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1 Abstract 

For my masters’ thesis, I have chose to work with both the complexities of branding and profiling, 

which often pose challenges for the public sector.  Basically, one might question the necessity 

thereof, that the public sector only need concentrate on the production, the delivery of services and 

benefits to which they present. 

Branding was primarily associated with the private sector and companies within.  Branding can, 

however, and also to some extent be relevant to public organizations, especially in relation to their 

strategic communication. For instance, in order to create visibility for their visions and values and 

also to create synergy, transparency and understanding in relation to their stakeholders. 

Relative to leadership in a public context, there has been a significant focus on management, 

strategic communication and profiling in recent years, which as part of a branding process is highly 

relevant to public organizations. A very important factor is that there are considerably different 
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conditions for branding in the public sector compared to branding in the private sector.  In this 

master thesis, I will keep a special focus on the company stakeholders and the basic narrative story. 

Prior to the consolidation of municipalities of Bornholm in 2003, the so-called “good” old days, the 

unites of (Roads & Parks) Vej & Park Bornholm (VPB) were very anonymous bodies with focus on 

only having to re-act and deliver, and not having the same proactive focus and competition 

exposure as the VPB we experience today.  

In connection with the amalgamation in 2003 and the simultaneous introduction of the Ordering-

Performing model (BUM), the impact of image, identity and profile branding turned out to be key 

issues for VPB.  

VPB no longer could dominate with the performance of its existing core functions and thus, had to 

adapt in a now more competitive and aggressive market.  In addition, with the age gap, 

demographical and geographical spread this could give some recruitment challenges in the near 

future and has made that VPB both internally and externally, needs to be more visible to its 

stakeholders.  

In connection with the selection of my problem formulation, I have therefore chosen to focus on the 

core story and profiling, in comparison to the stakeholders of VPB.  

2 Indledning 

I denne masterafhandling har jeg valgt, at arbejde med branding-/profileringsproblematikken, som 

ofte kan være vanskeligt, at håndtere for offentlige virksomheder. I bund og grund, kan man vel 

også sætte spørgsmålstegn ved nødvendigheden heri, og at de offentlige virksomheder blot skal 

koncentrere sig om, at producere og levere de services og ydelser, de er sat i verden for at producere 

og levere. Branding bliver da normalt også forbundet med noget, der har med private virksomheder 

at gøre. Men branding kan også i en vis grad være relevant for offentlige organisationer, specielt i 

forhold til deres strategiske kommunikation, men også i forhold til det, at skabe synlighed omkring 

deres visioner og værdier, samt til at skabe mere gennemskuelighed og forståelighed i forhold til 

deres stakholders. 

Har valgt at tage udgangspunkt i egen virksomhed Vej & Park Bornholm (fremover benævnt VPB), 

med det formål at finde ud af, hvad der er unikt i forhold til VPB’s profilering og kernefortælling. 

Dette ved hjælp af, at have fokus på VPB’s særlige stakholders meninger, opfattelser og holdninger 

om VPB, altså gennem et udefra – ind og indefra – ud perspektiv. 
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Vil samtidig benytte lejligheden til, at takke alle de personer jeg, som har været involveret i forhold 

til interviews m.m. Hvilket har haft en stor betydning i forhold til denne masterspeciales tilblivelse.  

Afslutningsvis skal der lyde en særlig tak til min vejleder Anker Brink Lund, som har guidet mig 

gennem vigtige råd og vejledning, samt kunnet inspirere mig i forløbet. 

2.1 Afgrænsning og problemfelt 

Har valgt ikke at beskæftige mig med den praktiske kommunikation og holde mig på det strategiske 

felt, hvilket betyder at jeg ikke når ned på det taktiske niveau. Det betyder så også at selve Public 

Relations (PR) delen omkring en profilering eller konkret ”brandarkitektur” af VPB i praksis, 

således ikke bliver behandlet direkte i denne opgave, da fokus vil være mere på hvordan branding 

strategisk kan anvendes indenfor en offentlig virksomhed. I forhold til de strategiske udfordringer i 

VPB har jeg valgt at fokusere på VPB’s kernefortælling og branding/profilering i forhold til VPB’s 

stakholders. Argumentet for ovennævnte valg er, at jeg ønsker at gå i dybden på de udvalgte 

områder frem for bredden og derigennem styrke og udvide mit eget ledelsesrum.  

VPB har siden 2003 haft BUM (Bestiller-Udfører-Modtager) som styremodel og derigennem været 

udsat for et både politisk, men også konkurrencemæssig pres i et øget udliciteret 

konkurrencemarked med andre private virksomheder. Derfor er der i VPB blevet mere og mere 

opmærksomhed på, hvordan der skabes en profilering og positiv synlighed omkring VPB som 

organisation, men også på de services og ydelser der leveres, men dog uden af VPB har gjort 

specielt meget på dette område. 

Som det ser ud i dag er der da heller ikke for meget, men måske endda for lidt profilering/branding i 

og af det offentlige generelt. Men det er klart, at skal der arbejdes med profilering/branding i f.eks. 

VPB, så skal det gøres ordentligt og med klart fokus på, hvordan branding leverer den ”rigtige” 

værdi, og med fokus på selve kernefortællingen af virksomheden. Og her er VPB ikke kommet så 

langt som den gerne ville. Der findes altså både et kvantitativt og et kvalitativt efterslæb på 

profilerings/brandingfronten på VPB, hvorfor jeg bl.a. finder dette både vigtigt og interessant, at 

arbejde nærmere med i forbindelse med mit masterspeciale. 

 

2.2 Problemformulering 

I forhold til ledelse i den kommunale kontekst, er der de seneste år kommet meget mere fokus på 

ledelse, på strategisk kommunikation, og at profilering, som er en del af en brandingproces, også i 
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høj grad er blevet relevant for offentlige organisationer. En meget vigtig faktor i denne henseende 

er, at der er markant andre vilkår for arbejdet med branding i det offentlige end i det private. Derfor 

er det vigtigt, at vi bl.a. gennem vores daglige adfærd og handlinger, udvikler en ledelseskultur, som 

kan hjælpe os med at skabe et bedre brand, og gøre det til en naturlig del af vor strategiske 

kommunikation.  

Før kommunesammenlægningen i 2003, i de såkaldt ”gode”, gamle dage var VPB enhederne nogle 

meget anonyme instanser, og ikke med den samme fokus og konkurrenceudsættelse som VPB er i 

dag, men mere nogle offentlige driftsvirksomheder med fokus på ”blot” at skulle fungere og levere 

varen. På VPB i forbindelse med sammenlægningen i 2003, og den samtidige indførelse af 

Bestiller-Udfører Modellen (BUM), er forholdet til image, identitet og profil/branding derimod nu 

blevet vigtige begreber. VPB har ikke længere monopol på udførelsen af sine hidtidige 

kerneopgaver, og vilkårene på et nu mere konkurrencepræget marked og med en aldersdemografi, 

som også indenfor en forholdsvis kort tidshorisont, vil kunne give nogle rekrutteringsmæssige 

udfordringer, har gjort, at VPB både internt som eksternt, har behov for at være mere synlige 

overfor dens stakeholders. 

I forbindelse med valg af problemformulering, har jeg derfor valgt at fokusere på VPB’s 

kernefortælling og profilering i forhold til VPB’s stakholders. 

• Med masteropgaven ønsker jeg, at undersøge, om man kan bruge brandingbegrebet som 

ledelsesværktøj i den offentlige sektor. Det analyserer jeg ved hjælp af analyse af 

stakeholders, storytellers og kernefortællingen om VPB. Som metode anvender jeg 

semistrukturerede interviews og fokusgruppeinterviews.  

Altså kort sagt: 

Hvad er unikt for VPB’s nuværende profilering og kernefortælling, og hvordan kan 
branding bruges strategisk, og til at udvide mit ledelsesrum? 
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2.3 Undersøgelsen opbygning 

 

Afsnittet ”Teori og metode” giver en kort indføring i det forståelsesmæssige fundament, som min 

undersøgelse bygger på. I løbet af opgaven inddrager jeg teoriforståelser og anvendte metoder i de 

sammenhænge, hvor de tages i brug. 
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I afsnittet ”Analyse af stakeholders” vil jeg komme et skridt nærmere på VPB som virksomhed, 

dette gøres for at få klargjort, hvilke faktorer der er relevante, og som spiller ind i den større helhed 

for VPB. Jeg vil med SWOT-analysen, som er en struktureret analyseproces, identificere og 

analysere VPB for, at få en bedre forståelse for virksomhedens interne/eksterne stærke og svage 

sider, samt de eksisterende muligheder og trusler, VPB står overfor. Desuden vil jeg her kort 

redegøre for VPB’s mission, vision og værdier. Afslutningsvis vil jeg her gøre rede for VPB’s 

vigtigste stakeholders og hvad der gør dem til dette. Dette sker gennem et HRM perspektiv samt en 

stakeholder analyse med udgangspunkt i den nyere stakeholder tankegang. 

