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Indledning 

Denne opgaves forfatter driver en lille virksomhed, der blandt andet har som vision at skabe 

sundere og stærkere unge ledere. Med mit udgangspunkt i hesteverdenen ser jeg imidlertid 

samme tendens som i resten af samfundet, at alt for mange unge lever usundt og bliver kraftigt 

overvægtige med de problemer, det medfører. I ridesporten er dette et problem for hesten, der 

skal bære rytteren med slidskader i ryg og ben som følge. Rytterne vil det bedste for deres hest, og 

her vil jeg sætte ind. Jeg vil arrangere camps, hvor jeg træner rytterne i at overføre de sunde vaner 

for hesten på rytternes egen krop, de skal selv lede en kulturændring for sig selv og eget liv. Fokus 

på campen vil være på de unge ryttere, da jeg vurderer, at vi skal starte tidligt, hvis vi skal etablere 

sundere vaner. 

Problemformulering 

Hvilken strategi kan jeg bringe i anvendelse på campen, så deltagerne vælger at gennemføre 

denne kulturændring og selv tager ledelse om egen sundhed? 

Teori og metode 

Opgavens fagområde er Ledelse i relationel Kompleksitet, og eftersom arbejdet med relationer 

udspringer af teorierne om social konstruktion, vil jeg tage mit udgangspunkt her. Det giver også 

mening, når mit mål er kulturændring og personlig udvikling for deltagerne på mine camps, hvor 

succes på den lange bane er afhængig af de unge rytteres relationer til daglig. Peter Rod har – med 

hjælp fra Carl Otto Scharmer (Rod, 2014) – slået til lyd for, at vi skal prøve koncepterne af, inden 

de er færdigudviklede, så vi hurtigt begår fejl, og dermed hurtigt skaber læring. Når jeg til sommer 

har 12-15 hestepiger på camp for at lære ledelse og kulturændring er det en fordel, at jeg har 

begået så mange fejl som muligt i god tid, så det vil jeg bruge denne opgave til.  

Jeg har tidligere (Voss, 2017) arbejdet en del med Teori U (Scharmer, 2008) som 

forandringsmodel, og den giver gode redskaber til arbejdsprocesserne på campen. Men jeg har 

ikke i U’et fundet hjælp til en strategi der kan trække en kulturændring med ud i pigernes netværk, 

altså en mere organisatorisk vinkel. Her tænker jeg Hornstrups og Johansens model for strategisk 

relationel ledelse ind (Figur 1). Modellen er ganske vist formet til at arbejde med virksomheder og 

større organisationer, men man kan godt definere min camp som en organisation med mine 

hjælpere, deltagerne og deres familier som strategiske aktører.  
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Som empiri har jeg allieret mig med nogle piger på min lokale rideklub. Jeg udsendte et 

spørgeskema på klubbens Facebookside og inviterede til et fokusgruppemøde for at drøfte 

spørgsmålene nærmere. Til dette møde havde jeg tre piger i 11-14 års alderen. Alle tre sunde og 

glade piger, så de kunne passende indgå som referencegruppe. Ud fra min mangeårige erfaring 

med hestepiger definerer jeg målgruppen for campen som piger, der spiser usundt og motionerer 

for lidt. De rider og har hest, fordi hesten giver dem emotionel støtte (Forsberg, 2007), og fordi de 

lettere kan få succesoplevelser her end på håndboldbanen f.eks.  

Øvrige teorier vil blive inddraget undervejs efter behov, f.eks. omkring relationer og 

kommunikation (Gittell, 2016).  

  

Figur 1 SRL-modellen for Strategisk Relationel Ledelse.  
Fra Hornstrup & Johansen, 2015, s. 91 m.fl. 

Analyse af empirien 

De tre vinkler på strategi i SRL-modellen er (Hornstrup, 2015) 

1. Strategi – mål og planer 

2. Strategiske aktører og 

3. Strategiske processer 
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Strategien 

Den første vinkel er der til dels redegjort for i indledningen: 

Mission: 

Jeg vil lære og træne unge menneskers lederegenskaber i relation til at tage ansvaret for eget liv 

og sundhed. Dette er mit hvorfor, og det skal ske ved at afholde camps hvor pigerne bor og lærer 

af hestene og hinanden. 

Vision: 

Målet med campen er at skabe sundere og stærkere unge ledere ved at bruge hesten som det 

fælles tredje, der hjælper med at sætte retningen, hvorhen. Det handler om de unge menneskers 

udvikling, men også om de bidrag de kan yde i de organisationer, der fremover vil tage del i, enten 

som ledere/medarbejdere eller som frivillige. 

