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Indledning 

Mening med forandringer 

Hverdagen for både ledere og medarbejdere i den offentlige sektor er i dag præget af 

gentagne og ofte gennemgribende forandringer, hvor hensigten er at forbedre og udvikle 

den offentlige service til glæde for borgere og brugere. For de ansatte i den offentlige 

sektor kan det imidlertid være svært at se en mening med alle forandringerne. 

Gennemførte projekter og processer når knap nok at få effekt før nye, og sommetider 

modsatrettede, tiltag iværksættes. Som leder i den offentlige sektor er det en meget vigtig 

del af ledelsesopgaven at skabe retning og mening, både for lederen selv men først og 

fremmest for medarbejderne, med det formål at få implementeret forandringerne på en 

sådan måde, at de understøtter udviklingen af den offentlige sektor i den ønskede retning.  

At skabe mening med forandringerne i de offentlige organisationer er derfor en af 

kerneledelsesopgaverne. At samskabe mening mellem medarbejdere og ledere er helt 

centralt i processer ved forandringer, der kan være både interessante, udfordrende og 

frustrerende på én og samme gang. Ved alle forandringstiltag er det ikke bare interessant, 

men også meget vigtigt at se på, hvordan der er skabt mening med tiltagene.   

 

Tillid i Københavns Kommune 

Ét af tidens løsener i relation til forandring i organisationer synes at være tillid. Landets 

politikere og medier har i en årrække beskæftiget sig med tillidsbegrebet og den såkaldte 

Tillidsreform1. Og der er ikke den ledelsesuddannelse med respekt for sig selv, der ikke 

har tillidsbaseret ledelse på programmet.  

I 2013 blev ”Kodeks for tillid” vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation. Et tiltag som 

skulle danne grundlag for at erstatte kontrol og afrapportering med tillid og ansvar til den 

enkelte medarbejder2. Denne nye måde at lede på er det, som Københavns Kommune 

(KK) lancerede som Tillidsdagsordenen (TD). Overborgmester Frank Jensen har i 

sensommeren 2015 i et interview sagt: ”Det er en helt anderledes måde at arbejde på for 

både ledere og medarbejdere i kommunen – en slags kulturrevolution eller måske snarere 

evolution.”3 Fokus skal flyttes fra regler og bureaukrati til, hvad der er bedst for borgerne, 
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og hvordan den enkelte medarbejder skaber størst værdi. De fem hensigter som nævnes 

er: At frigøre tid til kerneopgaverne, at give bedre kvalitet, at højne arbejdsglæden, at 

mindske omkostningerne og at skabe mere innovation. ”Midlet er større tillid til ledernes og 

medarbejdernes faglighed og dømmekraft.”3 

Og det foregår i delprocesser som afbureaukratisering, frisættende ledelse, tillid til 

medarbejdernes faglighed og frihed til individuelle løsninger sammen med borgerne.  

Der er tale om et paradigmeskift i retning af forandring af det offentliges rolle i relationen 

med borgerne. Der har således igennem de seneste år været lagt op til større involvering 

af borgerne i kommunernes kerneydelser og at sætte borgenes egne ressourcer i spil. 

”Den rehabiliterende tilgang”, ”Empowerment” og ”herre i eget liv” er termer, der er brugt 

for at illustrere forandringen i tilgangen til arbejdet for offentligt ansatte. TD er således 

retningsangivende for organisationen, og det får betydning for arbejdet i en politisk styret 

virkelighed. 

Som kontrast til udtalelserne i interviewet med overborgmester Frank Jensen3 udtaler en 

medarbejder fra KK i 2015 i et interview: ”..at for mig virker den død (red: TD). Det gør 

den, fordi jeg synes, det virker som om processen har været for lang, og den er væk, og at 

den er alt alt for lang væk.” (citat fra Bilag 2). 

 

Os og den konkrete kontekst 

Vi er to masterstuderende, Peter, der er overlæge og sektionsleder på Rigshospitalet - 

Glostrup, og Gitte, der er forstander på et københavnsk plejecenter, der skriver en 

masterafhandling sammen, hvor mening og tillid er centrale begreber. Vi ønsker gennem 

et case studie af TD i KK at skabe mere viden om og indsigt i, hvor komplekst det er at 

skabe mening, der fører til at ansatte tager forandringstiltag på sig og dermed tager et 

reflekteret ansvar for den nye opgaveløsning med skabelse af synergi, nytænkning og 

værdi.  

Vi vil undersøge opfattelsen af TD hos medarbejderne i et af Sundhedsforvaltningens 

(SUF) lokalområder i KK og deres oplevelse af, om TDs hensigter har givet dem de 

nødvendige muligheder for, at de kan samskabe innovative løsninger med borgerne, 

sådan som der lægges op til.  
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Vores afhandling viser, at lanceringen af TD hidtil er gået forholdsvis ubemærket hen i 

dele af den undersøgte organisation, men at der andre steder er forståelse for og 

hensigtsmæssig ageren på den, samt at de tilsigtede resultater med fokus på tillid blandt 

kommunens ansatte endnu ikke spores tydeligt i alle medarbejderes optik. 

 

Problemformulering 

De ansatte i SUF opfattes generelt som værende både engagerede og motiverede med 

forståelse for det at arbejde i en politisk styret organisation, hvor de har respekt for de 

vedtagne strategier, programmer og politikker. Men når det drejer sig om TD er situationen 

og reaktionerne markant anderledes. Reaktionerne er stort set fraværende eller ligefrem 

negative, gående fra passivitet til afstandtagen fra dette tiltag. Dette gælder for det 

lokalområde, som har været Gittes arbejdsplads i godt 1½ år og andre uden for dette 

lokalområde, som Gitte har talt med ved større konferencer og møder.  

 

Det er vores opfattelse, at TDs budskab og hensigter er svære at erklære sig uenige i. 

Men paradoksalt nok synes det som om, der ikke er skabt den tilsigtede mening, og at 

potentialet af det nye tiltag derfor ikke udnyttes. Dette paradoks vil vi gerne undersøge 

baggrunden for. Vores forskningsspørgsmål er derfor:  

 

Hvordan er der skabt mening med Tillidsdagsordenen i lokalområder i SUFs regi i 

Københavns Kommune?  

Herunder: 

� Hvordan forstås tillidsbegrebet? 

� Hvordan forstås hensigterne med TD? 

� Hvordan er hensigterne blevet oversat og grebet an? 

� Hvordan kan det ses i måden, medarbejderne handler på? 

 

Konteksten i SUF i Københavns Kommune 

De fem lokalområder under SUF består af et antal plejecentre, cirka 8 i hver, samt en 

hjemmepleje, en træningsenhed, et rehabiliteringscenter, aktivitetscentre, et 
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forebyggelsescenter, en myndighedsafdeling, en ”studieunit” og et lokalområdekontor med 

et antal konsulenter og en lokalområdechef. Der er i et lokalområde cirka 2000 ansatte. 

Områdets ledere mødes cirka hver 14. dag, og der en bred netværkstilgang i samarbejdet 

på tværs, der involverer et stort antal konsulenter, mellemledere og medarbejdere med 

forskellig faglighed og funktioner fra alle enhederne og lokalområdekontoret.  

Der samarbejdes på tværs i lokalområderne i en vis udstrækning. Herudover er der 

samarbejde med SUFs centrale administrative organisering, og det er her initiativet ligger i 

relation til projekt- og opgavegenerering, som alle enhederne i lokalområderne skal 

respondere på. SUF har i alt omkring 10.000 ansatte. Over dette niveau findes en 

direktion, der har tæt samarbejde med sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen. 

Også disse øverste hierarkiske lag leverer hver for sig opgaver direkte ind i områdernes 

enheder.  

 

Tillidsdagsordenens hvorfor og hvordan 

Baggrunden for TD er, at KK ønsker at skabe en bedre arbejdsplads med fokus på tillid 

blandt kommunens ansatte. Gennem indførelse af New Public Management (NPM) har 

kommunen været i stand til at effektivisere organisationen og de ydelser kommunen 

tilbyder borgerne. ”Selvom der har været store fordele ved at indføre NPM, så har dette 

også medført, at mængden af juridiske dokumenter og målstyringsværktøjer er blevet 

forøget. En uhensigtsmæssig konsekvens af en alt for kompliceret målstyring er, at tilliden 

mellem alle involverede parter hæmmes og at man risikerer, at minimere det gavnlige 

kollegiale princip, der kendetegner fællesskabsfølelsen omkring kerneopgaven.” Dette er 

at læse i et Pilotstudie fra efteråret 2012 udarbejdet af konsulentvirksomheden Cogency, 

hvor 22 medarbejdere fra alle forvaltninger undtagen Kultur og fritidsforvaltningen blev 

interviewet4. Pilotstudiet skulle belyse, hvordan man bedst kunne arbejde med at styrke 

tilliden.  

Arbejdet resulterede i tre indsigter, der påvirker skabelse og vedligeholdelse af tillid:   

• Det tager tid og kræver medarbejderinddragelse at opbygge et tillidsbaseret forhold. 

• Den enkelte leders motivation og evne til at være empatisk og skabe et tillidsfuldt 

rum omkring sig påvirker i høj grad niveauet af tillid. 
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• Tillid faciliteres, når ledere og medarbejdere samarbejder, ser en klar 

sammenhæng mellem det, de gør og den overordnede værdiskabelse på et borger- 

og samfundsniveau. 

Og fire indsigter, der påpeger, hvilke mekanismer der blokerer for tillid: 

• Parallelle virkeligheder og forskellige sprog i forvaltninger og institutioner. 

• Oplevelsen af manglende respekt for faglighed og kerneopgaven. 

• Opfattelsen af forvaltningen som en kontrol instans og ikke en samarbejdspartner. 

• Manglende opbakning fra forvaltningsledere giver utrygge institutionsledere. 

Konsulentvirksomheden tilbyder endvidere en række anbefalinger, det vil være frugtbart at 

følge for at styrke tilliden. Den vigtigste af disse, overordnet koordination, er ”helt essentiel 

for at understøtte arbejdet mod en fremtid, hvor KK er præget af tillid for alle kommunens 

ansatte.”4 

 

Opbygning af projektet 

Til belysning af problemfeltet tager vi først afsæt i litteraturens forslag til ledelsesværktøjer 

i relation til af begrebet tillid. Herefter ser vi på teoretiske aspekter vedrørende 

meningsskabelse og strategioversættelse. Disse bruger vi som linse og tolkningsværktøjer 

i relation til den empiri, der fremfremkommer i forbindelse med den eksplorative 

interviewundersøgelse. 

Vi undersøger informanternes hverdagslivs håndtering af TD i KK, deres anknytning og 

meningsdannelse i perioden fra dens lancering i 2013 til nu. Vi ser på, hvordan værdier og 

livsverdens fortællinger bidrager solidt til at forstå det oplevede hidtil.  

I diskussionen sammenholdes og fortolkes interviewpersonernes meningsenheder og 

ledetråde, og vi fremanalyserer belæg for vores argumenter med hjælp fra den beskrevne 

teoretiske referenceramme i relation til oplevelsen af og anknytning til TDs hensigter. Her 

ses det, at der er forskellig grad af anknytning til og forståelse for TDs overliggende 

paradigmatiske ledelsesstrategiske sigte. Der findes dels lokale forskelle og forskelle alt 

efter hvilket hierarkisk tilhør informanterne har. I konklusionen samles vore empiriske fund 
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i pointer og det beskrives, hvordan status er i relation til oplevelsen af TD, som vi ser det i 

et organisatorisk perspektiv. 

Der perspektiveres til ledelses- og innovationsstrategier generelt, deres oversættelse og 

den efterfølgende meningsskabelse, som vejen til en vellykket strategiimplementering.  

Endelig perspektiveres til TDs medvirken til et tilsigtet og nødvendigt værdiskred i det 

offentlige Danmark. 

 

Den aktuelle tillidsdefinition og begrebet tillid i 

ledelseslitteraturen 

Vores egen opfattelse af tillid og erfaring med begrebet er pragmatisk set i lyset af vores 

positioner som driftsledere og med baggrund i vores arbejde med den sociale kapital, hvor 

tillid, samarbejde og retfærdighed er nøglebegreber. Vores antagelse er derfor også, at 

medarbejderne lægger det i ordet tillid, som i høj grad drejer sig om troværdighed i 

relationerne på arbejdspladsen. At kunne stole på det, der bliver sagt og regne med 

hinanden, der gælder både sidestillede kolleger og ledelse.  

 

Ovennævnte pilotstudie formulerer en operationel definition for KKs arbejde med TD, der 

lyder: 

”En dynamisk relation mellem to eller flere parter, der kendetegnes af at mindst en 

af parterne har en forventning til mindst en anden part og er villig til at udvise 

sårbarhed for at øge sandsynligheden for, at forventningen indfries.”4 

Denne definition kan kobles direkte til Niels Thygesens grundsætning for tillid: ”Tillid er 

tilvalgt risiko mod forventet merværdi”5. Som følge af det er tillid forbundet med sårbarhed, 

risiko, afhængighed af andres frihed og sidst, men ikke mindst at tillid er et aktivt valg, og 

derfor ikke en selvfølge. Tillid kan opbygges ved at skabe en forventning om handling med 

et positivt udfald. Mere specifikt kan ledere skabe tillid gennem tillidsvækkende adfærd, 

som er betinget af faktorer i organisationen, relationer og individuelle faktorer. Whitener 

har beskrevet fem dimensioner, der kan fremme det at opbygge tillid6:  
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1) Adfærdsmæssig konsistens, hvor troværdighed og forudsigelighed er vigtig. 

2) Adfærdsmæssig integritet, man siger hvad man gør og gør, hvad man siger. 

3) Delagtiggørelse og delegering af kontrol. 

4) Kommunikere klart og tydeligt, samt 

5) Udvise en vis form for bekymring for sine medarbejdere.  

Tillid opfattes ofte udelukkende som noget godt og positivt og som en modpol til mistillid. 

At tillid og mistillid kan sameksistere er beskrevet af Lewicki, som anfører at tillid og 

mistillid ikke bør opfattes som modpoler, men som faktorer, der kan og bør forekomme på 

samme tid7. Tillid i en social kontekst vil være præget af temporære og transitionelle 

faktorer, der gør at forholdet mellem tillid og mistillid må betragtes som multiplex7. Samt at 

forholdet og forbindelsen mellem tillid og mistillid ikke blot kan være nødvendig, men kan 

være overordentlig frugtbar, samt at koeksistens af tillid og mistillid netop er noget, der 

kendetegner high performance teams. Tillid står således ikke alene og er ikke en modpol 

til mistillid.  

Ved løsning af nye og ukendte opgaver eller måder at arbejde på vil der som regel være 

usikkerhed tilstede. En måde at agere på ved usikkerhed er at søge mere information og 

at håndtere kompleksitet ved at foretage flere analyser. Bungay har, ved at studere krig og 

i særdeleshed den preussiske hær, opstillet en model for, hvor der er gab mellem planer, 

handlinger og udfald8. Der er et gab mellem planer og udfald, som skyldes at vores viden 

er begrænset. Vi kan aldrig få nok information, der er altid noget, som vi ikke kan vide. Der 

er gab mellem planer og handlinger, som giver alignment problemer. Folk gør ikke altid 

det, man har bedt dem om. Der er gab mellem handlinger og udfald, hvilket giver et 

virkningsgab. Selv om folk gør præcis, hvad man beder dem om, sker der ikke altid det, 

som vi har forventet8. De tre gab i viden, alignment og virkninger kalder traditionelt på 

klassiske måder at lede på. Manglende viden kræver, at der indhentes mere information, 

alignment problemer kalder på mere deltaljerede instrukser og virkningsgabet fordrer mere 

kontrol9. Men disse måder at handle og lede på vil efter Bungays udsagn forværre de tre 

gab og ikke skabe eller understøtte de ønskede effekter8. De vil derimod medføre mere 

kontrol og dermed mindre tillid. Løsningen på de tre gab er at lede gennem tillid. 
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Manglende viden kræver ikke, at der indhentes mere information, men at der ikke 

planlægges mere end man kan forudse10. Alignment problemer løses ikke gennem mere 

deltaljerede instrukser, men ved at give informationer om hensigt og mål10. Virkningsgabet 

mindskes ikke ved mere kontrol, men ved at give frihed til at handle og beslutte 

selvstændigt indenfor rammerne10.  

Det kræver at medarbejderne forstår hensigterne med strategien for at kunne opfylde 

organisationens mål10. De skal med andre ord kunne handle selvstændigt og på eget 

initiativ. Toppen af en organisation eller enhed skal bevare overblikket og ikke bekymre sig 

om konkrete løsninger. Ordrer eller anvisninger skal indeholde alt det og kun det, de 

ansatte ikke selv kan afgøre for at nå opfylde målene, hvilket giver dem frihed til at træffe 

beslutninger og handle selvstændigt. Løsningen på de tre gab er på derfor, at lede 

gennem tillid for derved at lukke de tre gab.  

For nogen er alignment og autonomi modpoler. Men i det perspektiv Bungay giver på en 

tillidsbaseret tilgang til ledelse, er de additive. Ledere skal vise retning og give svar på 

spørgsmålene ”hvad” og ”hvorfor”, altså hvad er hensigten? Medarbejderne skal give 

svaret på ”hvordan”, og udmønte hensigt med konkrete handlinger inden for de rammer, 

der er givet10. Bungay anfører, at man på den måde skaber empowerment og 

handlefrihed. Det er en cirkulær proces med at tænke-tilpasse og dermed lære-gøre. At 

lede gennem tillid sætter mennesket i centrum, øger folks vilje til at tage ansvar, lederes 

parathed til at bakke beslutninger op og skabe tolerance for fejl begået i god tro10.  

 

Teori 

Meningsskabelse 

Megen ledelseslitteratur omhandler meningsskabelse, og hvordan en sådan proces bedst 

gribes an. Nogen beskriver det som en top-down proces, hvor forandringer først skal 

forstås af lederne selv, som skal gennem deres egen meningsdannende proces – 

”sensemaking”. Herefter kan lederne kommunikere forandringerne videre i organisationen 

og være ”sensegiving” i forhold til både interne og eksterne interessenter11. I modsætning 

til det har Weick et bottom-up perspektiv på forandringer, hvor disse se som værende 
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emergerende12. For Weick handler det i højere grad om at både meningsskabelses- og 

meningsgivnings processerne foregår med aktivering af og involvering af parterne i 

organisationen. Udgangspunktet er en klassisk fasemodel i omvendt rækkefølge; freeze- 

rebalance- unfreeze. Forstået på den måde, at det der skal forandres, fryses fast og 

sættes under lup, så det synliggøres på hvilke punkter det er, forandringen skal ske. 

Herefter optøs processen, så den allerede igangsatte forandringsproces kan fortsætte 

med den ønskede læring og under hensyntagen til den lokale virkelighed. Perspektiverne 

er således meget forskellige. I det ene forandres en stationær tilstand til noget nyt, som 

igen vil være stationært. I det andet ses forandringer som noget, der sker i et dynamisk 

miljø, der hele tiden er under forandring.  

Eftersom vores afhandling ser på TDs liv ude i organiseringerne i SUF vil vores teoretiske 

fokus tage afsæt i Weicks forandringsunivers. 

Weick beskriver syv forskellige karakteristika, der adskiller meningsskabelse fra andre 

forklarende processer13. Meningsskabelse kan forstås som en proces, som formuleres i 

følgende citat fra 1995:  

”Når folk begynder at handle (enactment), genererer de håndgribelige resultater 

(ledetråde) i nogle sammengænge (socialt), og dette hjælper dem med at opdage 

(retrospektivt), hvad der sker (kontinuerligt), hvad der skal forklares (plausibelt), og hvad 

der bør gøres herefter (identitet).”14. 

Vi skaber således i nogen udstrækning selv vores muligheder og begrænsninger. Man 

skaber selv mening i meningsskabelsen og kan derfor arbejde rent praktisk med 

meningsskabelse, ikke som en eksakt videnskab, men med improvisation og brugen af de 

forhåndenværende midler.  

Weick ser strategi som efterrationaliseret held, idet vi det meste af tiden er ude af stand til 

helt at forstå, hvad vi er i gang med. Vi omskriver således vores fortid i den konstante 

stræben efter at skabe mening i begivenheder, der allerede har fundet sted. Formålet er 

efterfølgende at kunne fortælle om disse ting, som om de havde mening før de skete. 
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Enactment    

Med udgangspunkt i socialkonstruktivismen opfattes virkeligheden, som noget bestående 

af sociale konstruktioner, som vi mennesker selv skaber i de relationer, vi indgår i med 

hinanden. I det perspektiv findes der ikke en virkelighed ”derude”, som man kan betegne 

som real. Det betyder også, at ingen objektiv viden er mulig, da viden jo har sit udspring i 

en konstrueret virkelighed. Weick er optaget af at fremhæve handlingers betydning, og 

hvordan handlinger er med til at skabe mening gennem sproget13.  

Desuden lægger Weick vægt på interaktionen mellem mennesker i grupper som 

meningsskabende. Han adskiller sig fra socialkonstruktivisterne ved i mindre omfang at 

lægge vægt på, hvordan organisationer fortolker deres omgivelser. Weick ser anderledes 

på det og peger på, at organisationer er med til at skabe deres omgivelser. Den betydning 

omgivelserne har på en organisation, er altså ikke noget, der kommer udefra, men 

derimod fra organisationen selv. Gennem de handlinger, der foretages i organisationen, 

udvælges bestemte dele af omgivelserne, som er med til at skabe bestemte meninger og 

kort over, hvordan omverdenen ser ud. At skabe i handling (enactment) er ifølge Weick en 

mere aktiv proces end at fortolke13.  

 

Organisering og relationer 

Weick har beskrevet organisering som: ”Et fælles vedtaget grundprincip til at reducere 

flertydighed gennem meningsfulde gensidigt betingede handlinger” og ”at organisere sig er 

at samle pågående gensidige handlinger til meningsfulde sekvenser, der skaber 

meningsfulde resultater.”15  

Weick går fra et strukturelt perspektiv til et processuelt, når han taler om organisering frem 

for organisation. På den måde kan organisationer defineres som en gruppe af mennesker, 

der arbejder mod et fælles mål efter en forholdsvis stabil arbejdsdeling. De helt basale 

byggeklodser er de gensidigt betingede handlinger, som vi foretager os, og hvad der 

tematiseres i handlingerne. Og hvordan begge dele ændrer sig16. Organisering signalerer 

dynamik i kraft af at være et udsagnsord og ikke et navneord. Navneord signalerer 

stabilitet, og i denne sammenhæng handler det ikke blot om en lille sproglig detalje16. 

Weick implicerer med dette, at organisationer ikke er stabile størrelser, men konstant i 
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bevægelse. Og årsagen til bevægelsen er de mønstre af relationer, der eksisterer i 

organisationer15.  

I stedet for organisationsdiagrammer, der viser en stabil magtfordeling, skal der i stedet 

tegnes procestegninger. Og man skal derved synliggøre og lægge mærke til de relationer, 

som gør magten mulig, og hvordan, de der indgår i relationer med hinanden, bliver 

”fanget” af disse relationer. Weicks formulering: ”….den væsentligste pointe er ikke, at én 

person bestemmer; den væsentligste pointe er, at magten er gjort mulig gennem et 

mønster af alliancer, som eksisterer indenfor gruppen. Det er relationsmønstre og ikke det 

faktum, at en ”stor leder” sidder på toppen, som gør det muligt at samle magten ét sted”15. 

Alt er at betragte som relationsbestemte balanceøvelser, hvor gensidige relationer, 

forskellige hændelser og oplevelser, der finder sted i organisationen, er gensidigt 

afhængige. Det giver derfor ikke mening at ændre på enkeltvariable, men derimod at 

påvirke relationen imellem dem15. Eksempelvis ved deltagelse i diskussioner - jo mere 

man deltager i diskussioner, des mere vil man forstå. 

Organisatoriske processer er således cirkulære, gensidigt betingede og kan derfor ikke 

meningsfuldt illustreres som traditionelle kasseopdelte organisationsdiagrammer. 

Forestillingen om fælles mål og midler udfordres også. Når vi indgår i de gensidigt 

betingede relationer, sker der en tilpasning imellem os, og en kollektiv struktur med fælles 

normer og mål etableres. Det er ikke omvendt, altså at de fælles mål styrer os. Vi finder 

sammen om de fælles handlinger (midler), og kan have forskellige mål med at være 

tilknyttet organisationen. De fælles mål kommer først senere15.  

              Forskellige mål (1)                                   Fælles midler (2) 

 

             Forskellige midler (4)                            Fælles mål (3) 

Kollektive strukturer skabes af både individer og kollektiver. Organiseringsprocesserne 

skal således forstås som et mix af mange forskellige relationsmønstre og behov for 

individuelle mål og handlinger, som individerne i organisationen har og indgår i. 
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Organisationer – eller grupper i al almindelighed - er resultatet af en strukturering af 

handlinger og begivenheder. Og ikke den anden vej rundt. Sociale normer og strukturer 

styrer ikke folk. Folk producerer selv de sociale strukturer og normer, som de lader sig 

underlægge. Både fremadrettet og bagudrettet. Det, der lagres som mentale kort hos den 

enkelte, går gennem en selektionsproces som hos Darwin, men det skal ikke ses klassisk 

naturvidenskabeligt16. 

 

Organisering som naturlig selektion 

Ifølge Weick taler organisationer med sig selv og skaber deres egen virkelighed: 

”Organisationer skaber løbende forskellige former for mening af de input de får, og af dem 

selv. Disse handlinger løser nogle flertydigheder, ignorer nogle og skaber andre former for 

flertydighed. Organisationer finder igen og igen sig selv igen i forsøget på at stabilisere 

denne strøm af erfaringer, som flyder igennem den, og den strøm af handlinger, som 

styrer deres udvikling.”15 

Organisering kan således opfattes som en selektionsproces, der er et resultat af at tale 

med sig selv. At tale med sig selv er at handle for at finde ud af, hvad organisationen selv 

mener. Noget bliver sorteret fra som ”meningsløse hændelser”. I interaktionen med 

hinanden skabes mening gennem en serie af symbolske handlinger, som vi genkender og 

reagerer meningsfuldt på. På den måde skabes mening i fællesskab. Dette bruges af 

Weick til at illustrere, hvordan organisationer som et afgrænset kollektiv skaber mening 

ved at se på det, der udspiller sig i de gensidigt betingede handlinger i den organisatoriske 

kontekst, og den verden, der er udenfor vores kollektiv15. Weicks fokus er dog på den 

selektionsproces, der foregår indenfor organisationens egne rammer og betyder således 

ikke, at relationer og meningers overlevelse er påvirket af ydre faktorer som i Darwins 

tanker om arternes overlevelse. Selektionsprocessen sørger for at sortere i det flertydige 

hav af konstante ændringer, der er i relationerne inden for organisationen og i dens 

relationer til omgivelserne.  

 

 



Tillidsdagsordenen i Københavns Kommune – giver det mening? 

 

 15 

Processen, der sættes i gang er en forholden sig til ændringer i omgivelserne, hvor 

kategoriseringer skabes eller sættes i spil i organisationen, Processen forløber i faser: 

Skabelse i handling(enactment)                          Udvælgelse                          (Evt.) 

Lagring 

                                   

Enactment, at skabe i handling er altså handlinger, vi foretager, og som gør at vi får skabt 

mening og orden i den flertydighed, vi udsættes for af vores omgivelser. Denne proces er 

den eneste, hvor organisationen forholder sig til omverdenen, de to andre finder sted 

indenfor organisationen. Enactment er den proces, hvor vi taler, handler eller på anden 

måde reagerer og åbner organisationen for omgivelserne. Organisationen stopper op for 

at studere en bestemt ændring i omgivelserne som gør, at de fremtræder med andre sider, 

som organisationen bliver opmærksom på. Dette igangsætter en kædereaktion, der virker 

tilbage på organisationen. 

Næste proces er udvælgelse eller selektion, der er den mest komplekse af de tre. Den 

enkleste beskrivelse er, at organisationen sorterer og udvælger de handlingsskabende 

aktiviteter, som den finder mest egnede til at mindske flertydigheden. Bestemte mentale 

kort eller forestillinger om virkeligheden, som allerede er indlejret i organisationen, 

udvælges som mere hjælpsomme end andre. Men ikke sådan, at et bestemt mønster kan 

forudsiges. De mentale kort er kollektivt vedtagne kort, de fælles forestillinger, som er 

skabt af en større gruppe. Selektion, som sker løbende, bruges til at stabilisere verden, så 

den bliver mulig at handle i forhold til. 

Lagring er mere enkel. Denne proces handler om, hvordan de valgte mentale kort lagres. 

Det er de handlingsskabte omgivelser, de billeder af den meningsskabte omverden, som 

organisationen forholder sig til. Altså et output, et udtryk for, at vores omgivelser skabes 

indefra. ”Måden-vi-gør-tingene-på-her” er de mentale kort, der for tiden er valgt som dem, 

der bedst reducerer flertydighed for organisationen. 
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Løse koblinger og dekobling  

Den traditionelle strukturelle og funktionelle måde at anskue organisationer på er en 

opfattelse af tæt koblede enheder, som derved er udtalt og entydigt afhængige af 

hinanden. Den måde at anskue organisationer på levner ikke mulighed for at få øje på, 

hvordan delelementer af organisationer konstant er i bevægelse og i færd med at koble sig 

til og af hinanden. Weicks blik for organisering som en dualistisk proces, hvor der på én 

gang skabes nærhed gennem gensidigt betingede handlinger på samme tid, som vi er på 

væk fra hinanden, har hjulpet med at få øje for, at der hele tiden skabes mening, mens 

denne meningsskabelse ikke nødvendigvis hænger tæt sammen17.  

Der findes ikke en helt entydig definition på, hvad løst koblede systemer er. Men en af 

Weicks måder at beskrive det på er, når delsystemer i en organisation har visse ting til 

fælles, hvor disse ting har forskellig dominans i forhold til de respektive systemer15. Løse 

koblinger er til stede, når de organisatoriske elementer påvirkes af hinanden spontant og 

ikke kontinuerligt, tilfældigt og ikke konstant, svagt og indirekte og ikke direkte, og som 

værende en mulighed og ikke sker konsekvent18.  

Det paradoksale ved løst koblede systemer er deres evne til at få organisationen til at 

overleve, netop fordi de er løst koblede. Åbne organisationer kan betragtes som 

konstitueret af omverdenen, mens lukkede organisationer er upåvirkede af omgivelserne. 

Langt de fleste organisationer må betragtes som en hybrid og dermed være både åbne og 

lukkede på samme tid. I disse organisationer kan der eksistere mange forskellige mål, og 

der kan derfor handles på mange måder, hvorfor man kan betragte dem som løst koblede. 

Til dem hører blandt andet sygehuse og kommuner, sidstnævnte med mange forskellige 

forvaltninger, der hver især har deres mål. Løst koblede systemer har den fordel, at de kan 

håndtere det rationelt tekniske samtidig med det tilfældige og anarkistiske på en og 

samme tid, hvilket gør at opgaverne kan løses stabilt over tid, selv når der indtræffer 

forandringer17.  

Løst koblede systemer skal således opfattes som både løse og koblede på samme tid. 

Løst koblede systemer er grundlæggende dynamiske i deres natur om end de ikke er helt 

uregerlige. De løst koblede systemer skal ledes anderledes end tæt koblede systemer, når 

man skal forandre. De tæt koblede systemer kan forandres ved mål, procedurer, regler og 
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kontrol. De løst koblede systemer skal ifølge Weick ledes på andre måder18, og det kan 

ske ved:  

• At skabe forventninger om logik og mening. Kun ved forventningen om mening vil 

forandringen virke meningsfuld.  

• At styrke socialiseringsprocesserne, hvorved der kan skabes mening på tværs af de 

løse koblinger.  

• At sørge for differentieret deltagelse, som kan sikre de skæve og anderledes input 

til forandringer.  

• At påvirke de konstante variable, for at undgå fastfrysning i gamle vaner og måder 

at gøre tingene på.  

Når man taler om koblinger, kommer man ofte ind på begrebet dekobling. Dekobling kan 

forstås på mindst to måder. I systemer, hvor de enkelte delelementer har et højt særpræg 

og deres gensidige påvirkning er lav, kan man tale om, at de er dekoblede17. Det kan ses, 

når enheder løser meget forskelligartede opgaver, som ikke har betydning for de andre 

enheder o organisationen. I netværksteori taler man også om koblinger og dekoblinger. At 

koble sig sammen i det perspektiv er ment som noget positivt, hvor man sammen kan 

skabe merværdi og synergi. Men hvis disse koblinger ikke viser sig at være frugtbare og 

give bedre muligheder for at lykkes med opgaverne eller endda skabe konflikt, er det en 

mulighed at dekoble19. Det kan gøres ved at deaktivere aktører, afslutte organisatoriske 

fællesskaber eller ved at nedsætte frekvensen af interaktion mellem aktører eller 

enheder19. Dekobling ses her som en måde at undgå konflikt og kan være en måde at give 

momentum til problem- og opgaveløsning19. Omvendt kan dekobling give udfordringer 

med at gennemføre for eksempel forandringer, hvis der sker en udtalt grad af dekobling, 

så der enten bliver tale om status quo eller, at der sker andre forandringer end de 

tilsigtede.  

 

Oversættelsesteori 

Når en ny organisationsidé eller strategi, som for eksempel TD, præsenteres, rejser den 

ind i en kompleks kontekst med eksisterende formelle strukturer, procedurer og rutiner og 

usynlige kulturer, som formidles gennem fortællinger20. De forskellige kontekster er 
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befolket med mennesker, der har identiteter og kundskaber, og som arbejder efter allerede 

etablerede måder at udføre opgaverne på. Og her findes også mere eller mindre tydelige 

interessemodsætninger og konfliktmønstre. Der er derfor behov for en kontekstualisering 

af den nye idé eller strategi. For en oversættelse der transformerer det nye til en mere 

kontekst- eller enhedsspecifik udgave.  

Røvik beskriver en hierarkisk oversættelseskæde, som foregår vertikalt, som det også 

ses i pilotstudiet for KK4. Processen ses som stimulus-respons sekvenser og kan ses som 

en envejs nedadgående proces, som i KK benævnes som en kaskadeproces. Processen 

skal konkretisere hensigterne fra abstrakte utydelige idéer til konkret lokal oversættelse og 

tilpasning. Dette samtidig med at topledelsen vil sikre og kontrollere, at de lokale 

tilpasninger falder indenfor rammerne, og at de overordnede hensigter varetages. 

Det er imidlertid ikke så ofte, at sådanne processer foregår så lineært, som beskrevet 

ovenfor. Oftest vil der foregå en cirkulær vekselvirkning mellem de abstrakte idéer og den 

konkrete materialiserede praksis inden for organiseringerne over tid, således at 

processerne i stedet illustreres som et spiralforløb, som det også er beskrevet for KK4.  

Røvik taler i stedet om ”soppmodellen” (red.: direkte oversat til svampemodellen) ”..som 

sopp springer ut i skog og mark på høsten.”20. Her kan oversættelsen af en idé udløses 

samtidig flere steder på samme tid. Denne tanke har ifølge Røvik slægtskab med Weicks 

enactment og meningsskabelse i organisationer, hvor aktørerne systematisk ser og 

overser forskellige aspekter af omgivelserne20. Dette medfører at organiseringerne på eget 

initiativ agerer og konstituerer en lokal og konkret version af den generelle idé. 

”Traduttore traditore!” italiensk for ”Oversætter- du er en forræder 21 er et udtryk, som 

understreger vigtigheden af, at oversættere har gode kompetencer, der sikrer dem 

overlevelse i organisationen. Det bliver en stadig vigtigere ressource i organisationer at 

have dygtige formidlere, oversættere af idéer og ”bedste praksis”. Dyder som kundskab, 

mod, tålmodighed og styrke er vigtige. Kundskaber i relation til dekonteksualisering og 

rekontekstualisering handler om, at kunne tale sproget, kende kulturen og 

kompleksiteten i flere forskellige kontekster21. Mod kræves til den ovennævnte balancering 

af hensyn, tålmodighed og styrke skal sikre, at det nye medfører en implementering og 
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effekt for den pågældende organisering. Alle kompetencerne kommer også i spil i 

organiseringer, der yder modstand begrundet i interessekonflikter eller inkompatibilitet. 

 

Strategier og oversættelsesteori 

Strategi kan opfattes på mange måder. En del strategilitteratur har beskrevet strategiers 

effekter, og fundet at strategier ofte nedbrydes til mål, som ikke realiseres. I et 

oversættelsesteoretisk perspektiv er udgangspunktet, at flere strategier implementeres 

end, hvad man umiddelbart skulle tro. Det skyldes, at strategier ændres undervejs, at de 

forandrer sig. I dette lys skal strategier ikke nødvendigvis bare implementeres, som de er 

skrevet, men skal bearbejdes og oversættes. Dermed er det en oversættelse af en 

strategi, der indføres. På den samme måde kan emergerende strategier meget vel være 

oprindelige strategier, som blot er oversat, og derfor ikke være et udtryk for emergens, 

men derimod en translation21.  

Obed Madsen har brugt oversættelsesteori til at se nærmere på strategiers effekter med 

særligt fokus på, om der er noget, som er overset ved tidligere analyser af strategiers 

effekter. Hans formål har været at skabe en samlet forståelses- og analyseramme for, 

hvilke effekter strategier kan have, hvad det betyder for ledere, og hvorfor der opstår 

modstand mod strategier22. Obed Madsen er ikke kun interesseret i manglende effekter af 

strategier, men også de negative eller ødelæggende effekter af strategier. I vores 

undersøgelse vil vi blandt andet se efter, om vi kan finde oversættelser af TD, som kan 

være med til at give den liv og mening i hverdagen.  

 

Teoretisk udgangspunkt for oversættelsesteori 

Ved at anvende oversættelsesteori kan man få et andet ordforråd til rådighed i analyser af 

strategier, deres liv eller mangel på samme. Oversættelsesteori kan inddeles i fire skoler 

med hvert deres udgangspunkt: sprog, kultur, funktion og ideologi22. Sproget er en 

måde at anvende oversættelsesteori, hvor man lægger meget vægt på, at det oversatte 

ligger sprogligt så tæt på originalen, som muligt. Den kulturelle del af 

oversættelsesteorien har fokus på, at oversættelsen bliver så meningsfuld som muligt for 
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modtageren. Den tredje skole har øje for intentionen, altså er det vigtigt, hvilken funktion 

oversættelsen skal have. Den fjerde retning har loyalitet med tekstens ideologi, som det 

centrale element22. Denne sidste skole er meget optaget af oversætterens rolle og magt i 

oversættelsen. Tillid til oversætteren er meget vigtig, særligt hvis oversætteren er bindeled 

mellem to personer, organisationer eller verdener, der ikke som udgangspunkt forstår 

hinanden.  

 

Virus 

Virusteorien23 introduceres som en alternativ, pragmatisk institutionel teori til den 

optimistiske, rationelle managementtradition, hvor organisationsopskrifter ses som 

værktøjer til hurtig implementering og bedre resultater.  

Virus teorien skal bruges som en metafor, hvilket indebærer, ”å overføre et begrep fra én 

sammenheng til en annen der begrepet ikke opprinnelig hører hjemme.”23. Metoden 

bruges til at udvikle indsigter i hvordan organisationsidéer adopteres og virker. 

Fortolkningen skal ses i lyset af syv centrale kendetegn ved virus: 1) Form, indhold og 

oprindelse, 2) smitte, 3) immunitet, 4) inkubationstid, 5) virkning, hvor smitte slår ud i 

symptomer, 6) mutation og 7) inaktivering og reaktivering. 

Ved alle virusinfektioner er vi som udgangspunkt glade for den modstand, som vores 

immunsystem kan yde, for derved at eliminere eller begrænse påvirkningen af en 

virusinfektion. I et virusperspektiv er modstand mod nye strategier en del af 

organisationens immunforsvar, der har til formål at beskytte det eksisterende, så det ikke 

går til24.  

Med udgangspunkt i et virus perspektiv stilles andre muligheder for forståelser til rådighed 

og mulighed for forståelse for, hvordan en strategi kan påvirke en organisation, både 

positivt og negativt.  

Det interessante ved virusmetaforen er særligt det omvendte billede af modstand, som i en 

oversættelsesteoretisk ramme med immunitet er noget positivt. Vi har en forforståelse af, 

at der i en vis grad er modstand mod TD. I stedet for at anskue denne modstand som 

udelukkende noget negativt, vil vi anvende virusteori og gennem vores interviews og 
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analyse se på, om vi kan få øje på smitteveje, inkubationstid, virusmutation, virus i dvale, 

og særligt immunitet og grunde hertil i relation til TD i KK.   

 

Kolonisering  

Kolonisering er et tværfagligt begreb og kan bruges i flere betydninger, såsom at oprette 

kolonier, invadere, overtage eller fortrænge det oprindelige. Koloniseringsmetaforen er 

brugt af Obed Madsen til at beskrive indføring og gennemførelse af nye strategier, som 

kan minde om en koloniseringsproces22. Strategier har ikke blot effekt på mål, men også 

på identitet, magt og modstand mod strategien22. I det perspektiv kan man se indføring af 

en ny strategi som en overmagt, der vil kolonisere, ændre eller indtage med magt. I den 

forbindelse kan individer få eller komme til at påtage sig roller, som de egentlig ikke ønsker 

at indtage, hvorfor den enkeltes subjekt er truet22. Modstand mod en strategi kan også 

tage udgangspunkt i, at interesser er truede, generelt eller specifikt. Set i lyset af 

koloniseringsmetaforen, kan effekten af en ny strategi derfor have flere effekter22.  

De magtunderlegne kan være:  

1) Fysisk og kognitivt koloniserede. 

2) Fysisk, men ikke kognitivt koloniserede.  

3) Kognitivt, men ikke fysisk koloniserede.  

4) Udslettede.   

Kolonisering vil møde modstand og i det perspektiv ændres forståelse af strategi som 

forhandling og modstand mod forandring, til at blive en historie om kamp og overlevelse.  

I en organisatorisk kontekst kan ledere opfattes som oversættere og må jævnlig spørge 

sig selv: Hvad og hvordan skal og kan jeg oversætte, og hvor skal min loyalitet i 

oversættelsesprocessen ligge?  

I vores analyse vil vi se på TD i KK som en strategi, der er anvendt som kolonisering. Det 

vil udvide vores forståelse af, hvad man gør, hvis man ikke er enig i TD, ikke forstår den, 

synes den er ligegyldig eller, hvis man er mere loyal mod noget andet end TD.   
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Metode 

Undersøgelsestype og formål 

Vi vil anlægge et forstående (hermeneutisk) forskningsperspektiv med udgangspunkt i de 

udforskedes subjektive fortolkninger af TDs hensigter og dens liv i enhederne i den 

forløbne tid siden lanceringen. Analysen skal give en forståelse af den subjektive og 

kollektive reaktion på og beskrivelse af TD, og fokus vil være på det konkret oplevede hos 

informanterne25.   

Fortolkningsprocessen illustreres således25: 

Forforståelse 

Dialog 

Fortolkning 

Ny forståelsesramme 

Ny fortolkning 

 

Afhandlingen skal bidrage til at give ny indsigt og mulighed for at handle anderledes for 

dem, undersøgelsen omfatter og give andre, for eksempel beslutningstagere og ledere 

mulighed for nye fortolkninger og en dybere indsigt i aspekter vedrørende TD. Projektets 

formål er således at stille muligheder for nye indsigter på mange niveauer til rådighed frem 

for at være til egentlig instrumentel anvendelse25. 

 

Interview undersøgelser og etik 

Inspirationen til interviewundersøgelserne til besvarelse af spørgsmålene i projektets 

problemformulering er hentet i ”Interview. Det kvalitative forskningsinterview som 

håndværk.”26 

Interviewforskningen i denne afhandling skal ses som samtaler mellem interviewperson(er) 

og interviewer med det formål at producere viden om subjekternes opfattelser og 
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oplevelser vedrørende TD i KK. ”Interviewene er helt bogstaveligt interview, en udveksling 

af synspunkter mellem to (eller flere) personer, der taler sammen om et emne af fælles 

interesse.” (S. 20)26. Man samskaber således mening under interviewet, og som 

interviewere bliver vi medskabere af fortællingerne gennem spørgsmålene. Dette 

dobbeltaspekt, altså relationen, det personlige, mellemmenneskelige samspil mellem 

interviewer og interviewperson(er) og vidensproduktionen, den viden der qua interviewet 

konstrueres imellem parterne, er vi bevidste om.  

 

Uanset dette forbehold er vi også opmærksomme på, at der vil der være en asymmetri i 

interviewene på grund af vores forskellige positioner som henholdsvis informant (og i 

nogle tilfælde underordnet), og interviewer/forsker og i visse tilfælde leder27. 

Interviewpersonerne betragtes ikke som objekter i vores undersøgelse, men som 

personer, ”der handler og er aktivt engagerede i meningsskabelse.”(S. 19)26. Vi taler med 

dem, fordi vi gerne vil vide, hvordan de beskriver deres oplevelser og det, som ligger til 

grund for, at de handler, som de gør i relation til TD. 

Samtalerne foregår som semistrukturerede interviews og skal kortlægge respondenternes 

(livsverdens)oplevelser i et fænomenologisk perspektiv i relation til TD. Spørgsmålene kan 

generere svar, der beskriver informanternes adfærdsmæssige, følelsesmæssige, 

kognitive, oplevelsesmæssige og evaluerende reaktioner. Den efterfølgende analyse skal 

meningsfortolkes af os som forskningsinterviewere. Det er således op til os at vurdere 

oplevelser og handlinger, og vi kan her gå udover informanternes selvforståelse. 

Vi har planlagt et indledede fokusgruppeinterview med repræsentanter fra forskellige 

enheder i et af de fem lokalområder i SUFs regi. Deltagerne har viden om TD fra Område 

MED møder eller lokale MED møder. Dette for at afklare fra hvem, og hvor vi yderligere 

skal søge svar på problemformuleringen. 

Øvrige interviews er individuelle ud fra en spørgeguide (Bilag 1), men hvor vi vil gerne vil 

kunne udlede ny viden gennem interviewpersonernes individuelle refleksioner over 

bestemte temaer, nemlig TDs hensigter. Ved at interviewe semistruktureret kan den 

relative åbenhed i samtalen give os mulighed for at forfølge specifikke svar og historier i 

fortællingerne. 
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Interviewene vil blive lydoptaget for derfor efterfølgende at blive transskriberet og kodet. 

Herefter kan vi analysere vores kvalitative data. For at validere udtalelser og leve op til 

vores etiske standard som vi beskriver nedenfor, er alle interviews tilsendt informanterne til 

gennemsyn efter de er blevet transskriberet. Informanterne har haft ret til at gøre 

indsigelse, dels overfor om de mener at være citeret korrekt, og dels om der er dele af 

indholdet i deres interview, som de ikke ønsker med i afhandlingen eller i bilag til denne. 

Det har betydet, at der er enkelte passager i ét interview, som vi af den grund har udeladt 

af kildematerialet. Det fremgår af bilagene, hvor dette er forekommet.  

 

Narrativ tilgang 

Vi anvender den narrative tilgang i interviewene baseret på Michala Schnoors ”Narrativ 

Organisationsudvikling – At forme fælles mening og handling”, hvor hun skriver: ”…vi som 

mennesker er meningsskabende væsener, der til stadighed arbejder med at skabe mening 

i vores oplevelser…” og ”…at vi som mennesker ikke bare fortæller historier om vores liv, 

men at vi lever vores liv gennem fortællinger.”28. Livsverdens interviews går ud på at få 

”tykke”, fyldige beskrivelser af det oplevede. Nuancerede og righoldige fortællinger giver 

plads til detaljerede og modsatrettede synspunkter og beskrivelser af livet i organisationen: 

”Det er en central narrativ pointe, at jo mere indholdsrigt organisationsmedlemmer kan 

fortælle om livet i organisationen, jo flere forståelser stilles til rådighed.”28. På denne måde 

bliver det muligt for os at få god dybde i den efterfølgende analyse. 

 

At studere sin egen organisation 

Refleksionerne i dette afsnit har udspring i ”Doing research in your own organization”29. 

Den ene af os er, udover at være masterstuderende i relation til casen, også ansat som 

forstander i den ene af de deltagende enheder. Dette medfører en rolledualitet som både 

forsker og som leder i en del af den udforskede organisation. Dette kræver særlig 

opmærksomhed og bevidsthed i relation til forforståelser, til hvilke data, vi har mulighed for 

at genere og hvilke vi ikke vil kunne få adgang til. Og sidst men ikke mindst de mange 

magtrelationer, vi skal have blik for og reflektere over.  
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Efter en del overvejelser og diskussioner har vi valgt, at den af os, som er forstander i en 

af de undersøgte enheder, vil være den primære interviewer, men den anden, som 

kommer udefra vil være observatør med ret og pligt til at stille opfølgende spørgsmål. 

Dette valg er først og fremmest begrundet med, at man insider i en af de deltagende 

enheder har indsigt og viden, som kan være vigtig at have i en interview situation.  

Som insider i en af de deltagende enheder udspringer Gittes forforståelse af kendskabet 

til egen enhed og til lokalområdets dynamikker. Det er både ”tacit knowledge” og explicit 

levet og personlig erfaring29.  Fordelen er kendskabet til både de formelle og uformelle 

strukturer og kulturer. Det betyder, at der kan spørges ind i interviewene med et kendskab 

til sprogbrug og hverdagsliv og giver mulighed for at følge præcist op for derved opnå 

righoldigere data. Dermed ikke sagt, at der sikkert kendes til alle detaljer fra den vante 

kontekst. Der kan ligeledes være barrierer i interviews, hvor en anden enheds informant 

ikke er parat til at fortælle om detaljer fra vedkommendes del af området, netop fordi Gitte 

er en del af den samlede organisation.  

Det, at den anden af os deltager som outsider kan have fordele i sådanne situationer, og 

det er grunden til, at vi har valgt at være til stede begge to ved alle interviewene. På denne 

måde sikres en helt særlig mulighed for både at bygge på nærhed og samtidig holde 

distance. I hele projektets forløb skal vi begge holde os dette for øje. En second persons 

blik kan validere first persons opfattelser og tolkninger af de fund, som vi behandler i 

analyseprocessen29. 

Vi opererer ikke med begrebet dataindsamling, men med datagenerering, idet det foregår i 

et samspil, som ovenfor beskrevet i afsnittet om interviewovervejelserne. Vores 

undersøgelse kan dog ikke beskrives som aktionsforskning, idet den ikke er ”en cyklisk 

proces, der bevidst og målrettet vurderer en situation, der fordrer forandring, planlægger 

handlen, handler og evaluerer for at planlægge ny handlen og så videre.”29. Den foregår 

heller ikke med insidere i organisationen som aktører i forandrende handlinger. Således 

er projektet et etnografisk case studie og at betragte som en klassisk masterafhandling, 

hvor der i et samspil genereres viden om, hvordan TD er rejst ind i organisatoriske felter 

og enheder, og hvordan den opleves og leves. En situation, hvor der organisatorisk ikke er 

hensigt om bevidst forandring. Der er dog for os som masterstuderende en forventning om 
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forandring i relation til vores personlige og ledelsesmæssige udviklingsprojekt i MPG 

uddannelsesforløbet. I det lys bliver vi ”reflective practitioners” som forskere29. 

I den organisatoriske rolle som leder i en offentlig kontekst optræder Gitte naturligvis som 

forandringsagent i relation til TD. Og har derigennem to roller, dels som ”politisk 

entreprenør”, som ”performer”, der er aktiv i forandringsprocessen ved at skabe deltagelse 

i og at forfølge forandringsdagsordenen rationelt og logisk. Og dels som ”back stage 

aktør”, der medfører ageren i retning af at berettige og sikre opbakning til og vedligehold af 

støtte til TD og reduktion af modstand mod denne. I denne rolle interveneres der i den 

politiske og kulturelle dagsorden gennem indflydelse, forhandling og modarbejdelse af 

opposition29. 

Som forskere i masterprojektet er det alene vores ambition at tegne et billede af TDs 

nuværende status i de ansattes optik, her to år efter lanceringen til brug for: First person, 

os som forskere og studerende i relation til masterafhandlingen og for Gitte som leder til 

fremadrettet ageren i relation til TD. Dette sammen med second persons; ansatte 

enheden og i lederkollektivet i lokalområdet. Arbejdet kan også anvendes af third 

persons, den omliggende organisatoriske og politiske kontekst og af andre interesserede i 

for eksempel forskningsmiljøer.  