I afsnittet ”Analyse af storytellers”, ”Kernefortællingen” og ”Rollefordelingen” vil jeg primært 

anvende laboratoriemodellen1 til, at finde frem til VPB kernefortælling. Til formulering af 

kernefortællingen for VPB, vil jeg anvende aktantmodellen2. 

 
I afsnittet ”Branding som strategisk ledelsesværktøj” vil jeg se nærmere på employer branding 

samt corporate branding communications teorierne, for derigennem, at skabe en sammenhæng og 

gensidig forståelse til kernefortællingen.  

0 Employer branding3 – Her vil jeg bl.a. se på om VPB, er eller kan blive en attraktiv 

arbejdsplads, at være ansat på eller søge til. (Vision – Omdømme – Identitet) 

0 Corporate branding communication4 – Her vil jeg bl.a. se på VPB’s evne til at kommunikere 

internt som eksternt i forhold til VPB’s stakeholders, samt corporate branding begrebet mere 

generelt i forhold til VPB.  

Ovennævnte med det formål, at få afklaret krydsfeltet af både modstridende og sammenfaldende 

interesser blandt VPB’s stakeholders. Overordnet set handler dette afsnit om, at undersøge og forstå 

branding i en strategisk ledelsesmæssig sammenhæng. Samspillet med organisationens relationer til 

sine stakeholders, internt som eksternt, og se det i en sammenhæng med VPB’s kernefortælling.  

 

Afsnittet ”Konklusionen” vil indeholde en sammenfatning af de vigtigste dele af min 

argumentation i opgaven. Den skal rumme svar på de spørgsmål, jeg har stillet i min 

problemformulering. Desuden vil den relatere til hvad jeg gennem denne opgave, har lært i forhold 

til egen ledelsesmæssige udvikling og handlerum. 

                                                           
1 Klaus Fog; Christian Budtz; Philip Munch (2009) – Storytelling, branding i praksis (s. 70). 
2 Klaus Fog; Christian Budtz; Philip Munch (2009) – Storytelling, branding i praksis (s. 40). + http://da.kde.wikia.com/wiki/Aktantmodellen  
3 Henrik Merkelsen (2011) – Håndbog i strategisk public relations 
4 Henrik Merkelsen (2011) – Håndbog i strategisk public relations 
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2.4 Teorivalg og teoriafgrænsning 

Teorivalg 

Denne masteropgave kredser overordnet omkring to teoretiske begreber, ”Storytelling” og 
”Profilering/corporate branding” med særlig fokus på stakeholder.  
 
Til besvarelse af ovenstående problemformulering, har jeg derfor valgt, at begrænse mig til 
følgende teorier og begreber: 
 
0 Kommunikationsteoriens storytellings-begreb5 (laboratoriemodellen), da storytelling er en 

særdeles velegnet metode til, at finde helt ind til kernen af, hvad der i bund og grund er 

kernefortællingen i en virksomhed. Laboratoriemodellen skal hjælpe med til en udvikling af 

virksomhedens kernefortælling og udtrykke et særkende. Hvorfor er vi til? Hvilken sag kæmper 

vi for? Hvad ville verden være uden os? Kort sagt om at identificere og kommunikere 

virksomhedens eksistensberettigelse.  

0 Stakeholder teorien, som et strategisk ledelse perspektiv og med fokus på dem, der påvirker 

eller påvirkes af organisationen (Edward Freeman 1984)6. 

0 Gennem teorierne fra Strategisk HRM7, har jeg særlig fokus på udefra ind og indefra ud 

perspektivet med det formål, at afklare og definere, hvad det er der skaber værdi for VPB’s 

stakeholders både eksternt som internt, når jeg skal vurdere VPB’s forretningsmæssige 

kontekst. Ved hjælp af en sådan kortlægning bliver jeg bl.a. i stand til at finde ud af, hvad der er 

vigtigt at have fokus på i forhold til en profilering af VPB og hvilke affødte effekter, det har i 

forhold til VPB’s stakeholders. 

Ifølge Henrik Merkelsen8 er branding/profilering en afgørende forudsætning for at lave public 

relations. Derfor danner branding det teoretiske grundlag for derigennem, at skabe en sammenhæng 

og gensidig forståelse til kernefortællingen.  Her tages der udgangspunkt i teorierne omkring:  

0 Employer branding9 teorien, i forhold til de fremtidige udfordringer omkring rekruttering og 

fastholdelse af de nødvendige medarbejdere gennem den attraktive arbejdsplads. 

 
                                                           
5
 Klaus Fog; Christian Budtz; Philip Munch (2009) – Storytelling, branding i praksis. 

6 Henrik Merkelsen (2011) – Håndbog i strategisk public relations (Kap. 3) 
7
 Dave Ulrich, Justin Allen, Wayne Brockbank, Jon Younger og Mark Nyman (Oversat af Else Warberg) (2011) – HR Transformation, Human 

Resources udefra og ind. 

8
 Henrik Merkelsen (2011) – Håndbog i strategisk public relations (Kap. 1+2+3+6+7+11)  

9 Henrik Merkelsen (2011) – Håndbog i strategisk public relations (Kap. 7) 
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0 Corporate branding communication10 teorien, i forhold til hvordan VPB håndtere det som 

virksomheden siger og gør. 

Disse ovennævnte teorier, metoder og begreber mener jeg på en god og beskrivende måde kan 

klargøre og underbygge, hvad jeg ønsker undersøgt og besvaret i henhold til problemformuleringen. 

Teoriafgrænsning 

I forhold til Henrik Merkelsen11 udgør branding i dag en fælles platform for kommunikation og 

markedsføring, og spiller en stor rolle for at ledelsen kan positionere virksomheden ved at angive 

retning og identitet. Dette samler han under overskriften Strategisk Public Relations, men da PR i 

sin oprindelse er hentet fra reklamen og synlighed ikke er målet i sig selv med denne opgave, finder 

jeg det i forhold til Henrik Merkelsen mere anvendeligt med et særligt fokus på stakeholder 

perspektivet.  

 

Kunne også i opgaven have valgt at fundere i forhold til et New Public Management perspektiv og 

bl.a. set på de ledelsesmæssige forskelle mellem private/offentlige virksomheder. Det ville bl.a. 

have tilført opgaven et syn på, hvorfor NPM har prøvet at transformere den offentlige sektor i 

retning af den private sektor, på trods at de store forskelle der er i deres vilkår at agere både 

organisatorisk og ledelsesmæssigt under. NPM kunne f.eks. også have ført mig endnu bredere ud 

omkring HRM teorierne som f.eks. værdiernes betydning, hvordan motiveres medarbejdere til at 

yde deres ypperste og hvordan skabes plads til god ledelse, da ledelse er en nødvendig funktion i 

enhver organisation offentlige som private. Dette er dog blevet fravalgt grundet mit ønske om at gå 

i dybden i profileringen og det unikke af VPB, samt ønsket om fokus på udvidelsen af mit eget 

ledelsesrum.  

 

Ville også gerne have benyttet kommunikationsteorien i en endnu bredere forstand, bl.a. med det 

formål at skabe et overblik over opinionsdannere som f.eks. – Hvem er de førende i branchen 

(nærmeste konkurrenter) – Hvad bliver der skrevet om VPB, da disse dokumenter kan være 

integrerende elementer i et moderne samfund og organisationer. (En fortolkning af tekster/artikler 

om VPB), men igen har begrænsningens kunst her været afgørende for mine valg og fravalg af 

teorier. 

                                                           
10 Henrik Merkelsen (2011) – Håndbog i strategisk public relations (Kap. 2) 
11 Henrik Merkelsen (2011) – Håndbog i strategisk public relations. 
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2.5 Metode og databehandling 

Forskningstype: 

I mit masterspeciale anvendes primært den praktisk forstående/forstående forskningstype. Da jeg 

skal forsøge at afdække meninger, holdninger og motiver i forhold til, hvad der samlet set er unikt 

for VPB, og som indtræder i denne specifikke kontekst. Det er målet at udvikle nye 

forståelsesrammer og nye fortolkninger omkring VPB. 