Værdigrundlag: 

Ifølge Hornstrup & Johansen (Hornstrup, 2015) bør forandringsarbejde altid foregå på et solidt 

etisk grundlag af værdierne tillid, respekt og ansvarlighed. Det ligger rimeligt godt i forhold til mit 

eget værdigrundlag høj faglighed, uvildig viden og kærlig modstand, inspireret af Maturanas 

læringstrekant (Bregendahl, 2008). Faglighed og viden bør altid indgå i vores refleksioner for at 

skabe læring. Tilliden til at vi gør tingene ordentligt og respekten for almen anerkendt viden som 

kan sættes i spil. Endvidere skal vi anerkende hinandens udfordringer, så vi udvikler os, når vi 

forstyrres. 

 

Figur 2 Maturanas og Varelas læringstrekant. Her fra (Bregendahl, 2008). 
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Man kan godt anfægte min strategi som positivistisk i forhold til konstruktionstanken, men det er 

for mig et spørgsmål om, hvordan man sætter strategien i spil. Som jeg ser mine værdier med 

læringstrekanten som baggrund, lægger de op til netop forandring og kommunikation som støtte 

for en vanskelig læringsproces. I Skolebørnsundersøgelsen (Rasmussen, 2015) er man bekymrede 

over en udvikling i retning af at flere børn ikke er tilfredse med deres krop og føler sig for tykke, 

også selvom de ikke er det. I den kontekst giver SRL-modellens styrke omkring værdierne rigtig 

god mening.  

Strategiske aktører 

Succeskriteriet for campen er altså at hestepigerne bliver sundere og stærkere ledere, og i denne 

sammenhæng vil jeg koncentrere mig om deres roller i forandringen. Det er ganske vist mig, der 

organiserer campen, men ret beset er hestepigerne jo netop selv ledere af egen forandring, 

hjulpet af mig og mine hjælpere. Når de kommer hjem, skal de agere i forhold til de relationer de 

har derhjemme, for at sikre fortsat arbejde med egen sundhed. De skal hjem og være 

mellemledere for deres familier og venner, som ikke umiddelbart er en del af campen som 

”organisation”, men påvirkes i høj grad af processerne på campen. Jeg har valgt at stille mine 

strategiske aktører op i Gittells relationelle kort (Figur 3) med den RK, der i min optik bør være 

mellem aktørerne. Gittell og Hornstrup bruger begge to sådanne kort i processen, og det giver god 

mening for mine deltagerne at lave kortet som overblik over dem de kan eller skal arbejde 

sammen med om sundhed. Der kan også være andre vigtige aktører, f.eks. kunne rideklubberne 

være centrale i forbindelse med at sætte rammer og mål for rytternes adfærd i forhold til heste og 

sundhed. Selvom ridelærer og venner hjemme er eksterne, er der alligevel en stærk RK, da de er 

stærke relationer for hestepigerne (Forsberg, 2007) s. 97 ff. Endvidere er mine deltagere 

selvstændige aktører i disse sociale konstruktioner med egne sociopoetiske træk. Det betyder, at 

de forandringer, som skal ske, ikke nødvendigvis skal defineres af mig, men af deltagerne i 

fællesskab. Jeg kan sætte en ramme for, hvad jeg vil forstyrre dem med, når jeg intervenerer, og så 

kan jeg håbe på, at det vil give mening for dem, så jeg kan nå min vision. Jeg skal være den, der 

emergerer strategien sammen med deltagerne. Det betyder, at jeg ikke kan vide helt, hvad 

resultatet bliver, men jeg kan prøve at give det retning ud fra den viden og de erfaringer, jeg har. 
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Figur 3 Mål for relationel koordinering blandt udvalgte strategiske aktører. Efter (Gittell, 2016) s. 237. De 
grønne aktører er aktive på campen. De blå med på sidelinjen, og de røde er eksterne. 

En væsentlig faktor i forhold til mine aktører er endvidere, at de er meget unge, og deres kognitive 

udvikling er ikke så langt som hos voksne ledere. Det kom f.eks. frem i spørgeskemaet. To svarede, 

at de ikke vidste hvad en sund rytter er, men da vi så snakkede sammen vil fokusgruppemødet, var 

de alligevel ret sikre på at det var noget med grønsager og motion. Det viser vigtigheden af god 

kommunikation. 

