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Tak 

Tak til alle de organisationer, ledere og medarbejdere, vi har arbejdet med i løbet af 
årene. Uden jer kunne vi ikke have skrevet denne bog. Vi har lært lige så meget som 
jer, og vi håber at have ydet jer retfærdighed med fremstillingen af jeres læringer i 
bogen.  

Tak til jer, der har læst bogen igennem og trykprøvet tidligere versioner. Tak for 
uvurderlig feedback og gode råd til ændringer.  

Tak til John Seddon, W. Edwards Deming, Russel Ackoff, Chris Argyris og Gerard 
Egan. Det er alle store tænkere, denne bog står på skuldrene af.   

Tak til kolleger i Vanguard, som i løbet af årene har ydet uvurderlig sparring. 

Tak til Charlotte for fremragende korrekturlæsning og overbærenhed, når timerne 
blev lange i dele af bogskrivningsprocessen. 
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Forord 
r du leder, forandringsagent eller bare nysgerrig på at forstå, hvorfor 
intentioner om bedre service, medarbejderindflydelse, IT-effektiviseringer, 
regelforenklinger, tillidsbaseret ledelse og lavere omkostninger oftest ikke 

materialiserer sig i virkeligheden, så er denne bog skrevet til dig. 

Ledelsesguruen Gary Hamel konstaterer i bogen Humanocracy, at antallet af ledere 
og administratorer i USA’s arbejdsstyrke siden 1983 er mere end fordobleti. Den 
samme tendens ser man tilsyneladende i Danmark, hvor antallet af akademikere i 
kommunerne i perioden 2007-2016 er steget med 6.000, mens det samlede antal ansatte 
er faldet med 35.000ii. I regionerne er antallet af ’kolde hænder’ i perioden 2007-2017 
steget med 30 %iii.  

Hvad er årsagerne til denne udvikling? Og hvorfor er der kun undtagelsesvis nogen, 
der har formået at knække kurven? 

I de fleste organisationer findes der en bureaukratisk sygdom, som lever i bedste 
velgående uagtet enkeltstående sunde innovative virksomheders spalteplads i 
medierne. Du har måske selv set symptomerne i form af meningsløse regler, manglende 
formål, arbejdstristhed og stigende omkostninger. Du ser måske et ubestigeligt bjerg af 
problemer bygget på New Public Management, produktionslogikker, bureaukrati og 
løsninger udviklet fjernt fra virkeligheden. Hvis det er tilfældet, har du set konturerne 
af det, vi mener, er roden til problemerne. 

Vi mener, det er nødvendigt ikke blot at forstå de organisatoriske systemer for at 
skabe bæredygtige forandringer. Vi er nødt til også at udfordre den tænkning, 
systemerne bygger på – problemernes dybereliggende årsag. Nældens rod manifesterer 
sig i ledelsesparadigmet, og det er her forandringer ultimativt skal rodfæste sig for at 
blive bæredygtige. Men der er ikke bare behov for at tage fat om nældens rod for at 
fjerne det organisatoriske ukrudt. Der skal også plantes nye frø, og det skal gøres i en 
sund organisatorisk jord, som gør, at nye og bedre alternativer kan vokse frem.  

Så hvordan kan vi tænke anderledes på organisationer og det arbejde, de udfører? 

Vi håber, at bogen hjælper dig til at besvare dette spørgsmål helt fra det strategiske 
niveau til den praktiske virkelighed. At den hjælper til både at se den bureaukratiske 
sygdom gennem en skarpere linse, men også til at indgive et håb om og en lyst til at 
skabe bedre og mere formålsdrevne organisationer. Organisationer med større 
beslutningskompetence i frontlinjen, mere kreativitet på alle niveauer og flere 
eksperimenter. Eksperimenter, som involverer både løsninger til kunderne, det 
organisatoriske design, men også kernen i det ledelsesmæssige maskinrum. 

E 
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Organisationer, hvor forandringer fører til virkelige forbedringer, og hvor mennesker 
trives.  

De mange casebeskrivelser illustrerer en solid vej frem imod dette. 

Derfor er denne bog både en guide til ledelse og forandring. Den er (u)rimeligt 
rimelig, fordi den både er logisk, praktisk og lige til at gå til, og samtidig repræsenterer 
den en fundamental udfordring til et forældet ledelsesparadigme og den typiske tilgang 
til forandring. 

