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Indledende bemærkning: 

Dette er en rapport udarbejdet for advokatvirksomheden Nicholson, Hewitt & West 

(herefter NHW), ud fra ønsket om et professionelt perspektiv og en eventuel løsning på at 

virksomheden ikke har kunnet opretholde dets årelange position, som landets førende 

virksomhed inden for sit felt. 

For at kunne opstille relevante anbefalinger, rummer rapporten først en arbejds- og 

organisationspsykologisk analyse af virksomhedens nuværende tilstand. Her foretages en 

analyse af ledelsens tiltag samt en risikovurdering af det organisatoriske udgangspunkt. 

Efterfølgende rettes opmærksomheden mod den problematik der er opstået de seneste 

måneder, hvilket konkret indebærer at vi må orienterer os mod forhold i organisationen 

der ikke er taget hånd om fra ledelsens side. Vi vurderer, at det er vores opgave at 

identificere manglende overvejelser, hvilket vil blive gjort som en indledning til en 

interventionsplan som vi anser som gavnlig og nødvendig for NHW. Med en eklektisk 

tilgang har vi i arbejds- og organisationspsykologien udvalgt teorier som vi mener, er 

mest anvendelige til at løse de eksisterende problematikker i virksomheden. Med en 

interventionsplan ønsker vi, med inddragelse af NHW’s målsætning, at bidrage til at den 

nuværende situation vendes, og at NHW atter vil kunne indfinde sig som landets førende 

advokatvirksomhed med skræddersyede, juridiske løsninger som sit speciale. 
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Organisatorisk analyse af NHW 

Som led i en risikovurdering og som forarbejde for senere opstillede anbefalinger, ønsker 

vi i denne del af rapporten at analysere og diagnosticere NHW’s nuværende situation.  

Analysen er delt op i to; først foretages en analyse af ledelsens seneste tiltag og NHWs 

udgangspunkt. Derefter gives en analyse af udviklingen de seneste måneder, herunder 

oversete organisationspsykologiske forhold.  

Seneste tiltag - organisatorisk udgangspunkt 

Med inddragelse af negative og positive effekter, gennemgås herunder en analyse af 

ledelsens tiltag samt organisatoriske udgangspunkt. 

Strategi 

NHW har en lang historie og fremstår som en traditionsbunden virksomhed, der efter 3 år 

med stagnerende indtjening, og nu budgetteret underskud gennemfører en 

konsolideringsstrategi rettet mod en ændring af organisationens struktur. Afgørende for 

organisationers succes i vor tids konkurrenceprægede omgivelser er ifølge Chmiel (2008: 

330) en strategisk evne til at udvikle organisationen. Strategi skal her forstås som: ”the 

direction and scope of an organization over the long term”(ibid.: 332). Vi ser det her 

som positivt, at NHW påtager sig et strategisk ansvar i forhold til at respondere på en 

faldende indtjening, ligesom der kan være stordriftsfordele forbundet med et styrket 

kerneområde. Vi vil nedenfor analysere NHW’s strategiske prioritering og evner.    



3 

 

Omgivelser  

Den modernistiske ”Environmental contingency theory” kan samtænkes med en strategi 

der går på at ændre organisationens struktur, som svar på graden af usikkerhed i 

omgivelserne (Hatch 2006: 79). Ved environmental uncertainty, rettes opmærksomheden 

mod samspillet mellem vekslende elementer af kompleksitet og forandring i 

omgivelserne (ibid.: 78). Vi forestiller os her helt konkret at partnerne ved faldende 

indtjening oplever, at kompleksiteten i omgivelserne er lille. Kompleksitet referer i 

teorien til antallet af elementer og graden af diversitet i omgivelserne. Når vi mener at 

kunne argumentere for ovenstående, skyldes det tre forhold. For det første må antallet af 

og afhængigheden af eksterne leverandører antages at være få, idet NHW’s ydelser udgør 

juristernes viden og knowhow.  For det andet er antallet af og tilgangen af nye kunder 

sandsynligvis ikke stigende, idet måden man tidligere har genereret kunder på, har været 

gennem ansættelse af nye partnere. Endelig kan diversiteten i omgivelserne fremstå som 

begrænset idet 85% af omsætningen i corporate divisionen primært er repræsenteret ved 

et kundesegment – nemlig produktionsvirksomheder. Hvis der samtidig ikke er taget 

højde for, at produktionsvirksomhederne, altså kunderne, sandsynligvis forandrer sig 

hurtigt som led i bl.a. teknologisk udvikling, kan omgivelserne fremstå som stabile og 

med lav grad af uforudsigelighed (Hatch 2006). Non-corporate enheden er derimod mere 

kompleks. Den er forbundet med lavere indtjening, hvorfor det kan være vanskeligt at 

argumentere for en strategisk udnyttelse af denne enheds potentialer.  

 

Begrebet ismorphism henleder til hvorledes succesfulde virksomheder tager samme form 

som sine omgivelser (ibid.: 80). Vi tænker at partnerne her læner sig op ad corporate 

divisionens overrepræsentation i indtjening. I et modernistisk perspektiv kan det her være 

positivt, at modsvare de mere stabile omgivelser, ved at satse på en mere strømlinet 

struktur gennem konsolidering. I modernismen anskues omgivelser som et analyserbart 

ontologisk forhold adskilt fra virksomheden. Faren ved denne objektivitet er, at 

omgivelserne alene kan blive determinerende for den strategiske beslutningsproces. Vi 

vil neden for komme ind på denne problematik, idet vi vil karakterisere og vurdere 

ledelsens strategivalg.   
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En reaktiv strategi  

Med udgangspunkt i ovenstående kan NHW’s strategi karakteriseres ved følgende 

proces:  

1. En lokalisering af den eksterne kilde til økonomisk usikkerhed; her oplevelse af 

mindre komplekse omgivelser i corporate divisionen kombineret med 

ressourcekrævende non-corporate kunder. 

2. Et valg der går på at omkostningsminimere og profitmaksimere ved at fyre 15 

medarbejdere og rette strategisk opmærksomhed mod kerneydelser.  

3. En endelig implementering af en ny struktur gennem en konsolidering af 

virksomheden, hvor to divisioner nedlægges og samles under én stor (Chmiel 

2008: 374). 

Vi mener her, at NHW ved denne proces har ført en reaktiv strategi der kan samtænkes 

med evironmental contingency strategien, idet begge perspektiver retter 

opmærksomheden mod omgivelsernes betydning for intern organisering og overlevelse 

(ibid). I AMIGO modellen, som anvendes ved analyse af og implementering af 

forandringsprocesser, beskrives den reaktive strategi som: ekstern diktering af intern 

tilpasning gennem et ude-fra-og-ind princip mellem virksomheden og dens omgivelser 

(Chmiel 2008: 373). I casen er der da heller ikke indikationer på, at NHW proaktivt 

forsøger at igangsætte en forandring i sine omgivelser f.eks. gennem opsøgende salg eller 

samarbejder. Faren er ifølge Chmiel (2008: 333), at denne form for reaktive strategi kan 

være et udtryk for manglende strategisk kompetence. Den strategiske kompetence er her 

et kognitivt fænomen, hvor ledere er i stand til at indhente, fortolke og reagere på 

information fra et skiftende marked - bl.a. ved proaktivt at udvikle nye kompetencer og 

spotte nye markedspotentialer (ibid.). For NHW bliver konsekvensen, at der ikke 

proaktivt arbejdes på en økonomisk risikospredning i samarbejdet med nye 

kundesegmenter ligesom non-corporate divisionens mulige potentialer ikke blev 

udforsket. NHW (for)bliver her sårbar og afhængig af indtjeningen fra en kundegruppe - 

nemlig produktionsvirksomhederne. Med udgangspunkt i ovenstående, gives neden for 

en teoretisk analyse af hvorledes NHW mere konkret har organiseret den interne struktur.  