Vigtigheden af at agere etisk forsvarligt og korrekt i alle relationer, der berøres af projektet 

er essentiel for os begge, men helt indlysende for Gitte, som er leder i en af de undersøgte 

enheder, for hvem det kan gælde organisatorisk overlevelse. Det kræver et selvkritisk 

perspektiv, en kreativitet og mod og vilje til at løbe en risiko. 

 

Vores forforståelse 

Vi finder som tidligere nævnt hensigterne med TD tiltalende og sympatiske, men har 

samtidig en fornemmelse af en paradoksal afstandstagen og mangel på interesse for 

tiltaget blandt de ansatte. Derfor mener vi, at der mangler viden om den specifikke 

subjektive oplevelse af TDs ledelsesstrategiske udtryk og dens hensigter. Købehavns 

Kommune har en rolle som hovedstad og den selvforståelse, det medfører i relation til at 

gå forrest og være rollemodel. Og vi har en forestilling om, at dette vil kunne virke 

ansporende på medarbejdernes gejst og motivation. TD i KK har gentagne gange været 
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forsidestof i landsdækkende aviser og bliver også i andre medier henvist til som værende 

succesfuld, idet flere Københavnertiltag bliver fremhævet til efterlevelse i andre 

kommuner. Eksempler herpå er blandt andet en artikel fra 20. juni 2013 i Politikken ”Drop 

detailstyring og overkontrol – og stol i stedet på medarbejderne” af sundheds- og 

omsorgsborgmester Ninna Thomsen, FOA formand Dennis Kristensen, ph.d. og lektor ved 

institut for ledelse på CBS Niels Thyge Thygesen30, ligesom der i dette efterår har været 

flere indslag i TV om ”aktivitets-klippekortet”.  Men i organisationen har Gitte efter sin 

ansættelse den 1. april 2014 som forstander i et Københavnsk plejecenter ikke oplevet, at 

der tales synderligt meget om TD, hverken i egen enhed eller i ledelsesfællesskabet. 

Vi forventer derfor svar som: ”Vi havde store forventninger, som ikke er fulgt op af 

handling”, ”ordene og hensigterne er gode nok, men man skal gøre, som man siger, ellers 

giver det ikke mening”, ”ingen banebrydende ændringer, andet end at der er skabt 

forventning om tillid, mens der styres på gammel bureaukratisk vis”. Vores forventninger er 

næret af udtalelser som ligner disse, som Gitte har hørt i løbet af den relativt kortvarige 

ansættelse i KK gennem det seneste halvandet år. 

 

Kvalitetskriterier 

Under hensyntagen til at vi ønsker at foretage en forstående undersøgelse, har vi gjort os 

overvejelser om, hvordan projektets akademiske kvalitet sikres. Med inspiration fra Launsø 

et al25: 

Reliabilitet: Vil vores resultater være pålidelige og kan andre måle/undersøge det samme 

og nå til samme resultat?  

Validitet: Gyldigheden. Måler og undersøger vi som forskere, det som vi siger, at vi vil 

undersøge? Dette sikres ved, at vi er sikre på at besvare det, vi spørger om i 

problemformuleringen. 

Gyldighedskriteriet: Omhandler også validitet, men det får en udvidet betydning, idet de 

udforskedes vurdering af den beskrivende fortolkning må medtages, herunder i 

Spejlkriteriet, hvor det er den udforskedes perspektiv og kontekst, der er i fokus. Den 

udforskede skal kunne genkende sig selv i forskerens beskrivende fortolkning. 

Helhedskriteriet: Medfører at den refleksive fortolkning medinddrager de sociale og 
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institutionelle sammenhænge. Der kan være uenighed om dette bliver/er opfyldt fra 

forskellig side, for eksempel kan de udforskede protestere, hvis de ikke er enige i 

fortolkningerne. Vurderingen kan dog ikke overlades til de udforskede alene, idet 

fortolkningen kan indeholde indsigter, der går udover den enkelte udforskedes forståelse. 

Værdien skal vurderes i et samfundsmæssigt betydningsfelt, der består af ligestillede 

bedømmere fra både praktiker- og forskerside. Interessen for de komplekse 

sammenhænge i det organisatoriske liv, her i relation til TD, medfører at resultaterne skal 

ses i en kommunikativ rationalitet, hvor de er genstand for argumentation og diskussion. 

Overførbarhed: Er en vurdering af om resultater opnået/fundet i én kontekst kan 

overføres til beslægtede kontekster. Det afgørende er i hvilket omfang konteksterne er 

sammenlignelige.  

 

Plan for interviews og udvælgelse af informanter 

Vi har i alt foretaget 6 interviews med deltagelse af i alt 8 informanter: Et indledende 

fokusgruppeinterview, hvis formål var at få en bred førstehåndsforståelse af oplevelserne 

med TD i et enkelt lokalområde. Formålet med dette var at afdække, hvor bredt vi skulle 

ud i den samlede organisation. Og herefter 5 individuelle interviews med ledere og 

medarbejdere fra tre af de fem lokalområder i SUF. Alle informanterne er ansat i udfører-

enheder, altså med direkte kontakt med borgerne i KK lige på nær én. 

Informanterne er anonymiserede og benævnes med bogstaver. Informant A, B, C, D og E 

er medarbejdere med forskellige faglige baggrunde og roller i enhederne; mellemledere, 

tillidsrepræsentanter og menige medarbejdere, men er alle MED medlemmer i deres 

respektive enheder. De er alle fra det samme lokalområde.  

Fokusgruppeinterviewet med tre deltagere fra to enheder viste tydelig overensstemmelse i 

opfattelserne i tråd med vores forforståelse, og vi besluttede derfor at interviewe bredere i 

dette lokalområde. Med yderligere to stort set samstemmende informanter herfra ønskede 

vi derefter at undersøge bredere både geografisk og i hierarkiet, og fik tilladelse af 

lokalområdechefen. Baggrunden for beslutningen om at udvide det geografiske område 

var, at Gitte kort efter det tredje interview deltog i en fælles SUF MED dag, hvor tydeligt 

begejstrede, motiverede og stolte medarbejderrepræsentanter fra andre lokalområder hver 
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præsenterede nye medarbejderdrevne tiltag. Ved alle workshops sad der ligeledes tydeligt 

stolte ledere og HR repræsentanter fra det centrale niveau og kommenterede, hvor gode 

resultater der var kommet ud af TD.  

Vi blev derfor enige om at tale med enhedsledere (F og G) fra to andre lokalområder for at 

undersøge, hvilke forskelle i opfattelsen hos medarbejderne, der muligvis kunne udledes 

herfra. Vi valgte at gå et lag op i hierarkiet idet vi så, at medarbejderne i den primært 

undersøgte enhed og lokalområde havde svært ved at forbinde deres oplevelser af de 

forskellige hensigter i TD med deres oplevede hverdag. Vi ville i lederinterviewene spørge 

til ledernes egne individuelle opfattelser og til deres opfattelse af medarbejdernes 

anknytning.  

Efter yderligere drøftelser af, om vi med disse interviews fik nødvendig viden til 

besvarelsen af problemformuleringen, blev vi enige om at gå endnu et hierarkisk trin op og 

interviewe en lokalområdechef for at kunne følge oversættelse og meningsskabelse i 

relation til TD i henhold til pilotprojektets påstand4 om, at der er brud på ”tillidskæden” i 

mellem disse to ledelses lag – mellem forvaltning og lokale ledere - i organisationen. 

Informant H er lokalområdechef med erfaring og oplevelser fra to lokalområder i SUF.  

Af ovenstående fremgår det at, vi ikke har haft en færdig proces planlagt for, hvordan 

empiri skulle generes til besvarelse af vores problemformulering. Men at vi undervejs i 

processen sammen har truffet beslutninger om de næste trin for at kunne beskrive TDs liv 

ind i organiseringerne.  

 

Analyse 

Fokusgruppeinterview med informant A, B og C 

Vi havde inviteret 6 personer fra forskellige enheder, forskellige faggrupper og lag i 

enhederne i det primært undersøgte lokalområde. Både mellemledere og personale på 

gulvet, udvalgt med baggrund i deres MED medlemskab og dermed forventningen om 

deres kendskab til hensigterne bag TD. På grund af sidste-øjebliks-afbud deltog kun tre 

personer i fokusgruppeinterviewet. Der er mange måder at gribe analyse af kvalitative 
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interviews an som beskrevet af Kvale og Brinckmann26. Vi har valgt at anvende en 

metode, hvor vi søger at kondensere meninger fra vores interviews som den indledende 

måde at kategorisere indholdet af interviews på. Kodning har derfor både været 

begrebsstyret og datastyret26. Den fælles gennemgang har dels givet anledning til gode 

diskussioner og har samtidig sikret, at vi sammen har skabt en fælles forståelse af 

indholdet fra alle interviews. Dette var udgangspunkt for analysen, hvor den egentlige 

fortolkning af de kvalitative data foretages.  

Ved gennemgang af fokusgruppeinterviewet blev fem forskellige meningsenheder 

identificeret: afbureaukratisering, konkurrerende styringsmodeller, innovation, 

effektivisering samt livet for TD.  

Den første meningsenhed, afbureaukratisering, var præget af håb for, hvad den nye 

strategi kunne byde på og ønsker til fremtiden. De interviewede personer var enige om, at 

hensigterne med TD er gode, rigtige og noget som de alle principielt kan tilslutte sig. Der 

var udtalelser, som pegede på, at TD ikke blot skulle skabe noget nyt, men at en del af 

processen kunne også være at rulle noget af kontrollen tilbage til tidligere måder at 

arbejde på: ”Der var nogen ting, der var blevet rigtig firkantede efterhånden, og så tænkte 

vi sådan "back to normal". Men i de gode hensigter og håbet var der også noget uforløst i 

forhold til den nye strategi, som TD er. Som en af de interviewede udtrykte det: ”… at der 

ville komme lidt mere selvstyring i det enkelte lokale sted.  At man kunne arbejde sådan en 

lille smule mere rummeligt og alsidigt. Det var sådan lidt den idé jeg havde med TD. At 

man ikke mere var så topstyret, men at man kunne styre lidt mere fra bunden af. Det var 

det, jeg troede det var.”  

 

Disse og andre udsagn var med til at danne den anden meningsenhed, konkurrerende 

styringsmodeller, hvor det tydeligt fremgik, at TD og dens hensigter sås som værende i 

konkurrence med andre måder at styre på. Og det blev fremført, at en af grundene til at 

TD ikke har fået mere rodfæste i de interviewedes enheder, var deres opfattelse af, at 

andre styringsredskaber og -strategier konkurrerer om pladsen. Fra forvaltningens side er 

der blandt andet indført et Indsatskatalog, der sætter rammen for fagligheden. Og med det 

er der indført specifikke krav om uddannelse til at løse specifikke opgaver, hvilket har givet 

udfordringer: ”Det er svært at sidde og snakke Tillidsdagsorden og samtidig sidde og tage 
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nogen kompetencer fra nogen medarbejdere, der har udført nogen opgaver i 25 år. Og 

sige, at jeg har fuld tillid til dig, men denne her opgave må du ikke udføre mere. Den var 

lidt, det var lidt... det er jo at stå i et paradoks. Noget der ikke helt hænger sammen. Og 

der er det jo min opgave som leder at nå målet....” 

Et andet citat understøtter oplevelsen af at stå i et paradoks mellem forskellige måder at 

skulle lede på, som ikke opleves at understøtte hinanden: ”….sideordnet skulle køre med 

TD, men som ikke helt hænger sammen med at jeg har enormt meget tillid til dig og dine 

kompetencer, men du må bare ikke udføre denne her opgave fordi det står der et andet 

sted, at det må du bare ikke.”  

 

Den tredje meningsenhed er en, som vi kalder innovation, hvor de interviewede udtrykte 

deres oplevelser af TD som en måde at tænke nyt på. Nye måder at gøre tingene på og 

nye måder at tænke på. Denne meningsenhed var ikke så dominerende, men alligevel 

trådte det tydeligt frem, at det var noget som de interviewede var meget optagede af: ”… 

da de bad om brainstorming på hvilke arbejdsgange, der var tunge og føltes dumme at 

gøre. At der var noget af det der, og der er noget, der er blevet nemmere igen, ikke?”  

Nytænkning og måder at gøre tingene smartere til glæde for både borgere og 

medarbejdere var noget, som de interviewede kunne se gav mening for dem. Samtidig 

med at der var en forståelse af, at det på en og samme tid var en ny måde at lede og 

arbejde på, var der oplevelse af, at det var en proces, som kunne tage noget tid, og sidst 

men ikke mindst, at det at indføre tillid som en grundpille i måden at arbejde på, er et 

fælles ansvar: ”…det er jo egentlig et paradigmeskifte ikke? Så det er jo også et eller 

andet med at have en tålmodighed på måske, at det ikke sker så hurtigt, som jeg også 

personligt kunne ønske mig, at det skete. Og den ligger jo, tænker jeg, rigtig meget hos 

alle parter.” 

 

Den fjerde meningsenhed, som vi identificerede, har vi kaldt effektivisering. Den træder 

ikke tydeligt frem i fokusgruppeinterviewet, men den er en vigtig del af vores forforståelse, 

idet TD er udsprunget af et behov for at ”få mere for mindre”. Det er ikke en fremtrædende 

del af interviewet, og ikke mange steder bliver effektivisering eller ord, der leder hen mod 

dette nævnt. Det blev dog nævnt, eksemplificeret ved dette udsagn: ”…ja det var vel også 
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en effektivisering tænker jeg. Der var jo ikke ekstra midler med. Se hvor man kunne gøre 

nogen ting smartere.” 

 

Den femte og sidste meningsenhed omhandlede livet for TD, som fyldte rigtig meget 

igennem hele interviewet. Det kan hænge sammen med, at de interviewede havde store 

forventninger til den nye måde at lede på, som ikke var blevet indfriet. Spurgt om hvordan 

TD fylder i hverdagen lige her og nu fremkom udtalelser som gik fra: ”… hvad sker der 

ellers med den Tillidsdagsorden? Er det noget, man snakker om nogensteder? Lever den i 

ledergruppen? Er det noget I har oppe og vende ind imellem? Det er ikke noget, vi snakker 

så meget om i medarbejdergruppen.” En anden af de interviewede var en smule mere 

radikal i sin opfattelse af, hvordan TD har det i dag: ”Så den er død, og den kræver ikke 

kun genoplivning. Den  kræver en total ny proces. Og en ny facilitator omkring den, som 

jeg ser det.” 

 

Hos alle tre interviewpersoner er der således stor tilslutning til idegrundlaget bag TD. De er 

generelt meget positivt stemt for de principper, som den bygger på. Noget som går igen 

gennem hele interviewet er håbet om mere tillid, men også en frustration over, at TD ikke 

er slået mere igennem på det plan, de interviewede befinder sig på. På trods af en positiv 

holdning til denne nye måde at lede på og en oplevelse af, at TD er et fælles ansvar og 

anliggende, så er fraværet af tillid i måden, de oplever sig mødt og ledet på slående. I 

deres optik er det de konkurrerende styringsstrategier, som udspringer af NPM, som 

dominerer og vinder over TD, eksemplificeret ved dette udsagn: ”Det er ord. Bag ord skal 

der være handling. og det er ikke det, der sker. Der sker faktisk, som jeg oplever det, det 

modsatte af det, der står skrevet. Der er ikke nogen afbureaukratisering, det er der ikke.” 

Medarbejdere knytter an til idéen bag den nye strategi, men samtidig oplever de, at 

hensigterne bag den nye strategi ikke føres ud i livet, der hvor de arbejder. De udtrykker, 

at man tværtimod fortsætter med at kontrollere og gennemføre foranstaltninger, der 

medfører stramme rammer for arbejdet tæt på borgerne. Og som de oplever taler direkte 

imod hensigterne med TD. De tre informanter oplever ikke at have fået frihed til at handle 

selvstændigt, altså at selv kunne handle i forhold til opgavernes ”hvordan”, som beskrevet 

af Bungay9;10, indenfor deres faglige arbejdsområde i samarbejdet med borgerne. 
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At det økonomiske aspekt ikke fyldte mere i interviewpersonernes hverdag var 

overraskende. Vores forforståelse var, at stram økonomi ville fylde noget mere. 

Besparelser i den offentlige sektor har været et vilkår længe og er yderligere accentueret 

efter den finansielle krise. Så vi havde en forventning om, at denne del af TD, 

effektiviserings sigtet, ville have fået større plads i hverdagen hos vores interview 

personer.  

Set i et oversættelsesteoretisk perspektiv med anvendelse af virus metaforen24 havde vi 

en forventning om, at New Public Management med styring, kontrol og rammer kunne 

have gjort vores interviewpersoner immune overfor nye tiltag og forandringer. Men de 

virkede faktisk som om, de gerne ville ”inficeres” med tankerne bag TD. Men oplevelsen 

var, at der ikke er talt nok om TD i de enheder, vores interviewpersoner fra fokusgruppen 

hører til. 

Vi kunne ikke få øje på immunitet i vores fokusgruppeinterview. Så ud fra det perspektiv 

tolker vi, at ”infektionen” ikke har bredt sig og er blevet til en epidemi. Enten er 

inkubationstiden meget lang. Ellers er virus for lav-virulent til at kunne inficere nok individer 

til at infektionen kan brede sig. Vi tolker det derhen, at manglende oversættelse eller 

smitte kan gøre sig gældende i relation til denne lille gruppe medarbejdere.  

 

Mening skabes hele tiden, men det er ikke altid, at der skabes den mening, som er mest 

hensigtsmæssig for organisationen. Weicks enactment er den proces, hvor der tales, 

handles eller på anden måde reageres og hvor organisationen åbner sig for omgivelserne. 

Særligt citatet fra interviewet: ” Men det er jo ord. Det er ord. Bag ord skal der være 

handling. Og det er ikke det, der sker. Der sker faktisk, som jeg oplever det, det modsatte 

af det, der står skrevet. Der er ikke nogen afbureaukratisering, det er der ikke….”,  viser 

os, at der i deres organiseringer ikke er handlet, således at medarbejderne bringes til at 

sortere og udvælge handlingsskabende aktiviteter, som herefter kan lagres.  

Når der ikke handles i overensstemmelse med det, der siges og tales om, kan følgen 

være, at der dannes andre og alternative meninger. Disse dannes ud fra de ledetråde, der 

er til rådighed. Og når de ledetråde, som medarbejderne kan få øje på, er fortsat og endda 

mere kontrol, vil den mening, der dannes gå i retning af en opfattelse af mindre tillid, og 

fravær af reaktion og handlen bliver konsekvensen. 
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En anden konsekvens af den manglende måde at forholde sig til TD er beskrevet af en af 

interview deltagerne: ”Og der er det jo min opgave som leder at nå målet.., målet på begge 

veje og mit mål var egentlig at skabe tillid til mig som leder og tilliden til min arbejdsplads 

og ikke så meget til TD.” Vi ser dette udsagn, som et udryk for dekobling i en proces, som 

foregår i et løst koblet system, hvor de involverede personer gør, hvad de kan for at skabe 

mening for dem selv og deres kolleger. Og i forlængelse heraf kobler de sig tilsyneladende 

fra den overordnede strategi.  

 

Fund og erkendelser fra fokusgruppeinterviewet kan her kort opsummeres. Vi ser tydelige 

tegn på, at interview personerne er meget positivt stemt overfor den nye strategi. Men at 

den ikke har vundet fodfæste i den grad, de interviewede personer faktisk ønsker sig det. 

Og det har ført til skabelse af alternative meninger og dekobling. Vi antager på dette 

tidspunkt, at denne oplevelse hos informanterne skyldes manglende oversættelse. Det er 

vores opfattelse, at de ganske enkelt ikke er blevet smittet i tilstrækkelig grad af virus til, at 

de er blevet inficerede.  

 

For at skabe retning for den videre undersøgelse og en mere dybdegående afdækning af 

problemstillingen har vi set på de temaer, som fokusgruppeinterviewet kunne angive som 

mulige veje at komme problemstillingen nærmere. Vi fik grundlæggende bekræftet 

antagelsen om, at TD ikke er rodfæstet i dette lokalområde med effekt på hverdagen for 

medarbejderne. Udtalelser som gik lige fra: ”… der var håb forude, da den blev lanceret, 

ikke? Nu er den lidt, lidt vissen, trænger til et genoplivningsforløb…” til: ”… jeg har mest 

lyst til at sige, at for mig virker den død ….”, optrådte i fokusgruppeinterviewet. Der 

fremkom flere idéer til, hvorfor TD ikke virker efter hensigten. Men også en ledetråd til, at 

andre forvaltninger i KK har fået indført mere frisættende ledelse og tillid: ”… 

fritidsforvaltingen, der har man kørt den frisættende ikke?...”, ”… når jeg hører hvad de på 

kultur og fritidsforvaltningen har gjort, så tænker jeg - YES, sådan skal det se ud … ”. I 

henhold til pilotrapporten om TD fra 20124 fremgår det dog, at Kultur- og 

fritidsforvaltningen igennem længere tid har arbejdet med tillid og var derfor ikke med i en 

interviewrunde som led i pilotrapporten. Med andre ord er det kendt, at denne forvaltning 

ledes anderledes, og det var udenfor vores afgrænsede emneområde at undersøge denne 

forvaltnings område. Et medarbejderperspektiv var, at rammerne i nogen grad allerede er 
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til stede, men at enten personalet eller deres nærmeste ledere ikke har nok fokus på at 

udnytte de nye rammer, eksemplificeret ved dette citat: ”… vi lokalt har et ansvar for at den 

lever og at medarbejdersporet ikke er slut...”. Ligesom sætninger som ”..egentlig et 

paradigmeskifte ikke?”. Og ”… Så det er jo også et eller andet med at have en 

tålmodighed på måske at det ikke sker så hurtigt...”. Der var enighed blandt deltagerne i 

fokusgruppeinterviewet om, at samtidig med TD blev introduceret, blev andre 

konkurrerende og modsatrettede styringsværktøjer sat i spil og presset igennem, og det 

oplevedes som på bekostning af tilliden til medarbejderne. ”… i forhold til at den kom, TD, 

så rykkede man også et indsatskatolog ind, som egentlig skærmer en masse mennesker 

fra at udføre nogle opgaver, som egentlig sideordnet skulle køre med TD...”  

Vi fik desværre ikke den bredde i fokusgruppeinterviewet som vi ønskede på grund af 

afbud. Men på trods af det, var der var mange vinkler på, hvad der ikke fungerer, og 

hvordan mening skabes i en hverdag, hvor der er en oplevelse af flere konkurrerende og 

modstridende styringsparadigmer. Af den grund valgte vi at gennemføre yderligere to 

individuelle interviews i to andre enheder i samme lokalområde for at skabe vished for at 

fundene i fokusgruppeinterviewet er dækkende.  

 

Analyse af individuelt interview med informant D  

Tillidsbegrebet er det første der spørges ind til og for informant D er tillid grundlæggende i 

relationen mellem mennesker: ”..tillid er jo en fundamental ting, der skal være i orden for, 

at man kan have et ordentligt tilhørsforhold til hinanden.” I denne situation handler det om 

relationerne mellem ledelse og medarbejdere og mellem medarbejdere og medarbejdere. 

Tilliden mærker informant D i måden hendes leder agerer som leder på. Hun taler i 

forbindelse med begrebet tillid ikke om tillidsrelationen til borgerne.  

Spurgt til TD i relation til borgene svarer informant D: ”….vi har ikke arbejdet med TD på 

den måde, fordi jeg synes egentlig, at TD har hersket hos os her længe, før det kom til. 

Jeg synes, der har været meget frirum til at koncentrere sig om borgerne.” Der er således 

arbejdet meget med relationen til borgerne, men ikke specifikt i forbindelse med TD: ”.. vi 

har haft rigtig meget dialog og diskussion om, hvad der er brug for af tid og kontakt..” og: 

”Ja, tid og rum, og også rummelighed, vil jeg sige, til at gribe tingene an på forskellig vis. 



Tillidsdagsordenen i Københavns Kommune – giver det mening? 

 

 36 

Til at udvikle en undervisning for eksempel.. Og til at være i dialog med borgeren om de 

behov, som de udtrykker.” Disse udsagn understøtter oplevelsen af at have ”levet” TD før 

den blev italesat. 

Informant D fortsætter sin fortælling om sin leders arbejdsform, hvor denne giver plads til 

at reflektere over kommunikationen med borgerne. Men hun understreger, at det ikke er 

TD, der har drevet forandringerne: ”Nej, ikke stor forandring, nej. Måske er der sket lidt, 

men måske på det organisatoriske plan.” 

I informant D´s enhed valgte MED udvalget at sætte fokus på intern kommunikation som 

følge af TD. Resten af enheden følger de beslutninger, der er taget i MED, men informant 

D er usikker på, hvor indarbejdet beslutninger i relation til TD er: ”..det er det, som MED 

beslutter, det er det vi gør. Men hvor integreret det er i deres baghoved, det ved jeg ikke. 

Jeg har spurgt en af mine kollegaer, som godt nok er ny hos os og kom til efter TD kom på 

banen, om hun nogensinde havde hørt om TD. Og, nej, hun havde aldrig hørt begrebet.” 

Det er således ikke rigtigt lykkedes, at få TD som begreb ind under huden, men informant 

D´s oplevelse er, at sådan noget tager tid: ”..men det er jo også en lang proces, altså, det 

er jo ikke noget man implementerer i løbet af no time. Sådan er det jo ikke. Det tager tid at 

ændre på vaner, ikke?.. Men vi er ikke nået til en fase, hvor vi ligesom kigger på det igen 

og siger nu prøver vi at se, hvad er det der gør, at det ikke fungerer, når det ikke 

fungerer…Så jeg vil sige, det er ikke sådan at vi kontinuerligt arbejder med TD på den 

måde.” 

Det er også hendes oplevelse, at sideløbende konkurrerende styringsstrategier flytter 

fokus fra TD: ”… det er ikke sådan at TD bliver nævnt i tide og utide hos os. Det er jo et 

begreb som ligesom bliver bragt på banen ligesom alt mulig andet, der kommer fra 

Forvaltningens side af større ting og sager, ikke? Nu er det spor 4, Ældrepolitikken, ikke, 

som er på banen og så arbejder man lige på noget omkring det, og så er der noget andet, 

der kommer på banen og så forsvinder de der ting lidt i baggrunden.” 

Og hun fortsætter med at sige, at på en innovativ og kreativ arbejdsplads som hendes kan 

TD godt være lidt i vejen og kræve et tidsforbrug, der kunne have været brugt bedre. ”Det 

sjove er jo, at den arbejdsplads jeg er på, den er jo ikke kedelig i forhold til, når vi snakker 

udvikling og refleksion over, det vi gør og nye tanker og sådan noget. Der foregår rigtig, 
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rigtig meget hos mange kreative medarbejdere. Så når sådan noget kommer ind fra 

sidelinjen, så er det ligesom jeg oplever lidt, det står helt for min regning; Det er noget der 

lige skal ordnes, så vi kan få ro og fred til vores kreative tanker. Ja, sådan oplever jeg det 

meget. Det er noget vi SKAL, det er SKAL ting..”, og siger videre: ”...det kommer bare til at 

fylde mere end nødvendigt tænker jeg nogle gange, ikke?” 

Hun reflekterer videre over lanceringen af TD og de eksempler, der blev brugt til at 

forklare, hvordan den skulle tænkes og virke. Hun synes ikke, hun kunne relatere til dem, 

anfægter dens relevans i sin enhed og nævner: ”…. at det er meget tydeligt, at der er 

tænkt hjemmepleje opgaver ind i det. Altså nogle andre centre, ikke? Ikke lige vores.”  

Hun synes også i denne forbindelse, at TD ikke har den samme prioritet og relevans, som 

de specifikke kerneopgaver i hendes enhed. ”..det bliver måske ikke drøftet og diskuteret 

på samme niveau, med samme omhu som kerneopgaverne i huset, fordi problematikker 

ligger i kerneopgaverne. Det kommer lidt for meget på afstand, eller det er lidt for meget 

på afstand fra mine medarbejderes egen faglige hverdag.” Hun siger videre, at der er for 

stor afstand mellem de hierarkiske lag i organisationen og at TD er for svær at forstå: 

”Forvaltningen er meget langt væk fra medarbejdere i huset, oplever jeg. Det er rigtig 

svært at sidde som MED udvalg og få formidlet noget fra forvaltningens side, at få 

engageret medarbejderne til nogen af de her ting. Og så synes jeg også, hvis vi lige 

snakker TD, at den var rigtig svær at forstå. Hvad vil det sige på ledelsesniveauet og 

medarbejderniveauet og borgerniveauet? Altså de her..4 spor, der bliver talt om, hvad 

handler det om?” 

Der er således talt om og arbejdet med TD, men den har ikke fænget for alvor, det opleves 

som om gryden er gået af kog igen: ”Vi arbejder med det her internt, vi gjorde sådan og 

sådan. Og sådan var det lidt ude af vagten igen, ikke? .. Og så tror jeg de glemmer det 

begreb igen, jeg tror, at hvis TD skal være sådan, så skal den tales om hele tiden.” 

Informant D har gennem interviewet positivt forsøgt at skabe mening vedrørende TDs ene 

spor, nemlig dét om tilliden til medarbejdernes faglighed, og hun er overbevist om sin 

leders tillid til sig og de øvrige medarbejdere. Hun mener, det kun delvist er lykkedes i 

hendes enhed at implementere TD. Hun er fortsat indstillet på at gøre noget bedre eller 

anderledes, men har en oplevelse af at man presses til at finde på noget. Og den 
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oplevelse er ubehagelig: ”..det er jo aldrig dumt at få kigget på, hvad man kan gøre bedre, 

eller hvad man kan gøre anderledes. Men det kan også nogen gange virke lidt, nu skal vi 

arbejde med noget, vi har arbejdet med i forvejen, nu skal vi bare dokumentere.. Altså 

nogen gange kan man godt, synes jeg – opfinde noget, fordi vi skal. Altså, jeg er rigtig 

fræk. Er det frækt at sige?” Hun synes helt tydeligt, at hun er ulydig her. 

Hun finder TD forstyrrende, men er åben for mere refleksion over at gøre tingene 

anderledes både i det nære arbejdsliv og i relation til det øverste lag i organisationen: ” 

...nu skal I gå hjem og finde noget at arbejde med indenfor det her rum. Og ja, det kan 

godt være smadderirriterende for det ramler lige ind i, at vi lige er ved at implementere 

nogle nye tilbud til borgerne, eller midt i ansættelsen af nye medarbejdere eller hvad det 

nu kan være… Jeg tror nok, at der er nogle andre, der synes, det er mere irriterende, end 

jeg synes. For nu sidder jeg et sted i organisationen, hvor jeg også sidder i område MED. 

Jeg ser en anden mening med tingene, tror jeg, end nogle af mine kollegaer gør… - og 

nogle gange kan det også være meget godt at blive rystet lidt, selvom man er i gang med 

et eller andet. Det der med at blive tvunget lidt ud i arbejdet med nogle ting, jeg kan i hvert 

fald godt se, at det også nogle gange gør noget godt.” Vi tolker det derhen, at hun 

dekobler fra TD momentant, men lukker hurtigt op igen for den løse kobling.  

Informant D reflekterer ikke så dybt over TDs overordnede ressourcebesparende sigte, 

men ser, at arbejdet med den forbedrede kommunikation internt og med borgerne kan 

spare værdifuld tid, der så kan bruges til noget andet: ”Det har i høj grad handlet om 

borgerne. Bedre service for borgerne.” 

Der vendes flere gange tilbage til tillid, og informant D taler også om tilliden set som 

organisationens tillid til medarbejderne generelt. Hun udtrykker et ønske om at blive sat lidt 

mere fri. Specielt i relation til det ”hvordan” som Rastrup Kristensen og Pedersen taler om i 

deres bog om Strategisk selvledelse 31. Hun har oplevet det på sin arbejdsplads i tiden 

inden TD, men har nu en oplevelse af at blive styret stramt: (De skulle, red.)”….have lidt 

mere tillid til, at der faktisk…..at måske ledelsen og medarbejderne i fællesskab ude i 

enkelte afsnit godt kan udvikle sig også uden at få dikteret ovenfra, hvordan de skal 

udvikle sig…Altså i takt med at TD er blevet italesat og forsøgt implementeret, så har man 

også ovenfra dikteret rigtig meget, der ikke harmonerer med TD. Jeg synes jo egentlig 
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næsten, at bare det, at man beder os arbejde med det, viser, at man har mistillid til, at vi 

faktisk godt kan udvikle os og hele tiden tænke på borgerne i centrum.” 

 

Analyse af individuelt interview med informant E 

Der indledes med at spørge informant E, til hvad tillid betyder for hende i en 

arbejdsmæssig sammenhæng. Hun svarer prompte, at det er arbejdsro og at ledelsen 

stoler på medarbejderne og på, at de kan løse de opgaver de er ansat til. Hun fortæller, at 

hun oplever det, men siger samtidigt, at mange foreninger og institutioner: ”….har 

værdiafklaret mission og er visionsafklarede”. Og siger modsatrettet: ”….men ofte oplever 

jeg det, som bare noget at have på en hjemmeside. Og det kan være meget sværere at 

udleve i virkeligheden.” 

Spurgt til om tilliden medfører frihed og dermed mere tid til kerneopgaven svarer 

informant E, at det oplever hun ikke. Der er tværtimod kommet flere strategier, flere planer, 

flere gode idéer ovenfra. Hun er heftig i sine udtalelser på egne og kollegers vegne om, 

hvordan det opleves i hendes enhed: ”Jeg kan godt sådan slå i bordet og sige ”nu vil jeg 

ikke mere” og jeg kan også godt formulere det, og der oplever jeg, at der er rigtig mange, 

der har svært med at sige ”at nu er det sat’me nok”, altså. Nu er det nok, nu er det for 

meget, og de venter for længe. De venter helt til de.. Mine social- og sundhedsfaglige 

kolleger de venter til de står og græder…” Hun udtrykker stor frustration og finder ikke, at 

de får svar, når hun og kollegerne spørger om, hvad der så ikke skal laves. 

Gennem hele interviewet er der flere eksempler på, at informant E nævner ting, der 

gælder for kollegerne, men ikke vedrører hende selv. Hun oplever sig som MED medlem 

muligvis som talerør på alles vegne i denne situation eller også garderer hun sig bag 

andre, også beboere og pårørende. Her er et par eksempler: ”….og bevæger mig også 

nogle gange udenfor de afstukne rammer, fordi jeg ved, at det nogle gange er nemmere at 

få tilgivelse end tilladelse.. jeg oplever at mine kolleger føler sig meget overvågede.”  Og: 

”Nu arbejder vi jo med ældre medborgere. De accepterer nødvendigvis ikke, når vi 

forandrer, uden at kny, vel? Så det giver en masse ekstra arbejde, som er meget mere 

tidskrævende og psykologisk også for medarbejderne. Er de klædt på til at tackle 

beboeres og pårørendes kritik? Og skal de sådan sende den videre til ledelsen, og så, er 
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de klædt på til det? Altså, det kan jeg godt finde ud af, fordi jeg også arbejder med 

pårørende som frivillig og sådan noget. Hvis jeg hører noget kritik, som jeg ikke føler, jeg 

kan svare på, så siger jeg: Det synes jeg du skal tale med en leder om. Og så nævner jeg 

nogle navne og viser dem, hvor deres kontor er og sådan noget.” 

Det synes som om, der er et behov i denne enhed for at fremkomme med kritik eller at 

artikulere modstand mod både TD og ledelsen, men at det ikke ekspliciteres: ”..vi skal 

vises tillid før vi kan vise tillid og fortælle. Så vi har noget kritik, men det er ligesom om det 

bliver på vandrørene. Det bliver korridorsnak, og det er også det vi tit får skudt i hovedet, 

smidt i hovedet når vi bringer noget op.”  På interviewerens spørgsmål om der mangler 

åbenhed i enheden, svarer informant E, at medarbejderne skal lære at være åbne og at 

tage dialogen, men udtrykker også at hun oplever, at denne dialog med medarbejderne 

mangler: ”De vil gerne have ret til at kritisere.. I hvilket regi har vi ret til at kritisere?”  

Kritik vedrørende forskellige temaer er centralt i interviewet. Der er kritik af det at skulle 

forandre ved at arbejde smartere, fordi det kommer ovenfra og fordi der ikke spørges om 

det virker. Hun udtrykker også, at forandring ”koster” fordi blandt andet beboerne stritter 

imod, og at forandring derfor bliver en kvalitetsforringelse. Et konkret udviklingskursus om 

beboernes livskvalitet blev af medarbejderne opfattet som benspænd, trods beslutning om 

det i MED. Nye idéer er ”gammel vin på nye flasker”, det frustrerer og det fjerner 

medarbejderne fra kerneopgaven, er oplevelsen. Hun fortæller videre, at der er tale om en 

”intentionsstorm” fra toppen af organisationen, hvor alt er lige vigtigt, og at der ikke er 

mulighed for at prioritere. 

Informant E stiller også mange spørgsmål vedrørende retten til at have indflydelse, og 

hvem der bestemmer. Hendes retorik er præget af konflikt ord som: ”… jeg vil så gerne 

kæmpe for..”, ”….at gyde olie på vandene….” og ”…. de færreste havde forventet at de 

skulle forsvare sig…”, ”.............. forventningen er der også fra vores side, men hvem 

starter?” Hun bander også flere gange gennem interviewet, gør brug af ironi, og mod 

slutningen af samtalen udtrykker hun, at hun føler sig provokeret af spørgsmål om hendes 

motiver for at gøre ting. 

Der er signaler om manglende tilknytning i følgende: ”…. Og også forsvare sine grænser.. 

Hvad man vil være med til, og hvad man ikke vil være med til..vi vil bare have lov til at 
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passe vores job.” Dette er også i tråd med ytringer om ret til og ønske om selvstændighed 

for sig selv og muligvis også for medarbejdergruppen. 

Den innovative tilgang og tankegang i TD siger informant E omtrent det samme om, som 

informant D. Vi bruger metaforen om hamsterhjulet, som det opleves svært at komme ud 

af. Begge informanter på medarbejderniveauet taler om ikke at have tid til rådighed. 

Informant E: ”..det har vi fandme ikke tid til. Hvornår skulle vi da tænke anderledes? Det er 

jo en luksus at have. At skulle sætte sig ned og tænke større tanker – og filosofi, altså.” 

Men hun udtrykker også manglende tiltro til eller ansvarstagen i egen rolle: ”..og hvad har 

vi af forudsætning som ansatte at gøre det?.. Og også overvurderer måske, hvor meget 

der skal komme nedefra, hvis der samtidigt er så tungt pres ovenfra.”  

Informant E sætter endvidere innovation som modsætning til det at skulle spare penge og 

oplever forvirring over en for hende modsatrettethed. 

De afsluttende ordvekslinger i interviewet drejer sig om tillid og kontrol som hinandens 

modpoler. Informant E udtrykker, at man ikke bare kan sige: ”Nu arbejder vi efter TD, så 

derfor er der ikke længere nogen kontrol”. Det er ikke det hun oplever. Det kunne være et 

fantastisk håb, en god intention, fortæller hun. 

Hun savner, at det udtrykkes klart, at TD ikke betyder fravær af kontrol: ”Det med kontrol, 

det er jo.. ehm.. Det er..altså jeg kan godt se, at der er store fordele ved kontrol, men det 

kunne bare være rart, hvis man var mere åben omkring det, og så, jamen sige med TD, så 

ønsker vi at vise mere tillid, og vi ønsker ikke at afskaffe kontrol.” 

At TD ikke har influeret på arbejdet i denne enhed væsentligt hidtil er tydeligt i den 

afsluttende replik fra informant E: ”Så det er en flot, stor, blank raket, som gerne skulle 

fyres af og ende med et stort Nytårsbrag en dag. Men man har ligesom bare ikke taget os 

med på, hvornår sker det.” 

 

Samlet analyse af de to medarbejder interviews 

De to individuelle interviews fra to enheder fra det primært undersøgte lokalområde var 

meget forskellige både hvad angår form og indhold. At der er skabt forskellige meninger 
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hos individer fra forskellige enheder i det samme lokalområde er ikke overraskende. I et 

perspektiv om dannelse af mening tages der udgangspunkt i identitet, og det kan 

betragtes som en social proces13. Og de ledetråde, som er tilgængelige, kan sandsynligvis 

være forskellige fra enhed til enhed og fra individ til individ. TD er beskrevet som et fælles 

mål for en ny måde at lede på i KK. Til det kan siges, at Weick har udfordret forestillingen 

om et fælles mål, som en måde at styre på13. Han har peget på, at ved at indgå i gensidigt 

betingede relationer, sker der en tilpasning imellem os, og en kollektiv struktur med fælles 

normer og mål etableres. Og ikke omvendt. På den måde kan vi finde sammen om de 

fælles handlinger, men kan samtidig have forskellige mål med at være tilknyttet 

organisationen. Yderligere kan et lokalområde opfattes som et løst koblet system, hvor de 

forskellige enheder har hver deres mål, og det er derfor ikke underligt, at der kan være 

forskel mellem disse enheder i måden, der er skabt mening på. 

Når det er sagt, så er der også områder, hvorpå de to interviewede personers udtalelser 

og meninger er i overensstemmelse. Ingen af dem ser TD som en overordnet og ny måde 

at opfatte ledelse, samarbejde og relationer på. Den ene ser ikke TD som noget nyt, men 

er en ting, som man skal håndtere og ordne for at komme videre med kerneopgaven. 

Mens den anden interviewperson er lidt mere uklar omkring hensigten med TD og flere 

steder, hvor der specifikt spørges ind til TD, sidestilles den med omstruktureringer og 

andre organisatoriske ændringer. De mangler en opfattelse af, at TD er tænkt som et 

paradigmeskifte, en paraply, hvorunder nye opgaver og tiltag fra forvaltningen skal løses.  

 

Opsamling på de tre første interviews med medarbejdere fra det samme 

lokalområde 

Vi konkluderer ud fra fokusgruppeinterviewet samt de to individuelle 

medarbejderinterviews, at der er skabt forskellige meninger og opfattelser af TDs 

hensigter, at der er mangler overblik over de mange forskellig tiltag, der skal reageres på i 

enhederne - men at der er velvilje til at arbejde med den. Lokale oversættelser af TD er 

nødvendig for, at der kan skabes mening og dermed sikres et samarbejde, der medfører, 

at medarbejderne kan se en sammenhæng, der bidrager til den overordnede 

værdiskabelse for borgerne. Denne oplevelse skal erstatte den tilsyneladende 
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ligegyldighed, forvirring, utryghed, frustration og afstandtagen, som der er blevet givet 

udtryk for. 

Vi ser ikke, at den manglende anknytning har sit udspring i en modstand mod TD, men 

snarere skal ses som en manglende forståelse for den som en overliggende 

styringsstrategi, som andre strategier kan og skal passes ind under. 

Medarbejdernes oplevelse i dette lokalområde er således, at der på baggrund af TD ikke 

er skabt tillid mellem medarbejdere og enhedsledere og heller ikke mellem enhederne og 

den lokale og centrale administrative forvaltning i SUF. Vi tolker dette som udtryk for, at 

der ikke har fundet en tilstrækkelig oversættelse af TD sted fra enhedslederne og 

sandsynligvis heller ikke fra lokalområdechefen. Og at der derved ikke er skabt en mening 

med den nye strategi, der vil understøtte denne.  

Vi kan derfor konkludere, at den essentielle overordnede koordination ikke er fulgt som 

anbefalet i Pilotstudiet. Den røde streg befinder sig stadig mellem forvaltningsniveauet og 

enhederne, som illustreret i rapporten4. Vi er opmærksomme på den bias, der gælder for 

dette lokalområde, da der er her den ene af os som enhedsleder har lokalkendskab. Dette 

gælder ikke for de følgende interviews.  

Hvorvidt det er et generelt problem i KK, at der overalt er udfordringer med at 

implementere strategien som følge af konkurrerende styringsmodeller, om der er 

udfordringer med og mangel på oversættelse af strategien andre steder eller, om der er 

andre opfattelser af livet for TD, som kan have indflydelse på meningsskabelsen vil vi 

forsøge at komme nærmere ved at foretage yderligere interviews i andre enheder end i 

dette lokalområde SUF.   

 

Analyse af interview med informant F, leder af enhed Z 

Enhed Z var allerede før lanceringen af TD som ledelsesstrategi i gang med det, som 

informant F kalder en anerkendende tilgang: ”…i år 2008, hvor vi går i gang med at 

undervise i en anerkendende tilgang og større medarbejderinvolvering og teamdannelse 

og alle opgaverne blev lagt ud i teamet.”  
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Ved gennemgang af det første leder interview med informant F blev 4 forskellige 

meningsenheder identificeret: Dialog, indflydelse, effektivisering samt tillid.  

Som noget centralt i dette interview blev involvering gennem dialog med medarbejderne 

fremhævet: ”Når man tænker på at få tid til kerneopgaverne, så bare det at få en dialog 

om, hvad er kerneopgaven i forhold til, hvad medarbejderne tænker i forhold til, hvad de 

forskellige faggrupper tænker i forhold til kerneopgaver og ledelsen, hvad tænker 

beboerne egentlig om kerneopgaverne, når alt kommer til alt, så er det meget forskelligt, 

hvis man går ind og spørger dem.” 

Og i dialogen lå også et ønske om at være nysgerrige på forskellige måder at skabe 

mening og opfatte tingene på. Det virkede som om, der ikke bare var et ønske om at høre 

medarbejdernes meninger, men også et ønske om at skabe en fælles mening med dem.  

Dette leder os videre til den næste meningsenhed, indflydelse, hvor vi tolker informantens 

udtryk og ytringer som værende en naturlig forlængelse af dialogen: ”….hvordan ville vi 

så… de forskellige medarbejdere kunne få den der ansvarsfølelse ind, hvor de samtidig 

følte, at de havde medbestemmelse, medbestemmelse til at deltage også omkring 

beslutningstagen, men også en meget stor indflydelse.” Her er det interessant, at 

indflydelse og medbestemmelse ikke bare er et mål i sig selv. Der er gennem interviewet 

flere eksempler på, at det bliver kædet sammen med opgaveløsningen og indflydelse på, 

hvordan opgaverne reelt skal løses: ”Vi arbejder meget med ansvar og fælles 

beslutningstagning, vi har kæmpestor indflydelse på opgavevaretagelsen”. Og derefter 

sammenkobles indflydelsen på, hvordan opgaverne skal løses sammen med fælles 

retning, altså en måde at lede på gennem dialog, indflydelse, fælles retning og herunder, 

at der er skabt en fælles mening: ”….når man taler om en fælles vision og et aktivt 

hverdagsliv, så kommer opgaveløsninger automatisk til at gå i den retning.” 

I fokusgruppeinterviewet så vi begreber som afbureaukratisering, effektivisering og 

innovation som adskilte meningsenheder. I interviewet med informant F er disse 

forskellige begreber brugt sammen og derfor koblede til hinanden i en fælles 

meningsenhed, som vi har kaldt effektivisering. Informant F´s måde at udøve ledelse på, 

som er i tråd med TD gør, at disse begreber kan sameksistere og endda fremstå som 

delvist integrerede. I dette udsagn kædes effektivisering sammen med fælles mål: ”….når 
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alle går ind og sætter sådan den samme retning for, hvad det er vi gerne vil, så bliver 

arbejdet også mere effektivt, uanset hvor henne man befinder sig i huset”.  Innovation og 

effektivisering til gavn for brugerne og dermed kerneopgaven er også nævnt: ”…..så kan 

man jo sætte specielle projekter i gang, og blandt andet er enhed Z jo en del af fri 

institutionsprojektet, hvor man går ind og siger, hvor er det man kan spare tid henne for at 

give mere tid til beboerne? Og det er for eksempel på dokumentationen.” Det er også 

tydeligt, at det økonomiske aspekt i TD ikke alene handler om at arbejde smartere og 

skabe mere tid til kerneopgaverne, men også at sammenkoble dette med hensigten om 

større effektivitet og de økonomiske realiteter: ”….afbureaukratiseringen af.. eller.. 

forklaring af kerneopgaven er selvfølgelig en del af TD, men er jo også en følgevirkning af 

nogen af de her besparelser. For det kommer vi jo ikke udenom, altså, at i TD ligger der jo 

en form for besparelse, hvor at vi herude i driften skal være meget effektive i forhold til 

opgaveløsningen…” 

I interviewet med informant F gik tillid igen i flere udtalelser, og er derfor behandlet som 

en meningsenhed i dette interview. Dels lederens syn på medarbejderne: ”….man har tillid 

til, at alle yder deres bedste, og man har tillid til at medarbejderne kommer til en, hvis det 

er, at de mangler noget kompetenceudvikling i forhold til opgaveløsningen. Man har tillid 

til, at de tager ansvar for deres arbejde og melder tilbage til mig, hvis der er noget, som 

ikke lige fungerer som det skal ude i deres team.” Det er ikke alene et spørgsmål om at 

stole på medarbejderne, men også et spørgsmål om selvindsigt hos den enkelte, der skal 

kende sine opgaver og kompetencer. Og ligeledes at der er tale om et samspil, når man 

har og udviser tillid til hinanden: ”….tilliden går jo begge veje, kan man sige”. Erkendelsen 

af at tillid går begge veje, hvor lederen uddelegerer noget af ansvaret og hvor 

medinddragelsen medfører, at medarbejderne påtager sig ansvaret, opfattes som 

værende positivt for den enkelte og for arbejdspladsen: ”..at du lægger ansvaret ud, som 

er en stor del af TD, at du har tillid til at medarbejderne gør deres bedste og yder deres 

ypperste. Og at de føler den tillid, og at de er medinddraget i processer som foregår på 

enhed Z gør jo, at du får en meget højere arbejdsglæde.” Det nævnes også som resultat 

af tilliden, at sygefraværet er lavt, og at folk på stedet er mere motiverede end tidligere.  

Der er også blik for, at tilliden ikke betyder ubegrænset frihed til alt. Der er en opfattelse af 

rammer, men ikke rammer, der strammer. At der gives mulighed for at have noget at 
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manøvrere indenfor: ”Jeg oplever i hvert fald en meget stor frihed på mit arbejde, 

selvfølgelig er der.. nogle rammer, som gør, at der er nogle ting, som jeg selvfølgelig skal 

have styr på ikke?” 

Igennem interviewet ser vi flere gange, at meningsenheder smelter sammen og bliver til 

èn: Dialog og indflydelse: ”…..når man selv er med til at være med i 

beslutningstagningen, så får de jo også ejerskab for det, så hvis man er meget åben og 

siger, her har vi en pose penge, den skal vi have bedst mulig udnyttelse af i vores hus, 

hvordan gør vi det bedst muligt?” 

Frihed og kreativitet, som udtryk for tillid og innovation, kobles ligeledes sammen med 

åbenhed og dialog: ”Eller friheden til at gøre, som vi selv gerne vil, og det gør jo at 

kreativiteten spores, og det er jo også den, som medarbejderne føler. For den frihed, den 

er gennemsyret hele vejen ned, og alle kan komme med deres idéer om, hvordan de 

synes at praksis skal være, altså skal udføres i form af kerneopgaver.” 

Denne sammensmeltning af flere og ikke nødvendigvis sammenhængende begreber kan 

ses som en følge af, at informant F har et meget nuanceret billede af TD; at den er 

oversat, så hun har forstået den, at hun er koloniseret og at hun har fået skabt mening 

med den i sin egen kontekst. 

 

Analyse af interview med informant G, leder af enhed X 

Der blev ved meningskondensering af interviewet med informant G identificeret fem 

meningsenheder. Her af var tre af dem overordnet set de samme som for interviewet med 

informant F – dialog, tillid og effektivisering, mens to meningsenheder var nye: Tillid 

som strategi samt lederrollen.  

Ved interviewet med informant G trådte det frem, at han havde en tydelig og klar opfattelse 

af, at TD var en overordnet ny strategi, en måde at lede på i KK, som skulle danne 

rammen for, hvordan andre opgaver skulle ledes og løses.  

Informant G beskrev, hvad han opfattede som det centrale i TD. Tillid som strategi: 

”…det, der er rigtig, rigtig vigtigt og også det, der er blevet italesat hele vejen under TD, 
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det er den anden styringsform. Man har jo heldigvis ikke lagt skjul på, at den primære 

agenda var økonomisk. Og det her, det handler om at arbejde på en anden måde for at 

kunne frigøre ressourcer til at arbejde bedre. I bedste fald for de samme penge.” Det at TD 

er opfattet som en overordnet strategi med et formål, som var tydeligt for den interviewede 

leder blev fremlagt som både positivt og befriende: ”..som har været helt fantastisk i denne 

her øvelse, det er at man meget, meget tydeligt og højt har sagt fra start af, at det her er 

en økonomisk øvelse. Det handler om at spare penge, eller i hvert fald ikke at bruge flere, 

men at løse opgaverne bedre. Og bedre end vi gør lige nu. Det har man aldrig lagt skjul 

på, og det synes jeg har været enormt befriende…”.  

