, hvori der kan 
forekomme flere fokuseringer. En fokuseringe kan være at sætte fokus på gruppens samarbejde og 
samarbejdsmuligheder. En anden fokuseringe kan være at tænke om og udvikle den enkelte medarbejder 
ind i en gruppesammenhæng. Hvor den første fokuserer på hvordan gruppen i fællessskab kan løfte en 
arbejdsopgave, hvorimod den anden fokuserer på individets samspil med gruppen i forhold til dennes 
opgaveløsning.  
GRUS fremstilles til tider som en løsning på samarbejdsvanskeligheder * specialet. Afhængigt af 
lokalaftalen kan GRUS træde istedet for MUS, såfremt der stadig formuleres en individuel handlingsplan 
for den enkelte medarbejder. 

- LUS – LederUdviklingsSamtale. LUS er en udviklingssamtale som finder sted mellem en leder og dennes 
chef. LUS kan have to ansigter; den kan have karakter af en MUSamtale, hvor den pågældnede leders 
personlige udviklingsplan diskuteres, eller den kan handle om udviklingen af lederens område, 
medarbejdere og målsætninger. Et eksempel på en områdeorienteret LUS kan man finde hos 
BaneDanmark, som tilbyder følgende præcisering: 
 
Lederudviklingssamtalen er først og fremmest en dialog mellem leder og chef, og såvel leder som chef har ansvaret for, at dialogen bliver 
bedst mulig. Det betyder, at både leder og chef skal komme med bud på, hvor der skal opstilles nye mål, hvor der skal ske udvikling, mv. 
Lederudviklingssamtalen afsluttes med udarbejdelse af en udviklingsplan. (http://www.bane.dk/visArtikel.asp?artikelID=713 [10. dec. 
2009]) 
 

Et oplagt tema for en LUSamtale ville være strategien for det pågældende arbejdsområde og hvordan 
arbejdsområdet kan udvikles i en strategisk retning. 

- US – UdviklingsSamtale. Defineret hos Strandgaard Consult som en fortrolig, struktureret, fremadrettet og 
forpligtende dialog med henblik på at udvikle medarbejderen (Strandgaard, Sørensen, & Pedersen, 2003). 
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- KUS – Kompetenceudviklingssamtale. Strandgaard Consult laver en skelnen mellem US og KUS, for 
derigennem at sætte fokus på samspillet mellem strategi og kompetenceudvikling (Strandgaard, et al., 
2003). 

- nyMUS – ny MedarbejderUdviklingsSamtale. Designet i forbindelse med Communitasprojektet i forsøg 
på at gøre medarbejderens udvikling som et fælles projekt, og derigennem et forsøg på at demontere 
konfliktelementet mellem medarbejders og leders intentioner i samtalen. 

- StrUS – Strategisk udviklingssamtale. Denne samtaleform forsøger at gøre MUSamtalen mere strategisk 
orienteret, for derigennem at skabe et fælles ramme for vurdering af behov og ønsker i MUSamtalen. 
StrUdS er formuleret som handlehenvisningen på denne rapports analyser. 
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