5 

 

Organisationsstruktur  

Med udgangspunkt i AMIGO-modellen mener vi, at ledelsen har prioriteret at regulere på 

mere hårde facetter i organisationen. Her har man søgt at regulere på struktur og 

arbejdssystemer gennem konsolidering ligesom man har reguleret økonomien gennem 

fyringer og tilsigtet stordrift (Chmiel 2008: 370).      

 

I contingency teorien bør NHW reagere på enten stabile eller dynamiske omgivelser ved 

at etablere en modsvarende mekanisk eller organisk organisationsstruktur (Hatch 2006). 

Her er den mekaniske organisation karakteriseret ved udtalt horisontal differentiering, 

hvor opsplitningen af arbejds- og fagområder er inddelt i flere divisioner samt en vertikal 

differentiering, hvor formel autoritet er repræsenteret ved forskellige hierarkiske 

niveauer. Virksomheden er her centraliseret, idet beslutninger træffes af ledelsen øverst i 

hierarkiet. Overfor den mekaniske står den organiske struktur, der henleder til en 

decentral organisering hvor autoritet og beslutningskompetence er spredt, ligesom 

ansvarsområder skifter for således at kunne imødegå mere komplekse og foranderlige 

omgivelser (Hatch 2006: 110).     

 

I NHW kan lukning af non-corperate divisionen ses som et forsøg på at etablere en mere 

mekanisk og formel struktur, hvor vertikalt hierarki fastholdes ligesom vi formoder, at 

arbejdsdelingen i de 7 tilbageværende juridiske enheder fortsat og udbygget er delt op i 

fagteams. Med modernistiske briller kan arbejdsdelingen være positiv, idet den er med til 

at styre og regulere et ønsket output (ibid.). Ulempen er dog, at fleksibiliteten svækkes, 

f.eks. når der skal samarbejdes om de skræddersyede løsninger NHW tilsigter i sin 

mission for virksomheden. Samtidig kan den mekaniske organisations mere træge 

processer, have vanskeligt ved at tilpasse sig mere dynamiske kundeforhold. Her antager 

vi, at små og mellemstore produktionsvirksomheder, som led i stærk teknologisk 

udvikling sandsynligvis er dynamiske i deres efterspørgsel efter juridisk sparring (Chmiel 

2008 & Hatch 2008).   
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Kontrol  

Fra et modernistisk perspektiv er den mekanistiske organisations karakteristika samtidig 

en styring af kontrol i virksomheden gennem en vertikal kæde af kommandoer samt 

inddeling af specialer, der fører til regler og administrative reguleringer. De mange 

partnere i NHW kan ses som et forsøg på at opretholde en vertikal struktur og rationel 

form for bureaukratisk kontrol med virksomheden og dens ansatte (Chmiel 2008 & Hatch 

2006). Med sin interesse for kontrol
1
 er William Ouchi en af de teoretikere der peger på 

hvorledes den bureaukratiske kontrol afhænger af et legitimeret hierarki, opretholdelse af 

regler og beror på en tæt adfærdskontrol (Hatch 2006: 264). Her er NHW-partnernes  

godkendelse af selv mindre forslag et eksempel. På den ene side kan der ved stabile 

omgivelser gives en modernistisk argumentation for reduceret handlefrihed. På den anden 

side mener vi, med inspiration fra bl.a. Ouchi, at komplekse professionelle 

arbejdsindsatser forbundet med juridiske spørgsmål og de manglende resultater øger 

NHW’s sårbarhed hvis man opretholder en bureaukratisk form for kontrol (Chmiel 2008).  

Blandt andet bliver det vanskeligt at opbygge et nyt kulturelt fællesskab ligesom 

medarbejderindflydelse ikke prioriteres. Udfordringen ved at have professionelle 

specialister ansat er ifølge Ouchi at netop disse grupper kan have vanskeligt ved at gå på 

kompromis med faglige interesser og indflydelse (Chmiel 2008). Vi kunne her være 

bekymrede for, at juristerne, kommer til at modarbejde NHW’s målsætning eller at der 

ligefrem opstår en øget personaleomsætning. I scenariet omkring faren for  personalets 

opsigelser bliver NHX særdeles udsat idet specialisterne – her juristerne – må siges at 

være en kritisk ressource (Hatch 2008 & Chmiel 2008). Som vi nu skal se, hænger 

kontrol og fysisk struktur tæt sammen.  

 

                                                
1
 William Ouchi var særligt interesseret i kulturens mediering af kontrol, og hvorledes 

man gennem fænomenet clan control kunne påvirke en organisations normer og 

adfærdsmønstre (Chmiel 2008, s. 264).  
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Den fysiske ramme  

NHW er placeret i det indre København i en stor kontorbygning der huser alle 

medarbejdere fordelt på forskellige etager. På øverste sal sidder partnerne i hver deres 

kontor. Alle kontorer i virksomheden er glaskontorer. Virksomheden markerer ganske 

tydeligt med de fysiske rammer, hvordan den sociale struktur tager sig ud. Der markeres 

et hierarki i organisationen hvor topledelsen placerer sig øverst i adskilte kontorer. 

Medarbejdere kan ”overvåges” gennem glasdøre, ligesom assistenter og sekretærer på 

distancerende vis er adskilt fra specialisterne. I et postmoderne perspektiv understreger 

dette den ulige magtbalance hvor opdelingen bruges til at tydeliggøre forskelle og sikre 

kontrol, mens det i et modernistisk perspektiv kan retfærdiggøres som led i at sikre 

produktivitet. I et symbolsk fortolkende perspektiv udgør de fysiske rammer artefakter og 

symboler, der forbindes med medstemte fortolkninger, adfærdsmønstre og normer for 

handling (Hatch, 2006). Symbolsk betingning (Hatch, 2006) betegner det forhold at vi 

responderer (ubevidst) på omgivelsernes symboler. Eksempelvis vil vi ved en lukket dør 

til lederens kontor banke på, forholde os i ro under en formel præsentation, og udvise en 

anden adfærd i en kaffestue end ved et skrivebord.  De fysiske rammer i NHW, kan 

betyde manglende kommunikation på tværs, og de fysiske markører som glasdøre og 

opdeling kan signalere et ønske om produktivitet og autoritativt hierarki, hvilket kan 

svække kreativitet og nytænkning (Hatch 2006).  

Ledelse 

Vi vil nu karakterisere ledelsesforhold i NHW, og se på hvad disse forhold betyder for 

samspillet mellem partnere og medarbejdere.  

Beslutningskompetence:  

Generelt ser vi det som et problem, at ledelsen har et ønske om at godkende selv mindre 

beslutninger ligesom det er problematisk, at der ikke er en overordnet direktør, men i 

stedet et partnerfællesskab. Om end der muligvis er faglig beslutningskompetence 

omkring det juridiske arbejde, er det ifølge Hatch (2006) muligt, at der samtidig 

eksisterer en høj grad af centralisering og begrænset beslutningskompetence, når det 

kommer til den strategiske beslutningsproces. I NHW er hele 5 seniorpartnere da også 
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ansvarlige for godkendelser omkring strategiske beslutninger. I relation til centralisering 

og til 5 seniorpartneres beslutningsdeltagelse, ser vi et problem, når det kommer til 

virksomhedens reaktionsevne:”decision bottlenecks can undermine organizational 

performance by slowing organizational response to environmental pressure” (Hatch, 

2006: 114). Flere års stagnation i NHW kan måske være et resultat af denne flaskehals i 

beslutningsprocesser. En løbende udvidelse af markedet gennem tilgang af nye kunder 

kan være vanskelig at etablere, hvis medarbejderindsatser rammes af at træge 

beslutningsprocesser: Vi mener generelt, at træge beslutningsprocesser præsenteret ved 

en stor gruppe af strategiske ledere koblet med tæt kontrol begrænser medarbejdernes 

manøvreringsmuligheder og innovative indslag.  

 

Magt  

NHW er fra 1920, og vi forestiller os at magtdistancer har været en naturlig del af 

virksomheds sociale struktur. Historisk var blandt andet Taylor’s ”Scientific 

Management” med til at skabe en ledelsesdiskurs der berettiger en streng styring og 

hierarkisk opdeling for herigennem at sikre effektivitet (Hatch 2006). I den klassiske 

styring ligger en antagelse om, at de operative niveauer – her medarbejderne - accepterer 

et hierarkisk forhold omkring beslutninger og magt. Man kunne forestille sig, at NHW og 

en traditionsbunden advokatbranche hænger fast i disse mere klassiske antagelser om 

accept.  

