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11Læsevejledning

Læsevejledning

Denne bog handler om hvordan sproglige analyser kan belyse profes‑
sionelle samtaler i en ledelsesmæssig sammenhæng. Bogen kan læses på 
forskellige måder af forskellige læsere, og denne læsevejledning kan forhå‑
bentlig hjælpe læsere med at fokusere på de mest relevante steder.

Bogens struktur
Bogens overordnede struktur er som følger:

Først kommer to teoretiske og begrebsafklarende kapitler. Kapitel 1 hand‑
ler om ledelsesteori. Målet med kapitlet er at identificere nogle centrale 
ledelsesteoretiske idealer og tankegange som kan forfølges i sproglige ana‑
lyser. Sådanne idealer og tankegange findes i ledelsesteoriens begreber om 
kommunikation og medarbejderes deltagelse og mægtiggørelse. Kapitel 2 
handler om teori og metode i interaktions‑ og samtaleanalyse. Her udfol‑
des teori og metode bag bogens sproglige analyser, og det demonstreres 
i bogens første praktiske analyse hvordan de anvendes og relateres til de 
ledelsesteoretiske begreber.

Derefter følger et antal kapitler som indeholder analyser af konkrete med‑
arbejdersamtaler, kapitlerne 3, 4, 5, 6 og 7. Hvert af disse fokuserer på et 
særskilt moment i interaktionen og forfølger dette i detailanalyser af uddrag 
af medarbejdersamtaler. Et mål med analyserne er i alle tilfælde at vurdere 
hvordan samtalernes udførelse forholder sig til de ledelsesteoretiske idealer.

Så følger et kapitel der placerer medarbejdersamtalen som praksis i en 
historisk og filosofisk kontekst. Kapitel 8 præsenterer en kritisk diskussion 
af medarbejdersamtalens muligheder som faglig og ligeværdig samtale 
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12 Læsere

med afsæt i Michel Foucaults filosofiske idéhistorie og Axel Honneths 
socialfilosofi.

Til sidst kommer et kapitel hvor det ud fra bogens resultater diskuteres 
hvordan medarbejdersamtaler med fordel kan udføres. Kapitel 9 giver nogle 
gode råd og præsenterer forskellige idéer som forhåbentlig kan inspirere 
praktikere på området.

Læsere
Bogen henvender sig blandt andet til læsere der interesserer sig for samtale‑ 
og interaktionsanalyse. Dem byder bogen dels på teoretisk og metodisk 
stof, og dels på faktiske, udførte analyser. Teori og metode præsenteres mest 
samlet i kapitel 2. Her introduceres teorien bag de interaktionsanalytiske 
retninger som bogen trækker på. Det drejer sig væsentligst om konversa‑
tionsanalyse og dialogisme. Desuden defineres en række grundlæggende 
analytiske begreber, eksempelvis begreber som tur‑tagning og kontek‑
stualisering. Men definitioner og beskrivelser af de analytiske begreber 
er også spredt ud på de kapitler hvor de anvendes i faktiske analyser. De 
analytiske og metodiske greb beskrives og defineres altså også i umiddelbar 
sammenhæng med at de bringes til anvendelse. Strategien er at vise greb 
og metoder i konkret brug. Derfor indeholder kapitlerne 3, 4, 5 og 6 også 
definitioner og beskrivelser af analytiske begreber.
 De faktiske, udførte analyser findes i kapitlerne 2 til 7. Analyserne er 
langt hen ad vejen konversationsanalytisk inspirerede, men de bevæger 
sig også uden for den ramme. Der trækkes i analyserne på en række af 
interaktionsforskningens begreber og teorier, og der hentes inspiration fra 
symbolsk interaktionisme, etnometodologi og dialogisme.

Bogen henvender sig også til læsere der interesserer sig for ledelsesteori. I 
bogens første kapitel kan læsere som ikke er indlæste i ledelsesteori, få en 
relativt kortfattet introduktion til feltet, og indlæste læsere kan se hvilke af 
ledelsesteoriens mange strømninger bogen tager sit udgangspunkt i. Disse 
læsere kan også læse kapitlerne 2 til 7 kursorisk, ikke mindst de afsnit hvor 
der konkluderes på analyserne. Her forklares det hvad der kommer ud af 
at bringe ledelsesteoretiske tankegange og sproglige analyser sammen, og 
man kan erfare, hvad litteraturen om ledelsesteori ofte er relativt tavs om, 
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13Læsevejledning

nemlig hvad abstrakte ledelsesteoretiske begreber som fx deltagelse og 
mægtiggørelse svarer til, og befordres eller forhindres af, i konkret sproglig 
adfærd. De læsere kan også læse det afsluttende kapitel, som indeholder 
gode råd og idéer som udspringer af netop det nærværende projekt, og 
som derfor ikke kan læses i de gængse manualer og fagbøger.

Men bogen henvender sig ikke mindst til læsere der interesserer sig både 
for interaktionsanalyse og ledelsesteori. Det kan eksempelvis være stude‑
rende på humanistiske og erhvervsrettede kommunikationsuddannelser på 
universiteterne. De læsere kan erfare hvordan humanistisk videnskab kan 
give analytisk stringens og metode til studiet af ledelsesteoretiske problem‑
stillinger. Det demonstreres i kapitel 2 til 7, som viser hvordan ledelsesteori 
kan operationaliseres i sproglige analyser af mundtlig interaktion i en ud‑
bredt genre inden for ledelseskommunikation, nemlig medarbejdersam‑
taler. Bogen kan desuden vise de læsere hvordan humanistisk videnskab 
kan føje historiske og filosofiske perspektiver til ledelsesteoretiske studier. 
Det demonstreres i kapitel 8, som viser hvordan medarbejdersamtaler på 
et socialkonstruktionistisk og socialfilosofisk grundlag kan forstås som 
en praksis der er formet af generelle åndshistoriske og samfundsmæssige 
udviklinger.

Bogen henvender sig endelig til udøvere: medarbejdere, ledere, praktikere 
og konsulenter, alle der deltager i, udfører og arbejder med medarbejder‑
samtaler. Man kan læse bogen for at læse et empirisk portræt af en genre, 
for at læse hvordan medarbejdersamtaler faktisk udføres. De analytiske 
kapitler 2 til 7 indeholder talrige uddrag og detailanalyser som giver et 
klart billede af hvad der helt konkret foregår i virkelighedens samtaler. 
Man kan desuden læse bogen for at få et kritisk perspektiv på genren, og 
også for, forhåbentlig, at profitere af de råd og idéer der udvikles i kapitel 9.

Man kan læse bogen for at få et indblik i ledelsesteori og moderne idealer 
for kommunikation i ledelse. Man kan læse bogen for at se hvad de idealer 
svarer til i faktiske samtaler, dvs. hvilke sproglige tiltag og handlinger de 
udtrykkes igennem. Man kan læse bogen for at se hvordan de idealer kan 
forfølges i faktiske sproglige analyser af interaktion.
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