De praktiske løsninger, vi gennemgår, er ikke det vigtigste. Det er til gengæld de 
ledelsesprincipper, de formidler, og den praktiske forandringsmetode, eksemplerne 
illustrerer.  Det sætter dig i stand til selv at udvikle de løsninger, som både fungerer for 
dem, din organisation er til for, men også for netop din organisations medarbejdere og 
ledere. 
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What gets us into trouble is not what we don’t 
know. It’s what we know for sure that just ain’t so. 

 

 Mark Twain 
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Indledning 
i har alle været kunder i servicefabrikken.  

Når du gentagne gange skal vende tilbage til dit forsikringsselskab, fordi 
du ikke forstår de kringlede forsikringsvilkår, er du kunde i 
servicefabrikken. Det samme er gældende, når du ringer til dit teleselskab, 

fordi du ikke forstår din regning eller bare vil tale med den person, du talte med sidst, 
men hver gang møder en ny medarbejder. Du ender med at gentage din historie om og 
om igen og sidder tilbage med en fornemmelse af, at dit problem ikke bliver håndteret.  

Hvorfor kan de ikke bare løse mine problemer rigtigt første gang?    

Hvis du er så uheldig at være en del af en familie, der er løbet ind et i personligt 
stormvejr, og forholdet mellem børn og forældre er kørt af sporet, så bliver du borger i 
servicefabrikken. Kommunens børn og familieafdeling bliver involveret, og efter 6 
måneders intensiv indsats har din familie mødt 25 forskellige medarbejdere, jeres 
situation er blevet værre, og der er skabt en dårlig relation mellem din familie og 
kommunen. I har en oplevelse af, at I ikke bliver forstået.  

Hvorfor kan vi ikke bare få den hjælp, vi har behov for?  

Hver gang du ikke kan komme igennem, skal vente, møder en medarbejder, der 
ikke virker interesseret i at hjælpe eller laver én aftale, men får tilsendt noget andet. 
Når du presses igennem digitale kanaler, du ikke forstår eller sendes rundt til forskellige 
medarbejdere, der gør det, de skal, men ikke løser dit problem, så er du kunde i 
servicefabrikken.  

Servicefabrikken producerer services, der ikke matcher dit behov, og som bliver 
leveret på en måde, der ikke matcher dét, der betyder noget for dig. Som kunde og 
borger virker alternativet til den dårlige serviceoplevelse fra servicefabrikken ofte 
simpel.  

Hvor svært kan det være at forstå mit behov, og så bare hjælpe mig med det? Det 
er da sund fornuft.  

Men der er noget i servicefabrikken, der forhindrer det i at ske. Hvis løsningerne er 
sund fornuft, hvorfor er sund fornuft så ikke almindelig praksis? Hvad er det, der 
forhindrer servicefabrikken i at levere en service specifikt rettet til at matche dit behov 
som kunde og borger? 

Du har måske arbejdet i servicefabrikken, hvor de samme problemer opstår om og 
om igen. Hvor man altid skal spare. Hvor der praktiseres livsfarlig ledelse, opstår 

V 
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pseudoarbejde og meningen tabes på gulvet. Hvor der er forskel på det, tallene viser, 
og det, kunderne oplever. 

En af årsagerne er servicefabrikkens fokus på at være i konstant forandring. Der vil 
på ethvert givet tidspunkt være et stort antal forandringsprojekter i gang, der signalerer 
udvikling.  

Den græske filosof Heraklit sagde, at det eneste uforanderlige er forandringiv. Der 
ligger meget visdom i det, men hvis vi snakker om organisationer, er det ikke 
hjælpsomt altid at tænke sådan. Fordi hvis alting altid ændres, så vil det nyeste altid 
være bedre end det gamle. Simpelthen fordi det er nyt. Det nye bliver en kvalitet i sig 
selv. I denne flod af udviklingstrang er det, som Svend Brinkmann sigerv, vigtigt at 
have noget at stå fast på. Det er vigtigt at have noget uforanderligt at tage udgangspunkt 
i, og det er ikke bare vigtigt som individ, men også som organisation. Når man studerer 
serviceorganisationer, vil man opdage, at der er parametre, som på det principielle 
niveau sjældent ændrer sig. Når man lærer at se disse parametre, udgør de et 
uforanderligt udgangspunkt, man kan bygge virkeligt kundedrevne 
serviceorganisationer på og samtidig begynde at rive servicefabrikken ned.  