 

Empiriske undersøgelser peger imidlertid på, at denne accept ikke nødvendigvis er så 

universel (Hatch 2006 & Chmiel 2008).  Hofstede (Hatch 2006: 181) foretog i perioden 

1967 – 1979 en undersøgelse af kulturens betydning for arbejdsrelaterede værdier, som 

peger på, at den danske kultur er repræsenteret ved et lavt magtdistanceforhold (ibid.). 

Magt-distance refererer til i hvor høj grad medlemmer af en kultur er villige til at 

acceptere en ulige magtdistribution i organisationen. Ifølge Hofstede er det for danskere 

vanskeligt at acceptere ulige magtforhold, ligesom ansatte her forventer at blive inddraget 

af sine overordnede (ibid.). Dette taler ikke for den autokratiske form for ledelse NHW 

syntes at praktisere, når ledelsen f.eks. holder informationer om omorganiseringen 
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hemmelig. I henhold til hemmeligheder, finder vi det på den ene side uundgåeligt at 

ledere i vanskelige situationer arbejder med fortrolig information. Her kan 

hemmelighederne ses som en modernistisk ledelsesstrategi praktiseret som en buffer-

metode, der beskytter mod produktivitetsforstyrrelser og lavere medarbejderindsatser 

(ibid.: 65). Hofstedes undersøgelse peger dog på, at større inddragelse og information 

præsenteret ved en mere demokratisk stil, er at foretrække under danske forhold. Vi 

vurderer, at uvarslede fyringer kan ses som en markering af de ulige magtdistancer i 

NHW. Intet tyder på, at fyringerne er foretaget på baggrund af jobanalyser, der ellers 

kunne bidrage til og begrunde en saglig udvælgelse af de medarbejdere, der skulle 

opsiges (Chmiel 2008:.6) 

 

Faren ved ovenstående forhold er som ved bureaukratisk kontrol, at visse medarbejdere 

og måske endda de mest kompetente oplever skævvridning i magt som negativ og 

ubegrundet og derfor søger faglig indflydelse gennem karriereskift til virksomheder med 

mere demokratiske ledelsesformer. Dette lader NHW tilbage med problemer omkring 

fastholdelse af ressourcer.   

    

Ledelsesstil  

Historisk har der ifølge casen været et opdelt forhold mellem NHW’s to divisionstyper, 

corporate og non corporate. Efter sammenlægningen er der fortsat grupperinger, hvor 

nogle medarbejdere mener at ledelsen har håndteret processen forkert. Leader-member 

exchange theory (herefter LMX) forklarer hvorledes en relationel udveksling mellem 

leder og medarbejder varierer mellem medarbejdergrupper, og derfor får betydning for 

grupperinger (Chmiel 2008: 295). Når ledere oplever høj grad af medarbejderindsats, 

loyalitet og motivation sker der ifølge LMX en udveksling af større ansvar og mere støtte 

til disse medarbejdere. Medarbejderne bliver her en del af et favoriseret in-gruppe 

forhold (ibid.). Man kunne forestille sig, at der i corporate divisionen med dens høje 

indtjening og måske mere prestigefyldte fagfelt er tale om et in-gruppe forhold. Overfor 

står non-coperate divisionen i et out-gruppe forhold, der ifølge teorien medfører en mere 

formel relation til ledelsen (ibid.).  Utilfredsheden hos non-corporate medarbejdere, er 
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måske et resultat af en historisk skævfordeling i udvekslingen mellem ledelse og 

medarbejdere. Ledelsesstilen kan ses som en proces hvor udveksling af anerkendelse og 

ansvar tilfalder bestemte medarbejdere – f.eks. er kun udvalgte medarbejdere inddraget i 

arbejdsgruppen. Ledelsesstilen kan med udgangspunkt i vores generelle analyse og med 

afsæt i nyere empiriske studier af ledelsesstile beskrives som transaktionel (Bass, 1999). 

Her er grundelementerne medarbejdernes føjelighed og ledelsens belønning effektueret i 

en mere traditionel udvekslingsmekanisme mellem medarbejder og leder. Her ledes der 

efter fejl med efterfølgende irettesættelser (ibid.). Igen er ledelsens strenge indblanding i 

arbejdsgruppen et eksempel.  Overfor den transaktionelle lederstil, står den 

transformative ledelsesstil som vil blive behandlet under vores anbefalinger.   

Opsamling og perspektiv på forandringsprocessen  

Vi har ovenfor argumenteret for, at NHW har ført en modernistisk og klassisk strategisk 

styring af organisationen, hvilket vi mener skaber tre overordnede risikoforhold:  

1. Mangel på aktiv og fleksibel udnyttelse af markedspotentialer  

2. Fare for at organisationens målsætning modarbejdes 

3. Øget personaleomsætning og problemer med fastholdelse af personale 

 

Som det følgende perspektiv nu vil vise, kan der samtidig på baggrund af ledelsen 

prioriteringer være opstået et mere gennemgående stabilitetsproblem. Den reaktive 

strategi og ønsket om en mere mekanisk struktur gennemføres via et re-design af 

organisationen, hvor NHW har imødegået problemer ved at ændre på hårde facetter af 

den interne struktur i virksomheden (Chmiel 2008: 356). Hårde facetter skal her bl.a. ses 

som økonomi og struktur (ibid.). Chmiel peger på, hvorledes re-design kan ses som en 

ekspert-strategi, hvor ledelsen arbejder mod en stabiliseringsfase i den sociale struktur. 

Forandringsprocessen er her 3-faset; En problemdiagnose, forandring via re-design samt 

en stabilitetsfase (ibid.). Antagelsen er, at de ansatte vil acceptere forandringen på 

baggrund af tillid til ledelsens ekspertise ligesom de ansatte som vi har set gives en 

minimal grad af indflydelse (ibid.). Den sociale struktur ses som en entitet man kan 

forandre på, og ikke som en proces under forvandling. Partnernes forventning har måske 

været at informationsmødet og medarbejderrokaderne var nok til at træde ind i en 
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stabilitetsfase. Chmiel (2008: 353) beskriver konsekvensen af re-design således:”This 

corresponds with a classical view of human nature where expertise pertain to consultant 

and top managers and where individual development needs at work are relatively 

neglected". Umiddelbart er der ikke generelle tiltag der peger på, at individuelle behov og 

ønsker har været inddraget i NHW.  Nu otte måneder senere viser der sig da også en 

række problemer i organisationen, hvorfor det er svært at pege på, at organisationen 

skulle kunne træde ind i den stabilitetsfase som re-design perspektivet lægger op til - og 

som måske var forventet af partnerne (Chmiel, 2008). Som forarbejde for en senere 

anbefaling, vil vi derfor nedenfor forsøge at redegøre for, at både organisationen og 

forandringsprocesserne kan konceptualiseres som komplekse, og at der kunne være 

facetter som ledelsen har underprioriteret. 
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De sidste måneder & uovervejede facetter   

For at kunne opstille relevante anbefalinger, vil vi analysere det nuværende udgangspunkt 

8 måneder efter omorganiseringen. Dette vil vi gøre ved at belyse 

organisationspsykologiske forhold, som der ikke umiddelbart er taget højde for i den 

præsenterede case.  

 

Når en strukturel udvikling af hårde facetter i virksomheden har givet mening for 

partnerne, kan det være begrundet i et strategisk ønske om at opretholde en bestemt 

kultur og identitet omkring en stolt traditionsbunden virksomhed forbundet med historisk 

succes og anerkendelse i markedet. Ønsket om både at udvikle organisationen og 

samtidig fastholde en bestemt identitet og kultur kan imidlertid vise sig at være illusorisk. 