Der tales om en udtalt og tydelig strategi, som det giver mening at knytte an til. Den måde 

at tænke på ligger i forlængelse af, hvordan man i forvejen, flere år før TD, arbejdede 

omkring borgerne i enheden: ”Den passer egentlig, TD, den måde vi tænker på. Så på den 

måde er det i vores gener, det er i vores blod, vi har arbejdet så meget med det, så på den 

front er vi et andet sted henne end de er på mange andre enheder. Men, før TD. Og 

alligevel så passer det jo fantastisk ind, så jeg har jo også efterfølgende kunne tale det ind 

i en historie om TD.” At den opfattes som en overordnet strategi af informant G kan have 

flere grunde. Dels udtrykker informant G, at der er vilje og vedholdenhed i ledelseslagene 

over denne leder. Og dels har ledere højere oppe formået at skabe en fortælling om en 

proces, som er fortløbende, og hvor der udtrykkes tillid til, hvordan den skal løses 

længere nede i systemet: ”At både direktionen og forvaltningen i det hele taget har holdt 

fast i, også Ninna Thomsen har formået at holde fast i, at det tager tid. Der har ikke været 

en deadline, der har ikke været en, det her skal være indført. Det kommer til at blive indført 

på forskellige måder, som ringe i vandet.”  I det hele taget har det stor betydning for 

informant G, at han kan knytte an til hensigterne i TD. Men også at lederne ovenover har 

formået at være tydelige og konsistente i deres fortælling om TD: ”Jeg synes, at en af de 

sejeste svar overhovedet kom, det var Katja Kayser, som jo er ude på Travbanen til et 

lederseminar herude. Hun bliver spurgt direkte til ’kom med noget, fortæl os hvordan vi 

skal gøre det’ Så er der en kort pause, så siger hun ’det tror jeg ikke er klogt. Jeg tænker, 

at det er meget, meget bedre, at du selv arbejder med, hvordan du vil oversætte det 

derude, hvor du er.’ Så hele hendes den her læresætning, der handler om, at vi skal gå i 

samme retning, vi skal ikke gå i takt, får virkelig liv der og bliver virkelig ægte. Pisse 

frustrerende selv at skulle finde svaret. Og selv at blive udsat for TD på den måde, men…” 
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Da vi i de tidligere interviews med medarbejdere fik det indtryk, at TD var vissen, død eller 

irriterende og i vejen for andre strategier, forbavsede det os, at informant G var så fast i sin 

overbevisning om, at TD var en proces som i høj grad var levende, samt at der bliver 

arbejdet med den kontinuerligt. Spurgt ind til, hvordan det kom til udtryk fik vi blandt andet 

følgende svar: ”…så har vi jo arbejdet med det på lokalområde-plan, vi har haft det med på 

vores lederseminar og talt om, hvordan pokker ser den ud og begyndt at fortælle 

hinanden, træne hinanden i at fortælle historier om, hvor er det vi kan se det allerede, eller 

hvordan er det vi har gjort det for at nå dertil, så der popper jo en masse fede historier op 

om TD. Det er jo også den.. Den historie kan vi også koble os på. Så den blev tykkere og 

tykkere, denne her Københavnerfortælling, eller i hvert fald VKV-fortælling, der senere 

bliver til en Københavnerfortælling…” 

Tre meningsenheder gik igen i forhold til interviewet med informant F, dialog, tillid og 

effektivisering.  

Dialog med borgerne, som er det fjerde ben i TD, er også et af de områder, som informant 

G har overvejelser omkring: ”Ja, denne her tillidsbaserede tilgang eller den her dialog, det 

at kunne forhandle mellem borger og frontmedarbejder har altid fyldt meget og været en 

nødvendighed. Blandt andet fordi tid jo ikke er en faktor, som er skide vigtig for mennesker 

med demens. Der kan man ikke sige, at man er tilbage om 5 minutter, når jeg har afklaret, 

om jeg må eller ikke må.”. Det stiller dog nye krav til medarbejderne, krav som mange af 

dem ikke har været vant til at skulle honorere: ”…..jamen for pokker det er dig, der står 

der. Du er ansat, fordi du er skide dygtig. Ikke det samme som, at de bliver kastet ud i 

kompleksiteten, selvfølgelig bliver de også skubbet ud, men uden usikkerhed, er der ingen 

udvikling. Så personale, der søger 100 % tryghed, de skal nok ikke arbejde her. Fordi, jeg 

er ikke ekspert, og jeg gider ikke være det.” Dialogen i forhold til involvering af 

medarbejderne giver dog også anledning til bekymring for dele af medarbejderne, for om 

alle kan være med ombord, når der nu ændres kurs og der skal ledes og arbejdes på en 

anden måde: ”… det er også at få belyst de negative konsekvenser. Også at få talt om de 

her medarbejdere, der reelt bliver ramt på deres selvværd og deres oplevelse; kan jeg 

være i rollen, tør jeg rollen, tør jeg det her, tør jeg stole på min leder? Tør jeg stole på mig 

selv? Hvad sker der reelt?”  Ud fra en betragtning om, at man som leder ikke leder en 

ensartet flok, men en gruppe individer, som kan opfatte TD og de nye krav meget 
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forskelligt: ”Nu har jeg ikke medarbejdere, jeg har enkelte individer. Så hvem spørger du 

til? Spørger du til dem som siger: ”Hold kæft, det er fedt, jeg føler mig tryg og tør. Jeg kan 

se meningen med det, jeg kan se mig selv inde i det”. De synes det er pisse fedt. Vi har 

også mennesker ansat her, som er af den gamle tradition, er vant til at have en ekspert, en 

leder over dem, som kan svare.” Så dialogen med medarbejderne handler ikke kun om 

tillid og involvering omkring kerneopgaven, men også om at tage hånd om medarbejderne.  

De mange måder at favne begrebet på vil blive beskrevet i det følgende: Tillid blev først 

beskrevet ved, at det at give medarbejdere tillid kan udstille dem og deres sårbarhed: ”Jeg 

tænker, det er mennesker. Som har de følelser, og de reaktioner på forandring. Særligt 

hvis eller når det her skal ud, og altså hvis det skal leves helt ud, så udstiller man jo.. Så 

pludselig, ved at det er den enkelte frontmedarbejder, der skal træffe et valg, så udstiller 

man også sin egen faglighed og sin egen faglige forståelse. Og det er naturligvis enormt 

usikkert.”  Denne måde at se på tillid på er på linje med definitionen af tillid, som 

beskrevet af Thygesen, hvor tillid er en tilvalgt risiko mod forventet merværdi”5. Men også 

helt på linje med den formulerede operationelle definition for KKs arbejde med TD, som 

tidligere nævnt4. 

Mere om det relationelle i tillidsbegrebet finder vi i interviewet: ”Et af det vigtige ben i 

tilliden fra min side, det at når jeg så frigør det her arbejde, de her beslutningsprocesser, 

så er det sindssygt vigtigt at personalet også vender tilbage, hvis de ikke føler sig 

kompetente, hvis de ikke når deres opgave.” Dette understreger, at tillid er noget, der sker 

og er mellem mennesker i deres relationer, og at den er gensidig. At tillid ikke er uden 

omkostninger er også en del af virkeligheden. Om det er tilliden selv eller om det er 

forandringen som følge af denne kan man altid diskutere. Men der er omkostninger for 

personalet forbundet med det at blive ledet tillidsbaseret ifølge informant G: ”Og så er det 

jo min opgave at være med til at arbejde med det, jeg kan jo godt forstå deres ked-af-det-

hed. Jeg kan godt forstå deres frustration over nervøsitet i forhold til ’kan jeg leve op til de 

nye krav, der er her? Kan jeg arbejde på den måde?”  

Forandringen i måden at lede og ledes på kræver ikke bare en overfladisk ændring. Der er 

tale om en grundlæggende ændring af en kultur. Og ved indførelsen af en ny kultur, er der 

områder i det, der var, som man skal være klar til at give slip på: ”Altså vi kommer af en 

tradition fra en nulfejls kultur.. Med TD er vi også nødt til at acceptere at både som ledelse 
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og som medarbejdere, at vi begår. Vi træffer valg som i hvert fald er anderledes end det 

jeg ville have gjort, eller som andre ville have gjort, og som nogen gange heller ikke er 

ligeså fagligt kvalificeret. Så må man bruge det som et afsæt til at lære, til at tænke, hvad 

du lige skulle have tænkt over..”. Det stiller krav til medarbejderne og krav til det at være 

leder i en ny kultur. Noget som kan være svært, sårbart og usikkert. Og noget, der kræver 

dialog om, hvordan muligheder, krav og rammer er i den nye situation: ”Når man stiller sig 

selv.. sin egen sårbarhed, når man stiller den til skue, hvad får man så? Får man så tæsk 

eller får man chokolade? Og problemet i det her er, at vi jo også har et professionelt og et 

lovgivningsmæssigt ansvar, så svaret er begge dele. Der er nogen der får tæsk, og der er 

nogen der får chokolade, og det er jo det, der er problematikken lige nu, at vi er der i 

processen, at det bliver vigtigere og vigtigere at få tydeliggjort de rammer for frihed.” 

Effektivisering var også en meningsenhed, som gik igen: ”Hvis jeg har ret i min forståelse 

og intentionen af TD i forhold til at kunne frigøre nogle ressourcer ved at træffe 

beslutninger tættere på borgeren, så tænker jeg, at det ligger meget tæt på det, der er 

kongstanken inden for demensarbejdet i forvejen.” TD og tankerne bag denne er også 

brugt til at lave omstruktureringer, der giver effektivisering: ”..for at have flere 

personalemæssige ressourcer primært i borgernes vågne timer. Også for at styrke 

samarbejdet mellem kontaktperson dag og aften. Der talte vi også TD netop fordi det frigør 

nogle ressourcer til at kunne gøre noget andet.”. Dog var denne meningsenhed ikke så 

righoldigt beskrevet som en selvstændig meningsenhed i dette interview. Det kan 

tilskrives, at der ved dette interview med informant G var tydelige udtalelser om hensigten 

bag TD som beskrevet i meningsenheden tillid som strategi. Og det kan diskuteres om 

meningsenheden effektivisering er en så integreret del af forståelsen af meningsenheden 

tillid som strategi, at den i rettelig burde have været behandlet under den.  

Da informant G var meget inde i grundlaget for TD, kunne se meningen med den i 

lederens aktuelle kontekst og var overbevist om at arbejde med den som en overordnet 

ledelsesstrategi, kan man ud fra et oversættelsesteoretisk perspektiv sige, at han ud fra 

virus metaforen er inficeret24 og koloniseret både fysisk og kognitivt ud fra 

koloniseringsmetaforen22. I alle tilfælde – og som en mulig konsekvens af dette - var 

informant F meget optaget af lederens rolle i relation til TD, en meningsenhed, som var ny 

i forhold til tidligere, lederrollen: ”Og har jo så måttet reflektere og kigge på mig selv og 



Tillidsdagsordenen i Københavns Kommune – giver det mening? 

 

 51 

sige, jamen, hold da op, hvordan pokker kunne man så udfylde lederrollen, hvordan kunne 

man bruge det. Og det handler jo blandt andet om ikke at skulle have fingeren med i alt. 

Og vide hvem det er, der så er de kloge, så jeg på en anden måde kan gå ud og få den 

fornyede viden, hvis jeg har brug for det.” Også i denne meningsenhed omkring 

lederrollen, tales der om, at der er tale om en radikal ændring af selve kulturen: ”Der var 

jo masser af kultur jeg måtte arbejde med, og stadig må arbejde med i forhold til at skulle 

kontakte mig om det ene og det andet. Hvad har man lov til og have tilladelse til… Der har 

jeg arbejdet meget bevidst i retning af noget man kan kalde TD, for det er der, jeg har 

kunnet hænge min hat op på den. Der brugte jeg den jo også som løftestang, ingen tvivl 

om det.” 

Informant G havde et reelt ønske og behov for den forandring, som TD medfører. Og 

brugte den som anledning til at lave organisatoriske ændringer med det formål at ændre 

kulturen. Men det er ikke kun medarbejderne, som skal honorere nye krav. Også lederens 

måde at arbejde på ændres: ”…så er det også en ny måde at skulle styre på, at skulle.. 

Det fordrer, at vi er nødt til at gå ud og mærke efter på personalet, på en anden måde, om 

de selv er kompetente til at løse en opgave, når der ikke er en ekspert på samme måde, 

som skal være svaret, men at svaret ligger i dialogen mellem borgeren og medarbejderen. 

Det er svært. Så det er i hvert fald en del af tilliden.” Ved at give tillid til medarbejderne er 

det ikke kun deres sårbarhed, der er på spil. Som leder afgiver man på områder magt og 

indflydelse, og må stole på, at opgaverne løses bedst, der hvor de skal løses. Det kræver, 

at ”hvorfor” er tydeligt for alle, samt at man som leder er klar på og enig i, at ”hvordan” kan 

være og blive på en anden måde, end man selv havde forestillet sig det: ”..men 

problematikken ligger i at beslutningerne så bliver truffet med en sideordnet, horisontalt, 

fordi der ikke er direkte adgang til en leder, og så er vi pludselig tilbage til det her med, at 

en uden ledelsesansvarlig eller vi skal diskutere os til rette sammen. Det kan faktisk være.. 

Og det er rigtig, rigtig svært. Så det kræver en helt anden form for ledelse.” Hvordan den 

form for ledelse skal være, kan være usikkert for både ledere og medarbejdere. Den nye 

måde at lede på kan opfattes som fravær af ledelse. Men det at blive givet tillid er ikke det 

samme som fravær af ledelse. Dog kan nogle blive usikre og ønske sig faste rammer, en 

tydelig opgavefordeling samt ledere, der er tæt på alle processer og beslutninger: ”..det er 

ligegyldigt hvor meget ledelse, så efterlyser man.. ledelse, men her har vi rent faktisk 

skåret 100 timer om ugen, så ja, der er blevet en mindre synlig ledelse. Det jeg er nødt til 
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at tale med dem om og hele tiden at sige, og der bruger jeg TD til at sige, jamen effekten 

og det vi har vundet på at gøre det, vurderer jeg stadig er så meget mere positiv end hvis 

vi gik tilbage…”. Det stiller krav til ledere om dialog, at formulere det nye, og ikke mindst 

sikre sig, at medarbejderne har forstået, hvad der forventes. Og at der gives tid til denne 

proces: ”Der kan jeg se at jeg synes at nogle af mine forstanderkollegaer fejler. At de ikke 

formår at rumme mennesket, medarbejderen.. Vi andre har trænet i to år inden vi gik ud og 

præsenterede medarbejderen for TD, og så kan vi ikke forstå at de ikke bare sætter i gang 

fra dag et.” Her kommer det tidsmæssige perspektiv ind i, hvad informant G siger. Det er 

en proces, som ledere har haft mere tid til at arbejde med og tænke over, end 

medarbejderne har haft. Og der kan være store individuelle forskelle i, hvordan enheder 

og individer knytter an til de nye tanker: ”Men når jeg har overskud til det, så forsøger jeg 

jo også at være meget bevidst om, hvem der ikke siger noget. At være bekymret for dem, 

som hverken udtaler sig positivt eller negativt. Så jeg tænker; gad vide hvordan de har 

det.”  

 Afslutningsvis finder vi udtalelser fra informant G, som peger på at denne leder har gjort 

sig mange tanker om det at lede gennem tillid. Og at dette ikke er fravær af ledelse, 

tværtimod: ”Jeg forestiller mig, jeg har de positive mål i sigte, og der er jeg parat til at tage 

de tæsk og de slåskampe, der måtte komme i huset og også udefra fra de faglige 

organisationer på, at det kan jeg ikke tillade mig, hvor vi ville påstå, at vi ikke kunne tillade 

os andet. Så igen, jeg er ikke bange for at stille min røv i klaskehøjde. Og i og med jeg 

træffer valgene, så må jeg også tage tæskene der kommer.”  

I dette interview har vi talt med en leder, som knytter an til TD. Lederen har fået den 

oversat fra sin leder, og er parat til at arbejde med at få den indført og oversat i sin enhed, 

selv om det vil tage tid og kræve en ny måde at arbejde på både som leder og som 

medarbejder. Han er smitte og har inficeret sin enhed. 

 

Samlet analyse af de to enhedsleder interviews 

I de gennemførte medarbejderinterviews fyldte de såkaldte konkurrerende 

styringsmodeller en del, herunder Indsatskataloget, og de blev opfattet som forstyrrende 

og sideordnet med lancering og indførelse af TD. Det fik vi ikke øje på i de efterfølgende 
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interviews med de to ledere. Direkte adspurgt svarede de interviewede ledere at tiltag, 

hørende under NPM paradigmet, godt nok virkede forstyrrende: ”..så i forhold til TD ikke 

bare modsætningsfyldt, men også ledelsesmæssigt et kæmpestort dilemma.” Men at det 

kunne rummes og håndteres indenfor rammerne af TD: ”..den måde den blev lanceret på, 

var ikke særlig positiv i vores hus. Indtil vi tog fat på det, og fik ligesom tygget os igennem, 

hvad menes der egentlig med det her katalog…”. Men også en opfattelse af, at forståelsen 

af, at der optræder konkurrerende styringsmodeller delvis kan tilskrives, at hensigterne 

bag TD ikke er forstået eller oversat ordentligt: ”Der er et paradoks i kontrollerne, som jo 

stadig er der, også en misforståethed om, hvad TD er eller, hvad tillid er for noget, hvor 

nogen tænker og taler.. Der hvor den blev misforstået er opfattelsen af tillid som blind tillid. 

Hvor jeg jo også synes – tilbage til forvaltningen fra start af var meget meget tydelige på, 

at det her var en anden måde at lede på. Det er stadig styring, og der vil stadig være 

kontrol for at kunne sikre at vi fortsat kan frisætte dig fagligt.” Det som af medarbejderne 

blev opfattet som konkurrerende tiltag, er af ledere oversat og indsat i TDs kontekst: ”..så 

kan man sagtens læse det ind i som, at jo det kan de med korrekt genoptræning til den 

enkelte borger, så det ikke bliver en generel kompetence, men en specifik kompetence i 

forhold til uddelegering i forhold til den ene borger med den ene ting. Så vi har ikke haft 

den samme slåskamp, som man har hørt andre steder, hvor personalet pludselig følte sig 

frataget kompetencer eller væsentlige opgaver…”  

De to ledere udtrykte begge to, at de ser TD som en kærkommen proces, som de ser sig 

som en del af. Og de oplever det samme, som vi hørte i fokusgruppeinterviewet, at det er 

en proces om kan tage noget tid: ”Det skal være en del af kulturen, og det at ændre en 

kultur, tager rigtig mange år, men når den så er inde, og den ligesom ligger under huden 

på os alle sammen, så er det jo den vej, vi prøver at gå. Så da TD kom, så var det bare at 

sige altså, at vi arbejder videre og meget intenst med den og selvfølgelig også koble en 

anden slags viden på. Også i forhold til medarbejdere.”. Ingen af de to ledere ser 

processen som værende død eller trænger til genoplivning, men at ting tager tid.  

Det er dog ikke helt ukompliceret at introducere tillid som et ledelsesredskab. Hvad vil vi 

have folk til at gøre, hvad vil vores ledere have os til at gøre, og hvem er ansvarlig for 

hvad? En måde at agere på ved usikkerhed er at søge mere information, og at håndtere 

kompleksitet ved at foretage flere analyser. Disse tiltag vil medføre mere kontrol og 
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dermed mindre tillid8. En løsning på det er ifølge Bungay, opgavetaktik, hvor 

medarbejderne handler selvstændigt og på eget initiativ. For at det skal kunne lade sig 

gøre, skal de forstå hensigterne med strategien for at kunne opfylde organisationens 

mål10. Ledere skal give retning og give svar på spørgsmålene ”hvad” og ”hvorfor”, altså 

hvad er hensigten? Medarbejderne skal give svaret på ”hvordan” og udmønte hensigten i 

konkrete handlinger inden for de rammer, der er givet. Det er på den måde, som vi ser de 

to interviewede ledere bruge hensigterne med TD til at lede på: ”I får en ramme, den skal 

være maksimalt to sider, og hvordan den så ellers udformes, det er op til jer. Det er op til 

jeres kreativitet, og det er op til jeres faglige viden og forståelse her for, at det skal være et 

redskab, der skal benyttes…”  

I de to lederinterviews ser vi flere gange, at lederne opfatter sig selv om oversættere 

gennem dialog. Direkte adspurgt om der oversættes, svarer den ene: ”Ja, selvfølgelig gør 

jeg det, det er jeg nødt til.” Lederne er her oversættere i en organisatorisk kontekst. Det er 

tydeligt, at de har en positiv forståelse af den nye strategi og optræder meget loyalt overfor 

TD. Ud fra koloniseringsmetaforen kan effekten af TD, som en ny strategi for de to ledere, 

derfor siges at have koloniseret dem både fysisk og kognitivt. De erklærer sig enige i 

hensigter bag TD og oversætter andre tiltag, som kan virke forstyrrende, indenfor denne 

forståelsesramme.  

De to ledere forstyrres således ikke af de såkaldte konkurrerende styringsmodeller. En 

forklaring på dette kan være, at de ser dem som en del af en selektionsproces. Ifølge 

Weick15 kan denne proces, der foregår indenfor organisationens egne rammer, være med 

til at sørge for at sortere. Organisationen sorterer og udvælger de handlingsskabende 

aktiviteter, som den finder mest egnede til at mindske flertydigheden. Derved kan nogle 

forestillinger om virkeligheden udvælges som mere hjælpsomme end andre. Deres 

position højere oppe i hierarkiet medfører således også en bedre udsigt over det flertydige 

hav, som giver dem mulighed for at tilpasse oversættelser af forskellige tiltag til deres 

enheder. 
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Analyse af interview med informant H, lokalområdechef i SUF 

Pilotundersøgelsen fra konsulentfirmaet Cogency beskrev, hvordan de så, at 

”Tillidskæden” havde et brud på niveauet mellem forvaltningsledere og enhedsledere4. Det 

fund ville vi blandt andre ting søge at efterprøve i interviewet med informant H. 

Indhold og synspunkter bar efter vores opfattelse præg af et mere overordnet perspektiv. 

Vi startede med medarbejderinterviews lokalt i et lokalområde, hvor vi fandt tegn på, at der 

var en opfattelse af, at TDs liv ikke fungerede helt efter den hensigt, som de interviewede 

havde håbet på. Vi gik videre med interviews med enhedsledere fra andre lokalområder i 

SUF. Og fandt her tegn på en større forståelse for TDs hensigter og mål på det 

mellemlederniveau. Ved det nærværende interview med en lokalområdechef søgte vi efter 

ledetråde for, hvordan TDs hensigter og mål blev opfattet på et mere overordnet niveau. 

”Altså, nu får du jo dit faglige råderum. Men det kan du jo også kun tillade dig at få, så 

fremt og i så fald, at du har sikret dig, at det personale du giver det til også har nogle…. 

altså  nogle faglige kompetencer på et vist niveau. Og det har man jo brugt tiden til op til 

nu, at blive lidt mere skarp på…” 

Vi har som en fast del af vores interviews spurgt ind til begrebet tillid, til hensigterne med 

TD, meningsdannelsen og oversættelsesarbejdet forbundet hermed. Ved spørgsmålet 

omkring selve tillidsbegrebet fik vi indtryk af et mere overordnet perspektiv: ”Så tillid er 

knyttet til en, ja, oprindeligt knyttet til en… ja oprindeligt knyttet til en værdisættende 

personlig egenskab hos mig som leder og hos medarbejderne i en organisation. Og bruger 

man det lige pludselig som begreb, så bliver det et begreb, der handler om, hvordan er det 

vi skal interagere i en organisation mere end, at det er det her værdiskabende og 

personlige forhold. Så det har flyttet sig lidt, når vi snakker om tillid i forhold til TD, og tillid 

hvis vi bare sidder og snakker om tillid som begreb.” Informant H taler således, som den 

eneste af de interviewede, om to forskellige opfattelser af tillidsbegrebet: En relationel og 

en organisatorisk. Det er dog ikke vores indtryk fra de tidligere enhedslederinterviews, at 

der skulle findes en tillidsbarriere mellem disse to ledelseslag. Tværtimod var informant G 

tydeligt begejstret over den proces, der havde fundet sted mellem enhedsledere og 

lokalområdechefen i dette lokalområde. Vi har ikke i vores materiale fundet tegn, der kan 

understøtte pilotrapportens fund, idet vi ikke har hørt eller fået opfattelse af, at 

enhedslederne skulle være utrygge ved deres forvaltningsleder.  
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Ved interviewet med informant H blev også nogle nye meningsenheder dannet: mistillid, 

proces og styring.  Det, at tillid skal skabe tid og plads til kerneopgaven blev tydeligt og 

enkelt forklaret: ”Så det er sådan, som det også blevet sagt ind i TD, at det skal fjerne 

unødig kontrol og bureaukrati. Og det vil sige…. det faktum at du simpelthen er nødt til at 

være knivskarp på, hvor du skal styre henne. Hvad er det for nogle parametre, du skal 

styre på. Og der skal du styre knivskarpt, for ellers har du ikke mulighed for at fjerne 

yderligere kontrol.” Her ser vi, at lederen er sin egen rolle i TD meget bevidst. For det er 

ikke bare at fjerne kontrol, men det er samtidig, at man som leder i den nye strategi skal 

være klar på og tydeliggøre ”hvad”, der skal ledes og ”hvorfor”, men ikke ”hvordan”. Hun 

beskrev sine positive oplevelser af det, at lykkes med at formidle dette. At bibringe 

frontpersonalet en fornemmelse af, hvad det at blive ledet på baggrund af tillid kan betyde 

for opgaveløsningen og arbejdsglæden: ”Når man så når dertil med personalet, og sige, 

jamen faktisk talt så får du opgaven. Og jeg har ikke den detaljerede beskrivelse, fordi det 

er her, hvor jeg giver dig det faglige råderum. Når man så griber det, så får medarbejderen 

jo også nogle små fantastiske små oplevelser, hvor man tænker nårh ja. Det var jo sådan 

set min ide. Altså, der var ikke nogen der sagde…. jeg valgte faktisk at gøre det, jeg valgte 

faktisk at samarbejde med borgeren på en ny måde, jeg valgte faktisk at afprøve det på en 

måde, som ikke stod en bureaukratisk instruks.” 

Det har været diskuteret om tillid og mistillid er modsætninger eller om de kan 

sameksistere i en eller anden form 7. Denne diskussion kan forekomme noget akademisk i 

en travl hverdag. Og mange vil nok fortsat opfatte tillid og mistillid som modsætninger. Et 

er at det at få tildelt tillid som noget nyt, kan skabe usikkerhed om rammer for 

opgaveløsningen: ”De er jo blevet frataget rummet til at bruge deres faglige skøn, og nu 

beder vi dem om det igen. Hmmm, jeg har faktisk glemt hvordan det var. Hvad er et fagligt 

skøn? Kan jeg ikke få en ramme? Kan du ikke lige prøve inden for, jo det skal du, du skal 

faktisk give.. Det er det her rum.” Noget andet er, at det at få tillid og meget specifikt tale 

om, at der nu udvises tillid, kan af medarbejderne opfattes som, at der tidligere eller 

endda fortsat, er mistillid. Adspurgt om denne ”retrospektive mistillid” og om det kan give 

et tillidsmæssigt bagslag, fik vi dette svar: ”Jeg ved ikke, om det kan give et bagslag, men 

det er i hvert fald eksplicit blevet oplevet sådan. Det er oplevet, som om det må være 

erstatning for en mistillid.” Et andet sted i interviewet blev dette udsagn yderligere 

underbygget: ”Den er vanvittig svær at formidle hele vejen ned i en organisation, for det 
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første man bliver mødt med er…. Hvis vi skal have… hvis vi snakker tillid nu, er det så 

afløsning for noget mistillid?” Dette illustrerer den vigtige og svære opgave det er for 

ledere på alle niveauer at ændre måden at lede på, men også det at oversætte den nye 

strategi og sammen med personalet skabe mening sammen. Ud fra dette citat ser vi, at 

det er oversættelsen og formidlingen, der er det vanskelige. Men også at tillidsbegrebet 

fortsat er kilde til usikkerhed hos medarbejderne, et faktum som informant H er sig meget 

bevidst. 

Alle forandringer vil blive modtaget med en eller anden form for forventning om noget 

bedre eller i det mindste at kunne se en mening med den. Men hos mange vil det at 

forandre stort eller småt være forbundet med usikkerhed for det nye. Det er en proces at 

forandre, at indføre en ny strategi eller en ny måde at lede på: ”Så siger medarbejderne jo 

også, at det er de en lille smule utrygge ved, for nu har vi jo ingen måde eller mulighed for 

at dokumentere, at vi faktisk har leveret det, som vi er blevet bedt om. Hvordan vil I 

kontrollere os? Og hvis folk ikke har tillid til os, så er vi på den. Så det tager et stykke tid 

ligesom at få flyttet medarbejderen helt derud, og siger jamen, det har vi.” Vi har tidligere i 

vores interviews mødt en utålmodighed med forandringerne som følge af TD. Og fra nogle 

medarbejdere hørt, at man måske skulle være tålmodig. Det er svært at sige noget om, 

hvor længe en forandringsproces skal eller kan tage. Det afhænger af mange ting, som for 

eksempel, hvad der skal forandres, hvor mange ressourcer, der sættes ind, graden af 

modstand mod forandringerne samt mange andre faktorer. Det er ledelseslitteraturen fuld 

af perspektiver på. Det, der er vigtigt for ledere er, at være opmærksomme på, at der er 

tale om en proces, der kræver tålmodighed. Og på at der kan være både utålmodighed 

alle steder og i alle lag i en organisation: ”Du begynder at arbejde med det, og så langsomt 

så transformeres…hvor lang tid skal der til med sådan et paradigmeskift, det ved jeg ikke. 

Det ved I bedre end mig. Jeg vil så sige, at de første 10 år, der kan vi ikke regne med at vi 

er i mål med det her...”  

Vi blev ved de tidligere interviews med medarbejderne klar over, at der blandt dem, som vi 

talte med, var en opfattelse af at TD var en måde at styre på som konkurrerede med 

andre måder at styre på, sidstnævnte med rod i NPM paradigmet. Lederne af enhederne 

var ikke helt af samme opfattelse. Selv om de mente, at kontrollen kunne ses som 

værende et paradoks til tilliden. Ved interviewet med informant H fik vi udbygget og 
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nuanceret synet på, om der er konkurrerende styringsparadigmer, når man anskuer dette 

aspekt lidt højere oppe i organisationen: ”Nej, jeg ville faktisk prøve at hægte det sammen. 

Mine fornemmeste opgave er at kunne argumentere for, at tingene hænger sammen. TD, 

det er et nyt styringsparadigme, og det er det. Det er, hvordan vi skal lede og styre og 

administrere landet. Det er det, der ligger i det.”. For informant H drejer set sig i det hele 

taget om at formidle, binde sammen og tale med folk i alle lag i organisationen. Og 

videreformidle hvad TD betyder, og hvordan den kan bringes i spil: ”Jeg prøvede faktisk 

også på sidste møde at lave et indspark ind til jer og sagde, tænk jer lige om, prøv at gå 

hjem og snak med medarbejderne om, hvordan man skal arbejde med at implementere 

politikken (red.: Den nye Ældrepolitik). Fordi politikken indikerer, hvad vi skal gøre, altså 

hvad er det for et resultat vi gerne vil have med borgerne. Det er hensigten, vi vil gerne 

have, at borgeren opnår med det her. TD fortæller lidt om, hvordan vi skal gøre det. Det er 

ikke to forskellige ting, det er én og samme ting.” Med dette ser vi, at informant H ikke 

opfatter TD, som noget, der skal konkurrere med noget andet. Men at den skal være en 

fælles platform for, hvordan der ledes i KK. Eller en paraply alle andre tiltag skal passes 

ind under. Her er vi meget tæt på den ”kulturrevolution – evolution”, som, den øverste 

leder i KK, overborgmester Frank Jensen omtaler3. At dette kræver en stor ledelsesindsats 

fremgik også i interviewet: ”Og det var lige præcis der, at jeg så at TD gik ind og gjorde en 

forskel, for det satte faktisk lidt mig på overarbejde, fordi jeg var nødt til at tænke mig om. 

Hvornår er det klogt at gå ind og kontrollere? Og det er derfor jeg snakker om noget 

knivskarp styring. Jeg skal jo være tydelig og sige, at jeg vil gerne have, at du 

afrapporterer på de parametre. Fordi det er det, der er interessant for os at styre efter, for 

det giver faktisk en merværdi for den oplevelse eller den effekt, vi gerne vil introducere hos 

borgeren.” Merværdi som følge af tillid nævnes som en del af definitionen på tillid ifølge 

Thygesen32.  

Vedrørende TDs relation til NPM paradigmet bringes det at kontrollere ind i billedet. 

Tidligere har vi talt om tillid og mistillid som modpoler og argumenteret for, at tillid og 

mistillid kan og skal sameksistere. Det er vist, at denne sameksistens kan være gavnlig for 

opgaveløsningen og at den kendetegner såkaldte high performance teams7. I det 

ovenstående citat drejer det sig om kontrol som modpol til tillid til forskel fra mistillid som 

modpol. Det at vise tillid og samtidig kontrollere, sætter ledere i det nye paradigme på et 

vigtigt arbejde med at formidle klart og tydeligt, således at det kan forstås af 
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medarbejderne. Når ”hvordan” skal defineres af frontmedarbejderne, så er det af yderste 

vigtighed at ”hvorfor” kendes af alle og er rodfæstet i ledelsen: ”Så der bliver også noget 

kontrol og noget styring på et punkt samtidig med at man så siger, at du får så tilgengæld 

også et fagligt råderum, kan du se det?”  Ledernes arbejde er dermed ikke blevet 

nemmere, deres opgave og rolle er bare blevet en anden. Det kræver bevidst fokusering: 

”Så når jeg siger, at der er noget styring på, du har dit faglige råderum, men der er også 

noget styring, det er jo også fordi jeg samtidig er gået ind og blevet mere skarp og sige, at 

der er ikke frit valg på alle hylder om hvilke faglige instrukser, du bruger.” Noget af det, 

som vi har hørt og opfattet er, hvad og hvordan der skal ledes i det nye paradigme. Nogle 

medarbejdere og sikkert også ledere kan være usikre på, hvad det at lede tillidsbaseret 

egentlig går ud på. Informant H var tydelig i relation til at tillid ikke er fravær af ledelse: 

”Det er derfor jeg hele tiden har det her, at den her TD har i virkeligheden gjort, at jeg er 

blevet mere eksplicit om, hvor jeg gerne vil styre henne. Men jeg vil bare ikke styre på det 

hele. Jeg vil ikke styre der, hvor det ikke giver mening. Det giver dælmne ikke mening at 

sidde og holde styr på hvor mange minutter et bad skal tage, altså.” 

 

Kigger vi på interviewet ud fra oversættelsesteori og meningsskabelse, kan vi få øje på: 

Intentionen med TD bliver oversat af lederen. Ikke i en direkte oversættelse, men i en 

oversættelse, hvor ideologien oversættes. Oversætteren har her stor magt, og tillid til 

oversætteren er meget vigtig. Særlig hvis oversætteren er bindeled mellem opfattelser, der 

ikke som udgangspunkt forstår hinanden. Det gør lederes rolle på alle niveauer som 

oversætter af en ny strategi central: ”Du er simpelthen nødt til at forklare dag 1, at det er 

hensigten. Og du skal være tydelig om det hele vejen igennem. For hvad er incitamentet? 

Du forklarer jo lidt det her omkring, at det jo ikke er alle, der har lyst til at slippe kontrol, 

eller at blive kontrolleret. Der er jo folk, der har enormt meget brug for det, for det er jo 

angstprovokerende for nogen at blive bedt om at tænke selv. Det skal vi ikke tage fejl af.. 

Det forpligter.” At vores informant H ser sig selv om oversætter af ideologi og ikke en 

direkte ordret oversættelse fremgik flere gange i interviewet, eksemplificeret af dette citat: 

”Og så er jeg tilbage til en med det her med, om det er vigtigt, at folk kan sige, at det er en 

konsekvens af en TD, at de gør noget anderledes. Og det er det faktisk ikke. I min verden 

er det ikke. Det er faktisk ikke.. Det…. jeg vil have en forventning om, at du skal kunne 
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give mig nogle sammenhænge. Men dit personale har jeg ingen forventninger om. Men jeg 

vil gerne se, at de handler andereledes.” Her fremgår det, at hun ser forskellige roller og 

har forskellig grad af forventning til, om man eksplicit kan citere hensigterne med den nye 

strategi, eller om man blot skal kunne handle efter hensigterne. Vigtigst er det, at den nye 

strategi udmøntes i en ny måde at handle på alle steder i organisationen. At oversættelsen 

sætter gang i en proces, som tager sin tid er også en holdning hos vores interviewperson.  

TD er en vej til at anvende de sparsomme ressourcer mere fornuftigt. Ledelsesstrategisk 

er det en stor opgave: ”Jeg er ikke nervøs for at ressourcerne ikke rækker til, hvis vi forstår 

det. Så jeg er nervøs for om alle forstår det. Det er jeg. Eller nervøs, det er et forkert ord. 

Men eh, opmærksom på at det er en stor opgave. Kæmpe opgave. Og det her med at tro, 

at man kan dreje folks mindset på en relativ kort årrække, det er lidt overvurderet. Altså 

vores forventninger til forandringer i organisationshastigheden, der skal vi simplethen 

tænke os klogt.. ret klogt om. For resultaterne kommer ikke endnu.” At der er tale om en 

opgave med dialog og at ledernes rolle er essentiel for at oversætte strategien udtales 

eksplicit: ”Ja, oversættelsen er enorm vigtig.”  

Det overordnede perspektiv og blik for, om oversættelsen er lykkedes og strategien er 

oversat, som det var intentionen, er svær at vurdere. Ved de indledende interviews fik vi 

en opfattelse af mangelfuld oversættelse og meningsskabelse. Her får vi et andet blik på 

det. For hvordan kan vi vide, om TD er oversat og virker i hverdagen: ”Så hvis man 

overhovedet skal tale om, at der er nogen…. at man skulle kunne sige noget begavet om, 

hvordan lever TD, så er man jo nødt til at spørge en af dem, der i vores organisation har 

introduceret den. Og så se hvad der sker ude i den anden ende.” Og det er netop det, som 

vi i vores masterprojekt gerne vil undersøge forståelser af. Det er også noget, som 

informant H er optaget af: ”Men noget af det, der var slående og sådan blev meget et tema, 

det handlede meget om vores kommunes ringe evne til at oversætte de nye strategier. Og 

jeg tænkte, at det har jeg sgu hørt før. Pilen peger lige på mig. Så tja, det har jeg faktisk 

hørt før.” Så ikke bare er denne leder sin rolle og sit ansvar bevidst, men også de 

begrænsninger, der ligger i at være leder, mellemleder og menneske, som selv skal forstå 

og oversætte for sig selv.  

Det, at det ikke kun er en proces, der løber oppefra og ned, at der er ledere, som ikke har 

forståelse for, hvordan strategier lever, oversættes, ændres og indføres, kan anses som 
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problematisk ved indførelse af nye strategier. Det kræver ledelse. Og ledelse, der har 

kendskab og respekt for fagligheden og de vilkår, som ændringerne skal leve i. Og det er 

ikke alle, der ser det: ”…og måske ikke helt har 100% rent dyb respekt for at dem vi gerne 

vil gøre det for, har ikke de samme vilkår til at lave de her transformationer. Så jeg synes 

bare man er nødt til hele tiden at stille skarpt på det, fordi der sidder nogen også over os, 

og spørger hvornår sker der noget? Der er også politkere, der siger hvornår kan vi se 

noget anderledes?”  

Tid blev nævnt som en vigtig faktor ved forandringer: ” …. tid til oversættelsesarbejde, det 

er sindssygt svært. men når du .. Hvis du ikke får oversat det, så giver du jo heller ikke 

andre en mulighed for at kunne indoptage nogen af de hensigter der ligger i de her 

forandringer. Og så giv dog tid til at de også kan forsone sig med det.” Såfremt der er 

tålmodighed og tid til rådighed, samt en vilje til fortsat at arbejde målrettet, er det vores 

formodning, at hvis vi gentog vores interviews om et par år, ville vi ikke få det samme 

resultat. Idet vi opfatter KK som et løst koblet system kan vi se enheder, der har fulgt den 

nye strategi og retning i højere grad end andre. At der er talt om TD mere i nogen enheder 

end andre finder vi tegn på i dette interview, når vi sammenholder det med de tidligere: 

”Og jeg vil godt dele med jer, hvordan jeg løser det, når jeg møder svære ting. Så bliver 

jeg ved med at tale om det. Så i hver eneste anledning jeg havde de første år til at snakke 

TD indtil folk var fuldstændig trætte af det, så kørte den samme planche op og fortalte den 

samme historie. Indtil jeg opdagede, at jeg ændrede retorik en lille smule jo mere, jeg 

forstod sammenhængen selv.” 

 

Ved at skabe i handling, enactment, kan man få skabt mening og orden i den flertydighed, 

vi udsættes for af vores omgivelser. Enactment kan som tidligere nævnt være en proces, 

hvor vi taler, handler eller på anden måde reagerer. At der er skabt i handling i de 

sammenhænge og relationer, som informant H er en del af ses flere steder: ”Og det er 

enormt meningsfuldt for mig nu at lægge alt ind under den måde at tænke styring på. Men 

jeg er nødt til at tale om det, og jeg er nødt til at kunne besvare de spørgsmål, der 

kommer. Og spørgsmålene bliver jo også mere og mere avancerede jo mere tilhørerne 

også tænker. Og pludselig har vi jo flyttet os alle sammen. Og så kan vi jo næsten ikke 

huske, hvor vi startede.” Det er ikke nok at tale, for der skal også handles. At tale kan 
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opfattes som en handling, når man betragter lederrollen, idet man her anviser handling. 

Men hvad med medarbejderne? De skal ikke bare tale, de skal handle på en ny måde. 

”Dine medarbejdere bliver jo ikke på samme måde bedt om at øve sig. Jeg kan  jo øve mig, 

min bane at øve mig på, det er jo hver gang jeg går til møde, så kan jeg jo inden jeg gå ind  

på scenen, hvordan er det jeg får koblet det her ind i TD. Den bane har jeg. Den bane har 

dine medarbejdere ikke.”  

Vi ser processen som en kombination af oversættelse og at skabe gennem handling at få 

indført TD: ”Det stiller bare krav til os ledere, om ikke at tro at vi er verdensmestre, når vi 

træder ind på en ny scene. Der er vi altså også medarbejdere, for det var jo ikke min ide. 

Det var jo ikke mig, der opfandt den. Jeg skulle da knag’me have læst og forstået og lyttet 

og stillet mange spørgsmål, før jeg var i stand til at gå ud og gengive noget af det. Jeg har 

da også flyttet mig undervejs. Og det ja... Det er det man.. Det er det, vi skal kunne. Og så 

tilbage til det her med, har jeg så en forventning om, at dine medarbejdere vil kunne 

gengive de samme sammenhænge, som jeg kan? Nej. Jeg vil gerne se, at de gør noget 

andet.”  

Og en af de vigtigste roller ledere kan have i den proces er ikke bare at oversætte 

hensigterne med TD. Men det er opgaven med at anvise, hvor enactment kan finde sted i 

de enkelte enheder i KK, så alle ansatte kan skabe mening gennem handling og derved se 

og mærke, at den nye strategi virker for dem i deres hverdag: ”Grib ældrepolitiken, grib 

den. Det er der, de kan sige, hvad er det, jeg vil sammen med borgeren på en ny måde. 

Så har man jo øvebanen. Men så skal man bare huske at spørge dem, hvad skete der så 

der? Så pyt med om det hedder TD eller om det hedder noget andet. Det er jo ligemeget.” 

 

Diskussion 

Gennem vores undersøgelse med semistrukturerede interviews med ansatte på forskellige 

niveauer og i forskellige områder i SUF har vi fundet tegn på, at den essentielle 

overordnede koordination har svigtet nogle steder med hensyn til at oversætte og skabe 

mening med den nye ledelsesstrategi i KK. Det kan have mange forklaringer. En af dem 

kan være, at det at indføre tillid som et ledelsesredskab netop kræver en anden måde at 

lede på, hvorfor tillid som redskab derfor ikke kan indføres med de gamle metoder, hvor 
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krav, regler og tæt opfølgning var og er måder at sikre at nye tiltag gennemføres. Ud fra 

Weicks tanker kunne man foreslå at lede forandringen som ledelse af forandringer i løst 

koblede systemer, og derfor som en del af processen skabe forventninger om logik og 

mening, styrke socialiseringsprocesserne, sørge for differentieret deltagelse samt søge at 

påvirke de konstante variable18. I alle tilfælde vil det, at det netop er en ny måde at lede 

på, kræve nye måder at sikre, at tiltaget lykkes. Det kræver tid, vedholdenhed og mod til 

på alle ledelsesniveauer og dermed en parathed til at løbe en risiko og slippe grebet i en 

vis udstrækning.  

 

TD er endnu kun i sin vorden, idet anknytning til den nogle steder opfattes som værende 

forstyrret af forskellige andre prioriteter i SUF regi. Vi har gennem vores empiriske fund 

fremanalyseret eksempler på pilotundersøgelsens indsigter. Både dem der fremmer og 

vedligeholder tillid, og dem der blokerer for tillid. Først det, der kan have virket blokerende: 

Medarbejderne har talt om parallelle virkeligheder og strategier, og har savnet 

oversættelse på et sprog, der var forståeligt for dem. De har også udtrykt oplevelsen af 

manglende respekt for deres faglighed, hvor de så den samtidige indførelse af et 

Indsatskatalog, der fratog visse faggrupper opgaver, de hidtil har løst, som værende i 

konflikt med TD. De oplever fortsat forvaltningen som værende en kontrolinstans som 

følge af, at der i de seneste år er iværksat flere tiltag med åbenlys styring og kontrol af 

opgaveløsningen. Det er ikke blevet ekspliciteret for dem, at tilliden ikke, som de forventer 

det, betyder fravær af kontrol.  

 

I vores interviews med de to enhedsledere så vi, at de følte sig velinformerede og godt 

klædt på til opgaven med at indføre den nye strategi samt at oversætte den til deres egen 

kontekst. Dette var sket i dialog med medarbejderne, som efter ledernes opfattelse havde 

været meningsfuld for disse. De understreger begge, at det er en kontinuerlig proces med 

knaster på vejen, og den ene fortalte endvidere, at der er medarbejdere, der stadig er 

utrygge ved den nye tillid og det ansvar, der følger med. Idet vi ikke har interviewet 

medarbejdere i disse to lokalområder, har vi ikke kvalitative data, der understøtter de to 

lederes udtalelser om medarbejdernes opfattelser. 
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Dette er i modsætning til den enhed, som vores undersøgelse tog udgangspunkt i. Her var 

der tilsyneladende ikke fundet en tilstrækkelig oversættelse af TD sted, hverken af egen 

leder eller lokalområdechefen. Det var ikke utryghed, de gav udtryk for, men 

medarbejderne fremstod som frustrerede over den manglende oplevelse af sammenhæng 

og mening blandt andet i relation til de konkurrerende styringsstrategier.  Af ovenstående 

udleder vi, at enhedslederne har en central rolle for meningsskabelsen blandt 

medarbejderne. Med andre ord; bliver strategien oversat lokalt i de respektive enheder, er 

der større anknytning til strategien, hvilket faciliterer en meningsdannelse, som 

understøtter indførelsen af den nye strategi. Vi finder derfor, at det med stor sandsynlighed 

er enhedsledernes rolle som oversættere, der bidrager til den lokale meningsskabelse i 

organiseringerne.  

 

I enheder, hvor der ikke er sket en oversættelse, som er til at forstå og knytte an til lokalt, 

kan det medføre at medarbejderne efterlades i forvirring, frustration og vrede, og at den 

manglende hjælp til anknytning kan resultere i dekobling. Netop dette var en del af vores 

forforståelse i den enhed, som dannede udgangspunkt for vores undersøgelse og det 

trådte da også frem i de indledende interviews. Her var der forvirring om TDs hensigter, 

om det var en ny måde at lede på eller et blandt mange nye initiativer, som måske ville 

have en begrænset levetid i organisationen. Den manglede opfattelse af TD som det nye 

ledelsesparadigme i KK var fremtrædende i alle tre interviews med medarbejdere i denne 

enhed. Det er ikke fremmende for ind - og gennemførelse af en ny strategi, hvis dem, der 

skal udføre arbejdet ikke forstår den overordnede hensigt. Ikke forstået på den måde, at 

alle skal kende den præcise ordlyd. Men forståelsen skal udmønte sig i en anden og ny 

måde at arbejde og handle på. Hvis det ikke er klart for dem, der skal udføre opgaverne 

sammen med borgerne, vil den ønskede ændring ikke indtræde. Ifølge Weick vil 

mennesker altid skabe mening med det, de oplever14. Men er der ikke ledetråde nok, der 

peger i den ønskede retning, bliver det sandsynligvis ikke en mening, som vil understøtte 

den nye strategi i alle tilfælde. Dermed vil retning og mål forblive uklare og ikke 

realiserbare for medarbejderne. Den manglende eller mangelfulde oversættelse kan 

dermed medføre, at topledelsens forventninger til den ønskede forandring ender i 

emergens og uforudsigelige processer i den del af organisationen, som er central i relation 

til at føre den ud i livet. Og det er jo hensigten med TD, at det præcis er i relationen 
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mellem medarbejderne og borgerne, at der skal tænkes og handles anderledes i 

opgaveløsningen.  

 

Hvis vi ser på, hvad der virkede fremmende på tilliden, fandt vi også eksempler på det. 

Alle de interviewede var inde på, at overordnet strategiimplementering tager tid. Der 

oplevedes tillidsfulde relationer til nærmeste leder i alle interviews, på nær i ét 

medarbejderinterview i det lokalområde, hvor der ikke havde fundet tilstrækkelig 

strategioversættelse sted. At tillid faciliteres når ledere og medarbejdere samarbejder og 

ser en klar sammenhæng mellem det, de gør og den overordnede værdiskabelse på et 

borger- og samfundsniveau var meget central i alle lederinterviewene, men kunne ikke 

genfindes i interviewene med medarbejdere.  

 

Ved at undersøge flere enheder fandt vi, at nogle enheder har fulgt den nye strategi og 

retning i udtalt grad, nogle har brugt nogle af tankerne bag TD i det eksisterende arbejde 

og andre har fundet konkurrencen med andre styringsparadigmer svær at håndtere. Nogle 

steder har enhedsledelsen sat tiltag i værk, andre steder har medarbejderne været med og 

har kunnet sætte deres præg på den nye strategi. Vi udleder, at dette kan forklares ved, at 

hvor der skabes tryghed og forståelse for TD som overordnet strategi hos enhedsledere, 

kan de arbejde med den lokalt i enhederne. Det kræver forvaltningsniveauets gentagne 

oversættelse af strategien i forskellige fora, og at den respektive lokalområdechef er 

nærværende, lyttende og har føling med, hvor langt de enkelte ledere og enheder er i 

deres meningsskabelse.  

Af dette ser vi, at der i flere lokalområder er tegn på, at TD vinder indpas, idet 

”tillidsbarrieren” er rykket et trin ned i hierarkiet, og måske endnu længere i forhold til, hvad 

der tidligere er konkluderet i pilotstudiet4. Vi kan dog ikke med sikkerhed konkludere, at 

medarbejderne i deres respektive enheder oplever det, de to enhedsledere giver udtryk 

for, at de gør. Det kunne have været interessant at udvide undersøgelsen med yderligere 

interviews af medarbejdere i disse enheder, men det har været for omfattende i denne 

afhandling.  

Som ledelsesstrategi repræsenterer ”hvorfor” i Raastrup Kristensens og Pedersens31 

opfattelse forståelse af, hvordan aktører skal agere selvledende i deres forskellige roller i 
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organisationen. Det samme gør sig gældende for Bungay10. Det er strategi nok, når 

”hvorfor” kendes og anvendes aktivt af alle overalt i organisationen, og når dette ”hvorfor” 

lever i hvert enkelt medlem af organisationen. Målet med det er at få alle med til at sætte 

samme retning31. ”Hvorfor” er tydeligt beskrevet i hensigterne med TD. Det drejer sig om 

at frigøre tid til kerneopgaverne, at give bedre kvalitet, at højne arbejdsglæden, at mindske 

omkostningerne og at skabe mere innovation. Det er tydeligt, at dette ”hvorfor” endnu ikke 

er nået rundt i alle kroge af organisationen. Vores empiriske materiale viser, at der er 

forskellige opfattelser af hensigten med TD, mange har hidtil ikke set hele billedet. Især er 

der forskellig opfattelse af det økonomiske aspekt i relation til afbureaukratisering, ligesom 

nogle ledere har set reformen, som en vej til et bedre arbejdsmiljø i relation til tryghed og 

trivsel, noget som endnu ikke er oplevet, der hvor det skulle udfolde sig. 