Empiri:  

På bagrund af den teoretiske forankring, har jeg træffet en beslutning om, at have særlig fokus på 

VPB kerne stakeholders og gennemføre fokuserede, kvalitative interviews med disse for, at få et 

nærmere overblik over deres meninger, opfattelser og holdninger om VPB. 

Der er blevet samlet empiri på følgende måder: 

o Fokus gruppeinterviews af medarbejdere – (Hvordan ser vi os selv indefra) Her er 

der taget udgangspunkt i to selvstyrende sjak, indenfor den Grønne del. Interviews er 

blevet foretaget af ekstern person (Jens Zachariasen leder for 10 klasses centret på 

Bornholm, og som også er studerende på MPG). Dette er valgt for, at undgå at 

enkelte medarbejdere, skulle føle sig hæmmet eller begrænset under interviewene. 

Desuden er interviewene ikke blevet optaget på lyd, igen for ikke at hæmme eller 

begrænse de interviewede, et valg som Jens Zachariasen selvstændigt tog i 

forbindelse med den praktiske udførelse af begge interviews. Der er under begge 

interviews skrevet kortfattede referater (Bilag 7+8). 

o Medarbejdertilfredshedsundersøgelse på VPB - Rapport fra 2010 (Blandt andet i 

forhold til vinklen omkring medarbejdertrivsel) (Bilag 24) 

o Spørgeskemaundersøgelse af medarbejdere/stakeholders (bl.a. i forhold til, hvilken 

arketype vi som virksomhed opleves at være). Her vil jeg tage udgangspunkt i to 

samme sjak som førnævnte, desuden blev de fleste fokus/eliteinterviews af 

stakeholders startet med en udfyldelse af dette spørgeskema. 

o Fokus/eliteinterviews af stakeholders (samarbejdspartnere/kunder, konkurrent, 

ledelsen og politikere) – Her er der foretaget et interview med: 

� Øverste organisatoriske-og politiske ledelse af VPB/BRK: 

• Borgmester Winni Grosbøll (Socialdemokratiet). 

• Teknik og Miljø udvalgsformand Steen Colberg Jensen (Venstre).   

• Kommunaldirektør Kenth Halfdan Ferning.  
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� Konkurrent/kollega: 

• Ekstern privat aktør indenfor VPB’s primære arbejdsområder 

v/Christina Didriksen Områdechef NCC Bornholm og medlem af 

bestyrelsen i Dansk Byggeri på Bornholm. 

� Kunderelationer: 

• Kunde som ”kun” har benyttet VPB - Ældreplejen (pleje af grønne 

områder) v/Steen Pedersen Teknisk servicechef.  

• Kunde som både har benyttet andre aktører samt VPB – Teknik & 

Miljø Natur v/Morten Bach Jørgensen Landskabsforvalter (ansvarlig 

for driften af de grønne kommunale områder) 

Kvalitative interviews: 

Formålet med at vælge kvalitative interviews er, at de giver en god og helhedsorienteret tilgang til 

undersøgelsen, og gør mig i stand til at danne et overblik i forhold til de valgte stakeholders 

meninger, opfattelser og holdninger til VPB, og derigennem bl.a. et godt fundament i forhold til 

udefra ind og indefra ud perspektivet, men som også danner grundlag for det meste af den 

resterende analysedel. 

De kvalitative interviews er blevet gennemført ud fra en interviewguide, som individuelt er tilpasset 

de forskellige stakeholders. Alle kvalitative fokus/elite interviews, er der foretaget fuld 

transskribering af, desuden forligger der CD med lydfiler. Der er for et bedre samlet overblik blevet 

lavet en sammenfatning af fokus/elite interviews (bilag 15+16) for på denne måde nemmere at 

kunne skabe sig et overblik over nuancerne i de interviewedes udsagn. 

Begrundelsen for mit valg af stakeholders, er at de udgør nøgleroller i forhold til VPB på hver deres 

måde, og med hver deres forskellige indfaldsvinkel, og dermed kan være med til at kvalificere 

undersøgelsen. Mit valg af to grønne selvstyrende sjak, begrundes i forhold til valget af 

kunderelationer, som begge har benyttet VPB’s grønne sjak, derved kan der i undersøgelsen bl.a. 

skabes sammenlignelige paralleller i forhold til disse kvalitative gruppe- og elite interviews. 

Kvantitativt interview 

Har lavet en spørgeskemaundersøgelse for, at finde ud af hvilken arketype VPB’s 

stakeholders/stakeholders ser os som, samt hvilken arketype vi, som VPB, ser os selv. Her tages 
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udgangspunkt i et spørgeskema gennem firmaet Brand House12, som jeg af firmaet, har fået lov til 

at anvende i udarbejdelsen af mit masterspeciale. Har her lavet en opsummering af alle de svar jeg 

har fået retur og indtastet disse i spørgeskemaet. Der er udarbejdet en arketypeprofil ud fra svarene 

fra de eksterne stakeholders (alle undtaget privat aktør) samt en arketype ud fra svarene internt (sjak 

og jeg selv). Se desuden under punktet empiri.  

Desuden er der lavet en lille skriftlig ”profileringsopgave” med tre spørgsmål til mine både interne 

som eksterne stakeholders/stakeholders omkring, hvilke værdier de mener, karakteriserer VPB, 

anskuet oppefra, udefra og nedefra, i forhold til VPB’s profil, image og identitet. 

Havde først også i tankerne, at foretage en kvantitativ undersøgelse, spørgeskemaundersøgelse af 

tilfældigt udvalgte borgere på Bornholm, for derigennem at se, hvordan de oplever VPB udefra, 

hvad er deres kendskab etc. Her ville jeg have udarbejdet et survey/spørgeskema, hvor jeg 

telefonisk repræsentativt ville udvælge og udspørge ca. 50 personer til besvarelse heraf. Dette blev 

dog fravalgt bl.a. grundet tidsperspektivet i en sådan undersøgelse, men også fordi det i samråd med 

min vejleder blev vurderet, at en sådan undersøgelse kun ville give et sporadisk udbytte, da netop 

denne gruppe ikke vurderes til, at være blandt VPB’s vigtigste stakholders. Gennem min egen 

tilstedeværelse på Bornholm og som leder i  BRK/VPB og dermed eget indgået kendskab, er det 

dog værd at nævne at dagspressen og den generelle offentlig mening ikke fremstår udpræget 

positivt (stærke fordomme m.m.) i forhold til Bornholms Regionskommune som organisation, 

hvilket i øvrigt har været gældende i en længere årrække og således ikke et nyt fænomen. 

Metodeafgrænsning og selvkritik 

Der tages en narrativ/konstruktivistisk tilgang, gennem bl.a. storytellingsbegrebet/at spørge til det 

der bliver taget for givet. Desuden har jeg valgt interviewmetodikken og her er der i princippet to 

valgmuligheder blandt kvalitative analysemetoder, fokusgrupper eller dybdeinterviews. Kvale13 

beskriver, at man først skal finde ud af, hvad man arbejder med, og hvad man vil undersøge, før 

man beslutter sig for metode. Min problemstilling er bl.a. meget bygget omkring VPB’s interne og 

eksterne stakeholders og deres syn på VPB. Jeg har derfor valgt at lave dybdeinterviews af eksterne 

stakeholders og fokusgruppeinterviews af interne stakeholders gennem tredje person for på den 

måde at få egne sjak til at åbne sig nok. Fokusgruppeinterviews vil samtidig kunne afsløre, hvordan 

man kommunikerer indbyrdes internt omkring VPB generelt. Fokusgrupperne og at tredje person 

har været indover, har dog også givet nogle praktiske problemer, hvorfor der derfor hurtigt blev 

valgt at fokusere og tage udgangspunkt i to selvstyrende sjak, indenfor den grønne del.  Mit valg i at 
                                                           
12 http://www.brandhouse.com/content/find-din-arketype 
13 Steinar Kvale og Svend Brinkmann (2008) – Interview, Introduktion til et håndværk. 
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lave dybdeinterviews er set med udgangspunkt i problemstillingen, at det har givet mig muligheden 

for at vælge netop de vinkler, jeg føler at have brug for yderligere viden om. Jeg har således kunnet 

opstille en interviewguide, som under interviewene har, kunne ændres hen ad vejen, hvis dette var 

nødvendigt. Set i bakspejlet har valget af interviews helt klart været godt. Der var klart tale om 

specifikke målrettede spørgsmål og tanker, som næppe var blevet afsløret, hvis en større kvantitativ 

undersøgelse af samme stakeholders var blevet valgt, hvilket samtidig også er min argumentation 

for at have fravalgt netop dette. Interviews er semistrukturerede. Struktureringen sker ved at bruge 

en interviewguide som er defineret ud fra hvilke stakeholders der interviewes og der er blevet 

fokuseret på bestemte emner og spørgsmål. Interviewguides i deres endelige udformning findes i 

(bilag 3-8).  