I følge AMIGO-modellen er det nemlig ikke muligt at ændre væsentlige dele af 

organisationen, uden at det får følger for en række andre forhold i organisationen: ”any 

change in one facet kan influence the dynamic and complex equilibrium between facets 

underlying organisations (Chmiel 2008: 373). Centralt i modellen står her et 

underliggende dialektisk samspil mellem eksterne og interne faktorer i organisationen, 

hvilket kan begrunde den aktuelle ustabilitet. Medarbejderforhold, kommunikation og 

kultur udgør mere bløde, interne facetter, der ikke er taget højde for i casen. Ifølge 

AMIGO-modellen og som vi skal se nu, har disse afgørende betydning under 

forandringsprocesser (ibid.: 370).   

 

Medarbejdere  

Neden for gives en analyse af, hvorledes medarbejderforhold kan have haft – og får 

betydning for NHW.  

Modstand  

NHW oplever p.t. en mangel på stabilitet i organisationen. Medarbejdere er utilfredse og 

udviser modstand mod ledelsesmæssige prioriteringer. Denne modstand under 
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forandringsprocesser kan forventes, som et naturligt psykologisk fænomen (Hatch 2006, 

Chmiel 2008 & Saksvik 2007). 

Kurt Lewin har beskrevet forhold om modstand og forandring gennem empiriske studier 

og netop hans begreb om modstand mod forandring synes central (Lewin 1947: 227). 

Sociale vaner eller normer, fx i grupper, har værdi for medlemmerne som derfor vil 

udvise modstand når disse forsøges forandret. Jo større afvigelse der sker fra normerne, 

jo større vil modstanden være (ibid.). Dette kan forklare hvorfor især non-corporate 

medarbejdere der skal forlade deres faste grupper, udviser særlig grad af modstand mod 

ledelsens håndtering. Generelt kan det ifølge Lewins undersøgelser forventes, at 

modstanden fører til lavere produktivitet, hvilket måske kan forklare det budgetterede 

underskud (Madsen, 2009).  

I relation til modstand, udviklede Lewin sin model for succesfuld forandring: Unfreeze-

Move-Refreeze. Forandring skal forstås som en flygtig ustabilitet, der forstyrrer en 

ligevægtstilstand, hvor modsatrettede kræfter midlertidigt har opvejet hinanden (Hatch 

2006: 309). Her ville inddragelse af medarbejdere kunne optø/unfreeze gruppenormer, og 

skabe en positiv bevægelse mod forandring. I en movefase, burde ledelsen så påvirke 

retningen i det destabiliserede system. I NHW syntes der efter forandringen af strukturen 

at opstå en laissez-faire problematik, hvor ledelsen ikke er aktiv men snarere 

tilbagetrukket i  den efterfølgende tid (Bass 1999: 11). Ledelsen kunne med fordel have 

anvendt træning og inddragelse af medarbejdere og mellemledere i denne fase. Ved 

refreezing opstår et nyt leje i en ny ligevægtsstilstand, som NHW ikke får realiseret. 

Modstand og vaner har da heller ikke indledningsvis været optøet, hvorfor det ifølge 

Lewin ikke er muligt, at igangsætte positiv bevægelse, retning og ny ligevægtstilstand: 

”To overcome this inner resistance an additional force seems to be required a force 

sufficient to ”break the habit”, to ”unfreeze” the custom” (Lewin 1947: 225). Et 

informationsmøde er her ikke nok til at skabe den kraft der skal til for at regulere ved et 

komplekst fænomen som modstand, og NHW bliver derfor ved at være ramt af modstand. 

I den kommende tid, kan der ifølge teorien arbejdes konstruktivt med den nuværende 

energi i form af utilfredshed. Det må anbefales, at dette sker via en højere grad af 

medarbejder- og gruppeinddragelse (Hatch 2006).  
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Stress  

Efter omlægningen i NHW klager flere af medarbejderne over stress og udbrændthed, og 

vi vil i dette afsnit overveje hvilke mekanismer, der kan have afstedkommet denne effekt. 

 

Demand-control modellen 

Karasek & Theorell (1990) har udarbejdet den såkaldte Demand-control model, der med 

et psykosocialt udgangspunkt forklarer de grundlæggende mekanismer i forbindelse med 

forekomsten af stress. Der er tale om en todimensionel model hvor der ses forskellige 

kombinationer af psykologiske krav fra arbejdspladsen og den grad af kontrol 

medarbejderen har over egne arbejdsopgaver og løsning af disse. 

 

Figur 2.1: Karasek & Theorell 1990, 32.) 

  

Som det fremgår af modellen opstår der 4 forskellige typer af jobsituationer; active, 

passive, low-strain og high-strain. Vi vil her beskæftige os med high-strain delen, da vi 

mener at det er denne, der primært er relevant i forhold til medarbejderne i NHW. 

Jobsituationen er her karakteriseret dels ved høje krav til medarbejderen og dels ved at 

medarbejderen har en meget lav grad af kontrol over arbejdsopgaver og deres udførelse. I 

NHW har vi tidligere karakteriseret kontrollen som udtalt og bureaukratisk, ligesom det 

kan forventes at der eksisterer høje faglige krav til juristernes og juniorpartnernes indsats. 

Denne kombination af krav og kontrol leder til øget akkumulering af negativ energi i 

organismen og vil i sidste ende medføre overbelastning samt senere stress-relaterede 

lidelser, såsom hjertesygdomme (Karasek & Theorell 1990: 34).  

Manglende social støtte 

Idet Karasek & Theorell (1990: 69) anerkender den sociale interaktion medarbejdere 

imellem som værende en vigtig faktor for trivsel på arbejdspladsen, vælger de at udvide 

deres to-faktor model med endnu en dimension; nemlig social støtte. Nuværende 

utilfredshed, stress og samarbejdsvanskeligheder otte måneder efter re-designet er måske 

et resultat af at den sociale støtte der skal til for at trives og tilpasse sig de nye forhold, 
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ikke opnås. Således opleves også stress hos enkelte medarbejdere. For ledelsen kan det 

måske være fristende at lede efter årsager til stress hos individet selv, men som Karasek 

& Theorell understeger, vil dette udelukkende behandle symptomerne og ikke den 

egentlige årsag. Ved at operere på et environmental frem for et individfokuseret niveau, 

behandles årsager frem for symptomer. (Karasek & Theorell 1990, 85). Og det er måske 

netop i forholdet omkring mellemledernes rolle, at vi skal lede efter den manglende støtte 

i NHW.   

Mellemlederens rolle & meningsfortolkning  

NHW’s implementeringsstrategi i forbindelse med re-designet fremstår alene som 

værende et informationsmøde foretaget af en repræsentant fra topledelsen. Denne simple 

implementering kan have medført negative konsekvenser for den meningstilskrivelse og 

mangel på jobtilfredshed der er opstået nu. Her mener vi, at seniorpartnerne overser at 

samarbejde, koordinering og positiv meningsfortolkning – altså mere komplekse 

elementer i organisationen – er afgørende for succesfuld implementering og forandring 

(Nielsen og Randall 2009 & Hatch 2006). I NHW er der en udtalt vertikal differentiering 

med tilhørende fagteams og mellemledere som anskues at udgøre juniorpartnerne. Et 

nyere empirisk studie foretaget af Nielsen og Randall (2009) viser at mellemledere spiller 

en afgørende rolle for succesfuld implementering og forandring, i det disse anskues som 

”main drivers of change” (Nielsen og Randall 2009: 3).  I NHW opleves nu otte måneder 

efter informationsmødet utilfredshed og oplevede arbejdsbyrder hos visse partnere og kan 

ifølge Nielsen og Randall (2009: 3) være et udtryk for at juniorpartnerne enten ikke har 

evnerne til at føre nye medarbejdere ind i en gammel struktur, at de tvivler på 

effektiviteten af forandringen eller at der er konflikt mellem mål og personlige interesser. 

Hvis NHW’s topledelse havde arbejdet tæt sammen med alle juniorpartnere om en 

implementeringsplan, kunne juniorpartnerne have skabt en positiv fortolkning af 

interventionen. Undersøgelsen viser nemlig, at denne positive fortolkning af forandringen 

kunne have faciliteret vigtige processer mod succesfuld implementering (ibid.). 