For aktørerne i organisationen er det tydeligt, ”hvad” opgaven er. Ledere og medarbejdere 

er, som vi ser det, ret godt på højde med deres rolle og ved, hvad de fagligt og personligt 

skal levere. Men for nogle medarbejderne mangler endnu et helhedsoverblik over, hvad 

TD er for en størrelse. De har mange ansvarsområder at varetage og i de flestes optik har 

det nære og umiddelbare ikke overraskende prioritet. Der er en stor opgavemængde, der 

ikke levner tid og overskud til at hæve sig op i det helikopterperspektiv, der er nødvendigt 

for at få øje på helheden. Hamsterhjulet kører. Dette perspektiv er en væsentlig 

ledelsesopgave at skabe plads til for sig selv og medarbejderne. 

Der er således stor variation i opfattelsen af ”hvordan”. Der er stor forventning til, at man 

som frisat leder og som medarbejder, hvis faglighed der er udtalt tillid til, selv i det daglige 

arbejde kan beslutte og have indflydelse på, hvordan opgaver skal løses i samspil med 

borgerne. Men dette ”hvordan” opleves fortsat og uændret leveret i stor udstrækning af de 

øverste organisatoriske lag. Det opleves, at der fra forskellig side kommer stramt 

strukturerede og detaljerede opskrifter og forskrifter på opgaveløsning vedrørende dette 

og hint. Dette sikrer mål og målbare effekter, som efterfølgende kan og vil blive efterprøvet 

ved forskellige kontroller. Der er således stadig en opfattelse af et stort bureaukratisk 

apparat, der i den sammenhæng mindsker oplevelsen af frihed til og indflydelse på 

opgavens ”hvordan” nederst i organisationen. 

Begge de interviewede enhedsledere har efter deres eget udsagn skabt mening for 

medarbejderne i deres enheder, men arbejder oversættelsesmæssigt i deres egen 



Tillidsdagsordenen i Københavns Kommune – giver det mening? 

 

 67 

kontekst med at få TD til at passe med deres respektive meningsskabende temaer for 

medarbejderne. Anerkendende tilgang (Appreciative inquiry)33 for den enes 

vedkommende, og personcentreret omsorg34 for den anden. Dette kan ses som et udtryk 

for emergens og uforudsigelighed, men begge informanter har skabt klarhed over formål 

og rammevilkår og har italesat, hvilke forventninger der er til effekt og resultat, som 

medarbejderne kan forstå og knytte an til. Det er så op til medarbejderne ”hvordan”. Svaret 

skal de finde i deres faglighed og i det, at deres leder har tillid til, at de har forstået 

hensigterne med den nye tænkemåde. 

Vi har primært forholdt os til pilotstudiets og teoretikeres opfattelse af processerne som 

vertikale i relation til meningsskabelse. Andre har foreslået, at meningsskabelsen i høj 

grad også foregår i laterale processer imellem mellemledere35.  Vi har ikke viden om, at 

der har været interaktion eller andre sociale laterale processer mellem enhedslederne i de 

lokalområder, hvor medarbejderne tilsyneladende knytter an, men det har der 

sandsynligvis været imellem mellemledere internt i de forskellige enheder og mellem dem 

og deres enhedsleder. Det kunne have været interessant at have spurgt til denne 

tværgående mulighed for meningsskabelse, men det var først efter at vi havde foretaget 

vores analyse, at det gik op for os, at vi kunne have sammenholdt Gittes oplevelse af 

manglende udveksling på tværs med en viden om processerne i andre lokalområder. Vi 

har heller ikke beskæftiget os med Røviks arenaer for oversættelse, hvor han beskriver, at 

idéoverføring i høj grad foregår på blandt andet konferencer20. Der har været afholdt 

konferencer i SUF, men Gittes levede erfaringer med dette har ikke indgået i som del af 

denne afhandling.  

Udgangspunktet i vores videnskabsteoretiske tilgang til vores undersøgelse har været det 

hermaneutiske paradigme, hvor det er vigtigt at fortolke for at kunne forstå36. I denne 

tilgang er forskerens rolle tvetydig, da forskeren både skal forholde sig til informanternes 

tolkning af det undersøgte, men hvor der samtidig sker en omsætning af begreber til 

videnskab – den såkaldte teori om den dobbelte hermaneutik36. Det er en 

videnskabsteoretisk tilgang med et pluralistisk samfundssyn, hvor der på en og samme tid 

skal være plads til forskellige fortolkninger, men hvor tingene samtidig også skal ses i en 

helhed36. Sådanne undersøgelser giver mulighed for forståelse og fortolkninger af 

dynamikker i grupper eller organisationer. Vores tilgang til data har som udgangspunkt 
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været induktiv, hvor vi med udgangspunkt i vores empiriske data har søgt at generalisere 

på basis af disse data36. Vi har dog søgt efter bestemte ledetråde, og på den måde kan 

man argumentere for, at vi har anvendt en tilgang, som er beskrevet som analytisk 

induktion36. Det videnskabsteoretiske ståsted og metodologi er valgt, da vi ønskede at lave 

en undersøgelse, som kunne hjælpe til en forståelse af, hvordan der er skabt mening med 

TD i lokalområder i SUF regi i KK. Og vi har fundet at denne tilgang var den rigtige. Når 

det er sagt, så kan valg af videnskabsteoretisk ståsted have betydning for resultaterne af 

vores undersøgelse. Havde vi haft et andet udgangspunkt og for eksempel valgt at se på 

magtforhold før og efter TD, kunne vores fund og erkendelser have været anderledes. 

Men da vi var interesserede i at fortolke for at kunne forstå, har vi taget udgangspunkt i 

hermaneutikken.   

 

Vi har valgt at undersøge, hvordan er der skabt mening med TD lokalt i KK, og valgt at 

bruge teorier om meningsdannelse ifølge Weick13 og oversættelsesteori ifølge Røvik37 og 

Obed Madsen22;24. Når man vælger nogle perspektiver frem for andre, er der ting, som 

man får øje på, men alle samfundsvidenskabelige teorier har også deres begrænsninger. 

Weick har været kritiseret for at bruge meget uklare definitioner. Nogen vil endda sige, at 

Weick ikke bruger definitioner, men snarere udtrykker forbehold 16. Med uklare definitioner 

kommer resultater af undersøgelser til at afhænge af dem, der fortolker og af deres 

forforståelse, empati og grundighed i arbejdet. Af samme grund har vi været meget 

bevidste og eksplicitte omkring vores forforståelse af vores emne. Weicks måde at se på 

verden på kan virke inkonsistent med uklare definitioner og forbehold. Hans egen 

forklaring på det er, at man aldrig er den samme16. Det sidste kan vi tilslutte os. Vi er ikke 

de samme efter at have arbejdet med vores emne sammen. Men det skyldes nok ikke 

Weicks teorier alene. Weick prioriterer proces overfor indhold, og hensigten er at vi skal 

undres. Der er ikke tale om, at vi som forskere eller studerende får konkrete redskaber til 

at anskue problemstillinger på. Weick giver anbefalinger, som er tankevækkende, men de 

er baseret på historier og fornemmelser og ikke altid underbygget af data16. Slutteligt har 

Weick været kritiseret for at lægge mindre vægt på hvordan organisationer fortolker 

omgivelserne på.  
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Vi har af samme årsag suppleret vores teoretiske baggrund med oversættelsesteori, der 

meget har fokus netop på, hvordan organiseringer oversætter og fortolker, hvad der sker i 

omgivelserne. Hvor translatørkompetencer, altså hvor god en oversætter man har til sin 

rådighed, anses som en kritisk faktor for succes, når det gælder om at indføre og 

gennemføre nye strategier37. Men ikke alt kan forstås som noget, der blot skal oversættes. 

Sagt på en anden måde kan oversættelsesteorien ikke stå alene. Der skal dannes mening 

med det, som er sagt eller oversat. Vi ser det som en begrænsning af 

oversættelsesteorien og ser processen med at forstå, fortolke og gennemføre nye 

strategier som en evigt cirkulær proces, hvor der oversættes, skabes mening, som 

oversættes tilbage, hvorpå der igen skabes mening. I det lys har vi set på hvordan der er 

der skabt mening med TD lokalt i KK. Denne sammenhæng har været styrende for vores 

udforskning af emnet.  

 

 

Konklusion  

Vi gik ind i undersøgelsen af, hvordan der er skabt mening med TD i lokalområder i SUFs 

regi i KK med en forforståelse af, at der eksisterer en paradoksal afstandstagen og mangel 

på interesse for tiltaget hos medarbejderne i SUF. Disse antagelser fik vi bekræftet i de 

indledende interviews, men vi fik også øje på andre ledetråde. Undervejs i processen har 

vi påvist, at der er store lokale forskelle på, hvordan der er skabt mening med TD i de 

undersøgte enheder. Vi tillader os derfor at se TD som et godt eksempel på, hvordan 

strategier kan udfolde sig i løst koblede systemer. 

Mere tid til kerneopgaven, afbureaukratisering og tillid til fagligheden er alle centrale 

begreber i TD. Vi har set, at nogle enheder har fulgt den nye strategi og retning i udtalt 

grad, nogle har brugt dele af strategien i det eksisterende arbejde, mens andre har fundet 

konkurrencen med andre tilsyneladende sidestillede styringsparadigmer svær at håndtere. 

Nogle steder har ledelsen sat tiltag i værk, og andre steder har medarbejderne været med 

og har kunnet sætte deres præg på udfoldelsen af den nye strategi. Der er derfor stor 

forskel på anknytningen til TD i de undersøgte enheder i SUF under KK.  
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I problemformuleringen spurgte vi: 

Hvordan er der skabt mening med Tillidsdagsordenen i lokalområder i SUFs regi i 

Københavns Kommune?  

Herunder: 

� Hvordan forstås tillidsbegrebet? 

� Hvordan forstås hensigterne med TD? 

� Hvordan er hensigterne blevet oversat og grebet an? 

� Hvordan kan det ses i måden, medarbejderne handler på? 

 

Vores undersøgelse viser:  

• At tillid ses relationelt mellem mennesker på alle de undersøgte niveauer. 

• At det for især medarbejdere findes svært at se tilliden i et organisatorisk 

perspektiv, og at TD ikke opfattes som et overliggende styringsparadigme.  

• At der på alle niveauer er god forståelse for og accept af TDs hensigter.  

• At den essentielle overordnede koordination har svigtet nogle steder. 

• At enhedslederne har en central rolle for meningsskabelsen blandt 

medarbejderne. 

• At det med stor sandsynlighed er rollen som oversætter, der bidrager til den 

lokale meningsskabelse i organiseringerne. 

• At manglende oversættelse medfører manglende indfrielse af topledelsens 

forventning om ønskede forandringer og resultater. 

• At medarbejderne ved mangelfuld oversættelse kan efterlades i forvirring, 

frustration og vrede, og at den manglende hjælp til oversættelse og 

anknytning kan resultere i emergente, uforudsigelige processer samt 

uhensigtsmæssig dekobling. 

• At der skabes tryghed og forståelse for TD som overordnet strategi hos 

enhedsledere, når lokalområdechefen igen og igen oversætter strategien i 

forskellige fora.  

• At forvaltningsledelsen skaber og udvikler mening for sig selv i den 

kontinuerlige dialog med enhedsledere og medarbejdere. 
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Vi opsummerer således, at TDs liv i organiseringerne i SUF s regi afhænger af, hvilket 

hierarkisk lag man befinder sig på, i hvilket lokalområde man befinder sig, og om man er i 

den situation, at TD som overordnet ledelsesstrategi har været på dagsordenen i 

tilstrækkelig grad. 

Og giver det så mening? Ja, i høj grad, og bedst naturligvis, der hvor man har oversat, 

samskabt mening, der er mundet ud i nye måder at handle på. 

 

Perspektivering 

Købehavns Kommune er en del af den offentlige politiske kontekst og det værdi univers, 

der er knyttet til den. Hvor relationer mellem det offentlige og borgerne er essentiel, og 

hvor den offentlige leders rolle og funktioner i et demokratisk samfund som det danske, er 

meget vigtig. 

Beck Jørgensens statsmodeller, deres normative grundlag og organisatoriske design38 er 

skematiseret således, at det er muligt at se hvilken bevægelse et paradigmeskift som TD, 

KKs overordnede ledelsesstrategi fordrer. Dens bevægelse er som tidligere nævnt i sin 

vorden i dele af organisationen, er godt på vej i andre, og skal have fornyet fokus i endnu 

andre.  

TD sætter i stor grad værdier på dagsordenen, og Beck Jørgensen anfører, at ”der kan 

tales om værdier uden, at der handles efter dem, og der kan handles efter værdier uden 

bevidste/klare verbaliseringer” 38. Definition af værdier lyder samme sted fra: ”Værdier er 

en forestilling, implicit eller eksplicit, karakteristisk for et individ eller en gruppe, om det 

ønskværdige, som former valget af mulige handlingsveje”38. Begge disse udsagn 

understøtter elementer, som vi har beskæftiget os med afhandlingen. 

Borgernes forventninger til det offentlige, som knytter sig til demokratiske værdier, er et 

kollektivt valg, brugerdemokrati, lokalt selvstyre, borgerinddragelse og beskyttelse af 

individrettigheder (Figur 2.438). Og deres forventninger til værdier, der knytter sig til 

relationerne i det nære samspil er ligestilling, retfærdighed, fair behandling, dialog, 

responsivitet, borgerinvolvering og borgerens selvudvikling (Figur 2.938). 
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Men det offentlige, altså vi som aktører i KK, kan omvendt også have forventninger til 

borgerne. De er ikke blot vælgere og undersåtter, som i den hierarkiske stat, men også 

såvel brugere af den offentlige service, som deltagere i dialogen om de borgerrettigheder, 

vores samfund skal omfatte. Det er TDs ambition at samskabe merværdi blandt andet 

gennem dialog. Formålet med involvering af borgerne i den kommunale opgaveløsning er 

ejerskab og medansvar i det demokrati, som både borgere/brugere og offentligt ansatte er 

en del af. Set i det lys er borgere/brugere af offentlig service mere end blot ”kunder”, men 

reelt medskabere af fremtidens offentlige ydelser.39  

Bason et al. præsenterer en lineær innovationsmodel i 4 faser som beskriver, hvordan 

borgerne kan sættes i spil i relation til en innovationsstrategi39:  

Fokusér                            Oplev                              Skab                                    Insistér 

Opfattes TD som en innovationsstrategi kan denne model appliceres.  

Nedenstående model er tidligere beskrevet i en af vores MPG opgaver40, og udbygges her 

med fokus på TD:  

Fokusér fasen handler om, at forstå problemet, hvorfor det er vigtigt at forandre noget. 

Herefter at se det, vi gerne vil opnå, hvilke værdier skal i fokus, og hvilke målgrupper retter 

innovationen sig imod. Og endelig at designe en strategi til, hvordan vi kommer derhen. 

TD er det oplagte udgangspunkt for denne del af processen. 

Oplev fasen handler om, at se verden som brugerne (borgere, beboere, pårørende og 

frivillige) ser den. At undersøge brugernes erkendte og ikke-erkendte behov og at gøre 

brug af resultaterne af undersøgelserne til ny viden, der kan bruges fremadrettet. De årlige 

brugerundersøgelser i SUFs regi kunne være det foreløbige udgangspunkt for borgernes 

oplevelser med de kommunale ydelser, men denne fase kunne udvikles yderligere. 

Skab fasen er den fase, hvor den nye viden om brugerne sættes i spil, hvordan nye 

offentlige løsninger skabes. Her genereres nye idéer, de prioriteres, udvikles til nye 

løsninger, der herefter afprøves. TD lægger vægt på at den givne tillid til medarbejdernes 

faglighed resulterer i samskabelse af nye løsninger sammen med borgerne.  

Insistér fasen hvor de ansvarlige skal sikre implementeringen af de nye idéer og 

koncepter, og få dem til at hænge fast og leve. Med udgangspunkt i TD kan denne fase 
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sættes mere i fokus, blandt andet ved at den essentielle overordnede koordination 

fremmer meningsskabelsen for primært medarbejderne ved hjælp af 

oversættelsesprocesser.  

På nuværende tidspunkt ser vi SUF som en hybrid mellem den hierarkiske stat og den 

responsive stat med lederne på forskellige niveauer som formidlere (oversættere og 

meningsskabere, om man vil) af faglige hensyn til borgere, og formidlere af borgernes 

interesser til politikerne og politikernes interesser til borgerne. Det centrale niveau opleves 

fortsat agerende efter regler og en hierarkisk styreform, hvorimod ledelses lagene på de 

decentrale niveauer er tættere på borgerne og derfor i den dialog, som den responsive stat 

har som styringsgrundlag. Vi er midt i en transformations-proces hen imod en integration 

af det generelle offentlige etos, det fagspecifikke etos og et service etos38, som TD kan 

være med til at formidle.  

Vores opfattelse er, at innovationsmodellen kan sættes i anvendelse i en ”do different” 

tilgang ude i organiseringerne, hvor ny viden om borgens behov skabes i samspillet. Hidtil 

er oplevelsen, som vi ser det, at der i høj grad har været tale om en ”do better” tilgang med 

effektiviseringer på baggrund af eksisterende viden. 

 

Egen ledelsesmæssige udvikling: Peter Hovind 

I forhold til MPG uddannelsens kompetence profil var jeg fra begyndelsen klar over, at jeg 

havde et behov for at udvikle mig personligt i min lederrolle, og var derfor meget bevidst 

om min personlige udviklingskompetence. Vurderet ud fra mit våbenskjold, som jeg 

udarbejdede i forbindelse med det ledelsesfaglige grundforløb, var jeg ligeledes bevidst 

om mine normative kompetencer, som mine handlinger og min ledelsesform er rodfæstet i. 

Jeg har også altid været god til at se og analysere sammenhænge, så mine analytiske 

kompetencer vil jeg også regne med til en af de kompetencer, som falder mig naturligt. 

Jeg havde et større udviklingsbehov indenfor den kontekstuelle, den refleksive og den 

praktiske ledelseskompetence. Jeg opfatter dog alle de seks kompetencer som indbyrdes 

afhængige, så de understøtter hinanden, hvor udvikling indenfor en af kompetencerne 

giver mulighed for yderligere udvikling af de øvrige.  
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Jeg stiftede tidligt i forløbet bekendtskab med Weick og hans teorier om meningsskabelse 

og måde at anskue og håndtere forandringer på. Jeg tog det valgfrie modul Tillidsbaseret 

ledelse, som jeg var og er meget optaget af. På andre moduler har den narrative tilgang 

også inspireret mig, både teoretisk og praktisk. Da min afdeling kort før jeg startede på 

uddannelsen blev fusioneret med to andre, har fokus på mine MPG opgaver været 

centreret omkring forskellige perspektiver på udfordringer i forbindelse med fusioner og 

forandringer. Hvordan får man motiveret personale til forandringer? Hvordan tænker 

ledere og medarbejdere om organisatoriske forandringer og nye måder at (sam)arbejde 

på? Det har for mig handlet om kommunikation, nye perspektiver og evnen til at se 

udfordringer fra mange vinkler og flere perspektiver. Et centralt begreb for mig har været 

ledelse baseret på tillid.  

Jeg er derfor blevet mere og mere optaget af, hvordan jeg som leder kan være med til at 

skabe mening for medarbejderne og mig selv med det formål at skabe trivsel, 

arbejdsglæde og understøtte de nye og kommende forandringer bedst muligt. Og håndtere 

modstand mod forandringer, som uvægerligt er en del af mit job som leder.  

En stor del af opgaven med at gennemføre forandringer for ledere på flere niveauer ser 

jeg at være i rollen som oversætter af strategier, så de kan forstås og give mening for den 

enkelte.  Jeg var ved starten af selve masterafhandlingen indstillet på at skrive om min 

egen organisation om de gentagne forandringer og perspektiver på, hvordan jeg som leder 

kan være med til at skabe mening for og med mine medarbejdere. Imidlertid havde en 

anden studerende et emne med en lignende problematik, hvor oversættelse og 

meningsskabelse af en ny strategi, TD, en ny måde at lede på i KK, var det overordnede 

emne.  

Jeg har valgt at indgå i et fælles masterprojekt med et emneområde uden for min egen 

organisation af flere grunde. Som nævnt var den kontekstuelle kompetence, den refleksive 

kompetence og den praktiske ledelseskompetence de tre kompetencer, hvor jeg så at 

have størst udviklingspotentiale og behov. Ved at komme ud i en anden organisatorisk 

kontekst var det min forhåbning, at jeg ville få mulighed for at skærpe mit blik for 

sammenhænge, særligt da jeg kunne se mig fri af at være forudindtaget omkring roller og 

relationer i en for mig ikke så kendt verden. Min idé var derudover, at ved at komme ud af 

min comfort zone, ville jeg være mere åben og modtagelig for andre og nye perspektiver. 
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Herigennem ville mine evner til at generalisere og overføre viden fra en kontekst til en 

anden kunne styrkes. Jeg ville samtidig få direkte input og idéer til, hvordan man leder i 

den kommunale verden, hvilket ville kunne understøtte min udvikling indenfor den 

praktiske ledelseskompetence. At samarbejde omkring projektet så jeg som en mulighed 

for at få gode diskussioner omkring emnet og teorierne bag dem. Hvilket igen kan være 

med til at støtte udviklingen af den refleksive kompetence og give mig mulighed for at se 

og udforske flere og andre perspektiver. 

Jeg mener selv, at jeg gennem uddannelsen har udviklet mig en del på flere områder. 

Både frem til og ved selve arbejdet med selve masterafhandlingen er min horisont 

fortløbende blevet udvidet. Jeg har fået et meget bredere perspektiv på det at være leder 

og at lede andre. Jeg har jeg arbejdet med at blive bedre til at kommunikere effektivt, 

træde mere aktivt i karakter som leder, at finde mig bedre tilpas i lederrollen ud fra mine 

personlige præferencer at agere på som leder, samt at udvikle et mere dynamisk syn på 

mig selv som leder. Jeg har fået udvidet mit syn på, hvad der kræves for at blive en god 

leder og er kommet tættere på at udfylde min egen lederrolle, så jeg trives i den som 

person. Undervejs i udviklingen ændrede perspektivet sig fra ledelsesautoritet, til magt, 

sårbarhed, tillid og endte til sidst med en overordnet erkendelse af, at jeg grundlæggende 

har arbejdet med den følelsesmæssige del af transitionen fra at gå fra at være 

medarbejder til at være leder. Mit perspektiv har således ændret sig noget i løbet af 

uddannelsen, hvilket jeg tager som udtryk for, at jeg reelt har gennemgået en personlig 

udvikling.  

Ved at arbejde med masterafhandlingen i samarbejde med Gitte har jeg fået mulighed for 

at arbejde med og udvikle samtlige af den seks kompetencer fra MPG uddannelsens 

udviklingsprofil. Ved at foretage en undersøgelse og analysere en anden kontekst har jeg 

fået udviklet min kontekstuelle kompetence. Sammenhænge set i den anden kontekst har 

skærpet mit blik for sammenhænge i min egen kontekst. Gennem egne overvejelser og 

tanker og i høj grad diskussioner med Gitte igennem hele master forløbet har udviklet og 

udfordret mine refleksive, analytiske og normative kompetencer. Jeg har set og hørt om 

andre måder at lede på, hvilket har inspireret mig til at arbejde med mine egne praktiske 

ledelseskompetencer. Og ved at møde andre offentlige ledere har jeg fået fokus på mit 

behov for fortsat at udvikle mig indenfor den personlige udviklingskompetence. Arbejdet 
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med masterafhandlingen og samarbejdet med Gitte har derfor bidraget yderligere til min 

udvikling som leder og har været en meget positiv oplevelse og et fint punktum på min 

MPG uddannelse.  

 

Egen ledelsesmæssige udvikling: Gitte Jeppesen 

Jeg blev interesseret i MPG uddannelsen fra dens tilbliven i forbindelse tre- 

partsforhandlingerne cirka i år 2010. På det tidspunkt havde jeg været kommunal leder i 

forskellige stillinger på ældreområdet siden 1993 og havde, hvad en diplomuddannelse i 

sygeplejefaglig ledelse fra Sygeplejerskehøjskolen i 1997. Praktisk ledelseserfaring havde 

jeg i rigeligt omfang, men jeg havde behov for at blive mig mit personlige lederskab mere 

bevidst og for at udvikle mig ledelsesfagligt, for at kunne agere mere strategisk og 

reflekteret. 

Jeg vurderede fra start, at jeg var ret bevidst om mine analytiske kompetencer og praktisk 

ledelseskompetence, mest baseret på mine erfaringer med de personalemæssige og 

organisatoriske ledelsesopgaver. Mine styrker i Våbenskjoldet på det ledelsesfaglige 

grundmodul beskrev jeg som erfaring, at arbejde involverende og at være risikovillig. De 

værdier, der var (og er)styrende for mit lederskab beskrev jeg som åbenhed, ordentlighed 

og fairness og ”Det hele menneske”. 

Jeg havde behov for teoretiske ledelseskundskaber og større bevidstgørelse og udvikling i 

relation til personlig udviklingskompetence, kontekstuel videnskompetence og refleksiv 

kompetence. Hvad er min rolle i en større sammenhæng? hvordan kan den udvikles? og 

hvilke teorier og ledelsesstrømninger og -strategier kan jeg inspireres af til at blive bedre til 

at lede i min egen enhed og i samspil med andre? Udfordringer og udviklingsfokus fra 

Våbenskjoldet var derfor; at tilegne mig bedre strategiske kompetencer, at tydeligt kunne 

formidle forventninger, ansvar og prioritering til mine relationer i mit ledelsesvirke og at 

sikre optimisme individuelt og organisatorisk. Og mine visioner og drømme var at kunne 

fastholde fokus på bløde værdier, at opnå bedre muligheder for gensidighed og dialog 

med brugerne af offentlig service og at kunne sikre og fastholde gejst og fokus på 

udvikling omkring mig.  
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Den normative kompetence i kompetenceprofilen handler om at kunne tænke, bedømme 

og handle ud fra en værdimæssig og etisk synsvinkel. Gennem hele mit lederskab har min 

interesse og mit fokus været på værdier og værdiskabelse. Det er det stadig. 

Overordnet er det min opfattelse, at alle kompetenceprofilens elementer er indbyrdes 

forbundne, således at man ikke kan tale om at udvikle på en parameter uden, at det får 

indflydelse på alle de andre.  

Jeg var fra starten af uddannelsesforløbet ansat i Ballerup kommune, der på det tidspunkt 

havde stort fokus på innovation. Faget Innovationsledelse på tværs var inspirerende og 

motiverende. Disse to forhold og faget Strategisk ledelse i et netværksperspektiv bidrog til 

at jeg fik et bedre blik på ”vilkår for ledelse i en offentlig politisk kontekst”, den 

kontekstuelle videnskompetence.  

Organisations analyse var også en spændende øjenåbner i relation til kontekst, og det 

institutionelle perspektiv og isomorfi begrebet gav mig nye analytiske redskaber til 

forståelse af de eksterne relationer. 

Midt i faget Kommunikation og ledelse skiftede jeg job til mit nuværende, en lignende 

stilling i KK på et større plejecenter med flere funktionsområder end jeg hidtil havde haft. 

Det blev også en driver for min personlige ledelsesudvikling, jeg skulle ”genopfinde” mig 

selv som leder og blev meget inspireret af narrativ teori og af Karl Weicks syn på 

forandring.  

HRM i et moderne governance perspektiv og Personligt lederskab og coaching var 

sammen med LFG modulet og PUF medvirkende til både personlig og praktisk 

kompetenceudvikling.  

Jeg er relationelt orienteret og har erfaret, at jeg tenderer til at have større fokus på 

processer end på resultater. Det organisatoriske liv mellem enheder og mellem niveauer 

er blevet et stærkt interessefelt; dynamikkerne og organisering på den Weick´ske måde 

vs. organisation.  

Men jeg har både gennem modulerne på MPG uddannelsen og på grund af mit 

stillingsskifte fået øjnene op for vigtigheden af at have kontinuerligt fokus på læring og 

udvikling for at kunne agere hensigtsmæssigt i en foranderlig verden. Teoretiske input, 

samspillet med medstuderende i forløbet og plenumdrøftelser på de enkelte moduler har 
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vendt og udviklet mit blik til større resultatorientering. Måden at lære på i relation til første 

ordens, anden ordens og tredje ordens refleksion har således været særdeles værdifuldt 

vendepunkt for min ledelsesudvikling: 

• At handle og skabe sig selv som leder (konstuktion). 

• At iagttage og reflektere over, hvordan man tænker og handler (rekonstruktion). 

• At reflektere over denne selviagttagelse (dekonstruktion). 

Denne proces medvirker til ”at erhverve sig en solid, refleksiv kapacitet, der som en 

indlejret evne til at lære sikrer lederskabelsens fortsatte forandring (transformation)” 

(Bettina Rennison,”Refleksiv ledelse” i Paula Helts bog ”Lederskabelse - Det personlige 

lederskab”).  

Masterforløbet i samarbejde med Peter har bidraget yderligere til min udvikling og givet 

mig endnu en lærerig og vigtig erfaring. Vores samarbejde var baseret på et 

interessefællesskab for Weicks tænkning om forandring, organisering og meningsskabelse 

og for narrativ teori. Samtidigt har vi sammenlignelige positioner og ledelsesopgaver, men 

i forskellige kontekster, som vi havde forventning om kunne bidrage med diversitet i 

arbejdet. Samarbejdet var positivt, vi er begge ambitiøse og har fundet, at processen var 

mere indholdsrig og dynamisk, end hvis vi havde arbejdet alene. Diskussioner, den 

andens vinkler og synspunkter og det at skulle præstere ligeligt og ikke lade den anden i 

stikken med for stor arbejdsmængde har medført, at vi begge har oplevelsen af denne 

synergi har resulteret i et godt fælles produkt, som vi glæder os til at drøfte ved den 

mundtlige eksamen. 

Masteafhandlingen har været en fantastisk kulmination på et slidsomt, men ekstremt 

inspirerende uddannelses- og udviklingsforløb, som jeg føler mig taknemmelig og 

privilegeret over at have haft mulighed for at deltage i og gennemføre. Jeg er blevet en 

bedre offentlig leder! 

Fremadrettet, i relation til afhandlingens konklusioner, ser jeg mig selv som en kvalificeret 

aktør i det offentlige, hvor transformativ ledelse af normative dagsordener forudsætter 

tillidsfulde og innovative samspil overalt i det fællesskab vores demokrati hviler på. 
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English summary 

Agenda of Trust as a management strategy in public arenas 

Continuous change in the public sector has become an everyday condition over the past 

two decades or so. A multitude of change strategies enter the public work arenas faster 

than ever with deep impact on both organizations and the people in them. Crucial to 

leadership and management is therefore to clarify direction and meaning for themselves 

and employees in order to implement new reforms so that they qualitatively support the 

political agenda. Emphasis on trust in work relations seems to be the answer to necessary 

cutback in public services as widespread New Public Management agendas has become a 

heavy burden on public economy. The municipality of Copenhagen has in 2013 in order to 

face this situation introduced a new paradigmatic management strategy: Agenda of Trust.  

As Master of Public Governance students and managers of public service units we saw 

the need to investigate a public work field in a Copenhagen Health Care Department, 

where we have conducted a case study of the impact of the Agenda of Trust so far. 

We have conducted 6 interviews with employees, middle management and divisional 

management to explore subjective and collective (team) experience and response to the 

Agenda of Trust strategy. We have had focus on the experiences and responses related to 

the intents of the agenda, but we have provided an opportunity for a semi structured 

discussion in all of the interviews as to let our respondents broaden their narratives as 

needed. In all of the interviews we have also asked what the concept of trust means to 

each of respondents in a work context.  

In order to broaden our scope of understanding of the narratives and statements, we 

gathered, we have related the empirical material to a set of theories on sensemaking and 

translation of strategies. We have also consulted managerial literature on the concept of 

trust and operate with the Copenhagen definition: Trust is “a dynamic relation between two 

or more parties, which is characterized by the fact that at least one of the parties has 

expectations to at least one other party and is willing to express vulnerability to increase 

the likelihood of fulfillment of the expectations”.  
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Our findings include insights that differ widely as to hierarchy and geography. Bottom level 

understanding of The Agenda of Trust lacks translation into local setting in order to 

disclose meaning. Middle management in some, but not all of the divisions, is aware of the 

Agendas paradigmatic status and has introduced it in their organizations and has 

managed to some extent to translate meaning to employees. We have only one top level 

manager to base our conclusions on, but she expresses very well our assumption that 

strategy implementation works its way from top to bottom in an organization with 

managers as change agents.  

The conclusion of our work is that the implementation of organizational strategies depends 

on distinct managerial translation into many different contexts, on continuous dialogue with 

employees and local adjustment so that sensemaking and general connectedness result in 

the political intention of the strategy. In a larger perspective we show that the Agenda of 

Trust is a useful starting point in the value discussions in a democratic society where 

political levels, public service representatives and citizens contribute with equal 

representation. Society is on a transformational journey towards greater integration of the 

three ethoses. 

These discussions may well initiate an innovation strategy based on new knowledge about 
the citizens´ wishes and needs.
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Bilag 
 

Bilag 1  

Spørgeguide ved fokusgruppe- og individuelle interviews 

Denne spørgeguide anvendes ved alle interviews i forbindelse med Masterafhandling for Peter 
Hovind og Gitte Jeppesen, MPG efterår 2015. 

Inspiration til udarbejdelsen af spørgeguiden fra Kvale og Brinckmann 26.  

Generelle spørgsmål 

Indledende spørgsmål: 

Kan/vil du fortælle mig om.. 

Hvad skete der da.. 

Vil du give en så detaljeret beskrivelse af.. 

Opfølgende spørgsmål: 

Være nysgerrig, vedholdende, kritisk. Nik, hm, pause, gentagelse af betydningsfulde ord.. 

Sonderende spørgsmål: 

Kan du sige noget mere om.. 

Kan du give en mere detaljeret beskrivelse af.. 

Har du flere eksempler på.. 

Specificerende spørgsmål: 

Hvad gjorde du egentlig da.. 

Hvordan reagerede din krop.. 

Hvis udsagnene er generelle, da spørge, har du også selv oplevet/tænkt/følt det.. 

Direkte spørgsmål: 

Spørgsmål til temaer/ emner/ kategorier vedr. de spontane beskrivelser, der markerer aspekter, 
der er centrale for interviewpersonen(-erne) 

Indirekte spørgsmål: 

Hvordan tror du andre.. 

Yderligere spørgsmål, der hjælper til fortolkning af svaret 
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Strukturerende spørgsmål: 

Intervieweren har ansvaret for interviewets forløb. Når et emne er udtømt, kan intervieweren 
direkte og høfligt afbryde lange irrelevante svar og eksempelvis sige : Nu vil jeg introducere et 
andet emne.. 

Tavshed: 

Mindsker oplevelsen af krydsforhør, fremmer interviewpersonens association, refleksion og kan 
føre til signifikant information. 

Fortolkende spørgsmål: 

Du mener altså at.., er det rigtigt, at du føler.., er udtrykket.. dækkende for det du lige har sagt? 

 

Fokusgruppeinterview: 

Som regel 6-10 personer, der ledes af en moderator. Kendetegnet ved en ikke-styrende 
interviewstil, hvor det primært handler om, at få mange forskellige synspunkter frem vedrørende 
det emne, der er i fokus for gruppen. Gruppemoderatoren præsenterer de emner, der skal 
diskuteres, og faciliterer samspillet. Moderatoren har til opgave, at skabe en permissiv atmosfære, 
hvor personlige og modstridende synspunkter kan komme til udtryk. Formålet med fokusgruppen 
er ikke at nå til enighed eller præsentere løsninger på det, der diskuteres, men at få forskellige 
synspunkter frem. Fokusgrupper er velegnede til eksplorative undersøgelser, da det livlige, 
kollektive samspil kan bringe flere spontane og emotionelle synspunkter frem, end når man bruger 
individuelle, mere kognitive interview. 

Når det drejer sig om følsomme, tabubelagte emner kan gruppesamspillet gøre det lettere at give 
udtryk for synspunkter, der som regel ikke er tilgængelige. Gruppesamspillet reducerer dog 
moderatorens kontrol over interviewforløbet, og det livlige samspil kan medføre, at 
interviewudskrifterne får et noget kaotisk præg. 

 

Individuelle interviews: 

Samtalerne vil foregå som semistrukturerede interviews og skal kortlægge respondenternes 

(livsverdens)oplevelser i relation til TD. Denne tilgang medfører, at spørgeguidens konkrete 

spørgsmål ikke stilles helt ensartet i de individuelle interviews. Dette medfører at, samtalerne bliver 

til i en åbenhed og refleksivitet med udgangspunkt i de svar eller fortællinger der fremkommer. 

Interviewerens opfølgende spørgsmål medvirker til uddybelse og hermed til en ”righoldig og tyk” 

besvarelse, der giver mulighed for fortolkning af betydningen for informanten. 
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Interviewspørgsmål i et fænomenologisk perspektiv: 

Fortæl om din oplevelse af TDs hensigter om at 

                                      ”frigøre tid til kerneopgaverne” 

                                       ”give bedre kvalitet” 

                                       ”højne arbejdsglæden” 

                                       ”mindske omkostningerne” 

                                       ”skabe mere innovation” 

Beskriv dine personlige erfaringer med ovenstående og hvordan du ser/skaber mening med 
udsagnene 

Hvordan har din arbejdsplads arbejdet med dette?  

Hvad betyder ordet tillid for dig i denne situation?  

 

Interviewspørgsmål i et meningsskabende perspektiv:  

Hvilke forventninger havde du til TD, da du først hørte om den? 

Kan du beskrive, hvilke billeder og forestillinger du fik? 

Hvad tænker du nu? 

Handler du anderledes i dit arbejde end før lanceringen af TD?                           

Hvis ja, hvordan?  

Hvilke tiltag har du(lederne) sat i gang? 

 

Interviewspørgsmål i et oversættelsesteoretisk perspektiv:  

Hvilke ord af dem vi talte om før passer til din hverdag på arbejdet? 

Hvilke ord synes du er de centrale ord i TD?  

Hvordan vil du definere de centrale ord i TD? 

Er der ord i TD, som du synes er forkerte i forhold til din hverdag? 

Hvis ja, hvilke og hvorfor? 
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Er der ord i TD, som du synes burde hedde noget andet?  

Hvis ja, hvilke og hvorfor? 
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Bilag 2 

Transskriberet anonymiseret fokusgruppeinterview med informant A, B og C. 

Indledningsvis orientering om baggrund for og formål med interviewet. Samt at interviewet vil blive 
optaget, transskriberet samt anonymiseret ved gengivelse i masteropgaven og vil blive sendt til 
gennemsyn hos de interviewede til verifikation af udtalelser. Herefter startes optagelse af 
samtalen.  
 
Interviewer:  
Velkommen til jer. Vi skal tale om TD i KK og vi har nogen spørgsmål til jer. Den er lanceret i 2013, 
og den er blevet præsenteret oppefra. Vi betragter den som en ledelsesstrategi og I hørte nogen 
forskellige udsagn om den og I var involverede i den på nogen forskellige måder. Og vi kunne godt 
tænke os at høre jer fortælle lidt om, hvilke forventninger I havde til TD, da I først hørte om den?  
 
Informant C:  
Altså jeg havde nogen forventninger om, at en af de ting, der blev nævnt i TD det var, at sådan 
noget som kontrol og øhh... at der ville komme lidt mere selvstyring i det enkelte lokale sted.  At 
man kunne arbejde sådan en lille smule mere rummeligt og alsidigt. Det var sådan lidt den idé jeg 
havde med TD. At man ikke mere var så topstyret, men at man kunne styre lidt mere fra bunden 
af. Det var det, jeg troede det var.  
 
Informant B:  
Det kan jeg godt nikke genkendende til, altså den der afbureaukratisering der var tale om.  
 
Informant A:  
Ja, ja.  
 
Informant B: 
Se hvor man kunne... ja det var vel også en effektivisering tænker jeg. Der var jo ikke ekstra midler 
med. Se hvor man kunne gøre nogen ting smartere. Og hvad kunne man? Og var der noget man 
kunne..., nogen led man kunne ikke hoppe over, men som man kunne tænke om var nødvendige 
altså, for at kigge ind i sådan noget. Giver det mening?   
 
Informant A:  
Jo - jeg tænker også at vi havde sådan en forventning om, at nogen ting ville blive nemmere i 
vores arbejdsgange. At vi øhhh, at nogen af de arbejdsgange, som var gået hen og var blevet 
meget firkantede og som vi synes som medarbejdere og i det her tilfælde terapeuter brugte rigtig 
meget tid på. At det ville blive nemmere ikke? Der var nogen ting, der var blevet rigtig firkantede 
efterhånden, og så tænkte vi sådan "back to normal". Velvidende at der selvfølgelig var kommet 
nogen rammer, der også blev givet udtryk for. Der skal stadig være nogen ting indenfor nogen 
rammer, men der ville blive nogen ting, der skulle blive nemmere i vores arbejdsgange.  
 
Informant C:  
Ja - og så oplevede jeg også, for det var en af de ting, der blev sagt der i starten, det var at der var 
en idebank. Det var en idé som jeg syntes var ret interessant. Det der med at man kunne melde 
idéer ind i en idébank. Hvor at istedet for at der sidder en masse politikere, eller andre rundt 
omkring, konsulenter og sådan noget og arbejdede med en masse ting. Så var det medarbejderne 
på gulvet eller alle kunne melde ind i denne her idébank og så kunne man tage det med og danne 
nogen andre rammer end det  der var var dannet end det der var af nogen, der måske ikke var tæt 
på der, hvor arbejdet egentlig skulle udføres.  
 
Informant A:  
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Men vi kunne melde ind sådan, hvad vi havde af gode idéer. Hvad var det for nogen arbejdsgange, 
der virkede tåbelige at gøre, hvor... -   ja det er rigtig. Det ligger jo også så lang tid tilbage, så man 
skal sådan lige prøve at huske det...  
 
Informant C:  
Den der idébank har jeg sådan set aldrig hørt om siden. 
 
Interviewer:  
Hvilke andre billeder eller forestillinger fik I  - eller drømme - hvis det var det I gik og tænkte?  
 
Informant B:  
Jamen en drøm var hos os en afskaffelse af BUM modellen i en eller anden forstand. Altså sådan 
helt ud ikke. Fordi vi har nogen arbejdsgange og nogen faglige kompetencer til at vurdere noget. 
Og vi faktisk  i flere af vores..., hvad hedder det?... arbejdssituationer skal vurdere om en borger 
for eksempel har brug for træning. Men så er det nogen andre, der skal give lov til det og 
bemyndige det selvfølgelig altså.  
 
Interviewer:  
Men det skete jo rent faktisk , gjorde det ikke?  
 
Informant B:  
Nej. 
 
Interviewer:  
I har stadigvæk BUM modellen?  
 
Informant B:  
Ja, ja.  
 
Interviewer:  
Ja? 
Informant C:     
Altså det skete i plejesektoren. Vi mærkede det, ret tydeligt faktisk lige omkring BUM modellen. Det 
var at den blev afskaffet. Delvist ihvertfald. Nu er den gået fra at være, at de skulle visiteres efter 4 
uger og igen skal visiteres en gang om året til nu at være efter behov. Og pakkerne er blevet en 
lille smule større så at det eneste man nu søger midler til nu, det er hvis de er oppe i en af de der 
svære..., altså hvis de er oppe i en 3'er eller en 4'er. Eller en specialpakke ikke? Så hos os har vi 
mærket en forandring lige på det område ikke? På plejesektoren.  
 
Informant A:  
Vi har også oplevet en forandring.... Men jeg tror også Britta vil sige, at den er afskaffet, men der er 
jo stadig de der....  
 
Informant B:  
Tror du det ?? 
 
Informant A: 
Ja, men ... Der er jo stadig de der meget firkantede rammer som vi også tit snakker om det i 
terapeut gruppen, at vi har meget svært ved efter vi har været vant til at være meget puttet ind i 
nogen meget firkantede rammer, så har vi meget svært ved at tænke ud af rammer igen, selv om 
der er åbnet op for at at .... Britta siger nogen gange,  I skal ikke tænke i så og så mange antal 
gange, I skal endelig bruge mere fokus på ....  
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Informant B:  
Ja, ja. Det er nu heller ikke det, jeg tænker på. Jeg tænker mere på det at vi ikke har selve 
bemyndigelsen. Det er stadig visitationen, der ligesom har det.  
 
Informant A:  
Ja det er rigtigt.  
 
Informant B:  
Selv om vi kommer med anbefalinger om, at der skal være et forløb. Det er stadig nogen andre 
altså visitatorerne, der gør det.  
 
Informant A:  
Før i tiden var det os, der visiterede.  
 
Informant B:  
Ja, det er rigtigt, der er kommet mere af det der faglige råderum. Synes jeg.  
 
Interviewer:  
Det er der kommet mere af ?  
 
Informant B: 
 ..... ja, men så er der måske det der med at kunne finde ud af sådan selv og tænke jamen så .. 
benytte sig af det til fulde.  
 
Informant A:  
Så er  det også noget med, at hvis man har været her i længere tid, altså gammel i gårde, så kan 
man huske at der var en tid, hvor det faglige råderum føltes meget større. Så har det varet skærpet 
noget ind og så er det nu åbnet op igen. Men følelsen af at det er blevet bedre, det er jo ikke, det 
er ikke som det var før.  
 
Interviewer:  
Nej, nej? Og det var måske forventningen hos jer? 
 
Informant A:  
Det havde jeg en forventning om ihvertfald.  
 
Interviewer: 
Ja, ja ? Så hvad tænker I nu om TD? Handler I anderledes for eksempel? Tænker I anderledes? 
End da den blev lanceret for 2 år siden er det jo nu efterhånden.  
 
Informant A:  
Jamen mest i forhold til...Der hvor vi mest mærker det, eller hvor jeg mest tænker over det, det er i 
forhold til nogen af de arbejdsgange, der var rigtig firkantende og som var noget af det, som man 
kunne melde ind for eksempel da de bad om brainstorming på hvilke arbejdsgange, der var tunge 
og føltes dumme at gøre. At der var noget af det der, og der er noget der er blevet nemmere igen 
ikke? Men ellers så snakkede vi også om at TD var noget, som der var rigtig meget snak om på et 
tidspunkt, og nu føler vi ikke rigtig at vi hører så meget til det og vi har for nylig snakket om, at nu 
må vi have det op igen. At vi have det op og vende i MED og have det op og vende i 
personalegruppen med hvordan går det egentlig? Og hvad oplever folk? 
 
Interviewer:  
Mmmm, ja.  
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Informant B:  
Jeg tænker også, jeg har lige for nylig talt med nogen om noget. At hvad det betød. At det er jo 
egentlig et paradigmeskifte ikke? Så det er jo også et eller andet med at have en tålmodighed på 
måske at det ikke sker så hurtigt, som jeg også personligt kunne ønske mig, at det skete. Og den 
ligger jo, tænker jeg, rigtig meget hos alle parter. Altså ja. Så det er det der med, hvordan får man 
det til at være en sådan ongoing proces, der kan udvikle sig. Ja. Men det har ligget stille, det synes 
jeg.  
 
Informant C:  
Ja, og hos os synes jeg, at den har ligget helt stille. Nærmest død, ikke altså. Fordi min oplevelse 
er, at i forhold til at den kom, TD, så rykkede man også et indsatskatolog ind, som egentlig 
skærmer en masse mennesker fra at udføre nogen opgaver, som egentlig sideordnet skulle køre 
med TD, men som ikke helt hænger sammen med at jeg har enormt meget tillid til dig og dine 
kompetencer, men du må bare ikke udføre denne her opgave fordi det står der et andet sted, at 
det må du bare ikke. Øhm - og det hænger ikke helt sammen med min verden ihvertfald med at jeg 
som leder skabe denne her tillid, og have medarbejder perspektiv på i det år ikke? Øhm - hvilke jeg 
ikke kunne se. Jeg kunne ikke se det medarbejderperspektiv, fordi jeg var faktisk igang med at 
sidde og sige her skærmer jeg dig, og her skærmer jeg dig. Her må du ikke ... Så jeg var igang 
med at gøre noget helt helt andet, der ikke hænger sammen. I min verden er TD jo ikke kun.. , det 
er jo også den måde vi sådan omgås de kompetencer, som vi har. Jeg har tillid til, at når du har de 
her kompetencer, så kan du udføre de her opgaver. Det kunne jeg jo ikke længere som leder.  
 
Interviewer:  
Så det du har oplevet er, at samtidig med tillidsdagordenen og dine forventninger i forhold til den, 
så blev der indført et andet styringsredskab som egentlig talte imod den ?  
 
Informant C:  
Ja -  det er min oplevelse. At systemet der talte imod det der var sat op, ihvertfald  i mine 
forventninger. Men det kan jo godt være, at mine forventninger faktisk ikke stemte overens med 
det som politikerne  forventede af en tillidsdagsorden, ikke?  
 
Interviewer:  
Hvordan havde du det i det forløb som beskriver nu?  Hvordan reagerede du med din fornuft og dit 
hoved og hvordan reagerede din krop? Kan du sætte nogen beskrivelse på det?  
 
Informant C:  
Uhh ha. Det var to meget forskellige ting.  
 
Interviewer:  
Ja?  
 
Informant C:  
Min fornuft eller jeg ved ikke... Min professionalisme sagde mig, at jeg var nødt til at følge det her 
indsatskatalog. Og gennemføre det, for det var jo en politisk beslutning også, så det skulle jo 
gennemføres. Samtidig var jeg jo nødt til at gennemføre det med TD også. Og min egen...  mine 
egne tanker om hvordan man skal få anerkendt medarbejderne og få dem med. Øhh - så derfor 
var processen meget lang, fra at vi fik det her katalog ind til vi kunne gå ind og sige idag, der 
udfører vi stort set alt ud fra det katalog. Det har ihvertfald taget de her to-tre år. Inden at vi er nået 
målet i at udføre det korrekt ikke? Og processen har været lang i forhold til at medarbejderne har 
været frustrerede, de har skulle komme af med deres frustrationer. Vi har holdt møder med Ninna 
Thomsen og i FOA, øhh vi..... jeg har sågar også været i FOA bladet fordi at jeg ikke syntes, at det 
var iorden. Og jeg syntes at der var en masse huller i det her som man ikke havde taget højde for. 
Øhhh, så for mig har det både været en proces for mig selv i min lille egen æreskodeks, for jeg har 
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en masse kompetencer i mit eget fagområde, samtidig med at jeg skal være professionel i mit 
lederskab i at sikre mig at medarbejderne oplever min tillid, for den havde vi opså lige gang i. 
Samtidig med det her indsatskatalog, som jeg også lige skulle få indført. Uden at splitte hele 
afdelingen ad. Uden at splitte det hele ad. Så processen var lang, og den var... den var voldsom 
også. Det var den, det var en voldsom proces som øhhh..... 
 
Interviewer:  
I dig og i dine kolleger? Eller kun i dig?  
 
Informant C:  
I alle. I alle på alle vores forskellige niveauer  kan man sige, ikke?  
 
Interviewer:  
Så den der ting, at de to ting fulgtes ad der oplevede du egentlig at den ene var en barriere for den 
anden. Er det det?  
 
Informant C:  
Ja. Men det var det. I den grad. Det er svært at sidde og snakke tillidsdagsorden og samtidig sidde 
og tage nogen kompetencer fra nogen medarbejdere, der har udført nogen opgaver i 25 år. Og 
sige, at jeg har fuld tillid til dig, men denne her opgave må du ikke udføre mere. Den var lidt, det 
var lidt... det er jo at stå i et paradoks. Noget der ikke helt hænger sammen. Og der er det jo min 
opgave som leder at nå målet...., målet på begge veje og mit mål  var egentlig at skabe tillid til mig 
som leder og tilliden til Plejecenter Y og ikke så meget til TD. Men det her med at opleve, at de har 
tillid til mig som leder og tror på mig. og at vi skal nok komme igennem det her og få en god 
arbejdsplads. Så tillidsdagordenen blev altså lagt lidt på hylden men tilliden i huset eller i 
afdelingen havde jeg brug for at bevare.  
 
