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Når	  en	  kri)sk	  )lgang	  )l	  Offentlig	  Leadership	  Pipeline-‐forløb	  skaber	  værdi	  	  

I	   AsylSyd	   har	   man	   ambi0oner.	   Store	   ambi0oner.	   Om	   at	   blive	   Udlændingestyrelsens	   mest	  
e:ertragtede	  leverandør.	  Det	  indebærer	  en	  yderst	  professionel	  håndtering	  af	  missionen:	  at	  styrke	  
menneskers	  (asylansøgeres)	  ressourcer,	  så	  den	  enkelte	  tager	  ansvar	  for	  eget	  liv	  som	  borger,	  uanset	  
om	   det	   er	   i	   Danmark	   eller	   et	   andet	   land.	   Sam0dig	   er	   AsylSyd	   en	   ganske	   ung	   organisa0on,	   der	  
agerer	  i	  et	  meget	  dynamisk	  felt	  med	  konstante	  forandringer	  og	  derfor	  0lpasninger.	  Så	  ambi0onen	  
er	  ikke	  noget,	  der	  bliver	  opfyldt	  af	  sig	  selv.	  

For	  at	  være	  bedst	  muligt	  rustet	  i	  forhold	  0l	  at	  gøre	  ambi0onen	  0l	  virkelighed	  og	  ikke	  bare	  ord	  på	  et	  
stykke	   papir,	   tog	   AsylSyd	   i	   e:eråret	   2016	   beslutningen	   om	   at	   styrke	   organisa0onens	   løbende	  
forventningsaLlaring	  mellem	   ledere	   og	  medarbejdere.	   Det	   skulle	   ske	   ved	   at	   udarbejde	   en	  OLP-‐
struktur	  (Offentlig	  Leadership	  Pipeline).	  Fra	  organisatorisk	  side	  havde	  man	  imidler0d	  erfaring	  med,	  
at	  uden	  medarbejdernes	  fulde	  involvering	  og	  inddragelse,	  så	  lykkes	  OLP-‐arbejdet	  ikke.	  Derfor	  blev	  
det	  et	  klart	  krav,	  at	  det	   ikke	  blev	  en	   ledelsesproces,	  men	  derimod	  en	  organisatorisk	  proces	  med	  
fuld	   inddragelse	  af	  medarbejderne	  og	  med	  accept	  af	  den	  eksisterende	  kultur	  og	  de	  mange	  gode	  
0ng,	  der	  allerede	  bliver	  gjort.	  

Den	   udfordring	   tog	   vi	   i	   konsulentnetværkene	   Agora	   og	  
Incento	  på	  os,	  men	  vi	  ville	  gå	  0l	  opgaven	  anderledes	  end	  
på	   vanlig	   vis,	   når	   konsulenter	   hyres	   ind	   0l	   den	   slags	  
opgaver.	   Vi	   ville	   vende	   processen	   om.	  Og	   hvad	  mener	   vi	  
med	  det?	  Jo,	  i	  en	  tradi0onel	  0lgang	  ser	  en	  implementering	  
af	  OLP-‐beskrivelser	  gro:	  skitseret	  sådan	  ud:	  

1. OLP-‐eksperterne	  bliver	  inviteret	  ind,	  og	  de	  aUolder	  
hele	  dage	  med	  udvalgte	  interessenter	  i	  organisa0onen.	  
Man	  indsamler	  med	  andre	  ord	  viden,	  der	  skal	  gøre	  det	  
muligt	  at	  udfærdige	  nogle	  OLP-‐beskrivelser.	  	  

2. Eksperterne	  udarbejder	  beskrivelserne	  og	  præsenterer	  
dem	  for	  den	  øverste	  ledergruppe.  

3. OLP-‐beskrivelserne	  bliver	  præsenteret	  på	  et	  stormøde,	  
og	  man	  får	  at	  vide,	  at	  nu	  er	  det	  det,	  organisa0onen	  skal	  
e:erstræbe.	    

4. Man	  hænger	  beskrivelserne	  op	  på	  plakater	  eller	  får	  
dem	  i	  en	  app.	   

5. Måske	  følger	  der	  anbefalinger	  med	  i	  form	  af	  
handleplaner,	  måske	  udarbejdes	  de	  ude	  i	  de	  respek0ve	  
afdelinger.	  Det	  vig0ge	  er,	  at	  beskrivelserne	  nu	  følges	  af	  
nogle	  handlinger,	  så	  beskrivelserne	  bliver	  ”rig0ge”.  