Henry Ford citeres ofte for at have sagt, at hvis han havde spurgt kunderne, hvad 
de ville have, havde de svaret: ”En hurtigere hest.”vi I stedet for at give kunderne en 
opgradering af den nuværende transportløsning, valgte Ford at tage udgangspunkt i det 
underliggende behov, som lå til grund for kundernes ønske. Nemlig at kunne komme 
hurtigt og sikkert fra A til B. Toyota løste problemet med at bygge kvalitetsbiler bedre 
end Ford, men det virkelige behov har ikke ændret sig. I dag er Tesla i fuld gang med 
at udfordre måden, man opnår behovet på igen, men overordnet set er der mange andre 
metoder til at imødekomme det principielle behov at komme fra A til B. Man kan 
anvende Über, løbehjul, cykler, tog, taxa, scooter eller gangstier. Det er det samme 
fundamentale behov og forskellige metoder at opfylde det på.  

Vender man blikket mod teknologibranchen og dens uendelige række af disruptive 
tiltag, kan kunders principielle behov ofte blive glemt. Meget disruptionssnak har rod 
i fascinationen af teknologibranchens uanede muligheder, og man kan få fornemmelsen 
af, at mange nyskabende teknologier bliver udviklet, fordi man kan, og ikke fordi de er 
designede til at dække et specifikt behov. De negative konsekvenser af 
opmærksomhedsoptimerende algoritmer, der skaber decideret afhængighed hos 
brugerne, bliver i stigende grad synlige i samfundet, og det kan virke som om, at tech-
giganternes oprindelige formål for kunderne er blevet forvredet i jagten på skærmtid 
og reklamekroner.  

Udgangspunktet for serviceorganisationer bør være at designe løsninger på 
baggrund af viden om kundernes behov. Når man fokuserer på at forstå behov først, 
lærer man, at der er en række principielle faktorer, der aldrig ændrer sig. Som for 
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eksempel behovet for at komme hurtigt og sikkert fra A til B. Det er disse faktorer, som 
alt i organisationen, inklusiv teknologien, ultimativt skal hjælpe med at opnå. 

For eksempel vil der, så længe samfundet har ældreomsorg, som hjælper ældre med 
at klare sig selv og opnå livskvalitet, være principielle arbejdstrin, som ikke ændrer sig. 
Som det at forstå den ældres behov og levere en hjælp, som modsvarer det. Ligeledes 
vil formålet næppe ændre sig og har næppe ændret sig, siden de første typer af praktisk 
hjælp begyndte at opstå.  

Så længe man sælger noget, er det vigtigt kun at sælge det, der er behov for, at 
prisen er fair og at kunden får præcis det, han eller hun har bestilt. 

Så længe samfundet hjælper socialt udsatte, vil det ikke ændre sig, at man skal 
hjælpe dem med at få deres liv tilbage på sporet. Det vil ikke ændre sig, at det er vigtigt 
for disse hjælpesystemer, at de kender personerne og deres kontekst over tid.  

Så længe der findes forsikringsselskaber, vil det at skabe tryghed, forstå risiko og 
tilbyde løsninger, der matcher behov, ikke ændre sig.  

Så længe der findes butikker, vil lethed ved køb, rigtige produkter på hylden til en 
god pris og hurtig levering ikke ændre sig. 

Så længe der repareres ting, er det vigtigt, at reparationen bliver udført rigtigt, til 
tiden og uden besvær. 

Så længe der træffes myndighedsafgørelser, er det vigtigt, at de træffes rettidigt på 
baggrund af det behov, modtageren for afgørelsen har, og at lovgivningen understøtter 
dette. 

Så længe der findes nye forældre med børn, der skal i daginstitution, vil det være 
vigtigt for dem, at institutionen passer til netop deres barn og geografisk ligger 
passende ift. familiens livssituation.  

Så længe der opstår problemer for kunderne, er det vigtigt, at de løses hurtigt og let 
med så få omkostninger som muligt. 

Så længe der findes supportfunktioner, er det vigtigt, at de støtter kernefunktionerne 
i at hjælpe kunderne og hjælpe dem mere effektivt. 