I forhold til metodevalg kunne jeg også have brugt andre metodevalg, idet jeg f.eks. også kunne 

have sammenlignet VPB med andre tilsvarende offentlige entreprenørafdelinger i andre kommuner, 

men igen har mit fravalg af dette været begrundet i, at jeg har ønsket det snævre perspektiv frem for 

det bredere, og at kunne gå i dybden med opgaven frem for bredden, hvilket jeg med mine metode 

valg har fundet er bedst egnede til, også set i forholdet til ønsket om udvidelse af eget ledelsesrum.  

I forhold til den forstående forskningstype kan der være en risiko for, at have en manglende respekt 

for den udforskede mening. Netop fordi mit valg af case og problemformuleringen omhandler egen 

organisation, har netop denne risiko i forhold til min egen forforståelse været en reel risiko. Derfor 

valgte jeg bl.a., at lade ekstern person foretage gruppeinterviews af egne selvstyrende sjak. Desuden 

kan resultaterne af fortolkningerne af empiri m.m. ikke altid verificeres, men kan være genstand for 

argumentation og diskussion. Min forforståelse af casen og VPB, har selvfølgelig også spillet en 

rolle for, hvordan jeg fortolker. Jeg har løbende reflekteret over min forforståelse og opfattelse af 

VPB samt forløbet, for derigennem at være bevidst om mine holdninger. På denne måde har jeg 

forsøgt bedst muligt at gengive ”virkeligheden” og se mest muligt klart på selve det empiriske 

materiale. Det er dog interessent at konstatere, at min egen opfattelse af VPB’s stakeholders har 

bevæget sig gennem hele opgaveforløbet.  

I forhold til den indsamlede empiri, ville det ideelt set have givet endnu mere at have interviewet 

flere af VPB’s vigtigste stakeholders, som f.eks. hele det tekniske udvalg, flere typer af kunder, men 

også et par konkurrenter mere. Dette har desværre ikke været muligt tidsmæssigt, men mener 

alligevel også generelt set, at have fået de vigtigste grupper af stakeholders meninger, holdninger og 

synspunkter med.  
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I forhold til storrytellingsbegrebet jf. Fog/Budtz/Munch14, kan dette begrebs anvendelse i forhold til 

branding også komme til diskussion, da de i langt højere grad interesserer sig for, hvad storytelling 

kan bruges til, end hvad begrebet reelt indeholder. Alligevel mener de at kunne præsentere et 

tilstrækkeligt metodisk grundlag til at kunne analysere og skabe forståelse for fortællingens 

dynamikker. Gennem analysemodellen som eksempelvis aktantmodellen, antager de, at man kan 

beskrive virksomheder og deres kommunikation ud fra virksomhedernes allerede eksisterende 

fortællinger. Virksomheders manglende kommunikative succes kan derved forklares med, at de 

mangler konflikt, budskab eller at rollefordelingen er uklar. Målsætningen for mig i denne opgave 

har derfor været, at operationalisere storytellingen i praksis og dermed gøre den direkte anvendelig i 

VPB’s kommunikation. Det er således ikke historien som sådan, men derimod set up’et omkring 

historien, som har været mit ærinde. Nemlig, ud fra indhentet empiri fra VPB’s stakeholders, hvilke 

overvejelser, jeg som leder så skal gøre mig omkring niveau, retning med mere, samt hvordan 

historien i et længere perspektiv kan anvendes til at arbejde med vision, mission og strategi, samt til 

at skabe læring og konstruere ny, nødvendig, organisatorisk viden på, hvilket jeg også mener 

arbejdet med storrytellingsbegrebet i denne opgave har udfyldt. 

I forhold til hele branding delen, kan der altid diskuteres om marketing og corporate branding nu 

har bredt sig ud i områder, hvor det absolut ikke har noget at gøre, og derfor heller ikke burde være 

relevant i forhold til f.eks. denne opgave. Men her mener jeg faktisk, som Henrik Merkelsen15 i sin 

bog giver udtryk for ”Effektive public relations er en nødvendig forudsætning når der skal 

navigeres i et ofte komplekst og konfliktfyldt krydsfelt af både modstridende og sammenfaldende 

interesser blandt virksomhedens stakeholdere”, at det kan være et godt alternativ til nedskæringer 

og privatisering, fordi det skaber en ny kontakt mellem det offentlige og dens stakeholders, men 

samtidig også er med til at kunne sætte fokus på andet end bare de ydelser der leveres, og igen 

dermed være med til at udvikle værdifulde relationer mellem det offentlige og til dens stakeholders.  

 

Trods de ovennævnte metodiske forbehold og selvkritik, vil jeg alligevel argumentere for, at andre 

ville nå frem til stort set de samme analytiske svar i opgaven, netop fordi at det grundlæggende ville 

være med udgangspunkt i de vigtigste stakeholders meninger, opfattelser og holdninger om VPB. 

                                                           
14 Klaus Fog; Christian Budtz; Philip Munch (2009) – Storytelling, branding i praksis 
15 Henrik Merkelsen (2011) – Håndbog i strategisk public relations. 
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2.6  Case info om VPB. 

Organisationen BRK historisk. 

Bornholm blev i 2003 den første del af Danmark, der kom til at prøve kræfter med 

kommunesammenlægningen. De fem kommuner samt Bornholms Amtskommune, som øen indtil 

udgangen af 2002 havde været opdelt i, blev fra den 1. januar 2003 frivilligt lagt sammen til BRK 

og VPB blev en ny selvstændig virksomhed som resultatet af en sammenlægning af de tidligere 

entreprenørafdelinger i de fem kommuner og amt.  

BRK blev organiseret efter et princip om central styring og decentral ledelse, samt med BUM som 

overordnet styremodel. 
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Tankegangen var, at der skulle være en skarp adskillelse mellem en bestilleropgave, som blev 

varetaget af kommunalbestyrelsen, og udfører opgaverne, som blev varetaget af en række 

virksomheder. Forbindelsen mellem bestiller og udfører, skulle fastlægges ved hjælp af nogle 

formelle aftaler/kontrakter, der skulle indgås årligt.  

VPB havde ved oprettelsen 185 medarbejdere/årsværk, der var organiseret som selvstyrende sjak. 

VPB indgik en virksomhedsaftale med kommunalbestyrelsen og en Rammeaftale for samarbejde 

med de øvrige tekniske bestillingsvirksomheder. 

VPB var fra sammenlægningens start med i et udviklingsprojekt Ledelse i fællesskab (LiF), som 

KL og 3F stod bag. LiF var et treårigt udviklingsprojekt, som havde til formål at give alle ledere og 

medarbejdere det nødvendige faglige og personlige fundament til at kunne deltage i de selvstyrende 

sjak. Både medarbejdere og ledere skulle igennem et uddannelsesforløb for at lære at ”lede i 

fællesskab”. Uddannelsesforløbet, som var på 4 kurser (Kommunikation - Medarbejdernes 

personlige ressourcer - Produktionsgrupper og virksomhedsøkonomi – Teambuilding) over en 3 
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årlig periode, var obligatorisk for alle i virksomheden hele vejen gennem organisationen og på 

tværs af den fremtidige placering i virksomheden. Projektet skulle således både bruges til at give 

organisationen de fornødne kompetencer, ryste den sammen og til at udvikle konkurrenceevnen.  

Fra sammenlægningen i 2003 og til nu har der på VPB organisatorisk været nødvendighed med få 

enkelte til rettelser, bl.a. i forhold til virksomhedens geografiske beliggenhed på øen (bilag 25) samt 

i forhold til sjakopbygningen som er gået fra 20 sjak til nu af bestå af 16 selvstyrende sjak med egne 

kompetencer fordelt på 165 personer og omregnet ca. 140 årsværk. 