6. Derpå	  skal	  de	  føres	  ud	  i	  livet,	  og	  here:er	  skal	  der	  
skabes	  værdi.	  	  

Kort	  om	  AsylSyd	  	  	  	  

AsylSyd	  blev	  etableret	  den	  1.	  august	  2015,	  
hvor	  Tønder	  Kommune	  overtog	  driften	  af	  
fire	  asylcentre	  i	  Syd-‐	  og	  Sønderjylland.	  

AsylSyd	  varetager	  opgaven	  som	  
driftsoperatør	  for	  Udlændingestyrelsen	  og	  
driver	  på	  nuværende	  tidspunkt	  seks	  
asylcentre	  beliggende	  i	  Tønder,	  Aabenraa,	  
Esbjerg	  Kommuner	  med	  i	  alt	  120	  ansatte.	  

AsylSyd	  bestræber	  sig	  på,	  i	  henhold	  til	  
kontrakten	  med	  Udlændingestyrelsen,	  at	  
give	  beboerne	  en	  tryg,	  meningsfuld	  og	  
værdig	  ventetid,	  imens	  de	  får	  behandlet	  
deres	  ansøgning	  om	  asyl	  i	  Danmark.	  

Netop	  det	  faktum,	  at	  AsylSyd	  har	  centre	  
spredt	  ud	  rent	  geografisk	  var	  én	  af	  
årsagerne	  til,	  at	  man	  i	  2016	  udarbejdede	  
en	  ny	  vision	  og	  mission,	  “Fælles	  retning”,	  
som	  OLP-‐forløbet	  er	  en	  del	  af.	  Det	  handler	  
kort	  sagt	  om	  at	  skabe	  en	  så	  ensartet	  drift	  
på	  tværs	  af	  alle	  centre,	  men	  med	  fortsat	  
mulighed	  for	  lokale	  løsninger	  og	  
forskelligheder.
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Ovenstående	  er	   naturligvis	   ikke	  bare	   arbejdsgangen,	   når	  
vi	   taler	   OLP;	   det	   er	   en	   gængs	   0lgang,	   når	   vi	   taler	  
organisa0onsudvikling.	  Men	  som	  vi	  ser	  det,	  er	  ulemperne	  
ved	  den	  0lgang	  mange,	  især: 
	  

• Tilgangen	  er	  alt	  for	  overdesignet	  0l	  den	  dynamiske	  
og	  komplekse	  virkelighed,	  den	  skal	  kunne	  rumme,	  
og	  0l	  0der	  ødelægger	  den	  det	  arbejde,	  der	  er	  
bygget	  op	  på	  tværs	  af	  organisa0onen	  –	  da	  ”vi	  kun	  
må	  gøre	  det,	  der	  står	  i	  beskrivelsen”.	  	  

• Den	  bliver	  virkelighedscern,	  fordi	  det	  færdige	  
produkt	  bliver	  vig0gere	  end	  virkeligheden.	  	  Af	  
samme	  grund	  bliver	  det	  o:e	  en	  tung	  og	  knudret	  
proces	  at	  få	  virkeligheden	  0l	  at	  matche	  det	  
endelige	  produkt,	  for	  handleplanerne	  bygger	  på	  
en	  række	  forsøg	  på	  forudsigelser,	  som	  ret	  beset	  er	  
ønsketænkning.  

• Dem,	  der	  analyserer	  og	  konkluderer	  og	  derpå	  
udarbejder	  beskrivelserne,	  er	  ikke	  dem,	  der	  skal	  
handle	  i	  sidste	  ende,	  så	  hvad	  ved	  de	  om,	  hvad	  der	  
er	  på	  spil?	  Konsekvensen	  er	  især,	  at	  
medarbejderniveauet	  føler	  sig	  hægtet	  af	  
processen.  

Vi	   tror	   derfor	   på,	   at	   man	   skaber	   en	   mere	   bæredyg0g,	  
human	  og	  realis0sk	  udvikling	  ved	  at	  tage	  udgangspunkt	   i	  
dér,	   hvor	   man	   er.	   Udgangspunktet	   bliver	   derfor	   det	  
altafgørende.	   Derfra	   kan	   man	   begynde	   at	   lave	   små	  
prøvehandlinger	  for	  at	  blive	  klogere	  på,	  hvad	  vi	  går	  og	  gør	  allerede,	  og	  hvad	  vi	  kan	  gøre	  for	  måske	  
at	   bevæge	   os	   i	   en	   endnu	  mere	   hensigtsmæssig	   retning.	   Det	   betyder	   også,	   at	   vi	   i	   stedet	   for	   at	  
opbygge	  OLP-‐beskrivelser	  før	  folk	  skal	  begynde	  at	  handle,	   ja,	  så	  udarbejder	  vi	  dem,	   i	  takt	  med	  at	  
folk	  handler	  og	  med	  udgangspunkt	  i	  den	  viden,	  der	  produceres.	  	  
	  	  