Mellemlederne ville nemlig kunne sikre klar kommunikation omkring visionen med 

forandringen, hvilket må antages at skabe mere konsensus og tryghed. Samtidig viser det 

sig, at mellemlederne ved positiv fortolkning bidrager coachende gennem løbende 
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information, støtte og involvering af medarbejdere, ligesom de skubber 

forandringsprocessen i en positiv retning (ibid.). Alt sammen noget der med inddragelse 

af mellemlederes betydning under forandringen i NHW, kunne have skabt mere 

rolleklarhed, samarbejde og meningsfuldhed i arbejdet omkring sammenlægning (ibid.). 

Problemet er, hvordan man teoretisk forklarer hvorfor netop meningstilskrivelse og 

kommunikation er et mere komplekst forhold.  

 

Her har den symbolske fortolkning med et subjektivistisk udgangspunkt et bud. 

Antagelsen her er nemlig at organisationer er konstrueret og opretholdt af medarbejdere, 

der forsøger at skabe mening med det der foregår omkring dem (Hatch 2006). Når 

ledelsen i NHX udelukkende orienterer medarbejderne om forandringer gennem 

uvarslede fyringer og siden et informationsmøde, der ikke positivt følges op af 

juniorpartnerne, kan der med et symbolsk fortolkende perspektiv helt naturligt opstå 

forskellige meningspositioner i organisationen. Her sker meningsfortolkninger bl.a. 

gennem interaktioner og med udgangspunkt i forskellige ståsteder eller grupperinger.  

Med et afsæt i positivistisk epistemologi forventede seniorpartnerne måske, at alle 

opfatter budskabet på mødet ens, idet der præsenteres en ontologisk virkelighed, ledelsen 

med sin ekspertise har analyseret sig frem til (Hatch 2006).  Med en symbolsk 

fortolkning er det epistemologiske udgangspunkt modsat. Her er virkeligheden socialt 

konstrueret gennem multiple fortolkninger, ligesom viden forandrer sig. Således kan der 

under og efter et møde opstå forskellige opfattelser af det der præsenteres. Konsekvensen 

af at medarbejderne ikke efter offentliggørelse mødes i deres konstruktion af 

virkeligheden er, at meningsdannelser sker i øst og vest, i interne grupperinger og at disse 

fortolkninger er forbundet med usikkerhed og negative følelser. Når ledelsen ukritisk 

indfører medarbejderne i en ny struktur, via et enkelt informationsmøde overses altså 

mere komplekse og bløde facetter i organisationen.  
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Kultur   

Kultur kan ifølge AMIGO-modellen være drivkraft for - eller ligefrem spænde ben for en 

positiv forandringsproces.  I NHW lader det ikke til, at der ud over et tidligere seminar, 

har været forsøg på at arbejde med virksomhedens kulturelle dimensioner.   

 

Kulturbegrebet defineres af Herskowitz (Hatch, 2008: 179) som: a construct describing 

the total body of belief, behavior, knowledge, sanctions, values, and goals the make up 

the way of life of a people”. Denne definition giver et billede af mange faktorer der 

bidrager til at udgøre det, der betegner kulturen. En organisations kultur indebærer derfor 

den måde virksomheden anskuer sin position i verden på og medarbejderne kan anses 

som bidragere og udgørerer af denne kultur på helt forskellige måder (Hatch, 2006). Med 

modernistiske briller er kultur noget håndgribeligt, objektivt tilgængeligt som kan styres. 

Den symbolsk fortolkende tilgang tilskriver medarbejderen at skabe kulturen gennem den 

sociale interaktion og kollektive meningsdannelse (ibid.). Kulturen er uhåndgribelig, 

diffus, og fortolkes af den enkelte medarbejder ud fra dennes associationer til det 

pågældende. Derfor er kulturen også ganske subjektiv og dynamisk.  

Subkulturer  

Det, der kendetegner virksomheden før re-organiseringen, betegnes af en af partnerne 

som ”cultural difference” mellem de to typer af divisioner. Dette illustreres bl.a. ved, at 

der forefindes separate kaffelounges/stuer til de to grupperinger af corporate og non-

corporate medarbejdere. I Siehls og Martins optik (Hatch 2006), kunne de to subkulturer 

fremstå i organisationen på ”counterculturel” vis (ibid: 176). Forholdet er kendetegnet 

ved at de to subkulturer har iboende værdier og normer der er forskellige fra hinanden, 

men samtidig ses en modarbejdelse eller aktiv udfordring af den anden kultur. Da der har 

været mislykket forsøg på at integrere de to kulturer ved et tidligere seminar, og da non-

coporate medarbejdere har ytret ønske om ikke at blive ledet af ”business lawyers” mener 

vi at kunne argumentere for et counterkulturelt forhold, ligesom illustrationen med en in- 

og outgruppe, beskrevet tidligere, kunne bestyrke dette argument. En sammenlægning af 

afdelinger, som den NHW har gennemført, foregår sjældent helt uproblematisk og det er 

ikke unormalt at den ender urealiseret som resultat af kulturelle spændinger (ibid). I en 
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forandringsproces kan det counterkulturelle forhold føre til en dybere transformation af 

NHW.  I AMIGO-modellen er spændinger mellem grupper i organisationen kombineret 

med utilfredshed med forandringen en af de generiske mekanismer, der kan facilitere en 

transformationsproces der - modsat en organisations udvikling - er en dybereliggende 

forandring af organisationens kulturelle paradigmer. I NHW kunne man frygte, at en 

mulig igangsat transformationen fører til nye gruppenormer der for visse medarbejdere 

går på en kontinuerlig modstand mod ledelsesmæssige beslutninger. Eller at tidligere 

non-corporate medarbejdere isolerer sig eller bliver identificeret som en out-gruppe til 

trods for fysisk sammenlægning, hvilket svækker samarbejde og trivsel. Ved at overse 

kulturelle mekanismer, indfanger NHW altså ikke at den ønskede udvikling af 

organisationen gennem et re-design utilsigtet bevæger sig i retning af en mulig negativ 

transformationsproces, der ikke er taget højde for.  
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Konfliktniveau     

Ifølge Hatch (2006: 279) er konflikt en uundgåelig del af hverdagen i enhver 

organisation, og således også i NHW. Vi vil nedenfor analysere konfliktniveauet i NHW.  

Interunit Conflict Modellen 

Interunit Conflict modellen (Hatch 2006: 281) er udarbejdet af Walton & Dutton som et 

redskab til analyse af konflikter i en organisation. Ifølge modellen må konflikter altid ses 

som værende indlejret i lokale forhold, der igen er indlejret i miljømæssige og 

organisatoriske kontekster. 

 

I en analyse af en konkret konflikt i NHW kan det være nyttigt at tage udgangspunkt i 

observerbare indikatorer for konflikt (ibid.). I NHW ses samarbejdsproblemer imellem 

afdelingerne, åben modstand mod ledelsens beslutning om sammenlægningen, opdelinger 

i grupper der er for og imod sammenlægningen, samt uenighed partnerne imellem som 

indikationer på konflikt. Samtidig peger lokale forhold som differentiering mellem 

forskellige subkulturer i NHW på risiko for et øget konfliktniveau. Ifølge modellen kan  

lokale forhold ledes tilbage til mere overordnede kontekstuelle forhold (Hatch 2006, 285 

ss.), hvor det at omlægge strategi bl.a. kan øge risikoen for tilspidset konflikt. 