Vej & Park Bornholm 

VPB varetager kommunaltekniske entreprenøropgaver inden for vej-, park-, skov-, og 

ledningsarbejder. Desuden udføres der på særlig bestilling opgaver som for eksempel reparationer 

og vedligeholdelse for Bornholms Regionskommunes øvrige virksomheder.  

VPB arbejder efter et 0-budget, hvilket vil sige, at virksomheden selv er ansvarlig for, at der en 

balance mellem udgifter og de indtægter, der kommer ind via kontrakter og løbende bestillinger 

med virksomhedens bestillere. Dette betyder i praksis at VPB agerer uden budget, og i et øget 

udliciteret konkurrencemarked med andre private virksomheder. 

Dette bevirker blandt andet, at virksomhedens medarbejdere ikke er garanteret arbejde året rundt, 

som da man var en traditionel afdeling af kommunen før sammenlægningen. Bemandingen må 

afspejle antallet af opgaver, hvilket betyder en væsentlig nedskæring i arbejdstimer i vinterperioden 

hos især gartner- og vejsjak. Den årlige hjemsendelse i perioden fra november til april sker ikke 

efter anciennitet, men bestemmes af ledelsen på baggrund af medarbejdernes stabilitet, motivation 

og engagement i hverdagen, samt af de kompetencer der kræves for at kunne udføre den portefølje 

af opgaver der er i virksomheden. Der har i ledelsen hele tiden været lagt meget vægt på, at 

hjemsendelseslisten ikke er eller bliver en statisk størrelse, men at medarbejderne selv har 

indflydelse på deres arbejdssituation bl.a. gennem deres daglige adfærd. 

Virksomheden er indrettet efter en flad ledelsesstruktur med to hierarkiske lag – Entreprenørchef,  

Koordinatorer (formænd) – som i forskellig grad agere i forhold til resten af organisationen 

sjakkene (Bilag 26). 

Det er virksomhedens mål at opbygge en organisationsform, hvor selvstyrende sjak er i stand til at 

varetage den daglige opgavevaretagelse og være med til at ”drive” processen (konstante 

forbedringer), således at viden, kreativitet og opfindsomhed udnyttes bedst. Mellemlederne 



 

 

 

 

 

MPG - Masterprojekt  

Profilering af Vej & Park Bornholm i praksis 

2012 

17 

(koordinatorerne) skal på sigt frigøres fra den daglige drift. Deres ressourcer skal i stedet anvendes 

til udvikling af VPB’s kvalitets- og serviceniveauer, driftsudvikling samt agere som konsulenter i 

forhold til de selvstyrende sjak. 

3 Analyse af stakeholders 

3.1 Begrebsafklaring 

Udefra ind perspektiv som leder handler om at have fokus på omverdenen, at kunne skabe 

resultaterne udefra ind, men kunne styre indefra ud. 

Når vi taler om udefra ind og indefra ud perspektivet handler det bl.a. om hvilke værdier som 

interne og eksterne stakeholders16 bedømmer virksomheden på og den værdi, virksomheden skaber 

for dens centrale stakeholders. Her handler det som virksomhed i høj grad om, at have fokus på det 

ens stakeholders mener at virksomheden er god til, da det ofte er det som virksomheden også bliver 

kendt for. Ved at have fokus på ens stakeholders bliver det også lettere at forstå, hvad ens 

stakeholders konkrete forventninger er til virksomheden, og derigennem kunne spille en central 

rolle ved fastlæggelsen af virksomhedens forretnings- og brandingstrategi17. Det handler derfor som 

virksomhed om at der tages de nødvendige hensyn til stakeholders forventninger og behov både 

eksternt som internt, og at de kommer til at udgøre en integreret del af det virksomheden foretager 

sig. 

3.2 SWOT analyse med et stakeholder perspektiv 

Vil bruge SWOT analysen til at få en bedre forståelse for VPB’s interne og eksterne forhold, for der 

igennem at kunne analysere VPB’s interne og eksterne forhold. SWOT er en forkortelse af 

Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats – oversat til dansk: Styrker, svagheder, muligheder 

og trusler. 

Idéen med SWOT-analysen er at få en aktuel og opdateret gennemgang af VPB’s særlige styrker og 

svagheder samt muligheder og trusler. Jeg vil gerne lægge hovedvægten på de styrker og 

muligheder, der er i VPB set ud fra stakeholders vinkel i forhold til VPB. Med den samlede SWOT-

analyse får vi en række opdaterede holdninger og meninger om VPB, der vil kunne anvendes i det 

videre arbejde i forhold til opgavens problemstilling. Det er selvklart, at en sådan oplistning af 

VPB’s styrker og svagheder, muligheder og trusler, nødvendigvis kommer til at fremstå som både 

                                                           
16 Henrik Merkelsen (2011) – Håndbog i strategisk public relations. 
 
17 Dave Ulrich, Justin Allen, Wayne Brockbank, Jon Younger og Mark Nyman (Oversat af Else Warberg) (2011) – HR Transformation, Human 
Resources udefra og ind. 
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generel og en anelse abstrakt. Da SWOT-analysen tager sit udgangspunkt i VPB’s stakeholders, 

giver det dog et godt nutidsbillede af hvor VPB står i forhold til sine stakeholders og øvrige 

omverden. 

Styrker og svagheder giver et billede af den interne situation - ofte statiske forhold. Muligheder og 

trusler er derimod udadvendte og giver et billede af omgivelsernes krav - og er ofte foranderlige 

eller dynamiske. SWOT-analysen kobler den interne situation og de eksterne forhold – og der i 

gennem kan bruge styrker til at imødegå trusler. Skematisk kan det stilles sådan op: 

 

Den gennemførte analyse fører frem til følgende SWOT-matrix: 

SWOT-matrixen er et redskab til udvikling af strategier gennem inddragelse af de faktorer, som er 

blevet identificeret i SWOT-analysens indledende trin. Dette foregår ved at kombinere de 

identificerede faktorer, og udvikle strategier, der maksimerer indflydelsen fra virksomhedens 

styrker og muligheder, og minimerer indflydelsen fra virksomhedens svagheder og trusler. 
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Som det ses i analysen og matrixen, er det tydeligt at VPB har flest styrker og muligheder, hvilket 

er et vigtigt, men også et meget positivt udgangspunkt i forhold til en profilering/branding af 

virksomheden.  

VPB har en masse muligheder at arbejde med for, at gøre virksomheden endnu bedre og mere 

synlig. Men den har også ting, som der kan arbejdes på ud fra de svagheder og trusler der er fundet i 

virksomheden. 

SWOT- analysen tegner et godt billede af VPB og hvordan dens stakeholders ser VPB udefra og ind 

og indefra og ud, og som gennem SWOT-matrixen nu, kan danne grundlaget for prioritering af de 

strategier VPB finder vigtigst i fremtiden. VPB kan f.eks. bygge deres strategi op omkring VPB’s 

indre styrker og forsøge, at få så mange af deres styrker kommunikeret ud til sine vigtigste 

stakeholders, og dermed bruge styrkerne til at minimere truslerne og give VPB en endnu stærkere 

position i forhold til sine stakeholders. 
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3.3 Udefra ind og indefra ud perspektivet 

Som tidligere nævnt handler det i forhold til udefra ind og indefra ud perspektivet i, at have fokus 

på omverdenen og kunne definere og levere værdi til virksomhedens stakeholders i og udenfor 

virksomheden. Ved hjælp af en sådan kortlægning af stakeholders bliver VPB i stand til at opbygge 

sit image og brand, så den er mere målrettet mod stakeholders og den kontekst virksomheden 

opererer i. Det er vigtigt at der tages hensyn til stakeholders forventninger og behov, og at de 

kommer til at udgøre en integreret del af, hvad VPB vil profilere sig på.  

Som virksomhed må VPB derfor først identificere de særlige forventninger hos hver af sine 

stakeholder grupper og vurdere, hvordan disse vil kunne påvirke virksomheden, men også i forhold 

til hvad stakeholders finder at VPB er gode til. På VPB er det specielt vores faglige 

kompetenceviden om pasningsområder og plejeniveauer m.m. som er virksomhedens styrke, og 

som ikke lige kan kopieres af vores konkurrenter. Også hele vores organisering med selvstyrende 

sjak, er noget som på VPB er blevet en del af virksomhedens naturlige kultur, og noget som VPB’s 

stakeholders har fået positiv opmærksomhed på.  