Og	  hvordan	  gør	  vi	  så	  det	  helt	  konkret?	  Først	  og	  fremmest	  ved	  at	  skabe	  en	  så	  stærk	  forankring	  hos	  
hele	  organisa2onen	  som	  muligt	  i	  stedet	  for	  kun	  at	  fokusere	  på	  ledelseslagene.	  Det	  betyder:	  1)	  Fuld	  
inddragelse,	  2)	  Fokus	  på	  den	  kollek0ve	  viden	  og	  oplevelse	  af	  virkeligheden,	  3)	  Accept	  af	  at	  vi	  ikke	  
kontrollerer	  processen	  ude	  i	  organisa0onen,	  når	  først	  den	  begynder	  at	  leve.	  4)	  Og	  så	  handler	  det	  	  i	  
høj	  grad	  om,	  at	  ledelsen	  er	  villig	  0l	  at	  slippe	  en	  stor	  del	  af	  styringen	  med	  processen,	  for	  uden	  den	  
villighed	  vil	  processen	  aldrig	  komme	  0l	  at	  opleves	  som	  naturlig	  hos	  medarbejderne.	  

Hvad	  er	  OLP?	  

Teorien	  om	  Leadership	  Pipeline	  i	  den	  
Offentlige	  Sektor	  siger,	  at	  forskellige	  
ledelsesniveauer	  i	  den	  offentlige	  
organisation	  kræver	  forskellige	  
ledelsesmæssige	  færdigheder,	  
arbejdsværdier	  og	  prioriteter.	  Hvert	  
ledelsesniveau	  beror	  altså	  på	  særlige	  
opgaver	  og	  udfordringer,	  som	  løses	  
med	  særlige	  ledelsesmæssige	  
færdigheder,	  arbejdsværdier	  og	  
prioriteter.	  (Kilde:	  Wikipedia)	  

Én	  af	  de	  store	  udfordringer	  med	  OLP	  
har	  hidtil	  været,	  at	  man	  har	  haft	  
vanskeligt	  ved	  at	  få	  hele	  organisationen	  
med	  og	  få	  skabt	  den	  reelle	  
kulturforandring,	  der	  skal	  til,	  for	  at	  få	  
succes	  med	  denne	  struktur.	  Der	  har	  
ganske	  enkelt	  ikke	  været	  nok	  fokus	  på	  
hele	  organisationen,	  og	  det	  er	  dermed	  
endt	  med	  at	  blive	  en	  ledelsesøvelse.	  	  

Det	  er	  dette,	  vi	  ønsker	  at	  gøre	  op	  med.	  
OLP	  er	  for	  os	  en	  organisatorisk	  
kulturforandring,	  ikke	  “blot”	  en	  
strukturel	  ledelsesforandring.	  	  
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Men	  endnu	  mere	  konkret:	  

• Vi	  bruger	  0d	  på	  at	  få	  tolket	  betydninger	  af	  og	  udvidet	  forståelsen	  af	  det,	  der	  er	  det	  
organisatoriske	  udgangspunkt	  –	  altså	  hvor	  er	  vi	  lige	  nu.	  Rent	  konkret	  gør	  vi	  dege	  ved	  at	  
tage	  udgangspunkt	  i	  folks	  hverdagsfortællinger,	  som	  folk	  selv	  deler	  i	  faciliterede	  processer,	  
hvore:er	  de	  via	  narra0ve	  teknikker	  tolker	  betydningen	  af	  
fortællinger	  og	  spoger	  mønstre	  på	  tværs.	    

• Ud	  af	  disse	  fortællinger	  opstår	  der	  også	  tegn	  på	  
arbejdsværdier,	  som	  vi	  e:erfølgende	  tester	  og	  holder	  op	  mod	  
virkeligheden	  ude	  i	  organisa0onen,	  ikke	  i	  laboratoriet.	    