Nedskæringer som foretaget i NHW vil fremprovokere en oplevet job-usikkerhed, der 

kan lede til øget konkurrence medarbejderne imellem. Ligeledes vil ændringer i den 

Sociale struktur danne grundlag for konflikt på alle områder af de lokale forhold. I NHW 

ændres strukturen, men den fagopdelte arbejdsdeling fastholdes hvilket øger muligheder 

for horisontal konflikt mellem grupperne. Det kan ikke afvises, at der med 5 topledere der 

alle skal godkende og øve indflydelse kan opstå vertikal konflikt, i tilfældet af, at NHW 

kommer yderligere under pres. Umiddelbart har ledelsen i NHW ikke været 

opmærksomme på konsekvenserne af disse forskellige lokale og kontekstuelle forhold. 
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Forskellige former for konflikter 

NHW har efter omstruktureringen, modsat hvad der var forventet, oplevet et yderligere 

fald i omsætning. Ifølge Hatch (2006: 280) er en organisations præstation og 

produktivitet afhængig af det aktuelle konfliktniveau.  

 

Indsæt Figur 8.2 Hatch 2006, 280 

 

På den ene side kan et meget lavt konfliktniveau medføre manglende fokus og motivation 

hvilket vil reducere produktiviteten. På den anden side vil et meget højt konfliktniveau 

medføre mangel på samarbejde samt fjendtlighed imellem medarbejdere hvilket ligeledes 

vil hæmme organisationens produktivitet. Endelig ses den såkaldt optimale konflikt, hvor 

de forskellige afdelinger samarbejder med hinanden på trods af uenigheder, hvilket kan 

fremme nye ideer og nye synspunkter, samt minimere samarbejdsproblemer og 

fjendtlighed. Dette scenarie vil medføre den største grad af produktivitet (ibid.: 279). 

NHW ses på nuværende tidspunkt at befinde sig i zone 3, hvor der er et øget 

konfliktniveau, der hæmmer produktiviteten og således kan være med til at forklare den 

forsat faldende indtjening. I en interventionsplan vil det altså være essentielt at arbejde 

hen imod en optimal og mere konstruktiv konflikt.  
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Intervention 

På baggrund af den tidligere analyse af NHW, anbefales herunder en interventionsplan, 

som deles op i en kortsigtet og en langsigtet implementeringsstrategi. Vi vurderer som 

ledelsen, at der hurtigt bør skabes en forbedret tilstand, og vi vil derfor forslå en 

kortsigtet løsning der er relativ nem at implementere, og samtidig er økonomisk 

fordelagtig i en periode med forventet underskud. Hvis NHW over tid skal overleve 

krisen og samtidig effektuere deres overordnede mission, ser vi det imidlertid også som et 

succeskriterium at der udarbejdes en mere langsigtet interventionsplan.  

 

Vores generelle forslag tager højde for to forhold, der spiller sammen: For det første 

status i den nuværende situation og for det andet NHW’s mission som er:  

1) at være højt rangeret i alle fagområder, for således at kunne levere fullservice 

løsninger til kunder  

2) at være kendt for, at levere skræddersyede kundeløsninger der rummer høje 

kvalitetskrav til tekniske og forretningsspecifikke standarder  

3) at være en af de mest attraktive arbejdspladser indenfor advokatbranchen.   

 

Vi vurderer generelt en modsætning og et paradoks mellem den nuværende situation, 

og ønsker for fremtiden. Et hovedproblem synes at være NHW’s strategi der indebærer 

regulering af hårde facetter i organisationen, uden at der samtidig tages højde for mere 

bløde, komplekse og underliggende facetter i organisationen. Det manglende fokus på 

underliggende psykologiske og kulturelle mekanismer betyder, at NHW som det er nu, 

ikke er gearet til at skabe den mest attraktive arbejdsplads. Samtidig kan det blive 

vanskeligt at tiltrække og fastholde kompetente medarbejdere som skal sikre kvalitet i 

fullserviceløsninger. Endelig kan det med en skarp opdelt horisontal struktur og høj grad 

af kontrol, blive vanskeligt at levere fleksible skræddersyede løsninger. Generelt ønsker 

vi med vores anbefalinger nedenfor at sikre en kurs i retning af virksomhedens 

målsætning – hvilket også indebærer en løsning af nuværende krisesituation.  
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Virksomheder der gennemgår organisationsforandringer af den type vi ser hos NHW, har 

ifølge Saksvik et al. (2007) en succesrate på omkring 25%. Dette kan karakteriseres 

værende en meget lav statistik, hvorfor vores opgave er at hjælpe virksomheden så 

problemfrit gennem situationen som muligt.  

Kortsigtede løsninger: ildebranden slukkes 

Den drastiske omorganisering som virksomheden for 8 måneder siden gennemgik, skabte 

furore blandt mange medarbejdere. Det synes dog tydeligt at medarbejdernes utilfredshed 

primært skyldtes ledelsen håndteringen af processen. En siger: ”(…) The disagreement 

lays on how this is handled”. Og en anden supplerer ”It is my belief that this can only 

lead to the wanted results if we have a say in it all”. Medarbejderne har været 

opmærksomme på og enige om at noget burde gøres, men at de gerne havde set det udført 

på en anderledes måde. Vi skimter her, at det er selve processen og ikke indholdet 

(Saksvik et al. 2007) der bekymrer medarbejderne. Vi vil derfor anbefale, at der på kort 

sigt  ikke indledes nye omvæltende organisatoriske ændringer, men snarer faciliteres en 

proces mod trivsel og mere positivt fremtidssyn. Med nogle af Saksviks overordnede 

kategorier som skabelon for understående intervention, vil der derfor være vægt på 

hvordan processen håndteres (ibid.). Hvordan kan processen håndteres nu for at undgå at 

virksomheden fortsætter den nedadgående tendens? 

En mediators bidrag 

Først og fremmest ser vi det som en nødvendighed at der introduceres en mediator, en 

tredje part der kan bistå som mægler i den konflikt der udspiller sig i firmaet som følge af 

den hidtil usuccesfulde reorganisering. Der er blandt partnerne uenigheder omkring 

løsningen af den nuværende situation, nogle vil tilbage til den gamle struktur, nogle vil 

omorganisere igen, og andre vil splitte virksomheden op i mindre dele. Dette kalder på 

intervention fra nogen ude fra, der kan bidrage med det Josh A. Arnold (2000; 323) 

kalder en mediator som formulerende led, der kan bistå med innovative løsninger, re-

definitionener, samt forslag af høj kvalitet der kan hjælpe med løsning af problematikken. 

Fordelene ved at inddrage en tredie part er, at denne kan indse de stridende parters 

konkrete behov og interesser uden selv at have en interesse i konflikten. Dette kan 
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bidrage til at gøre en nødvendig beslutning mindre omkostningsfuld. Eksempelvis viser 

forskning at mediering mellem parter bidrager positivt på flere punkter. Begge parter er 

dels aktive deltagere i løsningen af konflikten hvorved der spores mere indvilligelse og 

tilfredshed hos disse (Arnold, 2000). 

I dette tilfælde ser vi det ikke som en mulighed at der vælges en uformel én af slagsen, 

eksempelvis en kollega, en anden partner, idet beslutningen som skal træffes, er af så stor 

betydning for virksomheden. Der ses ifølge Arnold (2000) en tendens til at uformelle 

mediatorer har en faciliterende effekt på en løsning mellem parter idet de besidder 

insiderviden og kender til de stridende parters problem på et mere nært plan (Arnold, 

2000).  

I vores case foreslår vi at mægleren er af formel karakter, en uvildig med meget erfaring 

og viden omkring konfliktløsning i organisationer. Når det understreges at der skal en 

person med meget viden og erfaring til, er det ud fra et hensyn til partnerne om at opfatte 

en tredje part som mere troværdig hvis han eller hun besidder meget indsigt på området. 

Dette vil i givet fald give de stridende parter et favorabelt syn på mediatoren fordi denne 

viser evnen til at imødese parternes behov og interesser. Dette faciliterer en løsning 

mellem de stridende, idet en mediators løsningsforslag lettere accepteres hos de enkelte 

parter i kraft af mediatorens troværdige rolle. 