Strategiske processer 

Ovenforstående er til en vis grad den første delproces i SRL-modellen (Hornstrup, 2015) s. 221 ff. 

Anden delproces handler om at konkretisere og analysere hvad målene er. Så er det ikke nok at 

snakke med tre hestepiger, som ikke hører til i den egentlige målgruppe, men nærmere i 

referencegruppen. Jeg mangler en mere grundig interessentanalyse for at kunne skabe overblik 

over styrker og udviklingsområder samt SUMU–analyse (Hornstrup, 2015) s. 228 ff. På andet trin i 

denne delproces sætter Hornstrup & Johansen sætter spot på organisationens 

forandringskapacitet, som skal tilpasses forhold til mine aktører, så vi kan træne det på campen. 

Med hesten som fælles tredje kan jeg bruge denne som spejl for viden om ledelse og om sundhed 

– i forhold til hesten og andre mennesker.  
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For at deltagerne på campen kan have tillid til at vi gør det godt nok – for slet ikke at snakke om 

børnenes forældre – som jo overlader deres barn til mig – er det meget vigtigt med en 

veldefineret ramme, med afsæt i anerkendte pædagogiske erfaringer og viden. Her kan jeg 

inddrage nogle folkeskolelærere som sparringspartnere. Dem er der nogle af i rideklubben, som 

også vil have interesse i campen som et fælles projekt mellem klubben og mig. Dermed burde jeg 

lave mit eget relationskort som hjælp til min relationelle koordinering op til campen. 

Selve campen 

Den tredje delproces i SRL-modellen er implementering, og det handler om de aktiviteter, der skal 

iværksættes for at få forandringen til at ske. På campen er det læringsforløb om heste, fodring og 

håndtering af heste, men også træning i ledelse af heste og mennesker. Ledelse af heste er 

naturligt for os, og min referencegruppe har allerede mange aktiviteter på den liste. Udfordringen 

ligger i at træne deltagernes viden om ledelse af mennesker – og sig selv. Det svære i denne 

proces er at helt unge piger skal lære at arbejde i et meta-plan, og det kræver grundig 

forberedelse som nævnt ovenfor. 

Hornstrup & Johansen foreslår at arbejde med Appreciative Inquiry (Hornstrup, 2015) s. 250, dette 

bør jeg undersøge nærmere i forhold til målgruppens kognitive niveau og eventuelle tilpassede 

didaktiske metoder fra Folkeskolen. Det samme gælder Teori U som arbejdsmetode. Den 

indeholder en kreativ tilgang, som aktørerne kan lege sig igennem med samme effekt som voksne 

vil have af AI’s mere kognitive tilgang. Der findes endvidere pædagogisk materiale (Rothenborg, 

2013) på baggrund af teori U, så der til være praktisk didaktiske redskaber at hente.  

Ved at inddrage de lokale piger uddanner jeg jo også dem som ledere, hvilket kan være en gevinst 

for såvel pigerne som vores rideklub. Det kunne ved at lave en intern camp i foråret, hvor vi 

sammen afprøver og tilpasser konceptet.  Ved at arbejde mere med dem, får jeg også mere indblik 

i dele af målgruppens forandringskapacitet, især hvis jeg kan finde nogle tykke piger som vil være 

med i arbejdet også. 

Konklusion 

Konstruktionsperspektivet vil være særdeles nyttigt – for ikke at sige essentielt – i den strategiske 

tilrettelæggelse af min camp. Endvidere kan SRL-modellen bidrage til at give min planlægning 
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rammer og retning, ligesom den opfordrer mig til at inddrage mine forandringsaktører aktivt i 

arbejdet, såvel før som under og efter campen. Modellens etiske grundlag giver derforuden et 

godt grundlag for et ordentligt og refleksivt arbejde. Der skal dog arbejdes med tilgangen, så den 

passer til de unge piger, men her har jeg gode relationer i rideklubben. 

Perspektivering 

Som nævnt tidligere ligger der et stort arbejde med forberedelse af campen. Eftersom jeg nu kun 

mangler mit afgangsprojekt, ville det være oplagt fortsat at bruge campen på dette arbejde. Jeg 

mangler at afprøve AI og Teori U på målgruppen.  

Endvidere ligger der andre steder, f.eks. hos FDF (FDF, 2017) traditioner og materiale til 

uddannelse af unge ledere i organisationen. Noget af dette materiale kan vi have gavn af på 

campen. 
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