Interviewer:  
Ja?  
 
Informant C:  
Men det er to forskellige ting, som jeg ser det.  
 
Interviewer:  
Men du valgte ihvertfald at følge den strategi i forhold  til indsatskataloget?  
 
Informant C: 
Ja, det gjorde jeg.  
 
Interviewer:  
Hvad så med TD? Hvad nu ?  
 
Informant C:  
Nu kan man så måske begynde at arbejde med den, fordi nu kan man sige, at vi er kommet et 
skridt videre i forhold til det er .... ihvertfald hos os. Nu er I jo nok ikke så meget i alt det her for det 
kørte parallelt for os. Vi var meget påvirkede i forhold til de forskellige faglige opgave og 
kompetencer folk har ikke? Vi er ikke helt ovre det, det er der ingen tvivl om. Der er rigtig mange, 
der stadigvæk opponerer imod det indsatskatalog inden i sig sig, altså sådan rigtig arrghh. Det er 
stadig ikke.....men vi udfører det og folk kommer er er glade og vi har fået et godt samarbejde med 
det tværfaglige. Så jeg mener godt, at man nu kunne have plads til at arbejde noget med den 
tillidsdagsorden og se hvad det egentlig er, de snakker om fordi jeg har svært ved at se det. Jeg 
kunne godt tænke mig at man arbejdede med den for at se nærmere på den. Det kunne jeg.  
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Interviewer:  
Og hvad siger I i forhold til nu? I fortalte før, at I allerede har snakket om at I skal genoplive den. 
Hvad for nogen tanker gør I jer om det?  
 
Informant A:   
Jamen det er nok ligesom det du sagde, den var meget oppe og vende på et tidspunkt. Og nu har 
den måske ligget død i et stykke tid. Vi har ikke rigtig... Der er noget, der er blevet hverdag med 
nogen af de der arbejdsgange, der er blevet nemmere men hvad sker der eller med den 
tillidsdagsorden? Er det noget, man snakker om nogensteder? Lever den i ledergruppen? Er det 
noget I har oppe og vende ind imellem? Det er ikke noget vi snakker så meget om i 
medarbejdergruppen. På vores TR møder fyldte det rigtig meget for et par år siden men det er ikke 
noget vi snakker om længere. Hvis vi snakker om det, så er det noget med lige at vende det i MED 
og tage det op i personalegruppen med henblik på igen måske og hvad ved jeg? Nu er det for 
egen regning, men man kunne da godt brainstorme lidt igen på, hvad går vi og gør og er der noget, 
vi har set os blinde på, hvor vi faktisk kunne gøre det anderledes fordi at TD åbner op for det? Og 
gør vi tingene som vi plejer fordi .. det ved jeg ikke? 
 
Interviewer:  
Hvis vi også lige skal tilbage til forventningerne igen og oplevelsen af det, er der så nogen ord, I 
tænker er centrale i TD? Er der noget i dens sprogbrug, nogen af det den siger, der gør noget ved 
jer eller taler til jer?  
 
Informant A:   
Sprogbrug, hvordan tænker du?  
 
Interviewer: 
Altså ordene tillid, frisættende ledelse og tillid til fagligheden og sådan noget.  
 
Informant C:  
Altså alle ordene siger mig noget. Altså jeg synes jo det er nogen dejlige ord, ikke? Frisættende 
ledelse og tillid, det er jo.... 
 
Interviewer:  
Afbureakratisering er også et af ordene.  
 
Informant C:  
Altså ja, det er jo nogen ting jeg tænker giver rigtig god mening. Men det er jo ord. Det er ord. Bag 
ord skal der være handling. og det er ikke det, der sker. Der sker faktisk som jeg oplever det, det 
modsatte af det, der står skrevet. Der er ikke nogen afbureaukratisering, det er der ikke. Det er jo 
siden august måned, hvis man skal sige det at det er storslemt nu, der er det væltet ned over os 
med ting der er besluttet andre steder. Og det jeg synes er det mest frustrerende det er at folk har 
brugt måske to år på at fordybe sig i et eller andet voldsomt projekt og emne, vi ikke aner en dyt 
om og lige pludselig, vupti vupti, så ryger den ned til os. Og så skal vi handle og så skal vi gøre 
noget ved det, for det er da enormt spændende. Det er ikke særlig tillidsvækkende altså og det er 
ikke særlig tillidsvækkende at man ikke er medinddraget, og det tænker jeg lidt er en del af tilliden. 
At man er medinddraget i de processer der er, der hvor de skal foregå. Men dem der sidder og 
laver dem, er jo folk der er konsulenter eller akademikere eller et eller andet som  er uddannet med 
noget helt helt andet måske og bare lige synes, at det her emne er enormt spændende. Det synes 
jeg kan være svært at se tilliden i, og det kan være svært at gennemføre processen, så når den så 
kommer ud til os, og den skal implementeres og vi skal være procesfacilitatorer, og implementere 
og vi skal være enormt, hvad var det der stod et sted? Hvad var det en politiker for nylig der lige 
sagde at vi skulle være meget mere innovative om vi skulle være meget mere åbne for det nye og 
... Så var det jeg tænkte, at jeg ikke har bestilt andet i 25 år. Jeg har virkelig ikke bestilt andet i 25 
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år. Og   jeg er det stadigvæk, til fulde og til fem. Men de skal være meget mere medinddragende, 
de skal være meget mere lyttende, de skal være meget mere... altså den der idébank var jo helt 
genial ikke? Altså jeg mener, nogen steder skal tingene jo ryge tilbage igen, og op igen og vendes 
igen og laves om. Men det sker ikke, det bliver stående hvor det er ikke denne her firkantede 
ramme ikke ?  
  
Informant B:  
Altså der findes det der... nu er det ikke det som du spørger om, men jeg kommer til at tænke på, 
at i SOF hørte jeg om, og du sagde at der også havde været nogen ude hos os? Men det der med 
at man kunne besøge en arbejdsplads, en af de der fra forvaltningen var med ude og gå sammen 
med dig en dag og så se, og så tog de det med hjem og så tog de det med hjem og er det lidt halvt 
og sådan for at forstå det der... Det findes i SOF regi ihvertfald, at man kan bede om det, og det 
findes at man kan komme ind ved et bord og man kan snakke om der synes vi, at det er lidt svært, 
kan I hjælpe os med, hvordan det kan blive bedre? Så man kan bede om det.  
 
Informant C:  
Problemet er at nogen af tingene, som jeg rigtig gerne vil bede om, det ligger en tand højere oppe 
end SOF. Altså for nu sidder jeg også og ser et program om djøffere og politikere og sådan noget 
ikke. Altså det ligger en tand højere oppe i forhold til hvis du skal ændre noget i det der sker her 
nede hos os. Fordi det er ikke en gang det næste led i kæden, der bestemmer det, altså det er 
leddet over igen som har siddet og lavet nogen beslutninger ikke?  For at ændre de beslutninger 
her oppe,  der er næsten...., jeg vil ikke sige, at det er umuligt, for selvfølgelig er det en mulighed, 
men det koster lang tid og.... Ingen tvivl, det er et sted at starte at have en ved siden af, der kan gå 
ind i SOF og sige noget videre, processen er bare ekstrem lang ikke? Der er alt for lang vej ikke?  
 
Interviewer:  
Hvis der nu skulle bruges nogen andre ord i forhold til TD, hvis nu afbureakratisering ikke giver 
mening for den proces der er foregået eller ... I synes ikke at tillid er det, det handler om, er der så 
nogen andre ord I der kunne beskrive sådan som I tænker det, der er gang ? Du sagde, at de ord 
lyder rigtig godt, og det er jo super ord. Kunne de erstattes med noget andet, så man ikke havde 
den der følelse af at det er ikke der, der sker eller det er ikke det, du oplever ihvertfald?  
 
Informant C:  
Ja, man kunne nok finde et andet ord, jeg skal bare lige finde det.  
 
Informant B:  
Men er det det vi vil ? Altså stræbe efter det?  
 
Informant A:  
Der er jo ikke noget galt med ordene, det synes jeg ikke.  
 
Informant C:  
Nej men problemet med TD det er, altså i min diplomuddannelse der har man kultur og 
fritidsforvaltningen, og der var jeg inde og høre om dem. De kørte den faktisk meget mere igennem 
i København, ikke, altså man kan meget mere end sundhedsforvaltningen for eksempel gør. De 
kører den faktisk, de kører den faktisk 100 % igennem. Så ved jeg ikke hvorfor vi i 
sundhedsforvaltningen er gået i stå midt i det hele eller om vi er for store eller hvad det er? Men 
man skal jo kalde det der er igang nu for det det er. Og det er ikke en tillidsdagsorden, der er igang 
nu. Altså det er jo ikke det, der sker nu. Altså så skal man jo... hvis man gerne vil lave en 
tillidsdagsorden, så skal den måske have nogen andre ...altså for at den giver mening. For mig er 
det vigtigt, at tingene giver mening. Jeg kan ikke sælge noget, der ikke helt giver mening for mig. 
Det er ihvertfald svært. den er svær at sælge for mig.  
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Informant B:   
Jeg forstår dig godt, jeg var også på et andet plejehjem hvor der....  
 
Informant C:  
Ikke fordi jeg siger at jeg ikke vil køre en tillidsdagorden. Men når jeg hører hvad  de på kultur og 
fritidsforvaltningen har gjort, så tænker jeg - YES, sådan skal det se ud, ikke? Det var sådan at 
man skulle gøre. Men vi er meget langt inde i processen, vi er på tredje år nu ikke, altså og vi var 
faktisk på bebeoer... vi skulle ikke... 
 
Interviewer:  
Vi skulle samskabe med borgeren?  
 
Informant C:  
Ja, det er der vi er nu. Jeg synes, at vi har sprunget et led over ihvertfald, og måske også det 
første led ikke?  Så det er ligesom  at jeg tænker at hvis man skal lave den så skal man lidt starte 
forfra igen og re-tænke det.  
 
Informant B:  
Men det er jo faktisk et paradigme skift, så ting skal have længere tid. Fordi det er jo også lidt 
uheldigt at der kommer det der indsatskatalog samtidig med at I skal snakke tillid. Det er lidt som at 
skolereformen kommer samtidig med overenskomstændringer. Altså det ....  
 
Informant C:  
Men du er jo også nødt til at kigge på, at når du laver en tillidsdagsorden, så er du jo også nødt til 
at kigge på hvad er det for nogen tanker, du gør dig med denne her tillidsdagsorden,  er det..., hvis 
man snakker om at det skal være... , hvad er det du kalder det der med ledelse, det skal være 
frisættende ledelse. Altså i fritidsforvaltingen, der har man kørt den frisættende ikke? Man har givet 
slip på lederne rundt omkring og givet dem råderum ikke? Altså man har virkelig gjort det, der er 
ikke langt fra bund til top, altså det er virkelig blevet meget mere fladt. Så man skal gøre op med 
hvad man vil, så frisættende ledelse er måske ikke det rigtige ord i SOF, eller i SUF mener jeg.  
Fordi vi er for store måske? Så ordene er måske ikke de rigtige ord at bruge, for dem kan vi ikke 
helt gennemføre.  
 
Interviewer:  
Tror I eventuelt at de profilplejehjem, der kommet på banen i den periode, kan have det anderledes 
med det? Kan du have den oplevelse at ting er blevet indfriet?  
 
Informant C:  
Nej. Det tror jeg ikke.  
 
Interviewer:  
Det tror du ikke ?  
 
Informant C:  
Nej, det... Jeg tænker at det er et spørgsmål om kroner og øre. Alt efter om du kalder dig selv et 
profilplejehjem eller ...  det er noget med at så får du lidt flere penge ikke ?  
Og det er jo rigtig ratr, hvis man kunne kalde os for et profilplejehjem, og have en overskrift ikke? 
Det ser også godt ud og det er også fedt at have et mål med det man har. Men de er underlagt alt 
det andet, som vi er underlagt.  
 
Informant B:   
Men er de det? For der er nogen steder, hvor de er trukket fri af det. Nogen af reglerne og sådan 
noget ikke også? Det er der nogen af tingene, der er, tror jeg nok.  
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Informant C:  
Altså man kan sige at sådan nogen som har lavet sådan noget som Plejecenter Z og der  er 
nogen, der har lavet XXXX, de har lavet deres egen døgn og ugeplan. De har fået lov til at lave det 
her projekt, jo. Og Plejecenter Z er jo også et profil plejehjem med dyr,  med dyr som profil, men de 
er underlagt fuldstændig det samme som os med indsatskataloger og hvad hedder det, jamen alle 
de andre ting, som vi også er underlagt. Altså embedslæge tilsyn og måling af mad, og altså 
ernæringsscreeninger og hvad de ellers kan finde på af sjove ting, hvad der skal laves på 
sygeplejefaglig vurdering altså. Det er de ligeså vel underlagt, som vi er underlagt.  
 
Informant B:  
Jeg mener bare, at der er nogen steder, hvor de kører med projekter, hvor de ikke skal kontrollere 
på nogen ting? For at se hvordan går det så hvis man ikke nærmest tæller medicin. Nej så langt er 
det vidst ikke ude, men det mener jeg at der er noget om?  
 
Informant C:  
Ja men så er det et enkelt projekt. Det har ikke noget at gøre med at det er et profilplejehjem at 
gøre. Det er et projekt, de har fået. Altså vi kan også sige ja til et projekt. Vi har sagt ja til 
Plejecenter Zs projekt, så vi har fået lov til at hive vores døgn og ugeplaner væk for kost og lave 
nogen andre. Det har vi fået lov til. Men det er jo kun den del vi får lov til. Alt det andet skal jo gå 
ligesom det plejer, og et projekt skal jo stadig leve op til standarderne for hvordan..., hvad en døgn 
og ugeplan skal rumme. Så på den måde er vi underlagt det samme tænker jeg. Ja det tror jeg. 
Jeg tror ikke andet end at hvis du er et privat plejehjem, tror jeg. Men jeg tror ikke at der findes 
private plejehjem endnu. Men det kan være at det kommer med de nye politikere?  
 
Intervewer:  
Ja, ja, hvordan ser I TDs liv fremadrettet i snakkede om en relancering før?  
 
Informant A:  
En genoplivning.  
 
Informant B:  
Hjertestarter.  
 
Informant A:  
Jeg ved ikke, men jeg tror også at noget af det er fordi, at det er så stort, altså KK er så stor... Og 
det er jo ikke sådan at tillidsdagrordenen er det eneste, der kører. Der er så mange andre ting, der 
skal have fokus på en gang, så det måske også noget..., det har måske også noget at sige, det 
ved jeg ikke ? Altså der er jo mange ting, der kører oppe i vores hoveder ud over TD, så derfor kan 
det jo godt være sådan noget med at nu har vi kørt det her projekt, og nu har vi kørt det her 
projekt, og det her og det her og så var der jo også TD ikke? Hvordan går det egentlig med den? 
Der er mange ting, der kommer. Noget af det sætter vi selv i søen, men der er rigtig meget som du 
også sagde før der kommer ovenfra af projekter ikke? Så det kan også være svært at have fokus 
på det hele.  
 
Informant B:  
Men jeg tænker da, at vi lokalt har et ansvar for at den lever og at medarbejdersporet ikke er slut. 
Og at tillidsporet ikke er slut.  
 
Informant C:  
Altså alle leder har et ansvar, det vil jeg mene og vove at påstå er  et krav til alle ledere, at de har 
tillid til deres medarbejdere. Så at de kører en tillidsdagsorden på en måde. Bare på en anden 
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måde en den politisk er tænkt og  sat op. For der kører den ikke, det er mere det. Det øverste del 
kører ikke som jeg ser det.  
 
Informant A:  
Og så tænker jeg også at vi har jo også et ansvar for hele tiden at bokse op af og  også gøre 
opmærksom på ting som føles skørt at gøre og have fokus på det og bære det videre.  
 
Informant B:  
Men nu kan vi jo kun tale om, hvordan det er hos os og der er der jo åbning for stadig at snakke 
tillidsdagsorden, ikke ? Det er nok også fordi, at det ikke er tænkt som noget færdigt. Altså det er jo 
den måde vi skal  arbejde på nu agtigt altså.  
 
Informant C:  
Ja det er jo en proces, der stadig er igang, så vi må jo sige, at den er jo ikke lukket altså.  
 
Interviewer:  
Okay? Skal vi spørge om mere ?  
 
Observatør:  
Jeg synes, at vi har været godt rundt om tingene.  
 
 
Interviewer:  
Ja? Har I nogen afsluttende bemærkninger i forhold til hvordan det føles og opleves at være 
medarbejder eller mellemleder i KK i relation til TD?  
 
Informant B:  
Jo jeg tænker lige, vi nåede lige at snakke sådan 5 minutter inden vi gik ind her. At fordi vi er 
tillidsrepræsentanter har fået noget mere at vide om tillidsdagordenen inden den blev skudt i søen. 
Og derfor har haft en større viden end vores kolleger, som de ikke har.  
 
Interviewer:  
Ja, og det er egentlig også derfor, at i er inviteret. Og det er fordi, at vi godt havde en fornemmelse 
af hvis man spurgte medarbejdere i aftenvagt for eksempel så ville vi måske ikke kunne have en 
samtale om TD.  
 
Informant A:  
Men det er jo også en falliterklæring kan man sige ikke?  
 
Interviewer:  
Ja - ja. Det var en antagelse.Og det bekræftede i så nu.  
 
Informant A:  
Ja, og vi skulle sådan grave lidt i hjernekisten for hvad var det nu lige det var. Vi var også til en 
masse møder og der var også nogen plancher. Vi fik en masse info om, om ledersporet, 
medarbejderporet og så videre ikke? Der var mange ting, og så har det ligget stille.  
 
Informant B:  
På en konference for alle træningscentre, for terapueter var der en konference inde på de Ny 
Teater. En hel dag. Det var faktisk der, hvor de satte det hele i søen.  
 
Informant A:  
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Det har jo nået ud til medarbejderne også, jeg tror bare at man, at der hvor vi sidder, der føler vi at 
vi har fået mere information og så ... tror at der er rigtig mange medarbejdere, der ikke rigtig ved 
det 
 
Informant B:  
Og derfor kan det være svært at tænke i, hvad kan det betyde? Og der måske nogen, der stadig 
har det der, betyder det så at jeg burde kunne noget mere selv end jeg kan?  
 
Informant A:  
De fleste hos os tror jeg også ville sige at det her med forløbene, at vi ikke skal bede om 
forlængelse på samme måde ind til genoptræning København, og tilbage igen og sådan noget, det 
er det, man vil huske.  
 
Informant B:  
Men vi er jo også ude i det der. Det er jo ikke noget indsatskatalog, men der er blevet strammet på 
sericelovsforløbene, de er blevet meget kortere end de var, så der nogen andre ting, der ikke 
harmonerer.  
 
Informant A:  
Ja, så der er blevet åbnet op for nogen ting, samtidig med at der er skåret nogen andre steder 
ikke? 
 
Informant C:  
Altså det som jeg synes kunne være interessant, som jeg jo godt kunne tænke mig   man fulgte lidt 
mere i KK, for at følge tillidsdagsordens sporet, det var jo at kigge kultur og fritidsforvaltningen lidt 
over skuldrene ikke? Jeg ved også godt at de havde nogen problemer fordi det blev meget 
frisættende ledelse og det blev nærmest sådan, jeg snakkede med nogen af dem, sådan lidt at når 
man kom op og havde et eller andet og spurgte sin næste øverste, hvad gør vi ved det her?  Så 
var det sådan lidt, hvad tænker du at du vil gøre agtigt. Så man fik faktisk et kæmpe stort råderum. 
Altså.  
 
Informant B:  
Men også et ansvar.  
 
Informant C:  
Et kæmpe ansvar. Og måske nogen rammer, der ikke rigtig eller nogen krav der ikke rigtig eller 
nogen rammer, der ikke rigtig var der. For pludselig kunne du brede dig og være kreativ altså. Så 
du kunne tænke kreativt lige pludselig ikke. Som vi faktisk synes jeg er snævret fuldstændig ind i 
hos os til overhovedet ikke at kunne tænke kreativt. Altså vi kan næsten ikke tænke ud af nogen 
som helst rammer, fordi der er rammer for det hele. Så man er helt snævret ind ikke? Jeg tænker, 
at hvis der var nogen, der frisatte mig, så tænker jeg shit, hvor ville vi løbe hen? Eller hvis de 
frisatte Gitte, tror jeg. Så ved jeg ikke, hvor vi ville løbe hen, men det ville være interessant at 
frisætte os og prøve at lade os løbe lidt ikke? Og se hvordan det egentlig gik.  
 
Informant A:  
Det er rigtigt, det er...  
 
Informant C:  
Det kunne være interessant. At hvis de turde at køre den hele vejen igennem.  
 
Informant B:  
Jo, jo og samtidig, jeg er jo heller ikke sådan... Jeg vil jo også gerne have der er lidt kontrol. Jeg vil 
gerne have dem i min ryg så jeg som terapeut har nogen med. Altså så jeg ikke har hele ansvaret.  
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Informant C:  
Det kan vi heller ikke. Og vi kan heller ikke leve uden at der bliver stillet nogen krav og nogen 
rammer. Men men men, rammerne kan godt være noget vigere og kravene eller kontrollen kan 
være noget mindre og  den kan have karakter af noget mere selvstyrende kontrol, hvor at vi siger, 
at det her skal vi have noget kontrol på, men styrer det måske en lille smule mere selv. End at det 
er udefra at det skal komme.  
 
Observatør:  
Er det rigtigt hørt, at der i KK er forskellige forvaltninger, hvor en forvaltning kører det på en helt 
anden måde vi har hørt her? 
 
Informant C:  
Ja, SUF, SOF og hvad de ellers hedder de der små forvaltninger, de kan køre på hver deres måde 
og hver deres system. Det man kan sige er, altså som jeg ser det, som de prøver at køre lidt mere 
styring på, det er at der kører forskellige systemer i alle de har forvaltninger. Og der prøver de at 
enspore det lidt. Jeg ved ikke helt med koncernservice. Men også med vores fagdokumenter. At 
tingene måske var lidt mere ens, for vi kørte faktisk et system inden i KOS 2 i KK, hvor SOF kørte 
et andet system ikke? Men når du fik borgere fra SOF, inden i SUF, så var det lidt et problem ikke? 
Altså at man i stedet for ensporede det lidt mere ikke? Men jeg er ikke helt sikker på, at det er nået 
til vejs ende, ja de kører hver deres. Jeg tror, at de prøver.  
 

Informant B:  
De er ikke lykkedes i forvaltningen. Vores  forvaltning endnu ihvertfald. Der er et stykke vej endnu.  
Men det er da lidt paradoksalt at de ikke de ikke snakker sammen og bruger hinanden. Så det 
bliver lidt tydeligt, hvad man gør i de forskellige forvaltinger. Vi ved ihvertfald ikke af det, hvis de 
gør det.  
 
Interviewer.  
Kunne jeg bede jer om at summe jeres oplevelse og forståelse af TD op i en enkelt sætning fra jer 
hver. Hvad har I oplevet? Hvad tænker I om TDs liv i forhold til jeres arbejdsplads lige nu?  
 
Informant A:   
Lige nu ?  
Tavshed....  
 
Interviewer:  
En opsummering.  
 
Informant A:  
En opsummering. Jeg tænkte, der er håb forude, da den blev lanceret, ikke ? Nu er den lidt, lidt 
vissen, trænger til et genoplivningsforløb eller forsøg og så skal vi have det i gang igen. Ja, det tror 
jeg, hvis det skal være helt kort.  
 
Informant B:   
Det minder jo lidt om det. Ja. (pause). Det er jo nok også genop... , ja, nej, jeg ved det ikke helt. 
Jeg vil gerne lige tænke lidt over det.  
 
Interviewer:  
Ja. Ellers den oplevelse, som du har i kroppen eller den forventning du havde og hvordan er det så 
nu og hvad tænker du så nu efter de første par år?  
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Informant B:   
Jeg tænker nok stadig lidt uforløst. Og så har jeg meget tænkt tålmodighed.  
Og så genoplivning.  
 
Informant C:   
Jeg tænker, jeg har mest lyst til at sige, at for mig virker den død. Det  gør den, fordi jeg synes det 
virker som om processen har været for lang, og den er væk, og at den er alt alt for lang væk.  
 
Interviewer:   
Fra hverdagen?  
 
Informant C:  
Ja, og fra medarbejderne  og fra dem, hvor den burde være. Så den er død og den kræver ikke 
kun genoplivning. Den  kræver en total ny proces. Og en ny facilitator omking den, som jeg ser det.  
 
Interviewer:  
Skal vi lukke her? 
 
Observatør:  
Ja, skal vi ikke det?  
 
Interviewer.  
Tusind tak for jeres bidrag. Ja, vi arbejder videre.     
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Bilag 3 

Transskriberet anonymiseret interview med informant D. 

Interview med Informant D. 

Dato: 20.10.2015 

Indledningsvis orientering om baggrund for og formål med interviewet. Samt at interviewet vil blive 
optaget, transskriberet samt anonymiseret ved gengivelse i masteropgaven og vil blive sendt til 
gennemsyn hos de interviewede til verifikation af udtalelser. Herefter startes optagelse af 
samtalen.  

Interviewer: 
Det vi skal tale om nu, det er TD og om, hvordan den blev lanceret for et par år, - måske tre - 
siden, og hvordan den så blev modtaget og forstået i enheder, og hvordan der arbejdes med den. 
Hvordan opleves den? Hvordan er erfaringerne med den? Og det jeg rigtig godt kunne tænke mig 
at spørge dig om allerførst, Informant D, det er hvordan tænker du om tillid, hvad betyder ordet tillid 
for dig? 

Informant D:  
Det var et halv svært spørgsmål.  

Interviewer:  
Hvad betyder det i en arbejdskontekst? Det er jo det det handler om, det er arbejdspladsen det her 
virker på. Hvad tænker du?  
 
Informant D:  
Tillid er det begreb der hersker mellem medarbejder og medarbejder, mellem ledelse og 
medarbejder og medarbejder og ledelse, som er et grundlag for… Det er svært ikke at bruge ordet 
tillid, som betegnelsen for tillid. Hvordan skal jeg beskrive dette her med andre ord… Jamen tillid er 
jo en fundamental ting, der skal være i orden for, at man kan have et tilhørsforhold til hinanden.  

Interviewer:  
Noget relationelt?  

Informant D:  
Ja helt klart noget relationelt. Grundlæggende relationelt, kan man kalde det.  

Interviewer:  
Jeg kan også spørge dig på en anden måde, altså da du hørte om at vi nu skulle have en 
tillidsdagsorden, kan du så beskrive hvilke billeder og hvilke forestillinger du fik om det? Altså hvad 
var dit indre billede og indre reaktion på TD?  

Informant D:  
Ja, der tænkte jeg meget ledelse til medarbejder i første omgang. Men måske også fordi mit hoved 
var fyldt lidt op af ledelse på det tidspunkt, hvor jeg tænkte det handler om en måde at lede på. At 
lede sine medarbejdere på. Tænkte faktisk ikke særlig meget borgere på det tidspunkt. Men 
selvfølgelig udmunder det jo i en måde at være overfor borgere på.  

Interviewer:  
Det er jo en af hensigterne i TD, det er jo det med at frigøre tid til kerneopgaverne. Kan du fortælle 
om dine oplevelser i forhold til det? Har du overvejet noget omkring det?  
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Informant D:  
At frigøre tid til kerneopgaverne?  

Interviewer:  
Ja, det er jo en af hensigterne i TD. Nu du nævnte det der med borgerne, det havde du ikke 
overvejet i første omgang?  

Informant D:  
Altså nej, jeg vil sige det på den måde, at vi har ikke arbejdet med TD på den måde, fordi jeg 
synes egentlig at TD har hersket hos os her, længe før det kom til. Jeg synes der har været meget 
frirum til at koncentrere sig om borgerne.  

Interviewer:  
Kan du beskrive det? Hvordan har i arbejdet med det? 

Informant D:  
Jo men, vi har haft rigtig meget dialog og diskussion om, hvad er der brug for af tid og kontakt 
omkring nærkontakt af borgerne, men også hvad er der er brug for af tid til at diskutere 
borgerproblematikker og reflektere over de kontakter, vi har med borgerne. Altså, jeg tror vi på den 
måde har håndteret det.  
 
Interviewer:  
Er det sådan du ser frirummet, at I har frihed eller frirum til at tale om…  

Informant D:  
Ja, tid og rum og også rumlighed, vil jeg sige, til at gribe tingene an på forskellig vis. Til at udvikle 
en undervisning for eksempel eller til at udvikle på vores træningsdel eller til at tænke nye tanker i 
forhold til, hvordan kan man gribe et rygestop an, for eksempel. Ja, men, brugt til nye ting og nye 
tanker. Og til at være i dialog med borgeren om de behov som de udtrykker.  

Interviewer:  
Så den ændrede tilgang som TD giver udtryk for i forhold til new public management som den 
skulle være et modstykke til, den giver en faktisk mulighed for at tænke anderledes og innovativt. 
Er det sådan jeg hører det du siger nu?  

Informant D:  
Jamen det synes jeg allerede, at vi gjorde inden, den kom til.  

Interviewer:  
Altså det gjorde I hos jer, inden da?  

Informant D:  
Ja, inden den kom til. Jeg synes, at min leder langt hen ad vejen har haft en ledelsesform, som har 
givet noget af det, man efterlyser i TD. Men man kan sige, det som vi gjorde i forhold til TD var så 
at kigge på vores kommunikation, altså det var ligesom den opgave vi gav os selv. At kigge 
nærmere på vores kommunikation, altså hvordan kunne vi gøre den endnu bedre end den var. 
Med borgerne. Primært sådan telefonisk.  

Interviewer:  
Det er også en af de der hensigter der er, at det skulle give bedre kvalitet. Oplever du det? Altså at 
TD har været medvirkende til det, eller tænker du, som jeg også hørte dig sige, at I gjorde det 
allerede inden? 

Informant D:   
Nej, jeg vil sige min leder har haft en ledelsesform, der gav tid og rum til at reflektere meget over 
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opgaverne med borgerne hos os. Det vi så har arbejdet med, det var mere kommunikationen i 
forhold til borgere, der kontaktede os over telefonen for at melde afbud eller for at give besked eller 
sådan noget, - så denne her interne kommunikation med hinanden til gavn for borgeren. Om det 
har givet noget, det synes jeg er lidt svært at sige, jeg synes ikke det har givet så vanvittig meget.  

Interviewer:  
Du oplever den ikke forandrende?  

Informant D:  
Nej, ikke stor forandring, nej. Selvom vi har lavet redskaber og ting og sager, så har den været 
svær at ændre på. Måske er der sket lidt, men måske er det organisatoriske plan. 

Interviewer:  
På hvad måde?  

Informant D:  
Jo men altså, nogen andre har fået nogle andre opgaver, hvor nogen andre har afgivet nogen 
opgaver, som andre har fået, hvor man har tænk der måske har været noget mere faglighed 
indover. Men som det helt konkrete kommunikative med borgeren i forhold til at yde en ordentlig 
service, kommunikere til hinanden omkring borgeren, altså det er helt konkret omkring afbud og 
udeblivelser og sådan noget. 

Interviewer:  
Ja, men det var faktisk noget i havde fokus på, inden den kom?  
 
Informant D:  
Nej, det var det vi fik fokus på, da den kom. Det var ligesom det, vi valgte ligesom at arbejde med 
da TD kom, fordi noget af det andet, det havde vi allerede, synes jeg. 

Interviewer:  
Det er din oplevelse, hvad med dine kollegaer, og med din leder? Ville de sige det samme? Er det 
sådan en fællesoplevelse, i har af det?  

Informant D:  
Det vil jeg da håbe de siger. Altså vores tillidsdagsorden har jo været i MED regi. Og det er i MED 
regi, at vi har reflekteret over, hvor vil vi gerne sætte ind i forhold til denne her tillidsdagsorden. Der 
er jeg ret sikker på, at vi er helt enige om, at der er rigtig meget tid og rum omkring borgeren, man 
kan så altid gøre det bedre, men hvad var det så, der var vigtigst for os at få gjort bedre, som 
kunne være til gavn for borgeren, det var så det med den interne kommunikation. Men det er da 
spændende at spørge de andre. 

Interviewer:  
Ja, ja ja ja, men nu spørger vi jo dig.  

Informant D:  
For det, som de vil sige, hvis du spurgte alle andre medarbejder, så kan man sige, at det er det 
som MED beslutter, det er det vi gør. Men hvor integreret det er i deres baghoved, det ved jeg 
ikke. Jeg har spurgt en af mine kollegaer, som godt nok er ny hos os og kom til efter TD kom på 
banen, om hun nogensinde havde hørt om TD. Og nej, hun havde aldrig hørt begrebet.  
 
Interviewer:  
Nej, det er også en af vores antagelser. Altså at den måske ikke har været talt så meget om.  
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Informant D:  
Jeg var inde på vores intranet for at se om ligger der overhovedet ligger en mappe, der hedder TD, 
og hahah nej, det gjorde der ikke.  

Interviewer:  
Men i har arbejdet med den og I synes, at I den giver bedre kvalitet af jeres ydelser, og I har fået 
rum og tid til at arbejde med det. Har det også gjort noget ved jeres arbejdsmiljø- eller 
arbejdsglæden? Kan du fortælle om nogen oplevelser eller erfaringer med det?  

Informant D:  
Når vi nu havde valgt at arbejde med kommunikationen, så ville jeg sige, at når den så lykkes 
bedre, så giver den jo en slags arbejdsglæde. Det jo dejligt, når man oplever, at borgerne har fået 
en ordentlig service og blevet mødt på en ordentlig måde. Og at vi som kollegaer har fået den 
besked, vi skulle have, på rette vis. Altså nogle af de der retningslinjer vi har forsøgt at lave, det er 
sådan et arbejdsredskab, vi kalder god info, om hvordan man, - helt slavisk, hvad er det man skal 
huske at gøre når en borger ringer ind, og hvad man gøre ved de opkald. Både i forhold til 
borgeren, men også i forhold til kollegaer, der har med borgeren at gøre. Når det lykkedes, så er 
det jo super fint.  

Interviewer:  
Ja, har det gjort noget ved jer indbyrdes som kollegaer og medarbejder?  

Informant D:  
Jaaaa…  

Interviewer:  
Jeres relateren til hinanden i forhold til…  

Informant D:  
Det er det, da du spurgte før, om det havde skabt forandring, hvor jeg vil sige, jeg synes ikke det 
har helt lykkedes.  

Interviewer:  
Forandringen altså?  

Informant D:  
Ja, forandringen. Altså ændringen af vores kommunikation, men når den lykkes, så gør den jo 
noget for arbejdsmiljøet, fordi det jo svært ligesom at, vi har jo ikke mål på, om der er færre 
forviklinger og irritationer eller om der er flere. Altså, det har vi ikke gjort. Men min oplevelse er, at 
det er sådan lidt, altså, jeg har virkelig svært ved at se, hvor godt det er lykkedes. Også fordi at 
problematikkerne som regel er af nogle bestemte kanaler, bestemte steder i huset, hvor det halter 
lidt med den kommunikation, ikke. Så der vil jeg sige, der er den sku ikke rigtig lykkedes.  

Interviewer:  
Kan du fortælle lidt mere, om du oplever om I er på vej, altså hvis vi skulle….  

Informant D:  
Ja, det er vi, men det er jo også en lang proces, altså det er jo ikke noget man implementerer i 
løbet af no time, selvom man måske tænker, at det bare er lige til at bruge denne manual eller 
retningslinje. Sådan er det jo ikke. Det tager tid at ændre på vaner, ikke. Så ja, vi er på vej, vi 
holder jo stadig fast i, at det er det vi gør. Det er det vi har besluttet at gøre, og det er det, vi har 
siddet og brugt tid på. Men vi er ikke nået til en fase, hvor vi ligesom kigger på det igen og siger nu 
prøver at se på, hvad er det, der gør, at det ikke fungerer, når det ikke fungerer. Så det er vi ikke 
gået nærmere ind i. Så jeg vil sige, det er ikke sådan at vi kontinuerligt arbejder med TD på den 
måde.  
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Interviewer:  
Men med den del af det, der handler om jeres kommunikation med borgerne, i forhold til det du har 
beskrevet før?  

Informant D:  
Men jeg vil også sige generelt, for det er ikke sådan at TD den bliver nævnt i tide og utide hos os. 
Det er jo et begreb som ligesom bliver bragt på banen ligesom alt muligt andet der kommer fra 
forvaltningens side af større ting og sager, ikke. Nu er det spor 4. Ældrepolitikken ikke, som vi er 
på banen, og så arbejder man lige på noget omkring det, og så er der noget andet der kommer på 
banen og så forsvinder de der ting lidt i baggrunden. Så det er min oplevelse, at det kun er os, der 
sidder meget tæt på det, f.eks. kommer med i et område MED, som hører om det og arbejder med 
det oppe i hovedet i forhold til resten af kollegaerne. 
 
Interviewer:  
Hvordan er oplevelsen af den anden ting, du lige nævnte med ældrepolitikken, er det forstyrrende i 
forhold til det, eller hvordan er det, og hvordan opleves det? At der kommer sådan flere….?  

Informant D:  
Det opleves jo sådan..  

Interviewer:  
…emner ind, over banen?  

Informant D:  
Det sjove er jo, at den arbejdsplads jeg er på, den er jo ikke kedelig i forhold til, når vi snakker 
udvikling og refleksion over det, vi gør og med nye tanker og sådan noget. Der foregår rigtig rigtig 
meget hos mange kreative medarbejdere. Så når sådan noget kommer ind fra sidelinjen, så er det 
ligesom jeg oplever det lidt, det står helt for min regning. Det er noget, der lige skal ordnes, så vi 
kan få ro og fred til vores kreative tanker. Ja, sådan oplever jeg det meget. Det er noget vi skal, det 
er skal ting….  

Interviewer:  
Og hvad er det, du tænker på nu?  

Informant D:  
Jamen, det er sådan set kommer der rigtig meget der, det er også TD. Man kan sige, det er jo 
super fint, at man italesætter TD, men når der eksisterer rigtig meget omkring os i forvejen, så, 
jamen, det er jo ikke sådan, at vi ikke kan blive bedre. Og vi ikke kan dykke ned i nogle ting, det 
kommer bare til at fylde mere end nødvendigt tænker jeg, nogen gange, ikke? Det giver også 
nogen gange noget positivt, det giver anledningen til at få det kigget igennem. 

Interviewer:  
Snakker i om det sammen? At det er sådan kollegaerne imellem eller med din leder, om det der 
med, hvordan det skal prioriteres? Det er lidt det, jeg hører dig sige, at I prioriterer lidt. Eller ønsker 
at prioritere. …  

Informant D:  
Det ved jeg sgu ikke hvor meget vi snakker om i medarbejdergruppen generelt.  

Interviewer:  
Jeg skal lige være helt sikker på at jeg hører dig rigtigt, når jeg hører dig sige, at den opgave I har i 
forebyggelsescenteret, det er den, der er jeres hovedopgave. Det er den, der er jeres centrale 
opgave. Og de andre elementer, der kommer ind fra andre steder, skal håndteres? 
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Informant D:  
Ja, det skal selvfølgelig knyttes til det, vi laver. Og vi skal kigge på det, som det vi laver. Jeg tror 
bare jeg har den oplevelse at nogen gange er nogen af de ting, der skal prioriteres hos os, det er 
ikke strikket sammen til forebyggelsescenteret Østerbro. Eller et forebyggelsescenter, fordi det er 
så lille en del af sundhedsforvaltningen. Og jeg tænker, at der er rigtig ofte alle de eksempler der 
kommer fra Katja Kayser og Helle Thomsen, det er meget tydeligt at der er tænkt hjemmepleje 
opgaver ind i det. Altså nogle andre centre, ikke? Ikke lige vores.  
 

Interviewer:  
Men der er jo også en særlig hensigt med et forebyggelsescenter?  

Informant D:  
Ja, ja, altså.  
 

Interviewer:  
Kan du beskrive hvordan du tænker det?  

Informant D:  
Altså hensigt i forhold til hvad?  

Interviewer:  
Jamen i forhold til den opgave et forebyggelsescenter skal.. Altså, hvordan er det prioriterer i 
forhold til de overordnede strategier?  

Informant D:  
Vi har rigtig mange forskellige opgaver i forebyggelsescenteret, og det prioriteres højt og når der 
så kommer sådan nogle ting fra forvaltningens side, jamen så skal det jo selvfølgelig også 
prioriteres. Men det bliver måske ikke drøftet og diskuteret på samme niveau, med samme omhu 
som kerneopgaverne i huset, fordi problematikkerne ligger i kerneopgaverne. Det kommer lidt for 
meget på afstand, eller det er lidt for meget på afstand fra mine medarbejderes egen faglige 
hverdag.  
 

Interviewer:  
I oplever en større relevans i forebyggelsescenterets arbejde? I forhold til de andre ting?  

Informant D:  
Jeg ved ikke, om man kan sige, at vi oplever det som med større relevans, men det er bare langt 
væk. Forvaltningen er langt væk fra medarbejdere i huset, oplever jeg. Det er rigtig svært at sidde 
som MED udvalg og få formidlet noget fra forvaltningens side, at få engageret medarbejderne til 
nogen af de her ting. Og så synes jeg også, hvis vi lige snakker TD, at den var rigtig svær at forstå. 
Hvad vil det sige på ledelsesniveauet og medarbejderniveauet, og borgerniveauet, altså de her…  

Interviewer:  
Ja, altså de her 4 spor der bliver….  

Informant D:  
Jaaa, de her 4 spor der bliver talt om, og hvad handler det om, altså. Jeg tror, der var rigtig mange, 
der oplevede, at nu skulle vi prøve at finde nogle tiltag, som kunne skabe mere tillid mellem ledere 
og medarbejder eller medarbejder og borger. Og det som blev beskrevet af Katja Kayser og Ninna 
Thomsen, var der nogle andre ting, så det var en anden måde at forstå det på.  
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Interviewer:  
Andre lag?  

Informant D:  
Altså, det var rigtig svært at få formidle det, altså man kan godt formidle det, men min oplevelse 
var lidt, at der bliver lyttet og folk engagerer sig også i forhold til, jamen, når okay så kunne vi 
måske arbejde med det på den måde, det her kunne måske være til gavn for borgerne ved at gøre 
sådan og sådan. Ved at vi arbejder med det her internt, vi gjorde sådan og sådan. Og sådan var 
det sådan lidt ude af vagten ikke? Altså, vi laver en arbejdsgruppe, ikke, der sidder med det. Og så 
bliver det i øvrigt formidlet bagefter ikke, når arbejdsgruppen er færdig med deres arbejde, så skal 
de formidle til medarbejderne. Og så tror jeg, at de glemmer det begreb igen, jeg tror, at hvis TD 
skal være sådan, så skal den tales om hele tiden.  

Interviewer:  
Har du indtryk af at medarbejderne i forebyggelsescenteret har forstået det? Hvad det går ud på 
f.eks. at der skal være tillid til medarbejdernes faglighed, det er jo nogen af de ord der bliver brugt. 
Siger det dem noget? Eller siger det dig noget? Hvad tænker du?  

Informant D:  
Jeg tænker at..  

Interviewer:  
Det har vi i hvert fald snakket om i området MED regi, det der med sporet og fagligheden..  

Informant D:  
Det tænker jeg at det er… Altså hos os, det er helt naturligt, det behøver vi ikke arbejde med, for 
der er i høj grad tillid til medarbejdernes faglighed. Det tror jeg også, hvis du kigger på vores 
trivselsundersøgelse, så hvis der var sådan et spørgsmål ’tror du at din leder har tillid til din 
faglighed?’ så ville vi score allerhøjest. Jeg kunne ikke forestille mig andet. Jeg kan ikke huske, 
hvad vi scorede, men er ret sikker på…  

Interviewer:  
Og det hører jeg dig sige er uafhængigt af den tillidsdagsorden?...  

Informant D:  
Fuldstændig. Det havde vi længe før det koncept overhovedet eksisterede.  

Interviewer:  
Hvordan kommer den tillid hos jer?  

Informant D:  
Jamen altså, det tror jeg.. Mon ikke det ligger grundlæggende i min leders måde at lede på, altså 
hendes indstilling til det at drive centreret, som hun selv er chef for, det er hendes grundlæggende 
overbevisning, at hun selv er nødt til at have tillid til os, og det har hun også. Men det bliver 
spændende at spørge hende..  

Interviewer:  
Ja, det kunne være fedt at spørge hende…  

Informant D:  
Om det er sådan det er, hahaha.. For de er jo på forskellige niveauer…Men det er det, jeg er 
overbevist om, at det har hun. Og det betyder jo ikke, at tilliden bare er der. Nogen gange kan hun 
sætte spørgsmålstegn ved tilliden, men så tænker jeg, at det er så det, hun prøver at.. Jeg tror 
ikke, hun mister tilliden, men hvis hun har grund til at være usikker på om vi løser opgaven godt 
nok fagligt, så bliver sagen undersøgt for at få rettet op på det. Og så have tilliden til, at det 
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efterfølgende vil blive gjort bedre. Mange har tillid til hinanden, det er jeg helt med på. Hun har 
ansat de rigtige medarbejdere til det, der skal løses.  

Interviewer:  
Så er der de ord, der bliver brugt, er der nogen af dem, du synes der er… Du har næsten sagt det, 
altså er der nogen af dem, der ikke passer til jer? Altså at det er der i forvejen?  

Informant D:  
Jeg ved ikke, om det ikke passer, altså som jeg sagde før, selvom det eksisterede før, så er det jo 
aldrig dumt at få kigget på, hvad man kunne gøre bedre, eller hvad man kan gøre anderledes. Men 
det kan også godt nogen gange virke lidt, nu skal vi arbejde med noget, vi har arbejdet med i 
forvejen, nu skal vi bare dokumentere, eller vi skal vise over for nogen, at vi skal finde noget. Altså 
nogen gange kan man godt – synes jeg - opfinde noget, fordi vi skal. Altså, jeg er rigtig fræk. Er det 
frækt at sige?  

Interviewer:  
Nej, det er du ikke, overhovedet ikke, på ingen måde! Altså det vi gerne vil vide er jo oplevelsen af 
det. Og jeg hører på dig, at oplevelsen er, at de ting som TD gerne vil med hensigterne med den, 
de eksisterede allerede i forebyggelsescenteret inden den kom? 

Informant D: 
Altså, når jeg f.eks. sidder og kigger på.. jeg har siddet og kigget lidt her fordi jeg skulle herhen, så 
sidder jeg og kiggede lidt tilbage på nogen af de sætninger, der kom med fra forvaltningens side, 
eller fra Ninna Thomsen og Katja Kaysers side, med nogle eksempler på, hvad det var 
medarbejderne nu skulle gøre. Man kunne f.eks. flytte kaffemaskinen eller.. Altså, det er jo de der 
små ting, man skal prøve at lytte til borgeren og noget af det jeg også har set bagefter, jeg kan 
godt blive meget overrasket over ting. Hold da op, er det nyt! Har det været ikke-eksisterende? Har 
de slet ikke tænkt de tanker inden TD? Og så kan jeg jo se, at det giver mening med at TD kom, og 
hvis man kan ændre på sådan nogle ting.. Det er bare ikke den slags ting, som giver mening hos 
os. Men selvfølgelig er der noget, der giver mening. Det har helt klart givet mening at skulle 
arbejde på kommunikation, at gribe fat i noget som ikke fungerede ordentligt, og som kunne blive 
til gavn for borgeren. Det var bare mere komplekst synes jeg. Så derfor giver det jo mening, men 
noget af det, som de præsenterede, synes jeg slet ikke gav mening.  

Interviewer:  
Der er også en der hedder… Nu når vi snakker om ordene, det der med at mindske 
omkostningerne, har det været et issue hos jer?  

Informant D:  
Nej, det synes jeg ikke. Altså, du tænker økonomi?  

Interviewer:  
Ja, det er i hvert fald det der bliver meldt ud, at vi er i en tid hvor vi skal yde mere for mindre og 
sådan nogle ting…  

Informant D:  
Det er mere ressourcemæssigt, altså tid. Det er ikke så meget penge, men mere tid. Med en 
ordentlig kommunikation kunne man måske spare noget tid, ikke.  

Interviewer:  
Så, effektivisering og sådan noget? 

Informant D:  
Jeg ved ikke om vi har formuleret det sådan med tid, men noget af det, der har været issuet i det, 
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ikke, og som også har været en del af begrundelse for, hvorfor det har været en del af det. Hvorfor 
vi valgte det, og arbejde med det.  

Interviewer:  
Ja, det skulle give bedre mening, og det skulle effektivisere og undgå spild af tid f.eks.  

Informant D:  
Ja, men jeg ville ikke sige vi har talt om det som en organisationsbesparelse og mere 
organisations tid, men jeg tror vi mere har talt om det i forhold til, at det er død irriterende som 
medarbejder at sidde og bruge tid på noget som kunne have været gjort vældig meget hurtigere, 
hvis kommunikationen havde været bedre. Det er egentlig medarbejderens tid, ja, forstår du 
forskellen?  

Interviewer: 
Ja, det der med at give bedre kvalitet og at gøre løsningerne bedre. Er det sådan jeg forstår det, i 
hvert fald.  

Informant D:  
Og jaa, jeg tror ikke at medarbejderne hver i sær har sagt, at det kunne de godt tænke sig at de 
skulle have brugt mindre tid på. Jeg tror ikke de har tænkt på, at så kunne organisationen have 
sparet nogle penge. Jeg tror mere de havde tænkt, så havde jeg bedre tid til noget andet.  

Interviewer:  
Ja, okay, det er højere oppe i organisationen, at man tænker på at spare kronerne? 

Informant D:  
Ja, det tænker jeg.  

Interviewer:  
Men det giver jo også mening ikke? 

Informant D:  
Og altså, det har jo i høj grad været medarbejderne, der har været med til at formulere, hvad er 
det, vi skal arbejde med her, det er ikke så meget ledelsen og min leder, der har bestemt at det 
skulle være sådan. Altså ønsket om arbejdet omkring kommunikationen er kommet fra 
medarbejdernes side.  

Interviewer:  
Work smarter, not harder - altså den der tanke omkring det? 

Informant D:  
Men derfor tror jeg heller ikke, at vi har haft en pegefinger over os, fra ledelsens side, der skulle 
have dikteret, at vi skal finde på noget, så vi kan spare os nogle kroner. Eller som kan effektivisere. 
Det har i høj grad handlet om borgerne. Bedre service for borgerne.  
 

Interviewer:  
Nu synes jeg ikke rigtig jeg ved, hvad jeg skal spørge ind i mere.. Du har sagt rigtig mange gode 
ting.. Måske lidt, hvordan arbejder I anderledes nu, end før lanceringen? Jeg hører dog dig rigtig 
meget sige, at I arbejdede på denne her måde allerede. Er der noget der er anderledes nu, end 
før?  

Informant D:  
Det er jo stadigvæk en proces at ændre på sin kommunikation, og sine meddelelsesprocedurer og 
sin meddelelsesform osv. Ja, vi arbejder anderledes, fordi vi har fået det her værktøj. Vi har lavet 
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et værktøj til at kommunikere bedre med borgerne og med hinanden. Det er det, der er anderledes. 
Så er spørgsmålet jo, om det bliver brugt. Og det er ikke min oplevelse, at det bliver brugt altid.  

Interviewer:  
Det er sådan lidt svært med ændringer.  

Informant D:  
Ja, det er svært at ændre på vaner. Folk har jo vaner, og hvordan man plejer at gøre tingene.  

Interviewer:  
Ja, er vi færdige, har du noget….  

Observatør:  
Jeg har to ting jeg gerne vil spørge om, det ene det er; Jeg hørte dig sige, at TD er ligesom en 
skal-ting, på linje med nogle andre strategier, som egentlig generer lidt i forhold til den 
kerneopgave, som I gerne vil løse?  

Informant D:  
Ja, du spørger om, det er en generende ting?  

Observatør:  
Ja.  