De generelle forretningsmæssige forhold bliver mere fokuserede, når de bliver omsat i konkrete 

forventninger hos nøgle stakeholders. Her tages der udgangspunkt i de afholdte interviews, samt 

egen ledelsesmæssige erfaring af VPB, og med inspiration hentet fra ”Udefra ind – indefra ud 

Værdi-Blomsten”: 

 

Medarbejdere: 

Internt skal der bl.a. kigges efter demografiske mønstre for at finde ud af om forskellene mellem 

medarbejderne og sjakkene bliver fremmet og udnyttet til fulde og til gavn for VPB. Eksternt bør 
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VPB fokusere på de demografiske trends der kommer til at påvirke den måde, VPB i fremtiden skal 

rekrutterer de ”rigtige” medarbejdere på. Bl.a. har VPB en fremtidig udfordring i forhold til den 

aldersdemografi virksomheden har (bilag 27).  

Kunder: 

Kunderne har bl.a. gennem BUM og den øgede udlicitering, fået flere udbydere at vælge imellem, 

og der igennem blevet mere selektive, med hensyn til hvilke virksomheder de ønsker at få leveret 

ydelser fra. Derfor er det vigtigt for VPB, at have fokus på hvorfor de vælger netop dem, og 

hvordan VPB skal bære sig ad med at etablere eller retablere de ”gode” relationer til nuværende, 

nye samt tidligere kunder. F.eks. kan det være en fordel at inddrage kunderne ved bl.a. faste 

kundemøder, sjakmøder m.m., da de menneskelige ressourcer er et unikt udgangspunkt for 

opbygning af gode og holdbare relationer til kunderne. Kunder der ved, at VPB vil gøre alt for at 

organisere arbejdet for at honorere kundernes behov, vil være mere tilbøjelige til at indlede en varig 

relation.  

Konkurrenter: 

Konkurrencen i forhold til VPB, kommer fra såvel store som små traditionelle aktører. For at kende 

nuværende og eventuelle fremtidige konkurrenter er det afgørende at have indsigt i, hvordan 

branchen og de politiske tendenser udvikler sig både nationalt og lokalt. Det drejer sig for VPB om 

at have fokus på hvad der differentierer organisationen fra de andre og måle sig i forhold til deres 

kapabilitet er så som kundeservice, innovation, effektivitet og kompetencer m.m. Her er det vigtigt 

at VPB ikke sakker bag ud i forhold til bl.a. den fagteknologiske og faglige vidensmæssige 

udvikling. VPB’s lokalkendskab og størrelse er også vigtige i denne sammenhæng. 

Øverste organisatoriske og politiske ledelse: 

Den øverste organisatoriske og politiske ledelse af VPB, kan definere de organisatoriske ledetråde 

samt den gældende politiske linje for virksomheden, og kan både være til fordel og ulempe for 

virksomheden. Da den politiske trend er, at der skiftes fra mere til mindre og atter til mere kontrol 

og styring, skal VPB være opmærksom på hvordan disse beslutninger påvirker virksomheden og 

f.eks. dens evne til at tiltrække de rigtige medarbejdere samt konkurrenceevnen. Det er vigtigt for 

VPB, at fastholde et godt image overfor netop disse stakeholders, da disses beslutninger i høj grad 

kan få store konsekvenser for VPB. 
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Lokalsamfundet: 

Her handler der især om at have fokus på VPB’s omdømme, da bl.a. en organisations sociale 

anseelse bliver en del af virksomhedens succes. Virksomheder bedømmes i stigende grad på deres 

”tredobbelte bundlinje” (økonomi, miljø og socialt ansvar).  Her gælder det specielt om at skabe et 

godt omdømme, og her VPB har også lokalt opnået respekt og anerkendelse for bl.a. deres 

forskellige priser m.m., men også at synligheden på dette felt de seneste år har været sporadiske. En 

sådan kortlægning kan vise de affødte effekter18 af VPB’s ageren set i forhold til VPB’s 

stakeholders: 

Stakeholders: Eksempler på oplevet effekt: 

Medarbejdere • Fastholdelse af dygtige medarbejdere. 
• Større engagement. 

• Korpsånd og stolthed over, at være en del af VPB. 
• Højere produktivitet, som igen har betydet øget konkurrenceevne. 

(Bl.a. her inddraget mit eget indgående kendskab gennem mit lederskab af virksomheden) 

Kunder  • Et tættere samarbejde, som på nogle områder næsten fungerer som et partnerskab nu. 

• Tætte relationer mellem sjakkene, koordinator og nogle af bestillerne. 
• Tillid til VPB og det vi gør. 

• Meget større ”lyst” til at bruge VPB nu end der var i starten af BUM i 2003. 

• Opnået en høj grad af troværdighed. 

Konkurrenter: • Fået en større faglig respekt for VPB, men ser stadig helst VPB som ikke eksisterende. 

• Finder VPB er fuldt ud er på højde med andre tilsvarende udbydere på markedet. (men dog 
utilfredse med at VPV afgiver kontrolbud på ”deres” opgaver). 

• Finder at VPB er troværdige. 

Øverste organisatoriske- 
og politiske ledelse 

• Stoler på, at VPB gør det rigtige. 
• Oplever, at VPB agere professionelt. 

• Oplever, at VPB er personalemæssigt innovative. 
• Anerkender, at VPB tager et stort socialt ansvar. 

Lokalsamfundet • VPB har modtaget megen anerkendelse gennem flere priser til VPB og noget som har 
givet goodwill i lokalsamfundet. Skabt et godt image. 

• Har opbygget et godt ry og renommé om, at VPB er en god arbejdsplads at være ansat på, 
som igen har betydet at det er lettere at tiltrække ny god arbejdskraft.  

Disse er gode eksempler på, hvad der bl.a. har vist sig som nogle af de affødte effekter på VPB, og 

den indsats der har været på, at have fokus og agere ”udefra ind og indefra ud” i praksis fra 2003 og 

frem til i dag. Det viser også, at det handler om at være mere opmærksom på, om man som 

virksomhed levere det man siger man levere – at få skabt en fælles tillid på tværs af hele VPB både 

                                                           
18 Ulrich, D. Allen, J., Brockbank, W., Younger, J. Nyman, M (2009): ”HR Transformation: Human ressources udefra og ind.” s.68 tabel 3.1. (Egen 
fri inspiration og fortolkning) 
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eksternt som internt. I forhold til stakeholders, skal de organisatoriske kompetencer og kapaciteter 

være til stede. Virksomhedens evne til at fornemme, gribe og transformere dette er alt afgørende for 

dens image og profilering19. Når VPB ved, hvem der er dens stakeholders, og har fået et bud på, 

hvordan virksomheden bedst plejer forholdet, kan VPB dermed sikre at virksomhedens 

profilering/branding kædes sammen med det, der betyder noget i forhold til stakeholders og ved 

udformningen af VPB’s egen kernefortælling. Ovennævnte argumenterer i hvert fald for, at 

kernefortællingen bliver stærkere, end hvis den udelukkende er internt begrundet. På VPB er det 

specielt vores faglige kompetenceviden om pasningsområder og plejeniveauer m.m. som er 

virksomhedens styrke, og som ikke lige kan kopieres af vores konkurrenter. En anden ting som er 

unikt i forhold til VPB’s konkurrenter, er som tidligere nævnt VPB’s organisering, med meget 

ansvar lagt helt ud på medarbejder niveau (selvstyrende sjak). 

3.4 Mission, vision, og værdier 

Det er vigtigt for enhver virksomhed stor som lille, at stille sig selv spørgsmålet ”hvad ønsker vi 

som virksomhed at stå for?” Dette er vigtigt ikke kun for virksomheden selv, men også for dens 

omverden og stakeholders. Ved at nedskrive sin mission, vision og sine værdier (strategi) får VPB 

nedskrevet, hvor VPB er på vej hen, hvad VPB vil sigte efter, og hvad VPB vil stå for. VPB’s 

overordnede mission – vision og værdier er nedskrevet i VPB’s eget ”ledelseshus” som vist i 

følgende skitse: 

 

                                                           
19

 Augier & Teece (2009): (Slides lektion 4 – 16. november 2011 fra MPG-faget ”Strategisk HRM i det moderne arbejdsliv”) 
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Desuden henvises til VPB’s visioner og værdier i (bilag 1+2). 

3.5 Vej & Park Bornholms stakeholders 

Interessenter eller stakeholders er de personer, virksomheder eller organisationer, der har 

samarbejde med og/eller på anden måde har indflydelse på VPB. VPB’s stakeholders bidrager på 

hver deres måde til virksomhedens overlevelse, men stiller til gengæld også krav til virksomheden. 