• På	  baggrund	  af	  den	  dybere	  forståelse	  af	  den	  organisatoriske	  
virkelighed	  begynder	  folk	  at	  se	  på	  mulige	  prøvehandlinger,	  der	  
kan	  styrke	  organisa0onen	  i	  den	  ønskede	  retning	  –	  vel	  at	  mærke	  
prøvehandlinger,	  der	  tager	  udgangspunkt	  i	  det	  eksisterende.	   
På	  den	  måde	  sæger	  vi	  tryk	  på	  en	  udvikling,	  der	  skabes	  af	  organisa0onen	  selv. 

• Ud	  af	  disse	  handlinger	  udspringer	  både	  hverdagsdialoger	  og	  en	  større	  bevidsthed	  om,	  hvad	  
det	  er	  for	  nogle	  færdigheder,	  prioriteringer	  og	  arbejdsværdier,	  der	  er	  i	  spil.	  Denne	  
bevidsthed	  og	  disse	  refleksioner	  bringer	  vi	  i	  spil	  i	  nye	  narra0ve	  og	  refleksive	  processer	  for	  
derved	  at	  tydeliggøre	  dem	  yderligere.	    

• Sam0dig	  former	  OLP-‐beskrivelserne	  sig	  og	  bliver	  løbende	  testet	  af	  mod	  virkeligheden.	  Ikke	  i	  
deres	  færdige	  form,	  men	  enkelte	  mulige	  elementer	  af	  dem.	  Dermed	  også	  sagt,	  at	  
beskrivelserne	  må	  og	  skal	  opfages	  som	  dynamiske,	  og	  ikke	  ses	  som	  et	  slutprodukt,	  der	  skal	  
låses	  fast	  som	  en	  sta0sk	  dokumenta0on	  af	  virkeligheden.	  OLP-‐beskrivelser	  er	  en	  
fortløbende	  proces.	  

 
Man	  kan	  sige,	  at	  der	  i	  sådan	  en	  proces	  er	  fokus	  på	  at	  handle	  noget	  frem	  og	  ikke	  på	  at	  skulle	  handle	  
sig	  ind	  i	  noget	  forudbestemt.	  Vi	  skaber	  derved	  værdi	  med	  det	  samme.	  	  

Hele	   processen	   understøges	   yderligere	   af,	   at	   der	   udpeges	   en	   række	   ildsjæle	   på	   tværs	   af	  
organisa0onen.	   De	   har	   ansvar	   for	   gennem	   nysgerrighed	   og	   handling	   at	   holde	   processen	   i	   gang.	  
Derudover	  laver	  vi	  live-‐sparring	  med	  lederne,	  hvor	  vi	  går	  med	  dem	  i	  hverdagen	  for	  at	  udfordre	  dem	  
på	  deres	  praksis	  gennem	  refleksive	  og	  direkte	  spørgsmål.	  Og	  endelig	  så	  har	  det	  været	  altafgørende	  
at	  være	  i	  tæt	  og	  løbende	  dialog	  med	  AsylSyd	  for	  at	  sikre,	  at	  de	  hele	  0den	  har	  følt	  sig	  inddraget	  og	  
med	  0l	  at	  sæge	  retningen.	  

Hele	  formålet	  med	  vores	  0lgang	  er	  at	  arbejde	  så	  virkelighedsnært	  som	  overhovedet	  muligt.	  Vi	  vil	  
sikre	  fornemmelsen	  af,	  at	  det	  er	  virkeligheden,	  vi	  arbejder	  med,	  og	  skaber	  forandringerne	   live.	  Vi	  
vil	   væk	   fra	   at	   predesigne	   en	   færdig	   løsning,	   som	   skal	   lægges,	   presses	   eller	   ruskes	   ned	   over	  
organisa0onen,	   for	   vi	   tror	   ikke	   på,	   at	   det	   virker	   på	   den	   længere	   bane.	   Det	   er	   en	   kuns0g	   og	  
langsommelig	   proces,	   der	   i	   alt	   for	   høj	   grad	   risikerer	   at	   være	   aLoblet	   den	   organisatoriske	  
virkelighed.	  Så	  væk	  med	  drømmescenarier	  og	  ind	  med	  bæredyg0ge	  udviklingsprocesser	  –	  på	  den	  
måde	  skabes	  reel	  værdi,	  smidigere	  forandringsprocesser	  og	  langt	  højere	  grad	  af	  fuld	  organisatorisk	  
involvering.	  	  
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Kilder	  2l	  inspira2on: 