Informant D:  
Jamen både og, synes jeg. For nogen gange kommer de der ting ind fra sidelinjen, med nu skal vi 
lige arbejde med det, og nu har vi lige besluttet, at nu ændrer vi i ledelsesstilen i kommunen. Nu 
handler det om TD og nu skal I gå hjem og finde noget at arbejde med inden for det her rum. Og 
ja, det kan godt være smadderirriterende for det ramler lige ind i, at vi lige er ved at implementere 
nogle nye tilbud til borgerne, eller er midt i ansættelsen af nye medarbejdere eller hvad det nu kan 
være. Som gør, at det kan være problematisk at samle sig som medarbejdergruppe om, at nu skal 
vi altså lige også koncentrere os om det der. Men jeg synes heller ikke at det er… Jeg tror nok, at 
der er noget der er nogen andre, der synes, det er mere irriterende end jeg synes. For nu sidder 
jeg et sted i organisationen, hvor jeg sidder jo også i område MED.. Jeg ser en anden mening i 
tingene, tror jeg, end nogen af mine kolleger gør. Der tror jeg, der er nogle af mine kollegaer der 
siger, nå, tsh, ud igen, ikke. Altså, vi lytter lige til det på personalemødet, hvad de har at sige om 
det, men det vedrører ikke mig. Så er det ude igen. Men, altså jeg synes også, det giver også 
mening nogen gange, og nogen gange kan det også være meget godt at blive rystet lidt, selvom 
man er i gang med et eller andet. Det der med at blive tvunget lidt ud i arbejdet med nogle ting, jeg 
kan i hvert fald godt se, at det nogen gange også gør noget godt. At man ligesom bliver tvunget ud 
i at kigge på sig selv, eller kigge på borgere på en anden måde, eller.  

Interviewer:  
Jeg kunne godt tænke mig.. Jeg ville bare spørge ind til det, du også spurgte om der.. Handler det 
noget om, at man ude i en organisering, eller måske hos jer, får en opfattelse af at den øverste 
ledelse i kommunen ikke helt ved, hvad det er der arbejdes med?  

Informant D:  
Ja.  

Interviewer:  
Eller hvordan der arbejdes?  

Informant D:  
Ja, altså det kunne man godt tænke nogen gange, ikke? Det tror jeg nok, at nogen tænker, nogen 
gange.  



Tillidsdagsordenen i Københavns Kommune – giver det mening? 

 

 112

Interviewer:  
At der er for stor afstand mellem…  

Informant D:  
Der er rigtig stor afstand. Ja, det tror jeg. Men altså, man har det jo også med – både som leder og 
som medarbejder, at vikle sig ind i nogle vaner og nogle måder at gøre ting på, og har også sine 
egne prioriteringer for, hvad man synes er vigtigt. Og derfor synes jeg også, ligesom det er godt at 
få en kollega med, når man underviser til at give en noget feedback på, hvordan man griber det an, 
og måske noget mulighed for at få reflekteret lidt over det man gør, om man kunne gøre det på en 
anden måde, eller måske lidt anderledes. Eller at komme igennem med nogle budskaber på nogle 
andre måder. Ligeså godt er det jo at forvaltningen engang imellem kommer med nogle ting, som 
tvinger en lidt ud af den vante trommerum man er i.  

Interviewer:  
Ja, så skal jeg altså lige spørge ind til den der hensigt, der hedder at TD skal frigøre tid til 
kerneopgaverne?  

Informant D:  
Ja, det gør den så ikke! 

Interviewer:  
Nej, ja, den tager tiden? 

Informant D:  
Ja, den tager noget tid. På den anden side kan man så sige, at hvis man så er heldig at komme til 
at arbejde med noget, eller vælger at arbejde med noget, som gør at det på længere sigt bliver 
mere effektivt eller tidsbesparende eller hvad kan man sige, det er måske lige der, man skal 
opfinde og finde på at opfinde og arbejde med og lave redskaber til og sådan noget, der er det 
tidskrævende.  

Interviewer:  
Ja, tidsforbruget. Det går fra kerneopgaverne. Men når man så har arbejdet med det, så får man 
måske mere tid? 

Informant D:  
Ja, hvis man er heldig og arbejder med det rigtige, ikke. Dertil kan jeg godt tænke, jamen, så har 
jeg arbejdet med det og så er det ligesom færdigt, og det tog så den tid, som gik fra noget andet og 
det fik jeg faktisk aldrig igen i den anden ende. Og det tror jeg lidt, er den oplevelse som 
kollegaerne kunne have, meget mere end jeg har, for jeg tror jeg kan se at man som leder og så 
sådan en som mig, som er så heldig at sidde med i området MED og være meget mere nede i 
substansen i de her ting. Også at de kan få lov til at sidde og arbejde med det i MED udvalg, og 
jamen jeg tror man kommer til automatisk at tænke anderledes om det, end man gør, når man 
sidder som receptionist og skal sige goddag til borgerne…  

Interviewer:  
Ja, altså, helt ude ved kerneopgaverne.  

Informant D:  
Ja, helt ude i kerneopgaverne. Det tror jeg nogen gange.  

Interviewer:  
Har du en til?  

Observatør:  
Nej, det var faktisk også afstanden. Du sagde nemlig, at de sad og nogle af de ting som de kom 
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med eksempler på, de var så indlysende samtidig med, at du sagde, at I er specielle, og I passer 
ikke ind. Altså, har du et godt råd til dem, der laver de overordnede planer til, hvordan de bedre 
kunne lave planer, der passede der, hvor de skal passe ind?  

Informant D:  
Om man kunne have et godt råd til dem? Ja, måske have lidt mere tillid til, at der faktisk….at 
måske ledelsen og medarbejderne i fællesskab ude i enkelte afsnit godt kan udvikle sig også uden 
at få dikteret ovenfra, hvordan de skal udvikle sig. Altså, måske i virkeligheden have tillid til os, 
altså i takt med at TD er blevet italesat og forsøgt implementeret, så har man også ovenfra dikteret 
rigtig meget, der slet ikke harmonerer med TD. Jeg synes jo egentlig næsten, at bare det at man 
beder os arbejde med det viser, at man har mistillid til, at vi faktisk godt kan udvikle os og hele 
tiden tænke borgerne i centrum.  

Interviewer:  
Skal vi lukke med det? Tak skal du have, Informant D. 
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Bilag 4 

Transskriberet anonymiseret interview med informant E. 

Interview med Informant E 

Dato: 20.10.2015 

Indledningsvis orientering om baggrund for og formål med interviewet. Samt at interviewet vil blive 
optaget, transskriberet samt anonymiseret ved gengivelse i masteropgaven og vil blive sendt til 
gennemsyn hos de interviewede til verifikation af udtalelser. Herefter startes optagelse af 
samtalen.  

Tilstede: Informant D, Interviewer, Observatør.  

Interviewer:  
Vi skal tale om TD i KK. Den er jo lanceret for nogle år siden, og der var nogle bestemte ord i den 
og den blev lanceret som en tillidsdagsorden, så allerførst kunne vi måske godt tænke os og 
spørge dig, hvad betyder ordet tillid? Hvad er tillid for dig? I sådan en arbejdssammenhæng, som 
det her er. 

Informant E:  
Tillid for mig det betyder først og fremmest arbejdsro i en arbejdssammenhæng. At ledelsen også 
stoler på hendes medarbejdere, stoler på at man løser de opgaver man er ansat til. Når det er 
sagt, så kræver det også at man har en jobbeskrivelse, og det er der jo nogen af os der ikke har. 
Jeg er jo pædagog og er en af 3 som arbejder mere pædagogisk i en meget socialt og 
sundhedsfaglig hverdag. Jeg oplever det meget, tillid. Men tillid er først og fremmest, at man også 
får arbejdsro. Og at de stoler på, at man vil noget inde for husets rammer. Huset har jo nogle 
værdier, og det er jo sjovt, fordi der er så mange foreninger og institutioner der har værdiafklaret 
mission og er visionsafklarede. Og jeg har været med til rigtig meget og siddet i mange bestyrelser, 
men ofte oplever jeg det, som bare noget at have på en hjemmeside. Og det kan være meget 
sværere at udleve i virkeligheden. Som jeg også synes det kan være med TD. Men tillid er først og 
fremmest arbejdsro.  

Interviewer:  
Så er der jo en masse fine ord i TD som handler om hvad hensigten er med den. Den er jo lanceret 
for et par år siden, der i slutningen af 2012-13, det må være lige omkring der, da du startede i KK. 
Så er den jo startet som modpol eller forlængelse af new public management, hvor de synes, der 
har været for mange regler og retningslinjer og procedurer og alt sådan noget. Og en af 
hensigterne med den, det er at frigøre mere tid til kerneopgaverne. Hvordan passer det til din 
oplevelse af det, på din arbejdsplads? Kan den det? Er det på grund af den at der bliver frigjort tid 
til kerneopgaverne? Er det kommet mere tid?  

Informant E:  
Jeg oplever ikke at der er kommet mere tid. Jeg oplever, at der er kommet flere strategier. Flere 
planer, flere gode idéer. Og det er noget af det den politiske virkelighed nu gør, at der kommer 
meget ovenfra. Og jeg oplever i min hverdag, at sådan set på… at har man… før jeg kom til KK 
arbejdede jeg 25 år som musikpædagog i utallige ansættelser og musikskoler. Der er man meget 
selvkørende. Og det er jeg også i min hverdag, og jeg har en vis gennemslagskraft og har altid 
været sådan fagligt engageret. Så jeg har.. Jeg kan godt sådan slå i bordet og sige ’nu vil jeg ikke 
mere’ og jeg kan også godt formulere det, og der oplever jeg at der er rigtig mange der har svært 
med at sige ”at nu er det satme nok, altså. Nu er det nok, nu er det for meget” og de venter for 
længe. De venter helt til de.. Min social- og sundhedsfaglige kollegaer de venter, til de står og 
græder. Og det synes jeg er… Så der er ikke kommet mere tid, det synes jeg ikke. Jeg synes der 
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er.. i Min hverdag oplever jeg ikke, at der er kommet mere tid, der er mange ting, som det hele 
tiden hedder at vi skal sikre dit, vi skal holde fokus på dat og jeg tænker at ens opmærksomhed 
den kan altså kun deles op i så og så mange bidder. .. En del er slettet her…. 

Interviewer:  
Nej, du synes måske der er kommet mindre, med alle de strategier, som du nævnte før?  

Informant E:  
Ja, det.. Som sagt oplever jeg det ikke så meget i min hverdag, fordi jeg.. Altså, ikke i min 
personlige arbejdsliv, der er jeg meget selvkørende, der er jeg meget god, synes jeg. I al 
ubeskedenhed til at sortere, og bevæger mig også nogen gange uden for de afstukne rammer, 
fordi jeg ved, at det er nogen gange nemmere at få tilgivelse end tilladelse. . .. En del er slettet 
her…. jeg oplever, at mine kollegaer føler sig meget overvågede. Og der er faktisk meget sådan.. 
irettesættelse i nogle perioder, og det er jo i altså i den bedste mening hele tiden, altså vi skal jo 
også leve op til og lige, da jeg blev ansat, så synes jeg det var en storm af intentioner at ryge ud i. 
Det var simpelthen, som at stå i en intentions snestorm. Altså det flyver rundt med sundhedsfaglige 
kataloger, man kan nærmest lige nå at sige det ene utrolig lange ord, inden man så siger det 
næste og noget af det første der slog mig det var, at man taler ofte, synes jeg også, man taler et 
andet sprog end medarbejderne taler ovenfra. Så det synes jeg er en af de ting, min mand er også 
kommunikationsmand, så det er en af de ting vi diskuterer meget derhjemme. Det der med at 
sætte sig i andres sted, og så forestille sig, hvordan man skal formulere det her. Og jeg synes, at 
jeg hører ofte ’hvad tænker i?’. Et meget åbent spørgsmål, ’hvad tænker I om det og det?’. Og når 
man lige har hørt noget af de gentagne ting, jeg vender tilbage til, jamen vi kan ikke tænke noget, 
før vi har fået lov til at tænke det. Vi skal informeres først, og så skal vi jo have lov til at danne os 
en mening. Men ofte sætter vi os i stolen, er med til et møde og får nogle dessiner, og man kan 
altså ikke mene, det er vi heldigvis enige om, man kan ikke mene noget når man lige er blevet 
forelagt. Man bliver nødt til at se det virke, men en af de ting vi i hvert fald som MED 
repræsentanter har gjort os klart er, at vi ligesom må kæmpe for at, hvornår er det så at vi må 
mene noget? Nogen gange så kommer der nogle nye dessiner ovenfra, hvornår er det vi må sige, 
det og det synes vi ikke virker. Hvornår er det vi må det? Og det er heldigvis noget som ledelsen 
har… Det er de gået med på. Den har de så og sige, til min lidt overraskelse ædt. De har ædt det 
der med jamen, det kan godt være, de nok lige skal have et rum for kritik. Og det synes jeg er den 
store anke jeg har mod.. Eller mod, i TD det er at der skal være plads til kritik. Og jeg synes, det er 
en ting at sige det, men det er en anden ting at føre det ud.  

Interviewer:  
Kan du beskrive den kritik du kunne tænke dig at give lidt mere?  

Informant E:  
Det går for eksempel på når der er strukturændringer, og det at jeg oplever mange organisatoriske 
forandringer. Og det går jo – og nu går jeg jo på et plejehjem – det går jo selvfølgelig både – det 
går selvfølgelig, det går udover.. Det er også til gavn, håber vi jo at ledelsen ikke sidder og tænker, 
nu skal vi finde på noget der… Der prøver vi at gå ind til de informationer, med indstillingen af at de 
har sikkert tænkt et eller andet. Fornuftigt. Hvordan kan vi arbejde smartere, hvordan kan vi… Så 
kritikken går på at ehh.. Altså den kritik vi ønsker at give, det handler jo om, - ja en ting er jo, hvad 
man tænkte, da man sendte det ned ovenfra. Hvad er det så der kommer op igen? Hvornår virker 
det i hverdagen? Hvornår bliver der ligesom taget højde for det? Og vi oplever jo selvfølgelig 
dialog, et ønske om dialog, men jeg synes faktisk ikke det er helt så let når det samtidig er… Altså, 
nedefra skal vi jo også vandes, så medarbejdere indgydes tilliden.  

Interviewer:  
Ja, I skal gives tilliden?  
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Informant E:  
Ja, vi skal vises tillid før vi kan vise tillid og fortælle. Så vi har noget kritik, men det er ligesom om 
det bliver på vandrørene. Det bliver korridorsnak, og det er også det vi tit får skudt i hovedet, smidt 
i hovedet når vi bringer noget op.  

Interviewer:  
Okay, så tillid kan også handle om mangel på, - eller manglende tillid kunne handle om mangel på 
åbenhed? Eller hvordan? I er ikke åbne – eller ledelsen er ikke åbne? 

Informant E:  
Vi skal i hvert fald lære at være det. Vi skal lære at være det. Jeg er på en arbejdsplads hvor der 
ikke er en tillidsrepræsentant, og det sender mange rygter i gang. Og det er ikke befordrende for 
tilliden. Det er jo en kæmpe kommunikationsopgave at indgyde tillid. Det er jo ikke.. Nu må i vise 
os tillid! Det er jo ikke bare sagt med det. Ej nu har vi en tillidsdagsorden. Okay, hvordan skal vi 
forholde os til det, altså? Da det er en arbejdsmæssig relation, så må man jo også 
forventningsomstille sig.  

Interviewer:  
Har i gjort det i MED udvalget?  

Informant E:  
Jaaa, det har vi sådan set gjort af mange gange. Og det er svært at få det yderligere udbredt fordi 
det er jo…  

Interviewer:  
Altså til frontmedarbejderne?  

Informant E: 
Ja. Fordi der er jo mange medarbejder som sådan, nå ja. Det interesserer dem jo ikke synderligt, 
så de kan jo godt.. De vil gerne have ret til at kritisere, men det interesserer dem egentlig ikke. I 
hvilket regi vi har ret til at kritisere, så, vil jeg sige, det ved man jo når man så har lidt mere 
om…..En del er slettet her…. 

Interviewer:  
Hvordan arbejder i medudvalget med de hensigter der er? Du oplevede en hensigtsstorm, eller 
sådan en intentionsstorm. Der er også nogle forskellige hensigter med den her tillidsdagsorden. 
Den ene snakkede vi om før, det var det her med om man fik frigjort tid til kerneopgaverne, og det 
syntes du ikke at I fik. Eller hvordan?  

Informant E:  
Jeg kan godt se, hvad intentionerne er, og jeg kan godt se, at man ligesom må sige at vi skal 
arbejde smartere. Jeg kan også godt samtidig se, at der skal være plads til nogle reaktioner. Nu 
arbejder vi jo med ældre medborgere. De accepterer nødvendigvis ikke, når vi forandrer uden at 
kny, vel? Så det giver en masse ekstra arbejde, som er meget mere tidskrævende og psykologisk 
også for medarbejderne. Er de klædt på til at tackle beboer og pårørendes kritik? Og eller skal de 
sådan sende den videre til ledelsen, og så er de klædt på til det? Altså, det kan jeg godt finde ud 
af, fordi jeg også arbejder med pårørende som frivillig og sådan noget. Hvis jeg hører noget kritik, 
som jeg ikke føler jeg kan svare på, så siger jeg ’det synes jeg du skal tale med en leder om.’ Og 
så nævner jeg nogle navne og viser hvor deres kontor er og sådan noget. Men jeg tror at… Og 
oplever selv.. - ikke bare tror, men oplever i hverdagen selv at der er mange beboere der undrer 
sig over, jamen hvorfor skal vi lave om? Nu laver I om igen! Nu er det igen en anden en, der 
kommer ind hos mig. Og det betyder jo, at det faktisk i en periode tager længere tid, fordi den 
beboer jo stritter imod, og det synes jeg ikke der bliver taget højde for. Så hver en forandring 
koster jo noget, så man kan sige at det her er på papiret smartere, men hos borgeren er det reelt 
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sværere at acceptere. De pårørende har jo som sådan ikke ret til at blande sig, men de kan jo ikke 
lade være alligevel, for det er jo deres kære.  

Interviewer:  
Ja, en af hensigterne er jo også at vi skal kunne give bedre kvalitet i ydelserne til borgerne. Men 
jeg hører dig sige at de forandringer i skal lave i plejen og helt ude i front egentlig ikke giver bedre 
kvalitet, fordi de oplever ’øv, nu skal de forandre igen.’? 

Informant E:  
Jeg oplever i hvert fald en frustration hos medarbejderne, da det jo ikke er medarbejderne selv der 
bliver taget med på råd. Men omkring strukturforandringer, men det… De bliver også bedt om at 
gøre noget andet i en hverdag. Og det giver dem nogle frustrationer, på medarbejderniveau. Og så 
skal de også lige ligesom formidle det til kontaktpersonen og dem deres beboer og det… Jeg 
synes egentlig nogen gange at det er en ledelsesopgave at sige ’vi har nu besluttet, at sådan og 
sådan’, men det er jo ikke dem der møder den første forundren. Og hele den der første bølge af 
’hvad bilder i jer ind og hvorfor skal jeg det og jeg havde det lige så godt med den og den’, altså 
helt nede på det niveau synes jeg det er.. Jeg vil ikke sige det kun er en kvalitetsforringelse fordi 
intentionerne er igen.. på længere sigt ville det måske nok være smartere sådan her, ikke. Men 
hvor lang tid skal vi vente, før vi ligesom får lov til at sige ’det synes vi ikke’. Bare på de tre år jeg 
har været der, der synes jeg at jeg har oplevet mange forandringer allerede. Og det er beboerne 
jeg hører det fra. Og jeg kan ikke lade være med at som ansat at spørge sådan, ’hvad synes du 
om det her?’ og det er jeg faktisk også blevet advaret af, at andre medarbejder de skulle nok lade 
være med at spørge dem om. Og det synes jeg da er ærgerligt, når man samtidig snakker om 
medborgerskab.  

Interviewer:  
Tillid er jo i hvert fald også den dialog der kan være imellem, når man får sagt hvad man mener. 
Ja, det skal der vel.. Det er i hvert fald hvad jeg tænker er en af hensigterne i TD også. At der skal 
være dialog om den. Og måske også helt ude i alle led. 

Informant E:  
Ja, og jeg vil igen sige, at jeg har hørt om, men desværre ikke deltaget selv i dialogmøder med 
pårørende, men hvor jeg bare fik en fortælling eller lille referat bagefter. Og hvor jeg egentlig bilder 
mig selv ind, - det er måske lidt indbildsk, - men jeg bilder mig selv ind, at jeg godt kan forstå, 
hvorfor det godt kan være svært at både, - altså som kommune der vil.. jeg tror at pårørende, de vil 
se ledere på et plejeboligcenter. De vil se dem, som repræsentanter fra kommunen. Godt, vi skal 
lave noget dialog. Vi laver noget dialog, og vi prøver at spørge….En del er slettet her…. 

Interviewer:  
Er det en måde at sige på at der ikke er tillid til ledelsen i nogen grad?   

Informant E:  
Det kan jeg da forstå at der ikke er, jeg kan godt forstå mange.. jeg hører ofte fra ledelsen at de 
oplever at de pårørende er sådan fulde af mistillid fordi man har hørt så meget, og der så meget i 
medierne og det kan jeg godt forstå. Det er jo deres ældre og deres kære. Men, jeg kan godt forstå 
mistilliden, men jeg forstår ikke hvordan man så ikke prøver at sige… Altså jeg forstår ikke hvordan 
man så ikke… Nej, det bliver for klumret.. Jeg forstå ikke at man ikke nurser de pårørende noget 
mere. Det var noget der undrede meget mig, for jeg netop blev ansat til også og knytte flere 
frivillige til plejehjemmet. Men jeg fik hele tiden vide at jeg ikke skulle servicere de pårørende. Hvor 
jeg tænkte; what, det er to dagsordener der stikker mod hinanden. Det prøvede jeg så at 
argumentere for. Der er jeg sådan gået min egen vej, og gør det alligevel, men hver gang det 
ligesom bliver opdaget, så ’nej du skal ikke lige emaile til de pårørende, til kontaktpersonen, det er 
ikke dit job… Hvor jeg tænker; Hvis man vil have frivillige, der er pårørende nogen af de bedste 
frivillige, og det har da også vist sig- eller tidligere pårørende der kan blive ved med at komme. 
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Den tillid kan jeg godt undre mig over mangler. Fordi der er jo også nogen, der ikke kan ytre sig 
selv blandt beboerne.  

Interviewer:  
Ja, hvordan altså de der hensigter der er, dem vil jeg gerne tilbage til, hvor vi har snakket noget om 
at frigøre tid til kerneopgaverne og give bedre kvalitet. Hvordan med arbejdsglæden? Det er jo 
også en hensigt man har med TD. Hvordan kan man så arbejde med det? Og hvordan oplever i 
det? Oplever i arbejdsglæde? Er der en bevægelse i gang, i forhold til at TD har de her hensigter? 

Informant E:  
Vi kom jo på et kursus sidste år omkring livskvalitet og fastholdelse af beboernes livskvalitet, og 
det betød at hele vores hus over et år, alle ansatte, dag-, aften- og nattevagter de skulle på kursus 
i at fastholde livskvaliteten. Og det er jo en stor tillidserklæring. Samtidig var spørgsmålet hvornår 
hulen skulle vi dog have tid til det? Og det var den ene bunke, og den anden bunke det var dem 
der sagde ’det er jo det vi gør i forvejen!’. Og der oplevede vi jo nok som medarbejdere at det at vi 
skulle på det her kursus, og jeg kan godt se det er en fin tillidserklæring at vi skal på kursus, men 
at det blev mere i hverdagen opfattet både fra beboere og pårørende og også for os medarbejdere 
som et benspænd, for netop.. altså intentionen er igen at man gerne vil have at vi skal lære noget 
mere og kunne agere i en hverdag, og hvordan vi skal agere. Men det undrede os egentlig 
samtidig, at det skulle sådan komme lige nu, lige huhej. Og det var fordi vi så havde 
ældrekommissionen forfattet de her anbefalinger og valgt nogen ud, og der havde vores ledelse 
valgt, at vi skulle være med i det projekt, og vi syntes sådan set også som MED udvalget, at det 
var en god idé.  

Interviewer:  
Så det var ikke en MED beslutning?  

Informant E:  
Ja, jamen det er det. Og det er også en stor beslutning, men igen, hvordan er man informeret om 
det? Og der blev holdt mange samtaler og der blev også efterfølgende holdt… Altså forsøgt at 
holde mange samtaler, men igen, det fjerner os jo fra kerneopgaverne. Jeg ved godt igen det er.. 
Tanken er på længere sigt, det er bare som om den der ’på længere sigt’, den når vi aldrig hen til, 
fordi der er nogen der får en ny idé. Og det er den der som er en frustration, det er gammel vin på 
nye flasker. Oplevelsen.  

Interviewer:  
Ja, jeg hører også at du siger noget om den måde i taler om det på, altså på kommunikationen i 
det. Er der nogen ting der, som du kunne relatere til TD i forhold til kommunikation? Eller hvordan 
tænker du at der kunne skabes forandringer? I forhold til det? 

Informant E:  
Jeg synes i forvejen at der er en kultur omkring.. ja det lidt flot at sige KK, da jeg kun er ansat i et 
lille hjørne af den. Men jeg synes der er en kultur i det lille hjørne hvor jeg sidder, hvor man møder 
om alt ting. Og det er en af de der ting hvor jeg tænker at vi får at vide ofte, synes jeg, som 
medarbejder at næste år så skal vi ikke noget andet end bare at implementere de strategier der 
kommer. Og vi blev ligesom i… efter vores livskvalitetskursus, der blev vi ligesom lovet, at næste 
år skulle vi ikke noget. For der skulle vi bare passe vores kerneopgaver. Men våpsi, så kom der 
lige nogle nye kurser, og der kom lige nogle nye medicinkort, og hele huset, havde også lige da jeg 
startede været på KOS2 opdatering og halleluja. Så på den måde er det en intentionsstorm, fordi 
hvis der bliver ved med at komme nye ting, og det bliver jo hver gang lagt frem, som om det er lige 
vigtigt. Og det tænker jeg er i kommunikationen, der er det vigtigt at få at vide, hvad du skal 
prioritere op og hvad du skal prioritere ned. Og jeg tror det er noget det der gør at medarbejderne 
føler der ikke er mere tid, fordi de får fornemmelsen – oplever jeg, fornemmelsen af at alt er lige 
vigtigt. Jeg kan ikke sidde noget af det overhørigt. Og hvis jeg bare måske lige kigger lidt væk fra 
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noget af det, VUPS så står der straks en og påpeger at det skulle jeg også have gjort. Altså, jeg 
kommer lige fra at en medarbejder står og græder fordi ikke, og det er altså bare rigtig ærgerligt! 

Interviewer:  
Det er noget med prioritering?  

Informant E:  
Det er svært.  

Interviewer:  
Ja, oplever du at der er tillid til at i selv kan prioritere?  

Informant E:  
Nej.  

Interviewer:  
Nej.  

Informant E:  
Det er der nok hvis du spørger og jeg har også spurgt, men der bliver ikke svaret på hvad det så 
er, man skal prioritere ned. Jeg tænker at i forhold til kommunikation, der er også noget med 
dagsordninger, møder, altså strukturen på sådanne ting, nu er jeg selv et meget kommunikerende 
og skrivende menneske – og talende også, men.. og jeg kan godt lide at ligesom få.. ’Nårh, det er 
det her vi skal mødes om’, altså få en idé om, og ikke bare møde op til et møde og så få et ’nårh, vi 
skal drøfte dit eller dat’ altså. Det hænger lidt med røven i vandskorpen for nu at sige det lige ud. 
Intentionerne er der, men selv på ledelsesniveau synes jeg, at det der burde befordre 
kommunikationen, det sådan hænger lidt i bremsen, ikke. …En del er slettet her… De har travlt 
og det forstår vi jo godt, altså ledelsen. …En del er slettet her… 

Interviewer:  
Og det er den der hensigtsstorm du snakker om, der sådan rejser ind i arbejdspladser, der gør 
sådan at medarbejderne ikke får arbejdsglæde, der ikke tid til at give kvalitet og de får ikke tid til at 
koncentrere sig om kerneopgaven. 

Informant E:  
Der er for få ting der bliver fuldført, eller fuldt helt til dørs. Og der er også for få ting der bliver 
sådan.. Hvad synes i egentlig om det og det? Hvordan kører det egentlig med det og det?  

Interviewer:  
Ja, der er jo også et andet aspekt af TD helt oppefra, det er det der med at det skal mindske 
omkostningerne. Hvad tænker du om det? Hvordan oplever I det, hvis I har hørt den sætning? 

Informant E: 
Det måtte jeg sådan lige læse lidt op på igen, fordi jeg tænkte sådan, hvad er det nu der egentlig 
menes med det. For det er nemt at blande det sammen med den økonomi der kører i vores eget… 
Øhm… … jamen, hvordan måler man det? Jeg tillod mig her ved den seneste strukturændring at 
sige ’hvem har lavet de her planer? Er det noget der kommer ovenfra?’ ’Nej, det har vi da!’ Sagde 
ledelsen. ’Har du ikke tillid til at vi kan udtænke sådan nogle fine gode planer?’.  

Interviewer:  
Altså, om TD?  

Informant E: 
Nej, mere om den seneste strukturændring. ’Jo’ siger jeg så. ’Det har jeg da. Men hvordan måler 
vi.. altså, hvordan er det meningen at vi skal evaluere det her? 
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….En del er slettet her….  

Interviewer:  
I havde ikke haft det i MED udvalget? 

Informant E:  
JO, vi blev forelagt det, men det er jo en strukturændring, så det er jo ikke noget vi bliver bedt om 
at.. Vi blev forelagt det, så vi blev ikke sådan som sådan bedt om at have en holdning til det, eller.. 
Det synes jeg i hvert fald ikke. Jeg tillod mig så at have en, jeg synes også at de er jo generelt ret 
lydhør, men det jo.. Det var så der jeg sagde at jeg vil så gerne kæmpe for at vi på et tidspunkt må 
stille os kritiske. Og hvornår må vi så det? For det i orden når man vil implementere noget nyt, men 
så skal det også lige have tid til at virke. Hvornår er det så at vi siger,  at nu burde det have virket? 
Hvem siger det? Hvem er det der beslutter sådan noget – findes der nogle modeller for det? Og 
når vi nu snakker omkostninger, hvad er det så for nogen omkostninger vi gerne vil skære ned på? 
Er det de psykologiske omkostninger? De er ikke målbare, så de har altså nogle gigantiske 
psykologiske omkostninger for medarbejdere der pludselig bliver omplaceret og det skal jo gå op. 
Og de tæller ikke rigtig i det regnskab. 

Interviewer:  
Det lyder lidt som om der heller ikke er så meget indflydelse, og tillid kunne det også være 
indflydelse? 

Informant E:  
Ja, helt sikkert.  

Interviewer:  
Ja, du snakkede i hvert fald om at det var arbejdsro til at starte med. 

Informant E:  
Ja, altså jeg tager mig meget indflydelse på mit eget job og min arbejdsplads hver dag. Og det er 
også derfor, jeg har fornemmelsen at jeg går lige til grænsen og lidt over. Nogen gange når jeg 
sådan kan se på ledelsen, at de er sådan; åh nej, nu er hun der igen….En del er slettet her….Så 
vi som MED repræsentanter, vi skal sådan ligesom.. jeg oplever mere at vi oftere skal medvirke til 
at gyde lidt olie på vandene. Glatte lidt ud og det tror jeg egentlig ikke er ledelsens egentlige 
intention, at vi skal gøre det. Fordi vi er loyale, men vi forsvarer dem heller ikke. Altså jeg synes jo 
heller ikke at ledelsen… Altså ledelsen skal jo også være loyale for de beslutninger der kommer 
ovenfra, det skal de. Og der synes jeg der ligger noget der omkring, hvornår er man illoyal? Er man 
illoyal når man er kritisk? Altså, og hvad er kritik? Hvordan giver man kritik? Det er svært at 
opdrage en gruppe, altså forskellige mennesker. Det tager fanden fisme lang tid, ja og ro og tid til 
det. Altså det er.. Hvad tænker i om.. wow.. Hvad skal vi tænke? Jeg oplever at jeg bliver spurgt 
om vi bliver præsenteret for nogle nye forandringer, og så bliver vi spurgt lige bagefter ’hvad 
tænker i om det?’ Og der tænker man altid én ting, og hvis man så har haft mulighed og ro for at 
tænke over tingene, så tænker man noget andet. Sådan fungerer – synes jeg – den menneskelige 
hjerne. Umiddelbart adspurgt, så tænker man en ting og der skal en tid til at tale sammen også. Og 
ro til at tænke over tingene, og den enkelte skal have tid til refleksion, hvad har det her af 
konsekvenser for mig? Der mangler nogle åndehuller, til den her slags.  

Interviewer:  
Ja, tid til at få dialogen der kan befordre tilliden. En anden ting der er hensigten med det, det er at 
skabe innovation. Hvordan oplever du det? Hvad tænker du om innovation i forhold til TD? 

Informant E:  
…………. Kan du sige lidt mere? 
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Interviewer:  
Altså TD.. Altså, det er en politisk besluttet strategi, ikke? Og den er lidt… Den er besluttet politisk, 
og Frank Jensen er blevet interviewet om det, og alt sådan noget og hvad der er meningen med 
det. Og der er det jo den reaktion i forhold til new public management der gik hen og blev til sådan 
en regel, tyranni og bureaukrati og måle ting og sager, så vil man gerne ændre relationerne 
imellem alle i organisationen her i forhold til at kunne gøre noget mere, og have tillid til at kunne 
blive bedre til nogle ting. Og mere innovation, i forhold til det, hvordan kunne du forestille dig det, 
på din arbejdsplads? 

Informant E:  
Ja, altså, jeg har faktisk svært ved at se hvordan, med alle de ting vi skal nå i vores hverdag, og 
det der er vores kerneopgave det tænker jeg er at vi er der for de beboer som bor hos os. Eller 
som vi arbejder hjemme hos. Men vi arbejder i det hus hvor de bor, og det må være vores 
kerneopgave. Og så tænker jeg at hvis der skal… jamen, altså, der er pippet nogle små ting frem, 
for eksempel at man tager flere beboere med på større møder og man inddrager dem i nogle af 
beslutningerne. Men det er stadigvæk rigtig svært, kan man mærke, fordi den enkelte beboer 
sidder med så store frustrationer. Så det ender tit i brok. Og det kan jo godt – tænker jeg – være i 
sådan en nedadgående bane for.. Ej men, vi prøver at vise tillid, men det bliver jo altid besvaret 
med brok. Og det er der jeg synes den.. Hvis der skal opfindes noget nyt.. Hos os har ledelsen 
prøvet at spørge beboerne, om de egentlige er tilfredse med, at det er et beboer-pårørende råd? 
Eller skal det kun være beboer råd? Og der var det faktisk, ikke overraskende for mig, men for 
ledelsen at beboerne sagde ’Nej, det er da dejligt der er nogle pårørende med, det er så hyggeligt’. 
De har jo også nogle holdninger. Og der kunne man næsten se skuffelsen hos nogle af ledernes 
øjne, for de håbede jo også at det var sådan nogle stærke, friske beboere der var livskraftige 
stadigvæk. Og det er jo en type beboer, men der er også mange der er sådan.. årh.. Der har 
rigeligt at gøre med deres egen hverdag. At få det hele til at hænge sammen og begribe hvor er 
jeg henne. Jeg kan ikke rigtig komme i tanke om, skal man finde på noget? Det kan jeg ikke. 

Interviewer:  
Altså innovation handler måske også om en anden måde at tænke på.  

Informant E:  
Jamen, det stammer jo igen, et sted fra. Det.. Jeg.. Eller tvinges håhå, jeg tænker næsten, at det 
har vi fandme ikke tid til. Hvornår skulle v da tænke anderledes. Vi vil da gerne påvirke vores 
arbejdsplads, og prøver da også at gøre det. Men igen, det skal der jo.. Det der… Da jeg sagde 
tvinges før.. Det er jo en luksus at have. At skulle sætte sig ned og tænke større tanker, og filosofi, 
altså. Dels tænker jeg det, og hvad har vi af forudsætning som ansatte for at gøre det. Der synes 
jeg også nogen gange man overvejer, eller over.. over.. Og også overvurderer måske, hvor meget 
skal der komme nedefra, hvis der samtidig er så tungt et pres ovenfra. 

Interviewer:  
Det er det du oplever? 

Informant E: 
Ja. 

Interviewer:  
I forhold til TD? At den… 

Informant E:  
Den vejer tungere.. Det er en forventning om at vi viser tillid. 

Interviewer:  
Og ikke den anden vej? 
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Informant E:  
Måske. Forventningen er der også fra vores side, men hvem starter?  

Interviewer:  
Så i oplever det simpelthen ikke? 

Informant E:  
Øhhhh, jeg vil sige, vi oplever forsøg. Og vi oplever også pårørende der kæmper for det, og 
beboere der kæmper for det. Og ledelsen selvfølgelig også. Men hvornår har det fat, altså? 

Interviewer:  
Ja, det mangler? 

Informant E:  
Ja, det der med at det er lidt træt, står lidt med noget.. i noget sandjord, på en eller anden måde.. 
Rødderne de stikker sgu ikke så dybt endnu. 

Interviewer:  
Nej okay, så der er noget på vej? Eller der er plads til forbedring? I forhold til tilliden. 

Informant E:  
Ja, for man jo samtidig oplever en besparelse i hverdagen, altså økonomiske forandringer også. Vi 
skal spare, vi skal spare, vi skal spare, men vi skal gøre mere. I medarbejdere i skal gøre mere. I 
skal yde mere, og i skal også lige tænke innovativt, og i skal også liiige.. I skal også lige, i skal 
også.. hvad mener i det, altså, det er forvirrende. Det er forvirrende. Og jeg tror de fleste har taget 
et job i SUF fordi de gerne ville have kontakt med mennesker. Og det færreste havde måske 
forventet at de også skulle forsvare sig. 

Interviewer:  
Ja, okay, det oplever du at der er?...... 

Informant E:  
Ja, og så også forsvare sine grænser. Hvad man vil være med til, og hvad man ikke vil være med 
til. Og det er jo en faglig opgave, altså fagforeningens opgave, ikke faglig opgave, men.. 
Fagforeningens opgave, men hvem er den der hele tiden råber ’vi har brug for en fagforening’ det 
er der jo ikke nogen der har lyst til, vi vil bare gerne have lov til at passe vores job. Sådan oplever 
jeg det. 

Interviewer:  
Så TD oplever du lidt som en indblanden i den kerneopgave i løser? 

Informant E:  
Med gode intentioner, men hvornår er det vi ligesom – det derfor jeg synes det er kærkomment, at 
vi kigger på de.. vi tager nogle andre briller på og kigger på det, fordi hvem er det der siger, nu 
virker det? Og hvem er det der beslutter at det ikke virker? Hvem er det, og hvad er det for nogle 
parametre vi sætter op og måler det? Det er da enormt interessant.  

Interviewer:  
Hvornår virker det for dig? 

Informant E:  
Det virker når jeg får arbejdsro hahah. Det gør det. Og der må godt blive stillet spørgsmålstegn, 
det er ikke det. Jeg er som sagt meget bevidst om at jeg er meget selvstændig og jeg kan godt 
finde det provokerende, hvis der er nogle der stiller et spørgsmålstegn. Det er jeg åben omkring, at 
jeg godt kan finde det provokerende hvis nogen stiller spørgsmålstegn ved mine motiver, for at 
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gøre ting. Men jeg synes at der.. Jeg oplever at både jeg selv i alt ubeskedenhed og mange 
medarbejdere giver meget mere end de får løn for. 

Interviewer:  
Ja, den opfattelse det er jo en reel oplevelse, at have med det. Kan du se meningen med de ting 
som er hensigterne i TD? 

Informant E:  
Ja, det kan jeg godt.  

Interviewer:  
Og hvad mangler der i forhold til at nå derhen af? I din optik. 

Informant E:  
Vedholdenhed.  

Interviewer:  
Fra hvis side? 

Informant E:  
Fra alles. Og jeg synes der mangler medarbejderpleje. Jeg synes der er meget fokus på, hvad 
beboerne ønsker. Og det er jo super fedt, for nu at sige det med et musikerudtryk, det er da rigtig 
godt. Det blev jeg faktisk positivt overrasket over, da jeg startede. Nej, hvor dejligt, et 
medborgerskab. Men det er på en eller anden måde blevet lidt et omkvæd på bekostning af 
medarbejdervelfærd. Jeg synes ikke at medarbejderne altid har det så godt. Og det er ligesom om 
de står klemt imellem hvad synes beboerne, og ledelsen. Det er et argument der bliver brugt ret 
ofte, og det.. at det handler om at beboerne har det godt, men de har det jo altså kun godt hvis vi 
også har det godt. Så jeg synes man har haft intentionen om at medborgerskab, ved at rette 
lyskeglen direkte mod beboerne med ’ja, hvad synes i så, og hvad har i brug for, hvad har i lyst til’ 
så har man på en eller anden måde sprunget et led over, og sagt; jamen, det er rigtig nok, det i gør 
medarbejdere. Men nu skal vi også gøre noget mere. I har sådan set ikke.. Der er nogle 
medarbejdere der oplever at de bliver ligesom korrigeret. Nej, det hedder det jo ikke. Nu hedder 
det jo ’hvad vil beboerne gerne have, hvad er deres ønsker’. Og det bliver sådan en løftet 
pegefinger; nææh, du må ikke synes noget. Hvorfor må man ikke synes noget? 

Interviewer:  
Ja, det tror jeg da også godt man må… 

Informant E: 
Ja, det ville da være vildt lækkert, hvis man ind imellem også måtte synes noget. Det er i orden at 
der er ledelse som siger, jamen vi synes noget, i synes noget og hvad vil beboerne? Jeg synes på 
en eller anden måde, at medarbejderen bliver lidt glemt. Det oplever jeg i hvert fald. Der bliver 
ønsker om sjovt nok også, ønsker jeg også at påpege denne her samtale, i det netværk som jeg 
selv sidder i, som aktivitetsmedarbejder. Der startede vi lidt i en erfa gruppe, og mødtes en gang i 
mellem. Og blev hurtigt sat – som nogen oplevede det – under administration. Fordi det skulle 
bestemt være et fagligt netværk, så der skulle bestemt sidde en Djøffer og være med og da jeg så 
gik til min ledelse og sagde, at det kunne jeg godt forstå, for det borger da også for noget kvalitet 
og der bliver skrevet referater og sådan noget. Og så fik jeg at vide, at ja, selv vi ledere er jo.. Selv 
vi ledere er jo under administration, når vi holder ledermøder. Nåååårh! Det derfor. Så vi skal også 
ledes? Altså… Og det oplevede vi simpelthen som, at vi blev sat under administration.  

Interviewer:  
Ja, det er konsulenterne der er… 
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Informant E:  
Ja, dem der havde det sidste ord. Og på en eller anden måde er det ærgerligt, at den 
erfaringsudveksling vi havde gang i, at det ligesom blev til at der skal være meget.. At der 
overordnet set skal være en politisk dagsorden. Hver gang, som vi så diskuterer. Det er der nogen 
som så synes er bedre. 

Interviewer:  
Det er jo også den politiske dagsorden vi arbejder på. Altså, det er jo sådan vores demokrati er…. 

Informant E:  
Det er rigtigt. Men man kan sige, at behovet ligger nogen gange måske et andet sted. Rent fagligt 
har vi som aktivitetsmedarbejdere - vi er meget få i forhold til det social- og sundhedsfaglige 
personale. Så vi har bedt om gentagne gange – og nu er vi heldigvis også blevet hørt. Vi ville også 
have mere tid til at tale om de ting der kan spare tid i vores hverdag. Hvorfor skal hver enkelt 
aktivitetsmedarbejder sidder og have overblik over hvem der kan komme og spille for nogle 
beboere eller hvorfor man må ikke have erfaringsdele det, når man endelig er i netværk sammen. 
Dét sparer virkelig tid! Prøv at brug den app, når I skal vise, hvordan man bearbejder foto, at man 
simpelthen af erfaring får lov til at dele nogle links og erfaringer. 

Interviewer:  
Så du oplever i stedet for tilliden, så oplever du måske noget kontrol i det der forum? Hvor I bliver 
styret i højere grad….. 

Informant E:  
Faktisk ja. Det er nogle meget søde kontrollanter. Nogle meget rare og flinke kontrollanter. De gør 
det godt. Men jeg har kendskab til, at der er nogen i mit netværk, som siger ’aarh, nu får vi halvt så 
meget ud af det, nu hvor kommunen sidder med det’ Altså, det er jo.. Jeg kan godt forstå hvorfor 
kommunen gerne vil sidde med. Men nogen gange kunne man måske godt slække linen lidt. Altså 
vi fik det der halsbånd på – fornemmelse .  

Interviewer:  
Så det er sådan en.. Altså kan jeg tolke ud af det, at du føler kontrol med medarbejdernes 
faglighed og ikke tillid med medarbejdernes faglighed? 

Informant E:  
Jeg vil ikke sige, at det er enten eller, men jeg vil sige, at man kan ikke sige.. Jeg vil mene at man 
ikke bare kan sige ’nu arbejder vi efter TD, så derfor er der ikke længere nogen kontrol’ det er i 
hvert fald ikke det vi oplever. Det er et fantastisk håb, en god intention. Men det at man siger tillid, 
det er altså ikke det samme som nu har vi det. *Knips*. Så let går det ikke. Og der er også nogen 
emner som skaber mere mistillid end andre, jo. Og det synes jeg er klart. Og jeg synes på en eller 
anden at man har lidt nogle skyklapper på. 

Interviewer:  
Hvad kunne det være for nogen emner? Der skaber mistillid? 

Informant E:  
…. Ja….. Altså det er blevet lidt forbudt at sige ’det har vi ikke tid til’. Det er næsten blevet forbudt. 
Og altså, det er næsten blevet forbudt, at sige det. Ejmen, nu har vi jo smarte arbejdsgange, og nu 
gør vi sådan og sådan. 

Interviewer:  
Og tiden har ikke fordi I skal passe jeres kerneopgave? 

Informant E:  
Ja, det ville jeg mene. Og nogen er jo hurtige, og nogen er jo langsomme. Og der er ligesom 
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nogen steder nogen der føler sig klemte, fordi de stadig føler at der er en eller anden form for 
kontrol. Og altså, ja….. Det med kontrol det er jo.. Ehm.. Det er… Altså jeg kan godt se at der er 
store fordele ved kontrol, men det kunne bare være rart hvis man var mere åben omkring det, og 
så sige jamen med TD så ønsker vi at vise mere tillid, og vi ønsker ikke at afskaffe alt kontrol. Kan 
du følge mig i det? Det der med at sige; vi arbejder med TD der er som om, at der er nogen der 
tror, at så bliver medarbejderne ikke kontrolleret længere, og det er der også mange medarbejdere 
der ligesom reagerer over for. De føler sig kontrolleret. Og der mangler en forklaring på, for 
selvfølgelig er der nogle ting som stadig skal kontrolleres. Ikke? Altså.. Så det er en flot stor blank 
raket, som gerne skulle fyres af, og ende med et stort nytårsbrag en eller anden dag. Men, man 
har ligesom bare ikke taget os med på, hvornår sker det. 

Interviewer:  
Jeg tror, jeg har fået et indtryk af din tanke i forhold til TD. 
Så siger vi tak for en fyldig beskrivelse, tak.  
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Bilag 5 

Transskriberet anonymiseret interview med informant F. 

Interview med Informant F, leder for Enhed Z 

 

Dato: 26.10.2015 

Indledningsvis orientering om baggrund for og formål med interviewet. Samt at interviewet vil blive 
optaget, transskriberet samt anonymiseret ved gengivelse i masteropgaven og vil blive sendt til 
gennemsyn hos de interviewede til verifikation af udtalelser. Herefter startes optagelse af 
samtalen.  

Interviewer: 
Hej, jeg er Interviewer, der er masterstuderende. 

Observatør: 
Og jeg er observatør, som er med til at kigge og høre med. 

Interviewer: 
Og vi interviewer Informant F fra Enhed Z. 
Ja, vi har nogle spørgsmål til dig omkring TDs liv efter dens lancering i 2013 i KK. Hvordan lever 
den i dit hus? Om den har vi nogle specifikke spørgsmål, vi vil gerne have en fortælling fra dig, 
hvordan det er grebet an her hos jer. Vi kunne godt tænke os, at høre lidt om dine oplevelser af 
TDs hensigter, og der er jo nogle ord der beskriver, hvad meningen med den er. Det er blandt 
andet at frigøre tid til kerneopgaverne. Kan du sige noget om det?  

Informant F: 
Mhhmm, ja. Jeg vil sige, at i forhold til TD som jo faldt i god tråd her, da den blev lanceret i 2013, 
og hvordan vi er her på Enhed Z, er der rigtig mange facetter. Man kan ikke spore sig ind til at sige, 
at det har vi gjort eller det har vi gjort, fordi hvis vi prøver at dele det lidt op, så er der rigtig mange 
tiltag, der er blevet sat i gang i forhold til at komme hele vejen rundt. Når man tænker på at få tid til 
kerneopgaverne, så bare det at få en dialog om, men hvad er kerneopgaven i forhold til, hvad 
medarbejderne tænker, i forhold til hvad de forskellige faggrupper tænker i forhold til kerneopgaver 
og ledelsen, hvad tænker beboerne egentlig om kerneopgaverne, når alt kommer til alt, så er det 
meget forskelligt, hvis man går ind og spørger dem. Hvad de forskellige ser som værende 
kerneopgaver. 

Interviewer: 
Så det er simpelthen en proces, der har været i Enhed Z, hvor i har spurgt, hvad tænker de her 
forskellige om det? Opleves der så, at der er blevet bedre tid? 

Informant F: 
Ja, det er det. Der opleves i hvert fald, at der har været en meget større fokus på det. Og der tager 
jeg udgangspunkt i at vi tilbage i 2007 og 2008 lancerede det, der hedder den anerkendende 
tilgang, hvor en af delelementerne i den proces var, at medarbejderne følte et meget større ansvar. 
Ansvar for selve opgaveløsningen og ansvar for, hvilke opgaver der lå i de forskellige stillinger og 
de forskellige faggrupper. Og for at slå det meget stort op, så tænkte vi, at hvis vi nu ejede vores 
egen lille butik, hvordan ville vi så… de forskellige medarbejdere kunne få den der ansvarsfølelse 
ind, hvor de samtidig følte, at de havde medbestemmelse, medbestemmelse til at deltage også 
omkring beslutningstagen, men også en meget stor indflydelse. Og det er jo så nogle processer, 
som vi igennem årene har kørt og blandt andet så har spørgsmålet jo også været - omkring 
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kerneopgaven – hvad er det, vi gerne vil, hvad er det for en vision, vi gerne vil køre efter? Og der 
har en af delelementerne været omkring aktiviteter. Vi vil meget gerne have, at vores beboere har 
et aktivt hverdagsliv, og når man taler om en fælles vision og et aktivt hverdagsliv, så kommer 
opgaveløsninger automatisk til at gå i den retning. Hvor at medarbejderne så er indstillet på, at det 
er det, vi sådan gerne vil. 

Interviewer: 
Men det er jo egentlig noget I har startet inden TD. Så det er uafhængigt af den. Ikke også? 

Informant F: 
Altså man kan sige at processen op til TD blev lanceret, har været uafhængig af selve lanceringen 
af TD. Men at den jo var i god tråd med det foreløbige arbejde, vi har haft. 

Interviewer: 
Rigtig flot. At kunne koble tingene sammen. Så er der en af hensigterne, der går på at man skal 
mindske omkostningerne. Hvad tænker du om det? 

Informant F: 
Mindske omkostningerne i forhold til…? 

Interviewer: 
Altså mindske omkostningerne i forhold til, at man har haft en finansiel krise, og der er besparelser 
hele vejen rundt i hele det kommunale system og sådan. Det er en af hensigterne også, at frigøre 
tid til kerneopgaver og kunne mindske omkostningerne i det hele taget. I drift af kommunale 
virksomheder.  
 
Informant F: 
Jeg tænker, at når alle går ind og sætter sådan den samme retning for, hvad det er vi gerne vil, så 
bliver arbejdet også mere effektivt, uanset hvor henne man befinder sig i huset, om man er 
køkken- eller rengøringsmedhjælper eller SOSU assistent, sygeplejerske eller en helt anden 
faggruppe. Så går man jo ind og laver alt det, man kan sige er effektiv drift omkring beboerne. Og 
noget af det man så kan sige, så kan man jo sætte specielle projekter i gang, og blandt andet er 
Enhed Z jo en del af fri institutionsprojektet, hvor man går ind og siger, hvor er det man kan spare 
tid henne for at give mere tid til beboerne? Og det er for eksempel på dokumentationen, hvor dem i 
huset har været med til at lancere en døgn- og ugeplan på to  sider, frem for 16 til 20 sider. En 
døgn- ugeplan som var effektiv og som giver mening i forhold til medarbejderne og giver mening 
også i forhold til beboerne.  

Interviewer: 
Er den et udspring af TD tænker du, eller?  