Stakeholders og interessenter er ikke nødvendigvis de samme da stakeholders vælges strategisk af 

virksomheden, mens interessenter kan være alle som på en eller anden måde kan være med til at 

påvirke eller have indflydelse på virksomheden.  

Vil her gøre rede for VPB’s vigtigste stakeholders og hvad der gør dem til dette: 

Medarbejderne og kunderne er de største stakeholders for VPB, da virksomheden ikke ville kunne 

fungere uden kunderne, og medarbejderne dækker servicebehovet for kunderne. VPB’s 

samarbejdspartnere eller også kaldet bestillere/kunder er vigtige da disse har interesse i både 

virksomheden og konkurrenterne. Desuden nok så vigtigt dem som bestiller de ydelser VPB sælger.  

Dernæst kommer ledelsen, som i VPB’s tilfælde både er organisatorisk og politisk, og som har en 

indflydelse på VPB’s økonomi, styringsmæssige forhold, samt samarbejder på tværs med de øvrige 

stakeholders.  

Konkurrenterne er også vigtige stakeholders for VPB, da de er med til at skabe et øget fokus på at 

skabe et VPB som er konkurrencedygtig, samt tvinger VPB til at udvikle sig i forhold til markedet 

generelt. Desuden kan konkurrenterne også være med til at ligge et særligt pres politisk, hvilket 

bl.a. opleves sker gennem deres fælles forening Dansk Byggeri, og dermed skabe uro 

styringsmæssigt og organisatorisk omkring VPB.   

Borgerne som i BUM-modellen kaldes modtagerne udgør kun en lille stakeholder, da de 

serviceydelser som VPB leverer og som opleves ude i samfundet af borgerne generelt er 

forudbestemt politisk eller fra kundernes side af. Dog kan deres generelle opfattelse af VPB 

påvirkes af den adfærd de oplever og VPB’s medarbejdere ofte være dem borgerne går til, da de er 

de synligste og dem borgerne møder først fra kommunen. Hvis denne oplevelse opfattes dårligt kan 

det give negativ omtale gennem f.eks. læserbreve m.m., men selvfølgelig også omvendt være 

positiv, hvis den opleves godt. 
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For VPB’s ledelse er der derfor en udfordring i, at sikre at alle relevante stakeholders krav til 

virksomheden bliver tilgodeset i et acceptabelt omfang. Nøglen for VPB ligger i, at kunne forstå og 

afveje de væsentligste stakeholders krav og bidrag på en sådan måde at en positiv spiral sættes i 

gang, så stakeholders oplevelse af VPB også er i tråd med, hvordan virksomheden ønsker sig 

oplevet. 

3.6 Stakeholderanalyse 

Stakeholder teorien blev oprindeligt lanceret som et strategisk ledelse perspektiv og fokuserer på 

dem, der påvirker eller påvirkes af organisationen (Freeman 1984). En grundlæggende forudsætning 

for stakeholder teorien er, at organisationen arbejder i en kontekst af afhængigheder. Det følger 

logisk, at det skal tage højde for disse afhængigheder for at overleve og være effektiv. Ud fra dette 

perspektiv, lancerede den et instrument, der hjalp til at udvide perspektivet om, hvem der er af 

betydning for overlevelsen af virksomheder. Fokus blev flyttet fra aktionærer (ejere) til den mere 

udvidede begrebet stakeholders. 

 

Ovenstående model af Freeman er en illustration af den nyere stakeholder tankegang, her tilpasset 

de stakeholders som er de vigtigste for VPB. Modellen kan udvides efter behov afhængig af, hvor 

mange stakeholders virksomheden har. 

VPB kan bruge en stakeholder analyse til at identificere de vigtigste aktører og vurdere deres viden, 

interesser, holdninger, alliancer, og betydning relateret til virksomhedens interne mål og strategier 

m.m. Dette gør det muligt for VPB at interagere mere effektivt med de vigtigste stakeholders og øge 

indsatser eller foretage strategiske valg mere målrettede. Når denne analyse er foretaget, kan VPB 
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opdage og handle for at forhindre mulige misforståelser om og / eller modstand mod det VPB gør. 

Når en stakeholder analyse og andre centrale værktøjer anvendes til at styre aktivt efter, er målene 

m.m. også ofte mere tilbøjelige til at lykkes. Det er nu engang stakeholder forholdene der er 

virksomhedens livsnerver. Så jo mere VPB ved om udviklingen hos sine stakeholders, desto mere 

kender VPB de ydre vilkår som de fremover skal matche – eller søge at påvirke ud fra egne 

interesser. For at få et bedre overblik over VPB’s stakeholders betydning og relationer til VPB, 

udarbejdes der et samlet stakeholder billede (stakeholderkort)20 (bilag 36). Stakeholder kortet er et 

øjebliksbillede af VPB’s stakeholder relationer, som kan give VPB et overblik over relationernes 

vigtighed og styrke. Kortet gør VPB i stand til efterfølgende at udvælge sine værdiskabende og -

skadende grupper og samtidig gøre VPB i stand til at arbejde langt mere systematisk med 

værdiskabelse. VPB har mange stakeholders. Har her af begrænsningshensyn valgt ikke at arbejde 

med dem alle sammen, men udelukkende med dem, der har den potentielt største indvirkning på 

virksomheden. Som det fremgår af stakeholder kortet jo større cirkel jo større relation. Afstanden 

fra centrum (VPB) viser, hvor vigtig en stakeholder den er. Vores stakeholder kort viser at kunderne 

og medarbejderne er de største stakeholders, da virksomheden som tidligere nævnt ikke vil kunne 

fungere uden kunderne, og medarbejderne dækker relationerne og servicebehovene for kunderne. 

Dernæst kommer den øverste ledelse i BRK, som har en stor indflydelse på VPB’s økonomisk og 

politisk indflydelse på, hvordan VPB skal agere og hvilken retning der ønskes for VPB. 

Konkurrenterne er også vigtige stakeholders for VPB, da de er med til at sætte dagsordenen på 

markedet, trends samt at skabe et konkurrencedygtigt marked. For VPB gælder det om at afveje 

hvilke stakeholders bliver påvirket, og hvad er deres behov21, med udgangspunkt i dette laves en 

tabel, over VPB’s stakeholders bidrag og behov i forhold til VPB (ud fra de kvalitative interviews med VPB’s 

stakeholders): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

 Http://toolbox.systime.dk/index.php?id=902. 

21 Henrik Merkelsen (2011) – Håndbog i strategisk public relations (Kap. 3, side 78) 
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Stakeholders Bidrag til VPB Behov i forhold til VPB  
(Se interviews referater - bilag 7+8+15+16) 

Medarbejdere Arbejdsindsats - VPB’s ansigt ud ad til    Ordentlige arbejdsforhold – Synlig ledelse – Tillid – 

Tryghed i ansættelsen – Mulighed for resultatløn og 

nye maskiner – Åben dialog – Selvstyrende sjak.. 

Kunder Økonomisk via modtagne ydelser.  Personlige relationer – Fleksibilitet – Indsigt og 

viden – Rette kompetencer – Høj faglighed. 

Øverste ledelse i BRK Overordnet ledelse og styring (både 

økonomisk og politisk) 

Konkurrencedygtige – Professionelle – Socialt 

ansvar – Beredskab – Styr på økonomien – Helheds 

tænkende – Sikring af kompetencer. 

Konkurrenter Øget konkurrence på markedet, ”stjæler” 

opgaver fra VPB. 

VPB skal leve op til gældende lovgivning m.m. – 

Omkostningsægte priser – Kun udfører kommunale 

driftsopgaver. 

Den mest effektive måde, VPB kan opbygge gode relationer til dens stakeholdere på, er ved at 

aktivere og udvikle evnen til at skabe værdi22.  Det er nu muligt at skære yderligere stakeholders 

fra. Meningen er ikke at indgå i dialog med alle VPB’s stakeholders, og at lytte til alle stakeholders 

synspunkter m.m. Meningen er systematisk at udvælge de for VPB mest betydningsfulde og 

relevante stakeholders og indgå i en konstruktiv dialog med dem, således at der bliver en gensidig 

forståelse for hinandens behov og bidrag.  