Vi vil i dette tilfælde anbefale at NHW finder en mediator der besidder evnen til at 

udarbejde forslag der imødekommer partnernes behov og interesser. Derfor skal NHW 

lede efter en erfaren og vidende person på området så en beslutningsproces kan faciliteres 

gennem mediatorens troværdige adfærd. Vi forestiller os at mediatoren vil være til gavn 

både som funktion for ledelsen der kan anvende en mediator til rådgivning, men også 

som talerør mellem ledelse og medarbejdere hvis forholdet er problematisk. Mediatoren 

skal foruden grundig viden og erfaring med konfliktløsning også være bekendt med 

NHW’s målsætninger for fremtiden. Vores konkrete forslag til en mediator vil være en 

arbejds- og organisationspsykolog der dels har øje for de hårde facetter af virksomheder 

hvor der fordres solidt forretningskendskab, dels de bløde facetter hvor der fordres 

indsigt i psykologiske problemstillinger. 
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Lederens tilgængelighed og den konstruktive konflikt 

Ledelsen havde dels i henhold til vores analyse og dels ifølge medarbejderne, haft lettere 

adgang til reorganiseringen hvis medarbejderne havde følt sig inddraget i processen. 

Derfor må en opgave for mediatoren være at sørge for, at ledelsen spiller med åbne kort 

omkring virksomhedens forandringsproces. Dette betyder at seniorpartnerne bør træde 

mere synligt frem som coachende ledere, hvilket indebærer at være støttende og til stede 

fysisk for de juniorpartnere der måtte have brug for at diskutere hvordan en kommende 

forandring vil påvirke deres arbejdsopgaver og eventuelt personlige konsekvenser heraf.  

En sammenlignelig løsning bør tilrådes juniorpartnerne at anvende overfor 

medarbejderne i divisionerne. Dette betyder at mellemlederne, juniorpartnerne, i NHW 

indtager særligt vigtige roller, idet de på den ene side har direkte forbindelse til den 

øverste ledelse, seniorpartnerne, og på den anden siden medarbejderne. De udgør her det 

centralnervesystem i teams der skal drive positiv forandring frem ad. Det må 

understreges hvor vigtigt en åben kommunikation er, samt at ledelsen aktivt og synligt er 

til stede i denne kommunikation og ikke anvender en undgåelsesadfærd. En tilgængelig 

leder kan afhjælpe de mest basale frustrationer der optræder hos medarbejdere under en 

forandringsproces. Gennem face-to-face kommunikationen sker ikke kun en udveksling 

af information, der skabes også en fælles forståelse af forandringsprocessen og tillid 

mellem parterne (Saksvik, 2007). Konstruktiv konflikt (ibid.: 250), en anden af Saksviks 

kategorier for succesfuld forandring, synes at være relevant for ledelsen i NHW. Dette 

indebærer at ledelsen imødekommer den modstand (Lewin, 1947) som naturligt er 

opstået ovenpå den første forandringsproces, hvilket bl.a. sikres gennem deltagelse. Hvis 

medarbejderne undervejs bliver medinddraget fordi der gennem åben kommunikation og 

diskussion undgås rygtedannelser kan dette give medarbejderne en fornemmelse af 

kontrol og forudsigelse over deres situation og dermed forståelse for den forestående 

forandring:”… an organizational culture that encourages constructive conflicts will 

create an enhavnces ability to change”(Saksvik, 2007: 255), hvilket samtidigt vil 

mindske usikkerhed og stress (Jf. Karasek & Theorell 1990). 
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Ledelsesudviklingsprogram   

Som led i at fastholde medarbejdere og udvikle et bedre arbejdsmiljø med mere trivsel og 

mindre stress foreslår vi, at der på kort sigt implementeres et lederudviklingsprogram for 

senior- og juniorpartnerne. Undersøgelser viser at et lederprogram rettet mod en 

transformativ ledelsesstil kan ændre arbejdsforhold og samtidig er en 

omkostningseffektiv og kontrollerbar intervention (Bass 1999. Nielsen et al. 2008: 29). 

Samtidigt undgår NHW at der skabes yderligere kaos og utryghed, idet man på kort sigt 

holder sig fra endnu en omorganisering, der kunne ryste organisationen.      

 

Transformativ ledelse som vi taler for her, står i modsætning til den transaktionelle 

ledelsesstils udvekslingsproces af ydelser og fokus på at korrigere fejl og skabe 

irettesættelser (Bass 1999). Transformativ ledelse er i højere grad en forandringsproces, 

der støtter autonomi, udvikling og personlig vækst (Chmiel 2008).  Ledelsesudviklingen i 

NHW bør sigte mod fire forhold der karakteriserer denne ledelsesstil: Idealiseret 

indflydelse/Karisma og inspiration skabes når ledelsen troværdigt og sikkert formidler 

den ønskede fremtid, og sætter mål for hvorledes denne kan nås ligesom hun stiller høje 

faglige krav til medarbejderne. Intellektuel stimulering sker ved at opfordre til og støtte 

kreative og innovative løsninger.  Denne indsats overfor medarbejderne bør dog ikke 

iværksættes hos de, der oplever stress, da dette kan bidrage til yderligere stress (Bass 

1999: 27).  Endelig skal individuelle overvejelser inddrages ved at lederen er opmærksom 

på udviklingsbehov, og støtter den enkelte og ser muligheder for personlig- og faglig 

vækst (ibid.). 

 

Der tegner sig umiddelbart et lettere romantiseret billede af en leder, og der kan være fare 

for, at partnere i en traditionsbunden virksomhed som NHW får vanskeligt ved at opgive 

kontrol og falder tilbage i mere bureaukratiske mønstre. Bass (ibid.) peger her på, at der 

skal skabes vilje for udvikling af ledelsesmæssige kompetencer, og at organisationer i 

forandring der nødvendiggør en tilpasning faktisk viser sig at være mere modtagelige for 

transformativ ledelsesudvikling. For at skabe vilje, bør ledelsen se på, at der er en række 

fordele forbundet med interventionen:   
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Undersøgelser (Bass 1999) indikerer at transformativ ledelse reducerer stress og fremmer 

loyalitet, involvering og høje indsatser, hvilket vil være en fordel for NHW’s mission om 

høje standarder og attraktive arbejdsforhold.  

 

Træning i transformativ ledelse bidrager yderligere til tre vigtige forhold: Der skabes 

meningsfuldhed og rolleklarhed i job – en oplagt fordel i relation til tidligere non-

corporate medarbejdere. En medarbejders klarhed omkring sin rolle giver optimalt 

udbytte hvis medarbejderen er vidende om sit jobs ansvar, jobudførsel og de 

forventninger der stilles af lederen (Saksvik 2007). Herved kan lederen undgå at sætte 

medarbejderen i en stressende situation. Der skabes muligheder for udvikling, hvilket kan 

fastholde medarbejdere og geare mod fremtidens pres i markedsforhold (Chmiel 2008). I 

forhold til arbejdsklima fremhæver Bass (1999: 10): “transactional leadership alone 

could not provide jobsatisfaction”. Her skal den transformative ledelsesstil 

komplementere og ikke erstatte den eksisterende ledelsesstil, for at sikre NHW de bedste 

ledere og den bedste effekt (ibid.). Vi mener, at ovenstående kan bidrage positivt i en 

generel fastholdelsesstrategi i NHW.   