• Ram	  Charan,	  Steve	  Droger	  og	  Jim	  Noel,	  Leadership	  Pipeline,	  Gyldendal	  Business	  2015	  
• Robert	  Chia	  og	  Robin	  Holt,	  Strategy	  without	  design:	  The	  Silent	  Efficacy	  of	  Indirect	  Ac2on,	  

Cambridge	  university,	  2011	  
• Cynthia	  Kurtz,	  Working	  with	  Stories	  in	  Your	  Community	  or	  Organiza2on:	  Par2cipatory	  

Narra2ve	  Inquiry,	  Kurtz-‐Furnhout	  Publishing,	  2014	  
• Video	  om	  de	  indledende	  skridt	  i	  processen	  -‐	  medarbejdervinklen	  (hgps://vimeo.com/

208450317/f8f9a63d45)	  
	  

Hvis	  du	  er	  nysgerrig	  e@er	  at	  vide	  mere	  om	  vores	  muligheder	  for	  at	  styrke	  din	  organisa)on:	  

Om	  Agora	  

AGORA	  er	  et	  konsulenqælleskab	  bestående	  af	  erfarne	  rådgivere,	  herunder	  proceskonsulenter,	  
erhvervspsykologer,	  ledelsesrådgivere,	  coaches,	  praksisforskere	  og	  undervisere	  inden	  for	  ledelses-‐	  og	  
organisa0onsudvikling.	  Vi	  står	  på	  et	  stærk	  fundament	  af	  systemisk,	  styrkebaseret	  og	  socialkonstruk0onis0sk	  
teori	  som	  er	  en	  del	  af	  bagagen	  fra	  vores	  bidrag	  0l	  opbygning	  af	  konsulenthuset	  Agractor	  fra	  2004	  og	  frem.	  Siden	  
har	  vi	  taget	  en	  mere	  pragma0sk	  og	  forskningsbaseret	  0lgang	  0l	  vores	  arbejde.	  Ting	  skal	  virke	  for	  kunden	  –	  ikke	  
bare	  være	  fine	  ord	  eller	  noget	  taget	  fra	  en	  bog.	  	  AGORA	  0lstræber	  al0d	  at	  sammensæge	  det	  stærkeste	  hold	  og	  
vi	  samarbejder	  med	  progressive	  mennesker	  i	  hele	  verden.	  Vi	  står	  inde	  for	  kvaliteten	  af	  de	  partnere	  vi	  
samarbejder	  med	  i	  et	  forløb	  som	  dege,	  så	  kunden	  oplever	  os	  som	  én	  partner,	  der	  er	  med	  0l	  at	  tage	  ansvar	  for	  
kvaliteten	  af	  både	  indhold	  og	  form.	  

Om	  Incento	  

INCENTO	  er	  et	  konsulenqællesskab	  bestående	  af	  erfarne	  proceskonsulenter,	  coaches	  og	  narra0vt	  inspirerede	  
ledelsesrådgivere.	  Vi	  står	  på	  et	  fundament	  med	  en	  blanding	  af	  socialkonstruk0onis0sk	  tænkning	  og	  
kompleksitetsteori,	  som	  vi	  formår	  at	  omgøre	  0l	  noget,	  der	  skaber	  reel	  værdi	  hos	  vores	  kunder.	  Det	  absolut	  
afgørende	  for	  os	  er	  al0d,	  at	  alt	  hvad	  vi	  gør,	  skal	  lede	  0l	  konkrete	  og	  effekqulde	  handlinger	  i	  organisa0onens	  egen	  
kontekst.	  Kun	  gennem	  handling	  kan	  vi	  finde	  ud	  af,	  hvad	  der	  virker,	  og	  hvad	  der	  ikke	  virker.	  Vi	  har	  eksisteret	  siden	  
2006	  og	  har	  i	  dag	  0l	  huse	  i	  Kødbyen	  i	  København,	  om	  end	  vi	  har	  kunder	  over	  hele	  landet	  inden	  for	  både	  det	  
offentlige	  og	  det	  private	  segment.

Jakob	  Nørlem	  
Stifter	  og	  
ledelsesspecialist,	  Agora	  
Tlf:	  +45	  51	  70	  52	  51	  
Email:	  JN@AGORA.AS

Jacob	  Christoffer	  Pedersen	  
Partner	  og	  direktør,	  Incento	  
Tlf:	  +45	  22	  47	  65	  22	  
Email:	  jcp@incento.com
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