Informant F: 
Jeg tænker, at det jo er en del af det, man kan jo ikke bare tage noget ud og sige, det her er TD, 
fordi det hele jo hænger sammen, kan man sige på den måde. 

Interviewer: 
Tænker du at afbureaukratiseringen har, altså som også er et af ordene, et af hovedhjørnestenene 
i TD, noget med det at gøre? 

Informant F: 
Altså afbureaukratiseringen af.. eller.. forklaring af kerneopgaven er selvfølgelig en del af TD, men 
er jo også en følgevirkning af nogle af de her besparelser. For det kommer vi jo ikke udenom, 
altså, at TD der ligger jo en form for besparelse, hvor at vi herude, driften skal være meget effektiv 
i forhold til opgaveløsningen. Gav det mening, eller?  
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Interviewer: 
Ja, det gør det. Hvordan oplever medarbejderne det, altså nu spørger jeg ikke lige til dig, men 
medarbejderne. Oplever de tillid i den, når man snakker om den? Tillid til deres faglighed. I forhold 
til de andre ben i TD med afbureaukratiseringen og for eksempel ledelse er noget af det også, og 
så et medarbejderspor der hedder tillid til fagligheden. Oplever de det? Tænker du,  her i huset? 

Informant F: 
Det oplever vi i høj grad her i huset. Fordi det er sådan når man går ind og.. Herude der arbejder vi 
meget i teams, vi arbejder meget med ansvar og fælles beslutningstagning, vi har kæmpestor 
indflydelse på opgavevaretagelsen, så er man jo også med til at få en større indsigt i f.eks. driften. 
Hvad er det for nogle midler, vi har at gøre godt med, hvordan kan vi fordele det bedste muligt – 
når man selv er med til at være med i beslutningstagningen, så får de jo også ejerskab for det, så 
hvis man er meget åben og siger, her har vi en pose penge, den skal vi have bedst mulig 
udnyttelse af i vores hus, hvordan gør vi det bedst muligt? Så er de jo med til at tage ansvar for, 
hvordan midlerne fordeles. Og ved at man har det her medansvar og kæmpestore indflydelse, så 
får man jo også et ansvar for, hvordan retningen er. Så når du taler om at afbureaukratiseringen, 
så er det.. der kan medarbejderne, tror jeg, føle sig i det.Det er så det, vi prøver på at være en del 
af friprojektet, hvor vi kan sige at her kan vi spare tid, og den kan vi faktisk udnytte bedre. 

Interviewer: 
Så den del af det, fripleje konceptet, har også ligesom bidraget til en gejst? 

Informant F: 
Ja, det vil jeg sige. Men også det, at du lægger ansvaret ud, som er en stor del af TD, at du har 
tillid til at medarbejderne gør deres bedste, og yder deres ypperste. Og at de føler den tillid, og at 
de er medinddraget i processer som foregår på Enhed Z, gør jo at du får en meget højere 
arbejdsglæde. Og det igen, giver jo så en positiv gevinst for huset, kan man sige. Ved at vi f.eks. 
har et meget lav sygefravær, at vi har rigtig mange ildsjæle, som vi også er blevet målt på. Ved at 
man er med i det, gør jo at man får en meget større motivation for sit arbejde. 

Interviewer: 
Da den så skulle lanceres, TD. Hvordan har du så italesat den? Hvordan har du skelnet fra det I 
allerede fra 2007 har arbejdet med og til den blev lanceret, hvordan har du italesat det? 

Informant F: 
Altså man kan sige, at TD den kom og var en god tråd med det, så man kan sige at den falder i 
god tråd med det vi allerede har arbejdet med. Så der var jo ikke den.. Der var jo ikke det store.. 
kan man sige.. chok, for nogen. De følte bare, at det var en naturlig del af det arbejde, som de i 
forvejen gjorde. Og de tog jo selvfølgelig imod den med ligeså stor entusiasme, hvis man kan sige 
det på den måde. Altså, det er altså bare faktisk den rigtige vej, som vi kører. 

Interviewer: 
Og så selve ordet tillid, hvordan eh… Jeg ved ikke om du har italesat det for huset her, men hvad 
betyder det egentlig for dig? Hvad betyder tillid for dig? Hvad ligger der egentlig i det? 

Informant F: 
Jamen tillid betyder, at man har tillid til, at alle yder deres bedste, og man har tillid til at 
medarbejderne kommer til en, hvis det er, at de mangler noget kompetence udvikling i forhold til 
opgaveløsningen.. Man har tillid til, at de tager ansvar for deres arbejde og melder tilbage til mig, 
hvis der er noget, som ikke lige fungerer som det skal ude i deres team. 

Interviewer: 
Så der er i hvert fald tillid? På den måde du forklarer det. Hvad med den oplevelse du har? Oplever 
du det samme fra forvaltningen og fra de højere lag i organisationen?  
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Informant F: 
Altså man kan sige, at jeg har stor tillid til for eksempel min områdechef, som er min nærmeste 
leder, og tilliden går jo begge veje, kan man sige. Og det er jo.. Hun har jo en tillid til, at jeg udfører 
mit job på den bedst mulige måde, og jeg henvender mig til hende, hvis jeg skal have råd og 
vejledning. Hvor man kan sige, at kontrollen af mennesket, for at man der har man været, så det er 
jo en af indikatorerne for at vi har fået TD, det er at f.eks. her i huset så har vi den retning, som vi 
alle sammen gerne vil arbejde hen imod, og vi har ikke nogen, der kommer og dunker os oven i 
hovedet og siger sådan og sådan og sådan og sådan. Der har vi meget stor frihed i vores arbejde. 
Eller friheden til at gøre, som vi selv gerne vil, og det gør jo at kreativiteten spores, og det er jo 
også den, som medarbejderne vi føler. For den frihed, den er gennemsyret hele vejen ned, og alle 
kan komme med deres idéer om, hvordan de synes at praksis skal være, altså skal udføres i form 
af kerneopgaver. 

Interviewer: 
Og oplever du at have den samme frihed, som du oplever, at medarbejderne har? 

Informant F: 
Jeg oplever i hvert fald en meget stor frihed på mit arbejde, selvfølgelig er der.. nogle rammer, som 
gør, at der er nogle ting, som jeg selvfølgelig skal have styr på ikke? Jeg kan jo ikke bare gå ud og 
bruge millioner, altså. Der er jo en tillid til mig om, at jeg overholder budgettet. F.eks., ikke? Og det 
er så en af mine opgaver, altså tillid til hvis jeg f.eks. ikke skulle gøre det, så ville jeg jo bruge.. Så 
skal jeg have noget hjælp, for det kan godt være, at det kniber lidt med midlerne, ikke? Men der er 
jo selvfølgelig nogle faste rammer for, hvad jeg skal opnå, kan man sige. Men inden for.. hvad kan 
man sige, det er jo meget rammebestemt og holder jeg mig inde for rammerne, så er der jo 
kæmpestor frihed i mit arbejde. 

Interviewer: 
I forhold til at vi også har snakket meningsskabelse, og hvordan vi sådan med teorien i baghånden 
kigger på TD. Er der så nogle ting du har sat i værk, nogle tiltag du har sat i forbindelse med TD? 

Informant F: 
Jeg vil sige, at det er nok noget, der er forudgående for TD, altså det vil sige, at vi jo har arbejdet 
rigtig meget med den anerkendende tilgang. Og den har vi videreudviklet, det er ikke bare noget 
man sådan lige lancerer, så vi har arbejdet ud fra de der principper. Det er ikke sådan vi.. Det skal 
være en del af kulturen, og det at ændre en kultur, tager rigtig mange år, men når den så er inde, 
og den ligesom ligger under huden på os alle sammen, så er det jo den vej, vi prøver at gå. Så da 
TD kom, så var det bare at sige altså, at vi arbejder videre og meget intenst med den og 
selvfølgelig også koble en anden slags viden på. Også i forhold til medarbejdere.  

Interviewer: 
Det der…. Med døgn- og ugeplanerne, er det sådan en bottom up ting? Er det en ting, som 
medarbejderne har bedt om eller har igangsat? 

Informant F: 
Altså da vi lancerede at nu kunne vi blive fri fra nogle regler her på Enhed Z, så blev der jo sat en 
bottom up proces i gang, hvor vi kan sige, hvad er det så vi gerne vil blive frie for?  Hvad er det ved 
vores arbejde som, som gør det lidt svært. Hvad er det, der kan gøre det lidt lettere i vores 
dagligdag? 

Interviewer: 
Hvor kom idéen fra? 

Informant F: 
Den kom fra medarbejderne, og så siger jeg nu, skal du høre, den er sådan meget til at tage og 
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føle på, vi har en døgn- ugeplan, og der er 20 sider, der er faktisk ikke nogen, der læser den. Den 
eneste der egentlig læser den, er den der udformer den. Og det var medarbejderne meget hurtige 
om, og de blev jo ført med. Igennem interviews. Der kom nogle konsulenter udefra og satte nogen 
processer i gang; hvad er din drøm? Den der drøm om noget andet, hvad er det, der kan komme i 
stedet for. Og på den måde når vi får flere medarbejders besyv med om, at der er noget, måske 
ved den her døgn- ugeplan, som kan være anderledes. Så sporer man sig jo ind på de her 
fokusområder, nogle tiltag som vi gerne vil have, skal være anderledes. Der peger medarbejderne 
som en af de første en døgn- ugeplan som de første indsatsområder, som vi skulle arbejde videre 
med her på Enhed Z. 

Interviewer: 
Det var i hvert fald rigtig spændende at høre den gang jeg var ude på MED dagen, der var meget 
gejst. 

Informant F: 
Men det er også fordi, man kan sige, at vi satte det sådan ud, at vi har 6 afdelinger, og i de 6 
afdelinger, der satte vi det ud som en slags konkurrence. Så man siger at vi.. I får en ramme, den 
skal være maksimalt to sider, og hvordan den så ellers udformes, det er op til jer. Det er op til jeres 
kreativitet, og det er op til jeres faglige viden og forståelse her for, at det skal være et redskab, der 
skal benyttes af vores afløsere og elever og så videre. Værsgo at udform den! Og så gik det jo i 
gang, ikke. Og så har der været en helt masse evalueringer, og der kan man så sige, at hvis der er 
nogen, der føler ejerskab og kæmpestor motivation for den her døgn- ugeplan, så er det jo 
medarbejderne, for det er jo dem, der har udformet den, og de har en kæmpe stolthed over den, 
og lancerer den gerne til alle andre. 

Interviewer: 
Ja, vi skal jo afprøve jeres koncept, så det er der nok stor glæde over i Rosengårdscenteret. 

Informant F: 
Så men der har jo også været.. Det var.. Det er en af de gode historier, ikke? 

Interviewer: 
Fortæl lidt mere om fagligheden i det, altså skriver hjælperne i den, f.eks.? 

Informant F: 
Ja, der jo sådan, at vi har sagt, at al dokumentation fører alle på Enhed Z. Og det er klart, at når 
man lægger alt dokumentation ud til alle faggrupper, så er man jo godt klar over inden for hvilke 
kompetencer, at man skal skrive for at KOS2 kan man sige… det her, det kan hjælperne hjælpe 
med, og det her er assistenterne og det her er sygeplejerskerne. Så på den måde kan man sige, at 
alle er med på et eller andet plan. Så det er ikke, vi har ikke dokumentationssygeplejersker, altså vi 
tror på, at observationerne kommer nedefra, og de gives bedst videre ved selv at skrive dem. 
Uanset hvem man har ansat.  

Interviewer: 
I forhold til at TD kom der i 2013, der kom der samtidig det der indsats katalog i forhold til 
medarbejdernes faglige kompetencer. Hvordan er det blevet modtaget? Det her…. 

Informant F: 
Jeg vil sige, at den måde at indsatskataloget kom ud på, kunne godt have været bedre…. Fra alles 
sider. Jeg vil sige, at den måde den blev lanceret på, var ikke særlig positiv i vores hus. Indtil vi tog 
fat på det, og fik ligesom tygget os igennem, hvad menes der egentlig med det her katalog, er der 
nogen faggrupper som er yt? Og nogen faggrupper der er bedre end andre faggrupper, for det var 
lidt sådan det blev lanceret og lagt op til, at hjælperne stod nærmest ikke repræsenteret i kataloget, 
og assistenterne - de følte sig nærmest degraderede i forhold til indsatskataloget, ikke?. Så der var 
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mange snakke og skulle en kæmpestor dialog til…. Og så vil jeg sige, at der hvor vi er nu, bliver 
næsten ikke nævnt, fordi det er en del af vores dagligdag. Men jeg vil sige at selve lanceringen af 
den, det var det problematiske. 

Interviewer: 
Kan du sige lidt mere om medarbejdernes oplevelser? At det måske var en sideløbende ting, der 
kunne virke konkurrerende i forhold til TD? 

Informant F: 
Jamen, det er jo klart at… 

Interviewer: 
Jamen, hvad følte de? 

Informant F: 
Jamen de.. Jamen altså de følte, at det de gik og gjorde i hverdagen, det slet ikke var godt nok. Og 
at nogen af de opgaver, som de hidtil havde varetaget rigtig godt, nogen af de opgaver pludselig 
blev taget fra en. Og det er klart, at det gør ondt, og det gør også ondt på stoltheden i deres 
arbejde. Der var også mange, der følte at de var krænket på deres faglighed. Og det er så i forhold 
til TD ikke bare modsætningsfyldt, men også ledelsesmæssigt et kæmpestort dilemma. 

Interviewer: 
Italesatte de det? 

Informant F: 
Ja, det er klart. Det klart. Jamen, der er meget omkring TD, at hvis der er noget, der går lidt imod, 
jamen så har vi jo alle sammen sådan lidt.. Så vil vi godt høre, hvad har det med TD at gøre? Og 
viser de nu ingen tillid til, at jeg gør mit arbejde godt nok og hvorfor er det nu, jeg ikke udfører det 
her, jeg har gjort de sidste 10 år? Så det er klart. 

Interviewer: 
Hvad sagde du til dem i den forbindelse? 

Informant F: 
Jamen i den forbindelse sagde jeg til dem, at ….. der blev de enige om her i huset at få faglig 
organisation ud, som er FOA, og dem diskuterede vi med. Og de måtte ligesom komme på banen, 
og at vi måtte være repræsenteret i de udvalg, som jo nu fandtes, og at vi måtte give vores 
meninger og holdninger tilkende, uanset hvor man var henne i systemet. 

Interviewer: 
Havde i det i MED udvalget? 

Informant F: 
Ja. 

Interviewer: 
Og hvordan er oplevelsen nu? 

Informant F: 
Det bliver i hvert fald ikke italesat så meget mere, og jeg tror også at dønningerne efterhånden er 
faldet lidt ned og man kan se, at arbejdsgangen ændrer sig sådan langsomt men sikkert fremad, 
så vi også opfylder de krav, som der stilles til os. 

Interviewer: 
Ja, mhm……….. Ja…. Handler du anderledes i dit arbejde end før TD? 
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Informant F: 
Jamen, altså jeg vil sige… 

Interviewer: 
Har den givet dig noget, altså… Har den gjort, at du gør noget anderledes nu? 

Informant F: 
Jeg vil sige at vi.. Det at.. Vi oplever måske en større frihed inde under de her rammer, og vi er 
med til at sætte retningen i.. hele vejen rundt. Og det, at vi kan føle os engagerede og være 
involverede og f.eks. lancere, at vi også er blevet profilplejehjem for dyr og udeliv, som vi jo ikke 
troede var muligt, men som også… . At det er også er en del af det hele. Det gør jo, at vi føler en 
større arbejdsglæde. 

Interviewer: 
Så det er en del af at sætte retning; at være et friplejehjem? 

Informant F: 
Ja, for eksempel. 

Interviewer: 
Jeg kan ikke lige finde på mere at sige, kan du Peter? 

Observatør: 
Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, det lyder som om I har været i gang år før TD kom med 
medarbejderinvolvering og dialog og egentlig tillid. Hvad tror du, der ville være sket, hvis TD ikke 
var kommet? 

Informant F: 
Ikke noget. 

Observatør: 
Det var også det jeg sad og tænkte, da jeg hørte det. Altså, det jeg egentlig spørger om er, ville du 
være et andet sted i dag, eller havde du egentlig sat retningen? 

Informant F: 
Vi havde egentlig sat retningen for, hvordan vi gerne ville arbejde. Man kan så sige, ved at man 
oppefra har besluttet, at nu skal vi til at arbejde med TD, gør bare at vi alle sammen er med hele 
vejen. 

Observatør: 
Jeg sad og fik et billede af at I var på cykelstien og nu har i bare fået lidt medvind, altså. 

Informant F: 
Ja, sådan kan man godt se på det. 

Observatør: 
Hvor kom det fra? Den måde at arbejde på. 

Informant F: 
Den måde at arbejde på med større grad af medarbejderinvolvering, den kom simpelthen fra, at vi 
fra ledelsen på Enhed Z startede på forvaltningshøjskolen. At vi kom ind og fandt ud af, at verden 
kunne se helt anderledes ud. End den verden vi var omgivet af, og at vi selv kunne være med til at 
bestemme, at det var sådan det skulle være. Så kan man så sige at hele lanceringen sker i år 
2008, hvor vi går i gang med at undervise i en anerkendende tilgang og større 
medarbejderinvolvering og teamdannelse og alle opgaverne blev lagt ud i teamet. Og de skulle 
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selv være med til at beslutte, hvordan de skulle løses. Det gør jo, at når man føler den her meget 
større indflydelse, når man selv er med til at træffe beslutningerne, jeg har kæmpestor 
medbestemmelse, det gør jo så at motivationen og arbejdsglæden den bliver jo styrket og det gør, 
at alle i meget høj grad gerne vil være med. 

Interviewer:  
Skal vi sige tak til informant F? Tak!  
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Bilag 6 

Transskriberet anonymiseret interview med informant G. 

Interview med Informant G, leder for Enhed X 

 

Dato: 28.10.2015 

Til stede: Interviewer, informant G, observatør.  

Indledningsvis orientering om baggrund for og formål med interviewet. Samt at interviewet vil blive 
optaget, transskriberet samt anonymiseret ved gengivelse i masteropgaven og vil blive sendt til 
gennemsyn hos de interviewede til verifikation af udtalelser. Herefter startes optagelse af 
samtalen.  

 

Informant G:  
Jeg vil så lige sige at.. også til optagelsen at alt hvad jeg siger herinde, det er jo mig der siger det. 
Det er ikke KK, det er ikke nødvendigvis Enheden Xs holdning. Det er mine personlige tanker der 
opstår. Ja.  

Interviewer:  
Jamen, det er også det vi er interesseret i. 

Informant G: 
Ja, men det er vigtigt at det ikke er min arbejdsgivers holdninger. 

Interviewer: 
Ja, allerførst kunne vi godt tænke os at stille nogle spørgsmål om TD og dens hensigter. I forhold 
til hvad du tænker, og hvad du har oplevet det her, så der må gerne komme med fortællinger om, 
hvad du tænkte eller forestillede dig da du.. hvad du drømte om eller hvad for nogle billeder, du fik 
på din nethinde. Og det der blev sagt i forbindelse med tillidsdagsordens hensigter, at den f.eks. 
skulle frigøre tid til kerneopgaverne. Hvad tænkte du i forhold til dig og din rolle, og det du kunne i 
dit hus? Eller i din enhed. 

Informant G: 
Nu ligger det jo nogen år tilbage efterhånden. Jo, jeg tror det første billede, som opstod i mit hoved 
går i retning… særligt af at vi inden for demensområdet - nu skal vi tænke på, at det her er 
demensområdet. Så denne her socialpædagogiske personcentrerede omsorg og tilgang og 
forståelse af vores arbejdsopgave er jo meget inkorporeret i vores arbejde. Så på den måde… Ja, 
denne her tillidsbaserede tilgang eller den her dialog, det at kunne forhandle mellem borger og 
frontmedarbejder har altid fyldt meget og været en nødvendighed. Blandt andet fordi tid jo ikke er 
en faktor, som er skide vigtig for mennesker med demens. Der kan man ikke sige, at man er 
tilbage om 5 minutter, når jeg har afklaret, om jeg må eller ikke må. Langt de fleste opgaver skal jo 
cleares i nuet. Og samtidig har jeg så også været inden for demensområdet i de sidste 18 år, og 
har været her i kommunen i 12-13 år. Og har jo arbejdet også i enheder hvor man både har 
demenscentre og somatiske enheder.  Og jeg kan tydelig netop.. Netop fordi jeg har stået der, kan 
jeg tydeligt se forskellen på den måde, man agerer her inde for demensområdet, med det 
forholdsvist nære demokrati kontra det som jeg har oplevet på plejehjemsdelen på den somatiske 
del. Hvor der er traditionelt….sikrer man sig noget mere, inden man agerer. Så på den måde 
tænker jeg, at det er fedt, at det kommer, dejligt at det er sat i tale. Og jeg så synes også, at det er 
en spændende måde at arbejde på. Jeg kan sige, at jeg har været her i 4 ½ år nu, overtog stedet 
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fra en aldersmæssigt, ja hun gik på pension, så hun har været de der ca. 30 år ældre end mig. Og i 
min forståelse også en meget klassisk forstander, altså hen i noget der minder om ekspertrollen. 
Der var jo masser af kultur jeg måtte arbejde med, og stadig må arbejde med i forhold til at skulle 
kontakte mig om det ene og det andet. Hvad har man lov til og have tilladelse til… Der har jeg 
meget bevidst, i retning af noget man kan kalde TD, for det er der, jeg har kunnet hænge min hat 
op på den. Der brugte jeg den jo også som løftestang, ingen tvivl om det. Men ind i.. Det skal jeg 
bare ikke blandes ind i. Det er dig, der står der, når de ringer om aftenen eller om natten, jamen for 
pokker det er dig, der står der. Du er ansat, fordi du er skide dygtig. Ikke det samme som at de 
bliver kastet ud i kompleksiteten, selvfølgelig bliver de også skubbet ud, men uden usikkerhed er 
der ingen udvikling. Så personale der søger 100 % tryghed, de skal nok ikke arbejde her. Fordi, jeg 
er ikke ekspert, og jeg gider ikke være det. Så skal jeg have en tjenestebolig herinde i hvert fald. 
Så på den måde.. Det.. Hvis jeg har ret i min forståelse og intentionen af TD i forhold til at kunne 
frigøre nogle ressourcer ved at træffe beslutninger tættere på borgeren, så tænker jeg, at det ligger 
meget tæt på det der er kongstanken  inden for demensarbejdet i forvejen. 

Interviewer: 
Du har været her de her 4 ½ år, og det er længere end TD. Har du arbejdet med det inden da? 
Den frihed som medarbejderne skal have? 

Informant G: 
Det har jeg også. Det ligger mig nært som menneske og det ligger mig også nært i min forståelse 
af min egen rolle, måske.. Og der kan man kalde det teenageopgøret eller noget andet, men også i 
at jeg har stået og kigget på forstandere og ledere, som netop blev betragtet som eksperterne, de 
arbejdede kræftederme også 24 timer i døgnet. Og det har jeg selv prøvet, at være ansat i en rolle, 
hvor jeg synes at jeg var nødt til at stoppe efter 2 år, for jeg… Det her, det holder jeg ikke ud. Det 
er mit privatliv alt for vigtigt til, og min familie og jeg selv for vigtig til, at jeg vil strække mig dertil. 
Og har jo så måtte reflektere og kigge på mig selv og sige jamen, hold da op, hvordan pokker 
kunne man så udfylde lederrollen, hvordan kunne man bruge det. Og det handler jo blandt andet 
om ikke at skulle have fingeren med i alt. Og vide hvem det er der så er de kloge, så jeg på en 
anden måde kan gå ud og få den fornyede viden, hvis jeg har brug for det. Hvis jeg bliver spurgt 
om et eller andet så kan jeg sjældent ….. Altså når jeg, hvis min områdechef kommer til mig og 
spørger om et eller andet, så er det sjældent, jeg kan svare på det, men hvis jeg får 10 minutter så 
kan jeg finde den person, der kan klæde mig på til at kunne svare på spørgsmålet, ikke?  

Interviewer: 
Og medarbejderne har det også sådan, at de synes, at de giver bedre kvalitet og højner…. At 
arbejdsglæden er højnet ved det, eller hvordan? Eller bøvler du med dem i forhold til det? 

Informant G: 
Nææh. Nu har jeg ikke medarbejdere, jeg har enkelte individer. Så hvem spørger du til? Spørger 
du til dem som siger: ”hold kæft, det er fedt, jeg føler mig tryg og tør. Jeg kan se meningen med 
det, jeg kan se mig selv inde i det”. De synes det er pisse fedt. Vi har også mennesker ansat her, 
som er af den gamle tradition, er vant til at have en ekspert, en leder over dem, som kan svare.  

Interviewer: 
Jamen, jeg spørger til begge dele faktisk. Jeg spørger til det, du svarer… 

Informant G: 
… Jeg tænker det er mennesker. Som har de følelser, og de reaktioner på forandring. Særligt hvis 
eller når det her skal ud, og altså hvis det skal leves helt ud, så udstiller man jo.. Så pludselig ved 
at det er den enkelte frontmedarbejder der skal træffe et valg, så udstiller man også sin egen 
faglighed og sin egen faglige forståelse. Og det er naturligvis enormt usikkert. Og den sikkerhed 
har der jo ligget i det gamle system med tjeklister, med ekspertledere man kunne gå til og få svaret 
i stedet for i dag, når man kommer, der får man spørgsmål. Det er skide irriterende. Så nej, der er 
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nogen der synes, det er rigtig rigtig svært. Og der ser jeg særligt, synes jeg, den ældre gruppe 
medarbejdere, som kommer med en anden kultur. Og så er det jo min opgave at være med til at 
arbejde med det, jeg kan jo godt forstå deres ked-af-det-hed. Jeg kan godt forstå deres frustration 
over nervøsitet i forhold til ’kan jeg leve op til de nye krav, der er her? Kan jeg arbejde på den 
måde?’. Også sådan en øv, nu havde jeg 3 år tilbage på arbejdsmarkedet, jeg skulle lige have kørt 
den ”home safe”. Jeg var faktisk god i det gamle system. Nu kommer der noget nyt, jeg orker det 
ikke, jeg magter det ikke. 

Interviewer: 
Hvis vi nu skal tale tillidsbegrebet ind i det, hvordan tænker du det så? Og så bagefter, hvordan 
tror du dine medarbejdere tænker?  Eller dine folk, mennesker, der arbejder her. Begge slags. 
Hvad er tillid? 

Informant G: 
Jamen for mig er tillid meget.. Jeg synes, det der er rigtig rigtig vigtigt og også det, der er blevet 
italesat hele vejen under TD, det er den anden styringsform. Man har jo heldigvis ikke lagt skjul på, 
at den primære agenda var økonomisk. Og det her, det handler om at arbejde på en anden måde, 
for at kunne frigøre ressourcer til at arbejde bedre. I bedste fald for de samme penge. Formentlig 
for færre penge, at vi skal løse…….. 

Interviewer: 
Ja, det er jo også en af hensigterne, at det skal mindske omkostningerne. 

Informant G: 
Netop. Stil lige spørgsmålet igen. 

Interviewer: 
Tillid. Hvad er det?  

Informant G: 
Hvad er tillid? For mig der er det… Det er satme mange ting. Et, så handler det om, at jeg lige er 
nødt til at være sikker på, at den som vi giver tilliden til og arbejder frit, også har de nødvendige 
faglige forudsætninger for at kunne gøre det. Så 1, så er det også en ny måde at skulle styre på, at 
skulle.. Det fordrer, at vi er nødt til at gå ud og mærke efter på personalet, på en anden måde, om 
de selv er kompetente til at løse en opgave, når der ikke er en ekspert på samme måde, som skal 
være svaret, men at svaret ligger i dialogen mellem borgeren og medarbejderen. Det er svært. Så 
det er i hvert fald en del af tilliden. Noget af det som jeg taler rigtig meget om her i huset, eller har 
talt rigtig meget om her i huset, at tillid for mig…... Et af det vigtige ben i tilliden fra min side, det at 
når jeg så frigør det her arbejde, de her beslutningsprocesser, så er det sindssygt vigtigt at 
personalet også vender tilbage, hvis de ikke føler sig kompetente, hvis de ikke når deres opgave. 
Så længe jeg ikke hører noget, så er jeg nødt til at stole på, at opgaven er løst tilfredsstillende. Så 
tilbagemeldingspligt i.. at ikke opleve man slår til eller noget andet er sindssyg vigtig, ellers 
såååå… 

Interviewer: 
Oplever du det? At de har tillid til dig, at de kan godt komme med det, når de står der og er usikre 
og gerne vil have svaret fra dig? 

Informant G: 
Ja…. Igen er der jo forskel på medarbejdere, og også fordi at det der jo er det rigtige, det der er det 
svære i TD, hvilket måske også lidt ind i hvad tillid er…… Altså vi kommer af en tradition fra en 
nulfejls kultur.. Med TD er vi også nødt til at acceptere at både som ledelse og som medarbejdere, 
at vi begår.. Vi træffer valg som i hvert fald er anderledes end det jeg ville have gjort, eller som 
andre ville have gjort, og som nogen gange heller ikke er ligeså fagligt kvalificeret. Så må man 
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bruge det som en afsæt til at lære, til at tænke hvad du lige skulle have tænkt over.. Men 
problemet er, der er jo nogen af de her valg der potentielt er uden for rammen. Så det, som jeg 
synes, mangler, vi mangler, forvaltningen mangler lige nu eller bliver nødt til at arbejde mere med, 
det er jo det der med, hvad er det for en ramme, der er frihed inden for? For alene det at 
medarbejderne ikke er sikre på den ramme endnu, det forstærker jo bare den usikkerhed over at 
skulle træffe et valg. For x antal år siden, der blev man fyret, hvis man træffede det forkerte valg. 
Nu får man at vide, at man får læring ud af det. Tør vi stole på det, kan vi stole på det? 

Interviewer: 
Ja, så usikkerhed og sådan lidt eh…. 

Informant G: 
Der kommer også noget usikkerhed og det handler jo også meget om, hvem er man som 
menneske, og hvad bærer man med sig af erfaring både fra arbejdsliv og privatliv og alt muligt 
andet. Når man stiller sig selv.. sin egen sårbarhed, når man stiller den til skue, hvad får man så? 
Får man så tæsk eller får man chokolade? Og problemet i det her er, at vi jo også har et 
professionelt og et lovgivningsmæssigt ansvar, så svaret er begge dele. Der er nogen der får tæsk, 
og der er nogen der får chokolade, og det er jo det, der er problematikken lige nu, at vi er der i 
processen, at det bliver vigtigere og vigtigere at få tydeliggjort de rammer for frihed. 

Interviewer: 
Du taler nu om TD som en proces, hvor vi ikke er helt i mål endnu. Er det sådan jeg skal tolke det?  

Informant G: 
Ja ja. Det skal du!  

Interviewer: 
Ja, de ændringer, forandringer du har iværksat i forhold til, at det her er et demenscenter, hvor der 
skal.. Hvor beboeren skal mødes, borgeren skal mødes på en anden måde end i den traditionelle, 
hvor det er splittet op i den somatiske og det demensfaglige. Hvordan tænker du.. Er det TD, der 
har igangsat det, eller var det en tanke eller en idé eller et skifte, der kom før det? Var du i gang 
med noget inden tillidsdagsorden blev lanceret? 

Informant G: 
Du ville kunne finde begge dele. Det store skridt er taget før TD. Og som jeg startede med at sige, 
skridtet ligger allerede i valget tilbage i 2003, da forvaltningen meldte ud, at vi skulle bruge 
personcentreret omsorg, og vi har trænet siden 2003 til nu 2016, hvad personcentreret omsorg er. 
Så allerede der ligger der en forvaltningsmæssig beslutning om, og så kan man kalde den.. Den 
passer egentlig TD, den måde vi tænker på. Så på den måde er det i vores gener, det er i vores 
blod, vi har arbejdet så meget med det, så på den front er vi et andet sted henne end de er på 
mange andre enheder. Men, før TD. Og alligevel så passer det jo fantastisk ind, så jeg har jo også 
efterfølgende kunne tale det ind i en historie om TD. Da jeg blev ansat her var der mig som 
forstander, der var en leder af serviceafdelingen, en leder i aktivitetscenteret, en sygeplejerske i 
stabsfunktion og 4 teamledere. Det passer med 4 teams på plejehjemsdelen. Det identificerede jeg 
ret hurtigt var en flaskehals og en, både i forhold til frisættelse af personalets ressourcer, forstået 
på den måde at de her teamledere, de var fagligt rigtig dygtige, men de var stinkende dårlige 
ledere. Helt klassisk, jeg selv har stået i det at være den fagligt dygtige og pludselig, så har man 
lederkasketten på, men det er ikke det samme som, at man har forstand på overenskomster, det er 
ikke det samme som at have forstand på vagtplaner, og det er bestemt ikke det samme at være 
dygtig til at sige nej, når personalet kommer og spørger, om de må få fri og om de må det ene og 
det andet. 
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Interviewer: 
Ja, og så har de alle sammen fri i uge 42… 

Informant G: 
Ja, netop, og så er det, at man pludselig arbejder 37 timer i døgnet selvom.. Og så bliver det.. Det 
der også skete her var, at det blev 4 siloer, så hvert team med hver deres teamleder mistede….. 
der var ikke nogen der havde overblikket over Enhed X. Så derfor, når jeg taler om TD og 
frisættelse af ressourcer, så kom det til at betyde at gulvpersonalet og frontpersonalet, at det første 
de gjorde, når de mødte hver morgen, det var at sidde sammen og kigge på vagtplanen, for så at 
kunne gå til deres teamledere og sige: er du nu opmærksom på… Og de mødte og havde ondt i 
maven, fordi er jeg nu alene i dag eller er vi fire på arbejde eller? Der var simpelthen alt for meget, 
der ikke fungerede på den front. Så da jeg havde været der i et halvt år, der traf jeg en beslutning 
om at nedlægge teamsene. Teamledere fik opsagt deres funktion. Til de tre af dem sagde jeg ’du 
er fagligt smadder dygtig, du skal ud og være faglig koordinator, du skal ikke have 
ledelsesmæssige opgaver, du skal ikke have ansættelsessamtaler, advarselssamtaler, tjenestelige 
samtaler, du skal ikke tage dig af vagtplaner, du skal ikke tænke på ferie eller noget som helst 
andet. Du skal ud og så skal du fyre din faglighed max af, sammen med personalet til borgernes 
bedste.’ Sådan så de kan frisætte nogle ressourcer så det.. den sidste, hun var rigtig dygtig til den 
administrative del, så hende gjorde jeg til personaleleder, og hun sidder nu med alle vagtplaner, alt 
hvad der har været af ansættelsessamtaler, og de fleste samtaler og alt muligt andet. Dels frigjorde 
det personalets opmærksomhed fra vagtplanerne, fordi hun nu havde styr på det. Ja, der er en 
……. Engang imellem, men så griner du jo af det. Det er bare menneskeligt. Men de ved, at der 
møder mennesker nok på arbejdet hver dag. De ved at vagtplanerne er lavet, som regel 4, som 
regel 8 uger i forvejen. Der er styr på ferierne, der er ikke noget tidspunkt hvor… Der er ikke 
markante udsving i løbet af året, i løbet af ugen. Så de behøver ikke have denne her 
opmærksomhed, de ved der er styr på det. Ydermere har de fået en faglig, kompetent person, de 
faglige koordinatorer, der tidligere var teamledere, ud til sig, som kan hjælpe dem ….. Det er 
ligesom at stå ved siden af dem og hjælpe dem med at træne de her opgaver som de står i. De har 
alle sammen som et minimum en demenskoordinator uddannelse på diplom niveau. Så de kan det 
her socialpædagogiske arbejde, de kan hjælpe og de kan facilitere tænkning omkring de 
problematikker, som personalet oftest står i. Ydermere så sparede vi ca. 500.000 på at lave denne 
her øvelse, fordi vi nu kun har afløsere inde på de tidspunkter, vi har brug for dem, og personalet 
får afspadseret deres ekstra timer. De 500.000 er røget direkte ud som varme hænder, så de 5 
hverdage har en person ekstra ansat i aftenvagt.  

Interviewer: 
Det er jo også til at forstå som medarbejder. 

Informant G: 
Ja, og det er jo TD sat på spidsen. 

Interviewer: 
Da den blev lanceret, italesatte du den da på en bestemt måde, eller hvad gjorde du, hvordan 
handlede du?  

Informant G: 
Ja, jeg italesatte det direkte ind til personalet. Jeg kunne se og mærke deres ked-af-det-hed. De 
var dybt frustrerede over at der ikke var styr på vagtplanen, at det var dem der skulle gøre 
opmærksomme på at det hele det sejlede, at vores penge blev brugt på noget forkert, at man 
kunne være 5 mennesker på arbejde en dag, og en den anden dag senere. Den der frustration 
over, hvad helvede er det der sker. Hvorfor er det vi skal bruge penge på at have en leder, som 
ikke leder? Så det kunne jeg tale direkte …….. og vinde deres.. De to af de 3 gamle teamledere, 
da jeg præsenterede dem for at de ikke skulle have ledelse længere, der sagde de ’yes`, tusind 
tusind tusind tak fordi jeg slipper for det lort. Ej, det har hængt mig ud af halsen, og jeg ved at jeg 
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er stinkende dårlig til det, jeg synes det er ikke spor for mig, at jeg skal have det på den her måde.’ 
Så det kunne jeg tale ind i, plus at jeg kunne tale ind i det her, at det jo ikke var nogen økonomisk 
øvelse, det var ikke en spare øvelse. Det var en frisættende øvelse, som rent faktisk har gjort at 
der er kommet de her ekstra timer. Udover at vi jo, at vi som sagt var 4 teamledere, det blev til 3 
faglige koordinatorer plus en personaleleder ansat en fagkoordinator mere. Der kom 37 timer mere 
i dagvagt plus, at de her teamledere ikke skulle sidde med administrative opgaver. Så sammenlagt 
er der kommet langt over 100 timer ud i plejen. Plus at vi har ansat en aftenvagt mere på hver 
etage. Så det har været en kæmpe opnormering af varme hænder og frisættende hænder, bragt 
ind af TD. 

Interviewer: 
Og så bliver de ikke bange for at blive trukket igen. De bliver ikke… De tænker ikke det der med at 
mindske omkostningerne det bliver.. At de bliver straffet på et senere tidspunkt? 

Informant G: 
Nej, det tænkte de ikke og det tænkte jeg heller ikke. Men når jeg svarer på den måde, ved at sige 
der, hvor vi er nu er også hvor vi begynder at for alvor at kunne også at kunne se bagsiden af 
medaljen ved denne her øvelse. Nemlig at vi er færre ledere. At ledelsen er kommet væsentligt 
mere på afstand. Så problematikken i, det har jo ikke kun noget med TD at gøre, det kan jo også 
have… men problematikken ligger i at beslutningerne så bliver truffet med en sideordnet, 
horisontalt, fordi der ikke er direkte adgang til en leder, og så er vi pludselig tilbage til det her med, 
at en uden ledelsesansvarlig eller vi skal diskutere os til rette sammen. Det kan faktisk være.. Og 
det er rigtig rigtig svært. Så det kræver en helt anden form for ledelse. 

Interviewer: 
Hvis man så spørger ud i dit hus, eller i din enhed her, er det så sådan at de ville kunne svare på 
at TD har gjort noget godt for dem. Vil de sige det sådan? Eller vil de opleve at det er den der har 
været…….. 

Informant G: 
Nu spørger du lige nu. I 2015? 

Interviewer: 
Ja, som er et par år efter. 

Informant G: 
Ja, som et par år efter, jeg synes ikke at vi.. At vi taler ikke meget TD, så er det jo ældrepolitik og 
alt muligt andet, jeg tænker vi har.. Der hvor vi taler om den, eller hvor jeg stadig taler om den er 
netop i forhold til bagsiden af medaljen med personalet med rette ved mange ting og siger, jeg kan 
også sagtens se hvad de siger; efterlyser …. Ledelse. Det gør man altid, det er ligegyldigt hvor 
meget ledelse, så efterlyser man ……. Ledelse, men her har vi rent faktisk skåret 100 timer om 
ugen, så ja, der er blevet en mindre synlig ledelse. Det jeg er nødt til at tale med dem om og hele 
tiden at sige, og der bruger jeg TD til at sige, jamen effekten og det vi har vundet på at gøre det 
vurderer jeg stadig er så meget mere positiv end hvis vi gik tilbage for at have 4 ledere. Men jeg er 
der hvor jeg er aktiv både med ledergruppen og med medudvalget diskuterer om vi lander et helt 
andet sted i midten, så vi tager nogle af de varme hænder tilbage til noget ledelse fordi.. man kan 
ikke klare sig uden. Det er.. 

Interviewer: 
Ja, og det er formentlig i MED du har haft de her snakke også? 

Informant G: 
Det er nødvendigt jo, og vi har haft masser af personalemøder omkring det også. De ligger jo.. 
Altså der hvor det hedder tillidsdagsorden, det ligger jo noget tid tilbage… 
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Interviewer: 
Ja, og så hedder det noget andet nu? 

Informant G: 
Ja, så hedder det noget andet nu. Der hvor vi også taler TD er at vi her per 01.01.2016 overgår til 
noget vi kalder fleksible arbejdstider. Og det er direkte både ind i ældrepolitikken men også ind i 
TD. Som handler om, at der hver dag på begge etager er en dagvagt, der skal møde senere og en 
aftenvagt, der skal møde tidligere for at have flere personalemæssige ressourcer i borgernes 
primært vågne timer. Også for at styrke samarbejdet mellem kontaktperson dag og aften. Der talte 
vi også TD netop fordi det frigør nogle ressourcer til at kunne gøre noget andet. 

Interviewer: 
Hvad siger de til det? Dine ansatte? 

Informant G: 
De siger jo mange ting. Igen - der er nogen der siger fedt, borgerne er i centrum, det er skide 
dejligt. Der er andre f.eks. de enlige mødre der siger damn, den ene dag om ugen, hvor jeg skal 
måde senere og først har fri kl 17, hvordan får jeg det til at hænge sammen med børn og alt muligt 
andet? Der er nogen af dem, der går til sang og dans og musik den ene aften formiddage et eller 
andet. Der har vi jo blevet nødt til at lave nogle… Der har de kunnet ønske. Prioritere nogle ønsker 
i forhold til, hvornår de i hvert fald ikke kunne have deres forskudte eller anderledes timer. Og det 
har vi kunnet imødekomme. Så, havde du spurgt mig for et år siden, var der stor modstand. Nu er 
der gået et år og vi står på tærsklen til at skulle indeføre det, der har det bare…, nu har man 
vænnet sig til det. 

Interviewer: 
Altså det der med de fleksible arbejdstider? 

Informant G: 
Ja, og det er landet på, at det er en gang om ugen, og det er to timer man taler om. Det er, at man 
møder kl 10 i stedet for kl 8. 

Interviewer: 
Hvordan blev i klædt på som enhedsledere af jeres leder til TD? 

Informant G: 
Det synes jeg ….. jeg synes faktisk det har været et rigtig godt forløb. På mange forskellige måder. 
Hvordan fanden blev vi klædt på? Altså, vi er på et demenscenter, jeg er jo ikke vant til at skulle 
huske… 

Interviewer: 
Ha ha ha ha ha, undskyld. Ha ha. 

Informant G: 
Ej men jeg tænker jo, at det bliver præsenteret inden i festsalen af direktionen. I første omgang. 
Der begynder at blive masseret, vi har jo hørt om regeringen, det kommer jo ikke fra forvaltningens 
side, det kommer jo længere oppe fra. Så det er jo en dagsorden, der er blevet talt ind i igennem 
nogle år op til. Og det er jo derfor, at når du spørger mig om det er TD der har gjort det.. Neeej, 
valget er nok truffet inden men det er nok masseret af de diskussionen man har med pressen. Og 
når politikerne begynder at røre på sig, ikke. Jeg husker det som, at vi bliver præsenteret for det 
inde i festsalen og noget af det.. Det sagde jeg også før – som har været helt fantastisk i denne her 
øvelse, det er at man meget meget tydeligt og højt har sagt fra start af, at det her er en økonomisk 
øvelse. Det handler om at spare penge, eller i hvert fald ikke at bruge flere, men at løse opgaverne 
bedre. Og bedre end vi gør lige nu. Det har man aldrig lagt skjul på, og det synes jeg har været 
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enormt befriende, så man ikke bare.. Jeg sidder ikke tilbage med fornemmelsen af, at der har 
været en skjult dagsorden, som man ellers kan have med det her – at vi alle sammen udmærket 
godt ved, at det her det handler om økonomi, men ingen tør sige det højt. Så pakker man det ind i 
alle mulige lyserødt lykkefascisme og så tænker man, hvor dumme tror I egentlig at vi er, ikke? Det 
er slet ikke den oplevelse, jeg sidder tilbage med. Jeg synes de har spillet med meget åbne kort og 
det har også været lettere at gå tilbage for mig, for det har været talt ud om, så jeg har også kunnet 
gå tilbage og sige det er en økonomisk øvelse. Det behøves slet ikke diskutere. Men det er stadig 
et vilkår. For det er også sådan det er blevet talt om. Man har sagt at det her er en øvelse, der 
handler om økonomi. Og vi ryster ikke på hånden og vi ved der kommer modstand. Vi ved det 
bliver svært, derfor får I tid nok til det. Det er faktisk noget af det jeg synes man.. At både 
direktionen og forvaltningen i det hele taget har holdt fast i, også Ninna Thomsen har formået at 
holde fast i, at det tager tid. Der har ikke været en deadline, der har ikke været en, det her skal 
være indført. Det kommer til at blive indført på forskellige måder, som ringe i vandet. 

Interviewer: 
Er det blevet italesat oppefra? Nu spørger jeg om det fordi jeg ikke ved det. Jeg har jo ikke været 
en del af det, da det blev lanceret. 

Informant G: 
Jamen, jeg synes det har… Italesat? Der ville jeg umiddelbart sige nej, og samtidig så tolker jeg 
det jo ind i at det bliver talt ind i at det ikke bliver sagt. At kravet ikke bliver stillet. Kontra andre 
processer, hvor man får at vide at sådan som nu her med den her kompetence afklaring, det skal 
være d. 31/12 2015 kl. 24, at det er overstået. Her er der sagt jamen, forvaltningen har også hele 
tiden sagt jamen I skal det her, men vi kan ikke give jer så meget. Jeg synes, at en af de sejeste 
svar overhovedet kom, det var Katja Kayser, som jo er ude på travbanen til et lederseminar 
herude. Hun bliver spurgt direkte til ’kom med noget, fortæl os hvordan vi skal gøre det’ Så er der 
en kort pause, så siger hun ’det tror jeg ikke er klogt. Jeg tænker at det er meget meget bedre at 
du selv arbejder med, hvordan du vil oversætte det derude, hvor du er.’ Så hele hendes den her 
læresætning, der handler om at vi skal gå i samme retning, vi skal ikke gå i takt, får virkelig liv der 
og bliver virkelig ægte. Pisse frustrerende selv at skulle finde svaret. Og selv at blive udsat for TD 
på den måde, men… 

Interviewer: 
Og det du………… 

Informant G: 
Jaja, det er jo nøjagtigt, netop. Men en super fed øvelse, at folk for lov til at mærke den frustration. 

Interviewer: 
Det er helt fantastisk at høre. Det er godt nok forskelligt, som det er blevet opfattet og grebet og 
håndteret rundt omkring. 

Informant G: 
Og der tror jeg måske ikke at.. Eller det ved jeg ikke, måske skal I ind og undersøge det. Så tror 
jeg heller ikke, man skal underkende, hvor længe man har været ansat som forstander. Jeg bærer 
jo ikke smerten med mig. For mig var der jo ikke den store forandring, jeg var jo startet på.. Som 
som, det blev jo nærmest en yes, politikerne siger det også nu, det er ikke bare mig der er idioten.  

Interviewer: 
Fik du medvind? 

Informant G: 
Det kan godt være, at de synes jeg var tosset for et halvt år siden, men jeg vil påstå at jeg bare var 
forudseende. 
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Interviewer: 
Nu sagde du selv oversættelse lige før da du snakkede om Katja Kayser. Hvordan tænker du om 
de der centrale ord, er der nogen af dem, du synes der er forkerte i forhold til din hverdag, eller 
passer ordene til det som…… 

Informant G: 
Det tænker jeg ikke over, jeg bruger de ord som jeg kan bruge. 

Interviewer: 
Men du oversætter? 

Informant G: 
Ja, selvfølgelig gør jeg det, det er jeg nødt til. Men jeg kan ikke pege… 

Interviewer: 
Det der med at kalde en spade er en spade i det økonomiske, det er det der er meningen, blandt 
andet? 

Informant G: 
Ja.. Ja, ja. Og så synes jeg, vi har arbejdet med, og nu spurgte du til, hvordan det blev 
præsenteret, så har vi jo arbejdet med det på lokalområde-plan, vi har haft det med på vores 
lederseminar og talt om, hvordan pakker ser den ud og begyndt at fortælle hinanden, træne 
hinanden i at fortælle historier om, hvor er det vi kan se det allerede, eller hvordan er det vi har 
gjort det for at nå der til, så der popper jo en masse fede historier op, og TD. Det er jo også den.. 
Den historie kan vi også koble os på. Så den blev tykkere og tykkere, denne her 
københavnerfortælling, eller i hvert fald VKV-fortælling, der senere bliver til en 
københavnerfortælling over i det, øh.. Og så har det jo været på område MED, og lokale MED, det 
har været på personalemøder, og.. jeg synes der har været en dejlig dynamik at….. 

Interviewer: 
Ja, og det har været italesat, det er jo forskelligt hvordan, det er det åbenbart. 

Informant G: 
Ja, åbenbart. Ja. 

Interviewer: 
Jeg ved ikke hvad jeg skal spørge om mere. Er der noget du har lyst til at sige, sådan spontant, 
uden at blive spurgt om noget?  

Informant G: 
Altså noget af det jeg.. Det har jeg sikkert også sagt mere eller mindre tydeligt, noget af det som 
jeg i hvert fald har været medtaler for i forbindelse med TD, det er også at få belyst de negative 
konsekvenser. Også at få talt om de her medarbejdere, der reelt bliver ramt på deres selvværd og 
deres oplevelse; kan jeg være i rollen, tør jeg rollen, tør jeg det her, tør jeg stole på min leder? Tør 
jeg stole på mig selv? Hvad sker der reelt?  

Interviewer: 
Ja, tør jeg vise tillid. 

Informant G: 
Tør jeg vise tillid, ja. Det er ikke noget.. Der er nogen teoretikere, der påstår at det er noget, man 
vælger at gøre, det ja.. Rationelt sikkert også rigtigt. Jeg tænker, at der er en masse ubevidst og 
irrationelt, der også forstyrrer det billede. Så det har været meget meget vigtigt for dem, at hele 
tiden tale højt om det. 
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Interviewer: 
Kan der være nogen medarbejdere eller hvordan du benævner dem, som kan føle at der ikke 
bliver vist tillid? 

Informant G: 
Ja, og så spørger du så måske om hvem eller hvordan. 

Interviewer: 
Jaaa, hvordan? Altså er der nogen der ikke har troet på det, eller har været mistænksomme, og 
sagt hvaaa? 

Informant G: 
Jamen, selvfølgelig. Jeg forsøger jo, når jeg har overskud til det – nu skal det ikke lyde, som om 
jeg er et overmenneske på nogen måde. Men når jeg har overskud til det, så forsøger jeg jo også 
at være meget bevidst om, hvem der ikke siger noget. At være bekymret for dem, som hverken 
udtaler sig positivt eller negativt. Så jeg tænker; gad vide hvordan de har det. De andre, der råber 
højt nok, der har jeg jo fået svaret. Og der ved jeg jo godt også med mit kendskab til de mennesker 
der arbejder her, der kan jeg jo sagtens gennemskue, at der er mange af dem der også bare er 
talerør for nogle andres følelser og tanker. Der er containere og dem, der føler at de tør det, eller 
gør det eller… Så når der er de her negative stemmer, som også går ud og undersøger, hvor 
mange er der af dem eller hvor kommer de reelt fra eller hvad er det for noget? 

Interviewer: 
Ja, er det f.eks. utryghed. 

Informant G: 
Det handler det meget om. 

Interviewer: 
Eller er det vrede? 