       

Organisatorisk læring  

Vi har tidligere peget på subkulturer og grupperinger som et særligt problematisk område 

i NHW. En af måderne hvorpå det relativt omkostningsfrit bliver muligt at arbejde med 

inklusion af tidligere non-corporate medarbejdere i corporatefunktionen, uden at der 

fastholdes en opdelt gruppering og mere kulturel betinget modstand mod nye kollegaer 

eller ledelsesmæssige beslutninger, er gennem organisatorisk læring (Chmiel 2008). Den 

inerti NHW har oplevet ved at sidde fast i en krise, kan forstås som rutiner der er 

vanskelige at bryde. Her har Agyris (1977) et bud på, hvorledes reflekterende læring, kan 

have en gavnlig effekt (Chmiel 2008: 435). Modsat reaktiv læring, der knytter sig til 

opgaver og rutiner, er refleksiv læring en eksaminering af situationer, hvor der reflekteres 

over episoder, mens der samtidig faciliteres en læring der støtter organisationen helt 

overordnet (ibid.). Den reflekterende læring ligner her det Donald Schön kalder double-

loop learning, der i lignende stil er rettet mod at indfange organisationens underliggende 
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værdier og antagelser (Hatch 2006: 316). De forskellige meningspositioner og 

fortolkninger i NHW kunne via et læringsmiljø, komme åbent frem som historier NHW 

og medarbejdere, kunne lære af. Et læringsmiljø må ifølge Chmiel (2008: 405) ”support 

curiosity” og yderligere ”there need to be a certain safety to explore”. Vi forestiller os, at 

der ud over en midlertidig mediator vil kunne skabes denne nysgerrighed gennem  HR-

afdelingens deltagelse på f.eks. gruppemøder. Udforskende og støttende spørgsmål fra 

HR på møder, kunne opbløde vandene mellem uenige medarbejdere ligesom refleksion 

over nye samværsformer kunne faciliteres i en konstruktiv spiral. Samtidig kan den 

transformative ledelsesstil bidrage til tryghed, idet den i sit udgangspunkt er processuel 

og støttende. Vi vurderer to implikationer af en læringspraksis i NHW: For det første 

skabes et bedre klima og bedre fastholdelse af ressourcer. For det andet begynder 

medarbejderne ifølge Chmiel (2008: 404)  at udvikle sig selv løbende, hvilket fører til de 

innovative indslag, som er nødvendige for at overleve i fremtidens globale markedspres. 

Og som vi ser det, er nødvendige ved etablering af de skræddersyede løsninger til 

kunderne, der indebærer faglige samarbejder på tværs.  

 

Langsigtede anbefalinger 

For at NHW kan imødekomme det øgede markedspres og samtidig sikre effektuering af 

den omtalte mission, vurderer vi at to langsigtede tiltag er nødvendige.  

En rekrutteringsstrategi og en ændring af NHW’s struktur.  

Rekrutteringsstrategi   

Om end det kan virke modstridende at etablere en rekrutteringsstrategi i et firma der 

forventer underskud, mener vi at det har sin berettigelse, idet NHW’s vigtigste ressource 

og afhængighed ligger i forholdet omkring juristernes viden (Hatch 2006: 80). 

Medarbejdere er altså en kritisk ressource, hvor afhængigheden er høj ligesom adgangen 

til ressourcen må sikres (ibid.). I et opsving kan ressourcerne blive knappe i det 

konkurrenter vil kæmpe med om de samme medarbejdere. For at sikre NHW’s mission 

om at være kendt for høj kvalitet og rangere højt på alle tekniske områder, må der således 

udarbejdes en strategi for tiltrækning af personale.  
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Rekrutteringsstategien bør ifølge Rees og Eldridge (2007) tage udgangspunkt i det 

faktum at både jobs og medarbejdere forandrer sig som naturlig del af vores samtid. Her 

bør strategien også ses som led i sikre NHW’s kontinuerlige udvikling. Strategien bør 

nemlig ifølge Bernard & Rogers (2000) indeholde tre fokusområder ved 

udvælgelsesprocedurer: Kandidatens faglige kompetencer som afdækkes gennem 

jobbeskrivelser, Personens karakteristika – herunder om personen er fleksibel og matcher 

kulturen og endelig personens fremtidige potentiale. Den sidste faktor skal sikre, at det 

kan betale sig at investere i og facilitere et læringsmiljø (Rees & Eldridge 2007: 64). 

NHW må altså ikke kun fokusere på faglighed, men må lede efter potentialer for generel 

udvikling. Potentialerne spottet under udvælgelse kunne udnyttes gennem opfølgende 

medarbejderudviklingssamtaler, hvor der arbejdes videre med performance management 

gennem udforskning af nye interesser, evner og behov (ibid.).  

 

I relation til rekruttering kan HR sikre valide udvælgelsesprocedurer og generel 

profilering af NHW gennem samarbejder med universiteter og rekrutteringsbureauer. 

Deltagelse ved samtaler og udarbejdelse af attraktive jobannoncer kan via HR sikre en 

strømlinet identitet omkring NHW (Chmiel 2008), som kan gavne virksomhedens 

renommé over tid. 

 

En fleksibel struktur   

Vi har tidligere peget på, at den klassiske styring, en mekanisk struktur og reaktive 

strategier kan skabe risici i relation til marked og personale. De uforudsigelige skift i 

omgivelser, teknologisk udvikling og nødvendigheden af kvalitetssikre og skræddersyede 

løsninger, betyder ifølge Chmiel (2008), at opmærksomhed bør rettes mod fleksible 

organisationsstrukturer og mindre hierarki. At nedbryde det historiske hierarki i NHW 

kan ifølge Chmiel (2008: 398) være en langsigtet proces idet: ”Human nature tend to 

reintroduce hierarchies...”. Konservatisme vil her føre til tilbagefald (ibid). Vi vurderer 

derfor ikke, at det er oplagt for et ældre firma som NHW, at foretaget et drastisk skridt i 

ændring af den sociale struktur f.eks. ved selvstyrende grupper, der ophæver 
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bureaukratisk kontrol og hierarki (Chmiel 2008). På langt sigt vil vi derfor foreslå, en 

strategisk inddragelse af HR og en indføring af en matrixstruktur.  

 

En strategisk inddragelse af HR på bl.a. ledermøder, vil kunne minde ledelsen om to 

vigtige konsekvenser af tilbagefald til hierarki og bureaukratisk kontrol. Nemlig at 

kontrolbaseret ledelse, hvor synet på personalet er at disse forbliver de samme, 

sandsynligvis vil øge personaleomsætningen (Rees & Eldridge 2007). Og at hierarki og 

træge beslutningsprocesser, vil svække udnyttelsen af markedspotentialer (Chmiel 2008).  

 

Et problem i NHW i dag er, at den Taylor-inspirerede arbejdsdeling og hierarki, hvor 

autoritet kun tilfalder ledelsen, gør det vanskeligt at udvikle sig som medarbejder. 

Markedspotentialer udnyttes ikke pga. træge beslutningsprocesser, ligesom samarbejde 

om fullservice- og skræddersyede kundeløsninger vanskeliggøres.  I forhold til en ny 

struktur foreslår vi, at NHW – herunder HR, implementerer en matrix-organisation, som 

i sit udgangspunkt er projektorienteret læringsfaciliterende og fleksibel (Hatch 2006: 

301). En matrix-struktur har to sider: En funktionel side hvor ledere er ansvarlig for 

allokering af ressourcer og samtidig sikrer udvikling og indsats hos refererende 

medarbejdere. Og en projektside hvor ledere bliver ansvarlige for overblik over 

kundeprojekter, herunder planlægning af projekter, allokering af ressourcer og 

koordinering af arbejde (Hatch 2006: 302). NHW vil her opnå en mere interdisciplinær 

struktur, hvor det bliver muligt at arbejde med en koordineret indsats. Information fra 

forskellige discipliner kan bidrage til at der kan træffes komplekse beslutninger f.eks. 

omkring mere proaktive udnyttelser af markedet (Chmiel 2008: 409). Her har den 

fleksible struktur en fordel, når det kommer til at tage nye projekter ind og spotte 

muligheder i omgivelserne (Hatch 2006). Vi spotter samtidig en mulighed for indgå mere 

fleksibelt på forskellige etager og kontorer, hvilket kan øge face-to-face kommunikation 

og samarbejde mellem flere grupper af medarbejdere.  
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Umiddelbart er der to forbehold NHW bør overveje ved en matrix-struktur. For det første 

kan strukturen skabe interessekonflikter og arbejdspres forbundet med jobrotation og 

navigering mellem flere projekter (Hatch 2006). For det andet lægger matrixstrukturen op 

til, at en administrerende direktør løbende balancerer funktions- og projektsiden. Frygten 

for tab af indflydelse, kontrol og identitet kan gøre det vanskeligt for de 5 partnere at 

udvælge denne direktør internt. Hvis virksomheden skal leve op til missionen om en 

attraktiv arbejdsplads med levering af full-service løsninger mener vi dog, at en matrix-

struktur og inddragelse af HR, vil være fornuftige prioriteringer 
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