Listen med grundlæggende og uforanderlige behov er lang, men det er positivt, 
fordi de derfor udgør et solidt fundament at stå fast på og udvikle sig i forhold til. Så 
længe der er et mis-match i forhold til at levere effektivt på det, som ikke ændrer sig, 
vil disse organisationers services koste mere, end de kunne koste. De vil være mindre 
givende at arbejde i, og de vil tjene færre penge, end de kunne tjene.  
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Det, der i høj grad har ændret sig over tid, er derimod de metoder, 
serviceorganisationer anvender i deres forsøg på at opfylde de uforanderlige behov. 
Men det er stadig de samme grundlæggende formål, der skal opfyldes. 
Organisationerne gør det bare på nye måder i takt med udviklingen i ledelsestænkning, 
teknologi og samfundet generelt. Det er vigtigt at forstå, da det skaber et fundament for 
at vurdere det nye i forhold til, hvor godt det hjælper til at opnå formålet, og mere 
konkret, hvordan det hjælper til at udføre arbejdet i relation til de principielle behov.  

De konstante forandringer i servicefabrikken hjælper ikke til at blive bedre til at 
imødekomme de principielle behov. De fjerner fokus fra det vigtigste og driver 
organisationen i forkert retning. Serviceorganisationer burde i stedet ændre sig mindre 
og kun skabe forandringer, der demonstrativt hjælper til at levere på de principielt 
vigtige faktorer. Det kan skære igennem de værste buzzwords og virke som en, i denne 
tid, kærkommen vaccination mod idéer og løsninger, som er dømte til at fejle på 
forhånd. 

I servicefabrikken bekymrer man sig ikke så meget om det, der ikke ændrer sig. 
Man fokuserer i stedet på omkostninger, medarbejdernes aktivitet, forretningsgange, 
faglighed, organisationsudvikling og måltal. Men det har konsekvenser for dem, 
servicefabrikken eksisterer for at servicere. For at komme ind til kernen af, hvorfor det 
er tilfældet, er det nødvendigt at forstå det fundament af ledelsesidéer og tænkning, 
servicefabrikken bygger på. Ledelsestænkningen bestemmer i høj grad, hvilke 
forandringer der sættes i søen, og selve indholdet i forandringerne er derfor ofte et 
problem i sig selv. Et lige så vigtigt problem er selve tilgangen til forandring og de 
metoder, som anvendes.  

I denne bog blotlægger vi problemerne med ledelsestænkningen i servicefabrikken. 
Vi vil argumentere for, at den måde, hvorpå vi tænker lederskab og organisering i vores 
private og offentlige serviceorganisationer, er suboptimal og har store negative 
konsekvenser for kunder, borgere, medarbejdere, omkostninger og omsætning. 
Lederskab i litteraturen fokuserer typisk på, hvilke ledelsesmæssige egenskaber eller 
handlinger, du som leder skal udvise og udføre. Egenskaber og handlinger er 
naturligvis vigtige, men det er endnu vigtigere at forstå de bagvedliggende antagelser, 
der styrer og påvirker det, man som leder gør. Årsagerne til dysfunktionelt lederskab 
ligger nemlig ikke umiddelbart i handlinger eller egenskaber, men i antagelser og 
tænkning.  

En nedrivning af servicefabrikken kræver et alternativt perspektiv på design, ledelse 
og forandring af serviceorganisationen. Vi vil igennem praktiske eksempler introducere 
et nyt perspektiv og en praktisk metode, som blotlægger en række underliggende 
principper for, hvordan man kan få arbejdet i serviceorganisationer til at fungere bedre 
i relation til at imødekomme de grundlæggende behov.  
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Det vil hjælpe dig til at kunne se ud over den støj og snak om ledelse og forandring, 
som kendetegner måden, vi taler om arbejde, organisationer og samfundet generelt i 
dag. Mange ting forandrer sig, men der er som nævnt nogle grundlæggende behov, der 
meget sjældent ændrer sig. Hvis vi kan finde frem til dem i arbejdet, vil det skære 
igennem meget af den kompleksitet og det kaos, mange taler om.  

Når du lærer at se det, handler det efterfølgende om metode til, hvordan man kan få 
arbejdet til at fungere og fungere bedre, og hvordan man skaber forandringer baseret 
på viden fra arbejdet. Forandringer, som kommer helt ud i frontlinjen og skaber bedre 
forudsætninger for, at medarbejderne kan hjælpe kunder og borgere med det, de 
grundlæggende har behov for.  