Informant G: 
Det er lidt af det hele. Altså, men det handler jo også om, som jeg siger, meget om en del af de 
medarbejdere, der har været ansat i systemet længe, den her; kan jeg det? Er jeg faglig dygtig nok 
til at træffe faglige valg? Så vi beder dem om noget, som de er sindssygt usikre på. Og der bliver 
jo.. Hos nogen af de her mennesker regenereret nogle følelser, som de bærer med sig fra andre 
steder; fra deres barndom, fra deres skolegang, fra deres alt muligt andet. Altså hele det her med 
KOS2, med skrive- og læsekurser. Det er jo fedt, at vi går ud og bruger en dag eller to på det. Men 
jeg har medarbejdere der står og siger: det har de prøvet at slå ind i hovedet på mig fysisk gennem 
ti år i folkeskolen. Alene tanken om at der er nogen, der siger at jeg skal på læse- skrivekursus gør 
mig så ked af det, og gør mig så bange, for det ved jeg bare, det kan jeg ikke det her. 

Interviewer: 
Så nu taler du også.. Nu taler du ikke bare ind i den der professionelle rolle. Faglige rolle man har, 
men simpelthen i det eksistentielle?  

Informant G: 
Ja, jeg tænker at jeg har mennesker ansat til at udfylde det faglige område. Men frem for alt er de 
mennesker. Så ja selvfølgelig har de en kontrakt forpligtigelse i forhold til at yde noget, men den 
frigør dem jo ikke fra at være mennesker. Den kan hjælpe mig til at fastholde dem i nogle af de 
krav, som vi gensidigt har forhandlet i en ansættelse. Men som jeg siger, så er der jo også 
ubevidste ting, som de pludselig står i, som de ikke var klar over. Men som det her kan være med 
til at trække sårskorpen væk fra, noget som ellers var gemt og glemt. Og jeg tænker det er der.. 
Der kan jeg se at jeg synes at nogle af mine forstanderkollegaer fejler. At de ikke formår at rumme 
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mennesket, medarbejderen. Men netop agerer i jamen for fanden, det her skulle du jo kunne, det 
står jo også her. Sæt nu i gang. Vi andre har trænet i to år inden vi gik ud og præsenterede 
medarbejderen for TD, og så kan vi ikke forstå at de bare sætter i gang fra dag 1. Og så er der 
nogen af de her medarbejder ansat på andre vilkår, det er ikke var alle der behøvede at 
dokumentere eller alle der behøvede at være fagligt stærke, på et tidspunkt var det 
husmorafløsere, der var det godt nok at man var et rart menneske. Nu skal alle pludselig kunne det 
hele og være super dygtige, jaja. Om nogle år. Du kan jo ikke pludselig kræve, altså de blev ansat 
under nogen andre vilkår, og nu har vilkårene ændret sig, ja. Så måtte de arbejde med det. Jeg 
stiller mig i hvert fald som gatekeeper i forhold til at sige, at der er nogen af mine medarbejdere 
derude, der ikke når dertil. Og de skal ikke nå dertil. De har få år tilbage på arbejdsmarkedet, de er 
super dygtige til det arbejde, de altid har været dygtige til, så kommer der nogle nye krav. Dem 
skal de bare ikke udsættes for. Men det er mig der stiller en røv i klaskehøjde. Det er mig man 
også siger det højt til, fordi hvis.. Igen tilbage til det med tillid, for hvis man ikke siger det højt så 
lever jeg ikke op til min egen forståelse af TD. Jeg er nødt til at gå til min chef og sige, hvis der 
kommer nogen herud og kontrollerer den og den medarbejder, det er fuldstændig rigtigt – de lever 
ikke op til de forventninger eller krav der er nu. Men det er mit valg. Det er ikke deres valg. 

Interviewer: 
Ja, jeg har ikke mere, jeg synes du har sagt en rigtig masse fine ting, som vi sikkert godt kan 
bruge. Hvad siger du observatør? 

Observatør: 
Jamen, jeg har et spørgsmål. Jeg har hørt at andre steder, samtidig med TD, så kører der andre 
måder at styre på, hvor der bliver stillet en masse meget specifikke krav til.. 

Interviewer: 
Indsatskataloget er blandt andet blevet italesat.. 

Observatør: 
Hvordan har du håndteret det? For det kommer jo sideløbende. Er det noget du kunne integrere i 
din måde at lede på, eller er det noget du ser, som noget der forstyrrer? 

Informant G: 
Jamen, det er jo klart at der er et paradoks i det. Der er paradoks i kontrollerne, som jo stadig er 
der, også en misforståethed om, hvad TD er eller, hvad tillid er for noget, hvor nogen tænker og 
taler.. Der hvor den blev misforstået er opfattelsen af tillid som blind tillid. Hvor jeg jo også synes – 
tilbage til forvaltningen fra start af var meget meget tydelige på, at det her var en anden måde at 
lede på. Det er stadig styring, og der vil stadig være kontrol for at kunne sikre at vi fortsat kan 
frisætte dig fagligt. Så er det fuldstændig rigtigt, at så er der nogen.. Men det har forvaltningen jo 
også været åben omkring, altså en del af øvelsen fra start af var jo: meld tilbage til os når I synes 
der er nogle opgaver vi giver jer, som er i modstrid med TD. Så kan vi enten give jer en logisk 
forklaring på, hvorfor vi stadig gør det, ellers kan vi sige ’damn, det her virker pløk åndssvagt, det 
behøver vi ikke at måle og veje på længere.’ Ikke helt svar på dit spørgsmål, - når det ikke rammer 
mig eller Enhed X så hårdt, så er det fordi, at herude der er borgerne visiteret til døren. Vi kører 
ikke på BUM pakker som andre steder, hvor vi hele tiden skal ind og vurdere borgerens behov. Så 
økonomien følger med. Ja, uagtet hvor gode eller dårlige borgerne er, så har jeg ikke den 
problematik. Og hvad vil jeg sige med det…. Herude kan vi, har vi på en anden måde arbejdet med 
de krav, der blandt andet ligger i indsatskataloget i forhold til at lave lokale instrukser, lokale 
optræninger. Altså de medarbejdere, der tidligere har kunnet udføre en opgave og har gjort den 
sikkert… Bare fordi der er kommet indsatskatalog, der på mange områder siger, at det kan de så 
ikke længere, så kan man sagtens læse det ind i som, at jo det kan de med korrekt genoptræning 
til den enkelte borger, så det ikke bliver en generel kompetence men en specifik kompetence i 
forhold til uddelegering i forhold til den ene borger med den ene ting. Så vi har ikke haft den 
samme slåskamp, som man har hørt andre steder, hvor personalet pludselig følte sig frataget 
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kompetencer eller væsentlige opgaver, her har vi formået.. Og det har meget med den faglige 
leder og hendes super store arbejde at gøre. Har vi formået at få talt det ind i, at hverdagen stort 
set er som den har været hele tiden. Så det blev ikke en faglig kamp på den måde. 

Interviewer: 
Så det der med at øge fagligheden, det har ikke afstedkommet nogen tumulter eller nogen bliver 
vrede hvis der bliver ansat sygeplejersker eller sådan noget? 

Informant G: 
Nej. Det har det ikke. Det er meldt helt klart ud at hjælperne som udgangspunkt forsvinder, når de 
stopper her. Der bliver ansat assistenter i stedet for. Det har været vores strategi ind til nu, og lige 
nu sidder vi bag lukkede døre i ledergruppen og taler om, at nu kan vi nok ikke tåle at have flere 
assistenter. Nu er det muligvis nogen andre faggrupper vi skal ud og supplere med. Pædagoger, 
terapeuter, og noget andet, ikke. Fordi vi bliver ikke klogere af at ansætte flere af de samme, så vi 
har nået en mæthedsgrad på omsorgsassistentdelen, nu skal vi udfordres på nogen.. Igen i forhold 
til TD og ældrepolitikken for at kunne løse den hele opgave er vi nødt til at have hele paletten af 
fagligheder også. Og der er jeg.. Det ved jeg ikke, det kan man sikkert også høre hvis man 
genspiller det, at der er jeg rimelig firkantet i min holdning. Jeg forestiller mig, jeg har de positive 
mål i sigte, og der er jeg parat til at tage de tæsk og de slåskampe der måtte komme i huset og 
også udefra fra de faglige organisationer på, at det kan jeg ikke tillade mig, hvor vi ville påstå, at vi 
ikke kunne tillade os andet. Så igen, jeg er ikke bange for at stille min røv i klaskehøjde. Og i og 
med jeg træffer valgene, så må jeg også tage tæskene der kommer. 

Interviewer: 
Jamen  - tak skal du have! 

Informant G: 
Velbekomme! 
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Bilag 7 

Transskriberet anonymiseret interview med informant H. 

Interview med enhedsleder. 

Dato: 04.11.2015 

Til stede: Interviewer, informant H, observatør.  

Indledningsvis orientering om baggrund for og formål med interviewet. Samt at interviewet vil blive 
optaget, transskriberet samt anonymiseret ved gengivelse i masteropgaven og vil blive sendt til 
gennemsyn hos de interviewede til verifikation af udtalelser. Herefter startes optagelse af 
samtalen.  

Interviewer:  
Ja, vi vil jo gerne tale med Signe om TD i KK. Vi har nogle spørgsmål til dig i forhold til, hvordan 
din oplevelse var af TD, da den blev lanceret og, hvordan der er arbejdfet med den, og hvordan 
den lever i de organiseringer, du har været i og sådan i din optik. Så det er sådan en beskrivelse af 
nogen af tingene rundt om TD. Blandt andet har den jo nogle hensigter, som vi gerne vil spørge ind 
til. Men vi har faktisk også, synes at vi skulle spørge ind til selve begrebet tillid, så hvis du vil sige 
en lille smule om, hvordan du opfatter tillid i en organisering som KK eller SUF eller, hvor du vil 
tænke det henne i dit arbejdsliv. 

Informant H: 
Jamen, jeg vil sige at TD har introduceret en retænkning af tillid i forhold til det, der er rent 
tillidsbaseret ledelse, fordi det her er en anderledes dimension. Så tillid er knyttet til en, ja, 
oprindeligt knyttet til en… ja oprindeligt knyttet til en værdisættende personlig egenskab hos mig 
som leder og hos medarbejderne i en organisation. Og bruger man det lige pludselig som begreb, 
så bliver det et begreb, der handler om, hvordan er det vi skal interagere i en organisation mere 
end, at det er det her værdiskabende og personlige forhold. Så det har flyttet sig lidt, når vi snakker 
om tillid i forhold til TD, og tillid hvis vi bare sidder og snakker om tillid som begreb. 

Interviewer: 
Ja, men det er noget relationelt? 

Informant H: 
Det er noget relationelt. Afgjort. 

Interviewer:  
Det er fint. Så er der nogle hensigter i forhold til det, der kunne vi godt tænke os at spørge ind til, 
hvordan du har tænkt om det? Hvordan opleves det, at der bliver sagt, at den hensigt der er med 
TD er at frigøre tid til kerneopgaverne, hvordan kan du se det? Hvordan ser du det? 

Informant H: 
Jamen, du skal spørge en gang til. Hvordan jeg ser.. Er det hvordan accepterer jeg? 

Interviewer: 
En af hensigterne er at gøre tid til kerneopgaverne. Hvordan ser du, at det kan foregå? Hvordan 
kan du forestille dig det kunne være? Hvordan skal du præsentere det for... 

 

Informant H: 
Det er jo i virkeligheden, der hvor man fjerner det unødige bureaukrati, hvor man hele tiden skal 
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dokumentere. At man ligesom fjerner tilliden til det, vi går og laver, at vi egentlig har en egen 
selvstændig kvalitet, standard for os selv, der gør at vi leverer varen. Det behøver andre ikke gå og 
kontrollere. Så det er sådan, som det også blevet sagt ind i TD, at det skal fjerne unødig kontrol og 
bureaukrati. Og det vil sige…. det faktum at du simpelthen er nødt til at være knivskarp på, hvor du 
skal styre henne. Hvad er det for nogle parametre, du skal styre på. Og der skal du styre 
knivskarpt, for ellers har du ikke mulighed for at fjerne yderligere kontrol. 

Interviewer: 
Og hvordan har du italesat det?  

Informant H: 
Som jeg gør nu! 

Interviewer:  
Når du så bliver spurgt til måske, hvad for nogle parametre er det så? 

Informant H: 
Det kan jeg jo ikke udtale mig om for en hel organisation. Jeg kan fra min stol tale om hensigter. 
Og så må man jo drøfte på hvert niveau, man er i i organisationenen, hvad er det for en opgave, 
man løser i den organisation? Og hvad er det for noget dokumentation og hvad for noget 
kvalitetskontrol, man lægger nedover for at se, om man også får løst den opgave? Og er der noget 
af det, hvor man så kan sige, at det så ikke har så ikke en merværdi for kvaliteten af 
opgaveløsningen. Det er ren afrapportering, så man ligesom har noget nedskrevet dokumentation 
til omverdenen. Man kan ikke bare komme og sige, jamen vi har løst den her opgave efter bedste 
evne, vi har jo også skrevet det ned, så du selv kan læse det, hvis du ikke tror på mine ord. Så det 
har sådan set ikke bidraget til noget merværdi for opgaveløsningen. Vi er ikke blevet klogere på, at 
kunne løse opgaven dygtigere, fordi vi har skrevet det ned. Vi har bare kunnet.. .Vi har nogle 
argumenter for omverdenen, hvis de ikke tror på mit ord. 

Interviewer: 
Og er det sådan det skal være? 

Informant H: 
Det nej... 

Interviewer: 
Du snakkede om værdi før? 

Informant H: 
Ja, jeg er personligt også af den værdimæssige opfattelse, at jeg synes, det er idioti at bruge så 
meget energi på at sidde og dokumentere noget for at tilfredsstille nogen, som har mindre tillid til 
det de har ansat mig til at løse af opgaver. Så jeg har det meget fint med. . Det har været meget 
meget kærkommen dagsorden for mig at få introduceret. Den er vanvittig svær at formidle hele 
vejen ned i en organisation, for det første man bliver mødt med er…. Hvis vi skal have… hvis vi 
snakker tillid nu, er det så afløsning for noget mistillid? 

Interviewer: 
Det er det, du oplever er modsætningen? 

Informant H: 
Nej. Det er det, jeg er blevet spurgt om. Det er det, der er kommet tilbage, når jeg har introduceret 
det. Så spørger andre mig, om det er en afløsning fordi der tildligere har været en mistillid til os. Og 
det kan jeg i og for sig godt forstå, at folk spørger om. Og til en vis grad så må man jo.. Der er jo en 
lille del af det, afhængigt af hvordan man definerer ordet mistillid, så er der jo også en lille del af 
det, der siger ja. Vi har jo brugt rigtig meget energi på at lave noget.. For mig  at se bureaukratisk 
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dokumentation og afrapportering for tilfredsstille dem, der måske en lille smule undrende eller 
mistroiske, om vi nu administrerer budgetterne, som vi skal. 

Interviewer: 
Så er din oplevelse at nogen af dem, der oplever mistillid, er det faktisk er kontrollen, de opponerer 
imod? Er det.. Tror du de oplever mistillid eller tænker de bare, at det er irriterende med den der 
kontrol? 

Informant H: 
Vi er inde i organisationen nu? Så de medarbejdere som har spurgt mig om, det er en afløsning af 
mistillid, oplever de mistillid? 

Interviewer: 
Ja, er det sådan at du tænker, at der er forskel på mistilliden ned igennem lagene? 

Informant H: 
Ja, det... Ja, men i en vis grad. Ja, i en vis grad. Mistillid er altså et stærkt ord... 

Interviewer: 
Ja, det er det. Og kontrol er noget andet? Tænker du ikke det? 

Informant H: 
Jo, men altså jeg sidder ikke midt i en eller anden akdemisk afhandling og forholder mig til mistillid. 
Jeg opererer i den praktiske verden og siger, at der er nogle steder, at man så siger, at man får 
lagt nogle midler ud til at administrere et eller andet, så kan det jo godt tage karakter af lidt pudsig 
kontrol hvis man skal afrapportere ned på decimaler af kronerne. Vi må så sige, at hvis vi nu 
aftaler, at det her skal komme en befolkningsgruppe mest til gode, kunne vi så lave den aftale, at 
det så er mig, der har bolden her? Og I så også stoler på, at det er det, folk de gør. Så det er klart, 
at hvis man skal afrapportere alle tal og regne, hvor meget der er gået til kaffe og, hvor meget der 
er gået til alt muligt andet, så kan man også godt tænke aaarhhh. Hvordan er vores samarbejde så 
i øvrigt? Så jeg kan godt følge når nogen af de her personaler godt kan tænke, hvordan kan I på 
en og samme tid sige, at I gerne vil give os noget faglighed og så alligevel bede os at om at 
afrapportere det hele. Jeg vil sige, at der hvor det har været meget meget tydeligt indefor vores 
gebet, det er i indefor hjemmeplejen. Der jo for år tilbage valgte at indføre et ydelseskatalog her i 
KK, hvor de ligesom pindede alle ydelser ud. Helt ned til minutter, så ydelserne  over for borgerne 
der nærmest var handlingsanvisninger altså du kan få hjælp til at tage strømper på, eller af. Du kan 
få hjælp til at komme på toilettet og komme fra toiletter, ikke, altså. Tage bukserne på bagefter, 
altså det var helt derude, hvor man så kan sige at det er for meget udtryk for et stykke bureaukrati, 
hvor du er nødt til at pinde nogle opgaver ud i en detaljeringsgrad, hvor jeg godt kan forstå nogen 
der siger, at det er fordi i ikke tror på at vi ikke kan tænke selv, eller tænke os om? Fordi 
selvfølgelig hvis man har hjulpet folk på toilettet, så er det også klogt at hjælpe dem med at klæde 
sig på bagefter. Eller hvis de skal i seng om aftenen, så er det okay at man visiterer noget tid til at 
få tøjet af. Det er sådan nogle ting, hvor man siger, hvad er det her et udtryk for, at I gerne vil det? 

Interviewer: 
Ja, den der detaljering. 

Informant H: 
Ja, for jeg kan godt.. Der siger du jo, er det fordi, vi ikke kan tænke selv? Kalder du det mistillid? 
Jeg ved det ikke…., men det er da sådan….man slår da en tone an, og tænker gad vide om folk 
kan tænke selv. Så derfor er jeg rigtig glad for at man afløfter nogen af de her ting. For mig er det 
at flytte unødvendigt bureaukrati, og for mig er det ikke merværdi for den borger der skal opleve sig 
hjulpet i seng om aftenen, at det er pindet ud på den her måde. Kan du følge det? 
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Interviewer: 
Ja, helt bestemt. Så snakker TD om, at det også skal give bedre kvalitet, og det skal højne 
arbejdsglæden. Har du med den måde, du har præsenteret det på i VKV fået tilbagemeldinger om, 
at det også er sket, at det også er sådan det er oplevet? Kan du beskrive lidt om det? Om hvad der 
er sket derude? 

Informant H: 
Altså, det er jo en enorm lang rejse, fordi lige præcis den historie, jeg har beskrevet nu, det jo den 
vi har skullet drøfte og været forbi før medarbejderen lige pludselig griber og siger, nårh det er det i 
mener. Fordi medarbejderen har jo på samme tid, jeg bliver lidt i det samme sprog, for så er det 
lettere at kommunikere. På det tidspunkt hvor vi så flyttede dette meget detaljerede ydelseskatalog 
og siger, nu skal i arbejde med blokke og have jeres eget råderum. Lige inden TDs hellige navn. 
Så siger medarbejderne jo også, at det er de en lille smule utrygge ved, for nu har vi jo ingen måde 
eller mulighed for at dokumentere, at vi faktisk har leveret det, som vi er blevet bedt om. Hvordan 
vil I kontrollere os? Og hvis folk ikke har tillid til os, så er vi på den. Så det tager et stykke tid 
ligesom at få flyttet medarbejderen helt derud, og siger jamen, det har vi. De kan med rette sige, 
jamen hvorfor havde I det så ikke de forrige 15 år, vi lavede det andet... Det har vi så besluttet, at 
det har vi nu. 

Interviewer: 
Ja, så det er simpelthen en beslutning. 

Informant H: 
Ja, det er simpelthen en politisk beslutning. Nu tror vi på det og tror faktisk på det fordi, og det er jo 
dejligt, at der ikke kommer merværdi i handlingen ved at lægge folk i seng ved at pinde det ud. Det 
kan man gøre, hvis man er en robot, for så er man nødt til at instruerere alle niveauer, men 
mennesker kan godt tænke selv. Når man så når dertil med personalet, og sige, jamen faktisk talt 
så får du opgaven. Og jeg har ikke den detaljerede beskrivelse, fordi det er her, hvor jeg giver dig 
det faglige råderum. Når man så griber dem, så får medarbejderen jo også nogle små fantastiske 
små oplevelser, hvor man tænker nårh ja. Det var jo sådan set min ide. Altså, der var ikke nogen 
der sagde…. jeg valgte faktisk at gøre det, jeg valgte faktisk at samarbejde med borgeren på en ny 
måde, jeg valgte faktisk at afprøve det på en måde, som ikke stod en bueaukratisk instruks. Det 
var da en god oplevelse. Fordi så var det sådan set en feed back på min egen faglighed jeg fik, og 
min egen måde at tænke i mit fag jeg fik. Og ikke en feed back på, om jeg kunne forstå, hvad der 
stod på en seddel. Det kommer der nogle tilbagemeldinger fra personalet når de ser ej, så føler jeg 
faktisk at jeg retter ryggen og får en en god oplevelse. 

Interviewer: 
Det er dejligt, at den hensigt den ses nogen steder. Hvilke tanker har du om det i IBØ? Altså, jeg 
har jo blandt andet startet denne her opgave, fordi jeg ikke har oplevet det endnu. Sådan. Hvordan 
tænker du at det... 

Informant H: 
Vi skal til at snakke om det.... For jeg ved jo, jeg har jo ikke været rundt og fået historier nok tilbage 
fra personalet for at få en fornemmelse, har de grebet den? Har de set det? Hvordan er der blevet 
talt om den? Og så er jeg tilbage til en med det her med, om det er vigtigt, at folk kan sige, at det er 
en konsekvens af en tillidsdagsorden, at de gør noget anderledes. Og det er det faktisk ikke. I min 
verden er det ikke. Det er faktisk ikke.. Det…. jeg vil have en forventning om, at du skal kunne give 
mig nogle sammenhænge. Men dit personale har jeg ingen forventninger om. Men jeg vil gerne se, 
at de handler andereledes.  
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Interviewer: 
Har du fået øje på noget i den tid, du har været her? 

Informant H: 
Nej, det har været kort tid, fordi jeg er nødt til at have de her snakke, som jeg startede med rundt 
på denne her rejse rundt i MED. Jeg er nødt til at have et eller andet, for hvad var før ikke? Jeg har 
ikke noget at stå oppe imod, så det vil jeg simpelthen ikke... Kom om et år.  

Interviewer: 
Ja, har du en forventning til, at det på et tidspunkt kommer helt ned sådan, at medarbejderne 
forstår alle de hensigter, der er og også ser den der dobbelthed, der er i det i forhold til, at det er en 
reaktion på new public management som jo er en effektiviseringting, altså at man skal bespare. 
Kan man forstå det helt ned på bunden, tror du? At det højner arbejdsglæden, det giver bedre 
kvalitet, det frigør tid, det skaber mere innovation? Det vi sparer også nogle penge på det. 

Informant H: 
Det skal du jo tale om. Du er simpelthen nødt til at forklare dag 1, at det er hensigten. Og du skal 
være tydelig om det hele vejen igennem. For hvad er incitamentet? Du forklarer jo lidt det her 
omkring, at det jo ikke er alle de har lyst til at slippe kontrol, eller at blive kontrolleret. Der er jo folk, 
der har enormt meget brug for det, for det er jo angstprovokerende for nogen at blive bedt om at 
tænke selv. Det skal vi ikke tage fejl af.. Det forpligter. Det er da ikke så... Det er da.. 

Interviewer: 
Ja, vi har faktisk også mødt lidt.... Det har vi.  

Informant H: 
Så øv, ikke. Det gik så godt. Ja. Nej, du er simpelthen nødt til at introducere den dagsorden, fordi 
hvis du.. hvis man ikke har den bevidsthed om….  så er du jo heller ikke i stand til at argumentere 
for den knivskarpe styring der skal være på de parametre, som du skal styre på. Fordi 
ressourcerne er stramme. Og de bliver strammere. Men jeg er ikke nervøs, fordi de ikke rækker til, 
hvis alle forstår de her mekanismer. Det er jeg faktisk ikke nervøs for.  

Interviewer: 
Altså, du er ikke nervøs for at nogen ikke vil forstå det, eller at nogen vil ikke forstå det, men jeg er 
ikke nervøs for det? 

Informant H: 
Jeg er ikke nervøs for at ressourcerne ikke rækker til,  hvis vi forstår det. Så jeg er nervøs for om 
alle forstår det. Det er jeg. Eller nervøs, det er et forkert ord. Men eh, opmærksom på at det er en 
stor opgave. Kæmpe opgave. Og det her med at tro, at man kan dreje folks mindset på en relativ 
kort årrække, det er lidt overvurderet. Altså vores forventninger til forandringer i 
organisationshastigheden, der skal vi simplethen tænke os klogt.. ret klogt om. For resultaterne 
kommer ikke endnu. 

Interviewer:  
Noget af det vi også har beskæftiget os med her i forbindelse med interviewet og forbindelse med 
tankerne om det, det er alle de andre skibe der bliver sat i søen fra forskellige højder. Altså de der 
konkurrenrende styringsstrategier.  

Informant H: 
Prøv at nævn nogen?  

Interviewer:  
Sådan som vi skal arbejde med ældrepolitiken f.eks. eller indsatskataloget i forhold til fagligheden 
på plejehjemmene og i hjemmeplejen, kom sideløbende. Der er noget af det, der opfattes 
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modsatrettet af medarbejderne. Hvordan kunne du forestille dig at du havde en rolle i det? Kunne 
du beskrive hvordan du ville.....? Prøve at skille det ad? 

Informant H: 
Nej, jeg ville faktisk prøve at hægte det sammen. Mine fornemmeste opgave er at kunne 
argumentere for at tingene hænger sammen. TD det er et nyt styringsparadigme, og det er det. Det 
er hvordan vi skal lede og styre og administrere landet. Det er det, der ligger i det. Alle de andre 
ting, det er sådan noget, hvor du snakker, ældrepolitiken og sundhedspolitiken, det er sådan nogle 
rammer for vores.. for det vi skal styre inden i. Som vi jo taler ind i, hvad er det egentlig for en 
mission, vi har? Men det omkring TDen….,  den indikerer… det er et ledelsesgreb om, hvordan vi 
skal løse opgaverne. Tingene skal kunne hænge sammen, og hvis vi ikke kan argumentere ind i, 
hvordan ser vi at vi skal arbejde med ældrepolitiken ind under TD, så kan vi jo ikke…så vil man jo 
bare synes at vi bare ligger oven på og flapsi hapsi….ikke har styr på det, og hvad vi bruger vores 
tid på. Så vi skal kunne sætte det sammen, jeg prøvede faktisk også på sidste møde at lave et 
indspark ind til jer og sagde, tænk jer lige om, prøv at gå hjem og snak med medarbejderne om, 
hvordan man skal arbejde med at implementere politiken. Fordi politikken indikerer, hvad vi skal 
gøre, altså hvad er det for et resultat vi gerne vil have med borgerne. Det er det hensigten, vi vil 
gerne have, at borgeren opnår det her. TD fortæller lidt om, hvordan vi skal gøre det. Det er ikke to 
forskellige ting, det er en og samme ting. 

Interviewer:  
Nej, det er jeg helt med på: Men det er bare nogen af de oplevelser, vi har haft i interview 
situationer. Når vi kigger på interviewene har vi jo oplevet, det der med, nå så kommer der noget 
ind og så kommer der noget ind, og så kommer der mere ind, og det er svært at skille det ad. 

Informant H: 
Meget. 

Interviewer:  
Det er svært at skille det ad, at holde kog, og se hvad er det der er det overordnede, og hvad er 
det der er en opgave og så er den ude igen, og så en opgave og så ud igen. Det er en af de ting 
jeg i hvert fald får øje på, at det er svært for medarbejderne at helt se billedet. 

Informant H: 
Men jeg er jo også medarbejder i den sammenhæng, og jeg synes jo også at det er svært. Og jeg 
vil godt dele med jer, hvordan jeg løser det, når jeg møder svære ting. Så bliver jeg ved med at tale 
om det. Så i hver eneste anledning jeg havde de første år til at snakke TD indtil folk var 
fuldstændig trætte om det, så kørte den samme planche op og fortalte den samme historie. Indtil 
jeg opdagede, at jeg ændrede retorik en lille smule jo mere, jeg forstod sammenhængen selv. Og 
det er enormt meningsfuldt for mig nu at lægge alt ind under den måde at tænke styring på. Men 
jeg er nødt til at tale om det, og jeg er nødt til at kunne besvare de spørgsmål, der kommer. Og 
spørgsmålene bliver jo også mere og mere avancerede jo mere tillytterene også tænker. Og 
pludselig har vi jo flyttet os alle sammen. Og så kan vi jo næsten ikke huske, hvor vi startede. Hvad 
var det første spørgsmål? Og det er jo klart, at jeg kommer til at få nogle aha-oplevelser når jeg nu 
træder ind i et nyt sted fordi I vil stille mig nogle af de første spørgsmål, og så skal jeg jo passe på 
med at sige aaarh, kan I nu ikke engang forstå det?  

Interviewer:  
Fordi du er kommet længere? 

 
Informant H: 
Fordi jeg startede for halvanden år siden. Så det er jo min opgave. Og der skal Ii jo bare hjælpe 
mig til at se, at det der var bare ikke særlig kvikt svaret. Fordi vi skal gå vejen sammen. 
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Interviewer:  
Så det billede du har i dit hoved, det er det der med, at det er en rejse, og den starter et sted? 

Informant H: 
Afgjort. 

Interviewer:  
Og det kan godt være, at den starter et andet sted, end der hvor du slap et andet sted? 

Informant H: 
Afgjort, afgjort. Jeg synes faktisk også, når vi læser den store debat, at når jeg følger det i 
aviserne, der kan man jo så se, at …..det måske er en lidt grov udledning. Det kan godt være I skal 
slette det fra interviewet eller anonymisere det meget. Så kan man se at på landsplan, der kan 
man jo se at folk kommer jo på toget på forskellige tidspunkter fra den gang, hvor Margrethe 
Vestager i sin tid introducerede et nyt paradigme for offentlig ledelse af landet. Og så pludselig 
sker der nogle bølger af, hvornår der lige pludselig er nogle kommuner, der hopper frem og siger 
nu gør vi sådan et eller andet. Og man tænker, ja det var dejligt, nu er de også hoppet på, nu kom 
den der. Nu var anledningen den samme og så videre. Og sådan er det da, når vi skal bevæge os. 
Det synes jeg ikke, der er noget odiøst i. Det stiller bare krav til os ledere, om ikke at tro at vi er 
verdensmestre, når vi træder ind på en ny scene. Der er vi altså også medarbejdere, for det var jo 
ikke min ide. Det var jo ikke mig, der opfandt den. Jeg skulle da knagme have læst og forstået og 
lyttet og stillet mange spørgsmål, før jeg var i stand til at gå ud og gengive noget af det. Jeg har da 
også flyttet mig undervejs. Og det ja... Det er det man.. Det er det, vi skal kunne. Og så tilbage til 
det her med, har jeg så en forventning om, at dine medarbejdere vil kunne gengive de samme 
sammenhænge, som jeg kan? Nej. Jeg vil gerne se, at de gør noget andet. 

Interviewer:  
Der er forskellige roller på de forskellige niveauer i sådan en organisering. 

Informant H: 
Præcis. Man kan være fræk at spørge om, hvor langt ned i organisationenen vil jeg gerne have, at 
man skulle kunne sætte ord på? Det har jeg ikke et klogt svar på. jeg tror det er forskellligt i 
forskellige organisationer. Men helt grundlæggende så er det jo ikke på den måde, så er det jo ikke 
værdifuldt i sig selv at vi alle sammen kan gå og... 

Interviewer:  
Tænker du også at vi skal italesættes forskelligt i de forskellige lag i en organisering? Hvis vi nu 
snakker om det sprog, der bliver talt om, og det du siger med at du ikke kan sige det sige det 
samme. Det er jo en slags overstættelse af strategien i de forskellige niveauer? 

Informant H: 
Ja, oversættelsen er enorm vigtig.  

Interviewer:  
Er den forskellig? Er det.. Ja.. Skal der italesættes forskelligt?  

Informant H: 
Ja, du skal for eksempel ikke italesætte noget, når du skal ud til din medarbejder. Der skal du tale 
til dem. Så svaret er ja. 

Interviewer:  
Er det... ja.. Ja jeg ved ikke hvordan jeg skal.... 

Informant H: 
AHHAHAAH. 
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Interviewer:  
Jeg synes, du siger rigtig meget Signe, jeg synes det er super godt. Super godt. Hvis vi nu starter 
fra starten, hvad tænkte du så om den, tænkte du, at det her det er et stort arbejde, eller tænkte du 
uha, det forstår jeg slet ikke eller sådan? Hvad for nogen tanker og billeder fik du af det fra starten, 
der fra lanceringen? 

Informant H: 
Jeg synes, det var genialt. Det var det jeg har gået og ventet på.   

Interviewer:  
Ja. 

Informant H: 
Ja, altså det lyder jo meget sådan overlegent, og det kan da godt være, at jeg ikke havde det helt 
sådan den dag. 

Interviewer:  
Prøv at beskriv lidt mere, om det du havde ventet på. Hvad for nogen... 

Informant H: 
Det er bare fordi at.. jeg tror... Da jeg forlod hospitalsverdenen  der var vi igang med at akkreditere 
til den store guldmedalje. Og jeg kunne ikke hele vejen rundt gennemskue den helt store fidus. 
Altså der var jo... HEHEHEH. Der var jo elementer, hvor jeg tænkte jaaaa. Men jeg vil bare så sige, 
at de evnede i al fald ikke… de havde ikke de pædagogiske evner til at forklare mig, hvad der 
egentlig var hensigten med det, de ville. Og så det monster, der bare bare blev lagt nedover mig. 
Så for mig var der ikke noget merværdi at finde. Jeg har efterfølgende jo kunne gå tilbage og se, at 
hvis jeg var blevet stillet den opgave… Hvis der var blevet sagt, at nu skulle jeg gå ud og 
akkreditere Rigshospitalet, så ville jeg have trukket mig tilbage i et halvt år, og så ville jeg have 
skrevet den historie helt anderledes. Jeg ville have samarbejdet på en helt anderledes måde. Fordi  
så tror jeg virkelig,  at det ville flytte noget kvalitet. Nu snakker vi meget kvalitet her med TD, og det 
er jo som jeg siger mere styring på de store finanser og ressourcer, men hvis du ikke virkelig 
forstår og committer dig til en opgave, så kan du altså heller ikke.. så bliver det aldrig meningsfuldt 
for nogen. Og så bliver det opgaven for opgavens skyld. Og så flytter det ikke. Der er jo ikke 
nogen….. i min verden, så kan man jo ikke tillade sig at sige, at det er at kvalitetssikre sin 
organisation, det ikke er klogt. Men jeg vil godt vove den påstand, at man kan ødelægge rigtig 
rigtig meget kvalitetsarbejde ved at gøre det for stift og bureaukratisk, og det synes jeg i 
virkeligheden at de første akkrediteringsmodeller var for. Og jeg er ikke en del af den verden mere, 
så jeg taler 12-13 år tilbage. Jeg ved ikke, hvad der sker idag. 

Interviewer:  
Handler det om, det der med et system, der bliver lagt nedover nogen mennesker, som skal agere 
på en helt bestemt måde. Og at der ikke er den frihed som man italesætter eller som man har som 
hensigt i forhold til TD? 

Informant H: 
Jamen, det er det der med at altså, man kan jo godt.. Vi har jo indefor hvert fag, der har vi jo noget 
kvalitetssikring, der med forskellige rationaler, og hvornår er det du kvalitetssikrer, hvad er 
outcome? Hvis du ikke gør det, hvor meget spild i en produktion er der eller hvor mange fejl på et 
hospital eller hvor meget.. Altså.. men man må jo så sige, at det skal jo bare stå mål med 
hovedopgaven. Du skal jo ikke bare introducere det alle steder, hvor du siger jamen her der redder 
du eller der fejer du 0,01 promille af det samlede budget. Men rent principielt vil jeg gerne have, at 
vi går igennem det hele. Så kan man jo så sige, at det der, det blokerer alt sund fornuft i min 
verden når det bliver rent principielt. Og det var lige præcis der, at jeg så at TD gik ind og gjorde en 
forskel, for det satte faktisk lidt mig på overarbejde, fordi jeg var nødt til at tænke mig om. Hvornår 
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er det klogt at gå ind og kontrollere? Og det er derfor jeg snakker om noget knivskarp styring. Jeg 
skal jo være tydelig og sige, at jeg vil gerne have at du afrapporterer på de parametre. Fordi det er 
det, der er interessant for os at styre efter, for det giver faktisk en merværdi for den oplevelse eller 
den effekt, vi gerne vil introducere hos borgeren. Det sætter mig på overarbejde, og det er også 
derfor at jeg nogen gange kan blive lidt ubekvemt alene af den grund, att jeg skal tænke mig om. 
Det er træls. Det havde været meget behageligt, hvis nogen havde sagt, bare gør det. 

Interviewer:  
Men den sunde fornuft, den skal stadigvæk have.. 

Informant H: 
Jamen, du reinstallerer jo krav omkring et fagligt skøn, det var jo parkeret i jeg ved ikke hvor 
mange år. Og det kan da være at det en lille smule ukomfortabelt ligepludselig at blive bedt om, og 
det er jo egentlig også det at nogen af dine medarbejder vægrer sig lidt imod. De er jo blevet 
frataget rummet til at bruge deres faglige skøn, og nu beder vi dem om det igen. Hmmm, jeg har 
faktisk glemt hvordan det var. Hvad er et fagligt skøn? Kan jeg ikke få en ramme? Kan du ikke lige 
prøve inden for, jo det skal du, du skal faktisk give.. Det er det her rum. 

Interviewer:  
Det er det tilliden den skal kunne ? 

Informant H: 
Men det kan faktisk godt være lidt angstprovokerende. 

Interviewer:  
Hvad skal vi mere spørge om Peter? 

Observatør: 
Jamen, jeg har altid to spørgsmål her tilsidst. Det første som jeg vil spørge dig, om er at du har 
snakket meget om, hvor meget du har snakket om det, og du har snakket meget om tillid. Men du 
har også samtidig talt om, at der var ting, du ville være skarp på at styre på? Så det er egentlig 
måske bare et bekræftende spørgsmål - men du har både talt om at tillid ikke er fravær af kontrol 
på nogen punkter. 

Informant H: 
Helt enig. Du skal bare være meget eksplicit omkring dem. For ellers ville man jo sidde og tænke,  
hvorfor skal jeg så sidde og afrapportere på alle de her ting? Og der skal du sige, der hvor vi skal 
styre, det er der, hvor vi ikke kan lade det falde ud i et fagligt skønsrum. 

Observatør: 
Det som jeg synes vi har hørt, der hvor du har været leder for tidligere, de har forstået både at der 
var økonomi som incitament, og de har også forstået, at det ikke var fravær af kontrol på nogen 
punkter, hvor jeg tror på andre steder har man tænkt tillid eller kontrol. Og ikke sameksistens. 

Informant H: 
Præcis. Ja, det er simpelthen… der vil jeg gerne hen, hvor jeg hører det. HAHAH. 

 

Observatør: 
Og mit næste spørgsmål det er så også, det jeg vender tilbage til aller aller først, det var bare en 
undring jeg fik, hvis man pludselig introducerer tillid på hos nogen og siger, nu skalI ikke længere 
kontrolleres så meget, nu har vi tillid til jer. Kan det give en eller anden form for modreaktion, hvor 
de kan sige aha, så har du haft mistillid til mig tidligere? Hvor man egentlig ikke har tænkt det som 
mistillid, hvor man bare tænker, jamen det er sådan, vi gør her. Pludselig kommer der nogen og 
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siger, nu skal vi have tillid til dig, nu skal du have mere råderum. Kan det så opfattes som en 
retrospektiv mistillid? Og give et eller andet bagslag? 

Informant H: 
Jeg ved ikke, om det kan give et bagslag, men det er i hvert fald eksplicit blevet oplevet sådan. Det 
er oplevet, som om at det må være erstatning for en mistillid. 

Observatør: 
Så sådan en aha-oplevelse fra, at okay, du har ikke haft tillid til mig tidligere? Og hvad gør så, at 
du har det nu? 

Informant H: 
Yes, præcis. Og der må jeg jo.. Der vil jeg bare også komme dem i møde. Men det har jo også 
været ret. For vi har jo skulle afrapportere, og her kan man så sige hva.. Ja, tilbage til min 
hjemmepleje, for jeg synes faktisk at det er interessant, for man kan så sige det jo et 
overskudssamfund, der tillader at man kan tage de store faglige drøftelser omkring antal minutter 
til bad, og hvor mange gange om ugen det skal foregå ude de store medier. Altså man kan så sige, 
at man kunne også bare have tillid til at der var nogle fagfolk der bare vidste og så gjorde. Kan i 
følge det? Så det er da, det har da været et udtryk, skal man kalde det mistillid, man har bare ikke.. 
Jeg ved godt det er din opgave, men i mine unge dage der var der kna'me ingen der spurgte om.. 
Hvad hed hjemmehjælp på det tidspunkt, der hed det husmorafløser eller sådan et eller andet. Der 
var der kna'me ingen der spurgte, hvad man gik og lavede. De sagde bare hvor var det dejligt at 
der kom sådan en der havde styr på det. De vidste hvad der skulle til. Da man overvejede ikke at 
gå ind og have den drøftelse, der synes jeg faktisk det var meget klogt at man på et tidspunkt 
stillede spørgsmål, hvad gør I egentlig? Der blev altså både friseret frynser, skiftet gardiner, og 
kogt kartofler og plukket stikkelsbær i en stor pærevælling. Og det var måske ikke lige det man 
regnede med, fordi det var jo faktisk fordi man skulle sikre, at personen jo også var velsoigneret og 
velernæret osv osv osv. Var det så der, man så begynder at lave styring ind i noget faglighed, er 
det så udtryk for mistillid? Det er jo et spil om ord. Men det er vel et eller andet sted det, at vi 
faktisk godt vil lige kontrollere for man opdagede i nogen hjem, der blev det meget hygge. Andre 
hjem,  der var der altså.. der førte det samvær til noget fagligt begavet. Så der har jo været en vis 
form for mistillid til, at man kunne lægge det ud til den enkeltes faglige skøn om, hvad der skulle 
foregå. Det skal man jo så reintroduktion.. reintroducere ved TD. Altså, nu får du jo dit faglige 
råderum. Men det kan du jo også kun tillade dig at få, så fremt og i så fald at du har sikret dig, at 
det personale du giver det til også har nogle…. altså en nogle faglige kompetencer på et vist 
niveau. Og det har man jo brugt tiden til op til nu, at blive lidt mere skarp på nu er det jo sådan et 
herligt eksempel at bruge hjemmeplejen, for det er blevet allemandseje. Men i princippet kan du 
gøre det for alle faggrupper. Og sige jamen er du også sikker på….kan du skrive under på det 
personale du har gående også har de faglige kvalifikationer til at løse denne her opgave. Så når 
jeg siger at der er noget styring på du har dit faglige råderum, men der er også noget styring det er 
jo også fordi jeg samtidig er gået ind og blevet mere skarp og sige at der er ikke frit valg på alle 
hylder om hvilke faglige instrukser, du bruger. Der er ikke selvvalgt hvordan du vil operere denne 
her patient, for der er noget best practice, og det er det vi bruger her. Så der bliver også noget 
kontrol og noget styring på et punkt samtidig med at man så siger, at du får så tilgengæld også et 
fagligt råderum, kan du se det? Det er derfor jeg hele tiden har det her, at den her tillidsdagsorden 
har i virkeligheden gjort, at jeg er blevet mere eksplicit om, hvor jeg gerne vil styre henne. Men jeg 
vil bare ikke styre på det hele. Jeg vil ikke styre der hvor det ikke giver mening. Det giver dælmne 
ikke mening at sidde og holde styr på hvor mange minutter et bad skal tage, altså. 

Observatør: 
Kan du selv vælge, hvad du vil styre på, eller er der nogen, der fortæller dig, hvilke ting du skal 
sætte ind over for og kontrollere? 
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Informant H: 
Svaret er både ja og nej. Det, ja.. Jeg har mange steder, hvor jeg godt selv må vælge hvad jeg vil 
styre på. Og så er der nogen steder, hvor jeg er en del af KK, og der er svaret bestemt nej. Men 
det er jo så også KK, der introducerede TD, så jeg har tillid til, at de styrer det rigtige sted. 

Interviewer:  
Ja, jeg ved ikke.. Jeg kommer lige til at.. I den snak du lige havde med Peter, til at sidde og tænke 
på den den der tavse faglige viden, den der tavse viden, der er i sådan nogle omsorgspersoner 
som befolker det her område. Hvordan det altså, hvis det faglige skøn skal dokumenteres så 
hæftigt som det skal dokumenteres, er det så sådan at man, altså jeg ved ikke, hvordan jeg skal 
spørge om det.. Vi kan jo ikke dokumentere alt, alt det vi tænker, alt det vi…... 

Informant H: 
Det kan jeg ikke lige huske, hvornår sagde du  at vi skulle dokumentere det faglige skøn? 

Interviewer:  
Jamen det skal vi jo. Når vi for eksempel skal have besøg af embedslægen, så skal vi have styr på 
vores faglige dokumentation. Den skal jo være i orden og leve op til nogle helt bestemte krav. Og 
der er jo nogle ting vi skal skrive ind i det.. Men der er jo en helt masse tavs viden, hvor nogen 
personer går ind og har et bredere fagligt skøn end nogen andre, fordi de har nogle højere 
uddannelse eller nogle bredere faglige uddannelser. Hvordan kommer den tavse viden egentlig 
ud? Det gør den jo ikke så?  

Informant H: 
Jeg synes det er et rigtig godt eksempel på, hvor det er at vores organisation skal blive dygtigere 
også til at leve op til TD. Tilsynskonceptet er jo et genialt sted. Og vi sidder jo præcis og arbejder 
på at udvikle det også. Fordi det har ikke ubetinget kunne leve op til TDs intentioner, og vi prøver 
jo rent faktisk at revidere tilsynet, så du i højere grad fanger det her. Jeg er jo meget mere 
tilhænger af at hvis jeg skulle give noget klogt feed back til dig, så lad nogle folk sidde stille og 
roligt og følge med i hvad der foregår. Og så give dig feed back på, hvad der skete i rummet, og så 
ikke en masse, hvad skete der egentlig bum bum bum bum. Du skal give feed back på nogle 
situationer, hvordan er det folk interagerer med hinanden i rummet? Hvad kunne blive bedre, hvad 
kunne ikke blive bedre? Så er der sådan noget helt konkret som for eksempel vores medicinaudit 
og sådan noget. Det bliver vi nødt til stadig lige og forfølge lidt. Men tilsynskonceptet er under 
revidering fordi det skal det. Fordi det lever ikke op til det. Så det helt rigtigt, det helt rigtigt set. Det 
jo det, når man introducerer sådan en dagsorden, forandringen sker jo ikke sådan her (knips). Du 
begynder at arbejde med det, og så langsomt så.transformeres…hvor lang tid er der med sådan et 
paradigmeskift, det ved jeg ikke. Det ved I bedre end mig. Jeg vil så sige, at de første 10 år, der 
kan vi ikke regne med at vi mål med det her... 

Interviewer:  
Ja, det tænker jeg også.... 

Informant H: 
Ja, det en meget meget stor bevægelse, men vi må ikke tro at tingene bare sker fordi, at jeg nu 
kan sidde sådan lidt overskudsagtig og sige, at det har jeg styr på, og det er min dagsorden. Og 
det er jeg glad for. Jeg skal jo ikke bare læne mig tilbage, og det var så det, og vente på, der 
kommer noget nyt. Jeg skal jo stille op hver eneste morgen og være parat til at tale om det, og 
agere ud fra det. Ja, det er jo mange ting der skal flyttes. Rigtig, rigtig mange.. 

Interviewer:  
Så skrev du, Signe, til mig, at du synes det nok var klogt at det var dig, der var anden informant, da 
du skrev mailen til mig. Hvad tænkte du der? 
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Informant H: 
Det var sådan måske lige præcis det jeg siger nu, at det er det jeg synes, der er så pragtfuldt ved 
forandringer i organisationer. At der er nogen, der får en eller anden ide. Og de dumper jo ned 
ovenfra fra som regel og starter med at overbevise en eller anden top i en organisation. Og vi har 
anderledes mulighed for at disponere vores tid, vi kan godt vil trække os tilbage, være på nogen 
workshops og seminarer, og have en masse møder og sidde og kloge os. Og så synes vi, at det er 
en fantastisk ide. Og så lægger vi den ud, og så implemterer vi den i organisationenen og så 
sidder vi og venter på noget nyt der falder ned. Og så tænker man det kører nok meget godt her. 
Så hvis man overhovedet skal tale om, at der er nogen…. at man skulle kunne sige noget begavet 
om, hvordan lever TD, så er man jo nødt til at spørge en af dem, der i vores organisation har 
introduceret den. Og så se hvad der sker ude i den anden ende. Det var derfor jeg sagde, at det 
ikke var klogt at snakke med mig og en anden her for der er det variationer over det samme tema 
på et niveau. 

Interviewer:  
Jamen, det er så det vi også har gjort. Og det er også det, vi er blevet vejledt til. At vi kunne gøre 
det ene eller vi kunne gøre det andet. Og nu har vi så gjort det her med kaskaden, det der billede, 
der er tegnet af et vandfald, der ligesom starter med en strøm og så breder den sig ud over et ret 
stort område, det er et super flot billede faktisk. Det jo et rigtig godt billede på, det du siger nu. og 
det er så det vi har gjort. Og nu får vi så noget vejledning på fredag om, hvad gør vi så med det.  

Informant H: 
Jeg har lige siddet på gerontologisk…. Gerontologisk årsmøde konference og hørt dele af 
forskellige indlæg. Men noget af det, der var slående og sådan blev meget et tema, det handlede 
meget om vores kommunernes ringe evne til oversætte de nye strategier. Og jeg tænkte, at det har 
jeg sgu hørt før. Pilen peger lige på mig. Så tja, det har jeg faktisk hørt før. Det jo ja, jeg tænker i 
virkeligheden, at der er jo grupper af samfundet, eller ikke grupper af samfundet, det er noget pjat, 
organisationer, som jo har anderledes mulighed for at forme deres arbejdsliv og kun beskæftiger 
sig med det og måske ikke helt har 100% rent dyb respekt for at dem vi gerne vil gøre det for, har 
ikke de samme vilkår til at lave de her transformationer. Så jeg synes bare man er nødt til hele 
tiden at stille skarpt på det, fordi der sidder nogen også over os, og spørger hvornår sker der 
noget? Der er også politkere, der siger hvornår kan vi se noget anderledes?  

Interviewer:  
Sætte skarpt på slutproduktet. 

Informant H: 
Sætte skarpt på de rigtige vilkår til at lave de forandringer i organisationen. Jeg tror ikke, jeg har 
skrevet en eneste opgave i mit liv uden jeg har fokuseret på at give tid nok til forandringer. 

Interviewer:  
Ja. 

Informant H: 
Der skal tid til at…. tid til oversættelsesarbejde, det er sindssygt svært. men når du .. Hvis du ikke 
får oversat det, så giver du jo heller ikke andre en mulighed for at kunne indoptage nogen af de 
hensigter der ligger i de her forandringer. og så giv dog tid til at de også kan forsone sig med det. 

Dine medarbejdere bliver jo ikke på samme måde bedt om at øve sig. Jeg kan  jo øve mig, min 
bane at øve mig på, det er jo hver gang jeg går til møde, så kan jeg jo inden jeg gå ind  på scenen, 
hvordan er det jeg får koblet det her ind i TD. Den bane har jeg. Den bane har dine medarbejdere 
ikke. De skal bare nå et x antal opgaver inden klokken 11 eller bliver der ballade. Medmindre du 
kan finde ud af at give dem en bane, de kan øve sig på... 



Tillidsdagsordenen i Københavns Kommune – giver det mening? 

 

 158

Interviewer:  
Og det er den del af oversættelsen...  

Informant H: 
Grib ældrepolitiken, grib den. Det er de kan sige hvad er det jeg vil sammen med borgeren på en 
ny måde, så har man jo øvebanen. Men så skal man bare huske at spørge dem, hvad skete der så 
der? Så pyt med om det hedder TD eller om det hedder noget andet. Det er jo ligemeget. 

Interviewer:  
Skal vi sige tak? 

Observatør:  
Det synes jeg! Mange tak.  