Denne bog introducerer en metode til, hvordan man kan forstå arbejdet og forbedre 
arbejdet – baseret på viden om, hvordan arbejdet fungerer. Helt nede på jorden. Det er 
ikke en beskrivelse af en specifik løsning, der blot kan kopieres og presses ned i en 
organisation. Det ville være en del af problemet, hvis det var tilfældet. Men du bliver 
introduceret til en solid teoretisk funderet og i praksis gennemtestet metode, så du selv 
kan begynde at skabe den systemiske forandring, der er behov for. 

Bogens opbygning 

Vi behandler ledelsestænkningen som fundamentet for lederskab ud fra to 
overordnede problemstillinger. Den første problemstilling omhandler, hvordan man 
fundamentalt set tænker på design og ledelse af serviceorganisationer. Når vi tager hul 
på noget så luftigt som tænkning i forhold til design og ledelse af organisationer, er det 
vigtigt at huske på, at det i bund og grund handler om, hvordan man skaber en effektiv 
serviceorganisation. Et spadestik dybere så omfatter det alle de antagelser, der 
bestemmer, hvilke ledelsesmæssige værktøjer og ’greb’ man anvender i den daglige 
ledelse, hvordan man strukturerer organisationen, hvordan man måler præstation, 
definerer roller og ansvar for medarbejderne, forstår lovgivning, udvikler 
medarbejdere, produkter og forretningsgange, samt hvordan man håndterer kunder og 
borgere.  

Den anden problemstilling består i, hvordan man tænker på dét at skabe 
forandringer. Det er fra det ledelsesmæssige perspektiv, at forandringer fødes. 
Tænkningen omkring forandring omfatter de antagelser, der vedrører, hvordan man får 
forandringer til at ske på en succesfuld måde, og er dermed bestemmende for, hvordan 
forandringer i praksis prioriteres, planlægges og udføres. 

Man er nødt til at løse begge disse problemstillinger samtidigt, hvis man vil skabe 
effektive forandringer.  
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I Kapitel 1 af bogen vil vi kort gennemgå udviklingen i den ledelsestænkning, der 
førte til skabelsen af servicefabrikken. Herefter præsenterer vi et ledelsesparadigme, 
som mere effektivt hjælper serviceorganisationer med at imødekomme kunders og 
borgeres grundlæggende behov. Med udgangspunkt i den systemiske ledelsestænkning 
afdækker vi, hvordan man kan forstå og måle kvalitet og præstation fra et systemisk 
perspektiv. Et vigtigt læringspunkt i den kontekst er en introduktion til teorien om 
variation. En viden, der står i skarp kontrast til ledelsestænkningen i servicefabrikken.  

Herefter stiller vi i Kapitel 2 skarpt på, hvordan du skaber forandringer i 
serviceorganisationer og blotlægger de fejlagtige antagelser og metoder, der ligger bag 
de mest anvendte tilgange til forandring. Vi gennemgår en række forudsætninger for 
organisatorisk læring, og vi konkretiserer teorien gennem en leders praktiske 
forandringsrejse.  

Med viden om, hvordan man kan forstå og tænke kvalitet, måling og forandring fra 
et helhedsorienteret ledelsesperspektiv, vil vi præsentere dig for Vanguardmetoden, der 
samler perspektivet i en praktisk forandringsmetode. 

I Kapitel 3 af bogen afdækker vi konsekvenser og muligheder forbundet med en 
systemisk ledelsestænkning i relation til digitalisering og digitale løsninger og 
efterfølgende på regler, regelforenklinger og principper. Efterfølgende vil i Kapitel 4 
gennemgå fire praktiske casestudier, der har til hensigt at illustrere perspektivet og 
forandringsmetoden i specifikke typer af servicesystemer: personcentrerede, 
transaktionelle, støttesystemer og akutsystemer.  

I det konkluderende Kapitel 5 opsummerer vi det fundament af fejlagtige design- 
og ledelsesprincipper, servicefabrikken er bygget på, og du introduceres for et bedre 
ledelsesparadigme. Med den viden giver vi en klar retning for, hvordan man river 
servicefabrikken ned og bygger et bedre alternativ op.  

Vi håber, at du er beredt på at udfordre dine antagelser om design og ledelse af 
arbejdet.  

God læselyst!  

  