4 Analyse af storytellers 

4.1 Begrebsafklaring 

Storytelling23 kan anvendes på to niveauer ”strategisk niveau” som et branding værktøj og 

”operationelt niveau” som et kommunikationsværktøj.  På strategisk niveau er virksomhedens 

kernefortælling grundstammen, der skaber konsistens i al virksomhedens kommunikation – internt 

og eksternt. På operationelt niveau bruges historier og anekdoter til at kommunikere forskellige 

sammenhænge både internt og eksternt i virksomheden. De to måder at bruge storytelling på 

udelukker ikke hinanden, men supplere hinanden. Ved at arbejde med begge af disse to niveauer af 

storrytellingsbegrebet på, anlægges der et holistisk syn på storytelling i branding processen, og 

dermed en fokus på helheden snarere end som de sammensatte enkeltdele i kernefortællingen. Det 

handler derfor om at sikre, at de historier og anekdoter, som fortælles i og omkring VPB, udspringer 

af virksomhedens kernefortælling. Samspillet mellem det operationelle og strategiske er 

udgangspunktet for at arbejde holistisk med storytelling i branding processen. 

                                                           
22 Henrik Merkelsen (2011) – Håndbog i strategisk public relations (Kap. 3, side 78) 
23 Klaus Fog; Christian Budtz; Philip Munch (2009) – Storytelling, branding i praksis. 
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Historisk set viser erfaringerne, at offentlige virksomheder ikke er særligt gode til at kommunikere, 

men mere til at informere. Derfor kan begrebet storytelling for mange, og specielt indenfor det 

offentlige, fremstå som en diffus størrelse i forhold til, at anvende dette som et branding værktøj. 

Ofte vil spørgsmålene da også være: Hvordan dette begreb vil kunne gøre en forskel? Hvorfor 

overhovedet fortælle historier?  Hvordan fortæller man historien, så det giver den rette afsmitning 

på den ønskede branding/profilering. Mit mål med at anvende netop storrytellingsbegrebet er, at 

gøre det operativt for VPB i forhold til at finde ud af hvad VPB’s kernefortælling er, og hvad der er 

unikt for VPB.  

Som en offentlig virksomhed, som er underlagt BUM-styring og i øget konkurrence med de private, 

og med en aldersdemografi (bilag 27), som indenfor en kort overrække kan give VPB rekrutterings 

udfordringer, er vigtigheden i at profilere sig, som andet end ”bare” en kommunal 

entreprenørvirksomhed, der udfører de kendte serviceydelser og produkter indenfor drift og 

vedligehold af veje og grønne områder samt snerydning, også blevet en vigtig del af VPB’s strategi 

for, at kunne overleve som virksomhed. Det kan dog være svært at bryde med den traditionelle 

vanetænkning, og pludselig skulle bygge værdier og holdninger ind i VPB’s brand. Her er det, at 

storytelling som begreb, kan hjælpe operativt med at grave de autentiske historier frem, og på den 

måde synliggøre virksomhedens kultur og dermed fundamentet for kernefortællingen, som er i 

VPB. Kernefortællingen og VPB’s brand vil med andre ord komme til at bygge på virksomhedens 

kultur og derigennem kunne tale til vores stakeholders følelser og samtidig kunne udtrykke VPB’s 

værdier. Dvs. at ved at anvende storrytellingsbegrebet i profileringen af VPB, vil dette kunne 

hjælpe VPB med til at bygge bro mellem virksomheden og dens stakeholders, da der kommunikeres 

på den følelsesmæssige dimension også, og altså på andet end bare pris og de ”sædvanlige” kendte 

ydelser, som VPB udfører. Eller med andre ord, storytelling som begreb og den historie, der knytter 

sig til et brand, hjælper VPB med at kommunikere til omverdenen om hvem vi er, og hvad vi står 

for. Derfor har jeg valgt storytelling, med udgangspunkt i laboratoriemodellen24, som består af de 

fem stadier: (1. Nekrologtesten – 2. Screening af stamdata – 3. Destillering af stamdata – 4. 

Formulering af kernefortælling – 5. Syretesten.) , som et operativt værktøj til at finde ind til VPB 

kernefortælling, og hvad der er unikt – ”Branding/profilering er målet storytelling værktøjet”25.   

                                                           
24 Klaus Fog; Christian Budtz; Philip Munch (2009) – Storytelling, branding i praksis, side 70. 
25 Klaus Fog; Christian Budtz; Philip Munch (2009) – Storytelling, branding i praksis, side 25. 



 

 

 

 

 

MPG - Masterprojekt  

Profilering af Vej & Park Bornholm i praksis 

2012 

29 

4.2 Nekrologtesten 

Nekrologtesten er en uundgåelig del af den proces, der handler om at sætte ord på VPB’s 

eksistensberettigelse. Det er jo det, kernefortællingen skal udtrykke for at kommunikere brandet 

klart og tydeligt. Det er et tankeeksperiment, om hvad verden egentlig ville savne, hvis VPB måtte 

afgå med døden. Nekrologtesten skal derfor hjælpe med til at give et overblik over, hvad VPB står 

for, og hvad der ville gå tabt, hvis VPB ikke længere eksisterede og hvad VPB’s eksterne 

stakeholders specielt ville savne. 

I forhold til udarbejdelse af en nekrologtest for VPB, analyseres de kvalitative interviews med 

VPB’s vigtigste eksterne stakeholders, for at finde de unikke og vigtigste citater og nøgleord.  Disse 

citater og nøgleord er samlet i bilag 37.  

Med udgangspunkt i ovennævnte citater og nøgleord fra VPB’s vigtigste stakeholders, kan jeg nu 

udarbejde VPB’s nekrolog:  

 



 

 

 

 

 

MPG - Masterprojekt  

Profilering af Vej & Park Bornholm i praksis 

2012 

30 

Ud fra nekrologtesten kan det udredes, at VPB skal have fokus på nytænkning og hele tiden at 

stræbe mod at blive bedre. Kunderne skal føle, at de får den bedste service og, at VPB kan hjælpe 

med opgaver, som andre ikke selv kan finde løsning på. Det at løse små som store opgaver, vægtes 

alle lige højt. Arbejdet skal udføres med største præcision, omhyggelighed og med en troværdighed 

til det endelige produkt. Derudover er VPB med til at give borgene på Bornholm en god 

tryghedsfornemmelse i forhold til VPB´s aktive medvirken i Bornholms beredskab ved f.eks. 

snerydning og oliekatastrofer m.m., der er af stor samfundsmæssig nytteværdi for Bornholm og 

kompetencer som både øverste ledelse og politikerne ligger stor vægt på er til stede på Bornholm. 

Nekrologtesten har været en god aha oplevelse, bl.a. hvad ønsker VPB at blive husket for, og hvad 

ville VPB blive savnet for hvis den ikke var her. En rigtig god øvelse som lige minder en om alt det 

virksomheden egentlig har præsteret og i virkeligheden kan. 

4.3 Screening af interne + eksterne stamdata 

4.3.1 Interne stamdata: 

Efter nekrologtesten handler det her om, at sætte ord på virksomhedens identitet, så som 

virksomhedens kultur og selvopfattelse, og være med til at ligge fundamentet for VPB´s 

kernefortælling. 

Det er vigtigt for enhver virksomhed, stor som lille, at stille sig selv spørgsmålet ”Hvad ønsker vi 

som virksomhed at stå for?”. Dette er vigtigt ikke kun for virksomheden selv, men også for dens 

omverdens forståelse heraf. Der tages udgangspunkt i ”Overordnede værdier” og ”Visioner” (bilag 

1+2). 

Kort fortalt er der i VPB gennem årene blevet indarbejdet en kultur om, hele tiden at blive bedre og 

med fokus på, at både kunde- og medarbejdertilfreds sagtens kan hænge godt sammen, når 

virksomheden skal videreudvikles. VPB´s største udfordringer internt har været, at der skal være 

fokus på ikke at skabe en kultur for suboptimering i de selvstyrende sjak. 

Medarbejdernes historier og virksomhedens milepæle er meget vigtige: 

VPB er en virksomhed, hvor der gennem alle de trivselsmålinger der har været, har vist sig en høj 

grad af trivsel og arbejdsglæde. Dette har bl.a. betydet, at fraværet og personaleomsætningen er lav.   

Sygefraværet endda så lavt, at det er en af landets laveste i forhold til branchen og en af de laveste i 

Bornholms Regionskommune. VPB har med succes gennemført og praktiseret værdibaseret ledelse 

gennem en tillidsbaseret tilgang, dette er dog ikke sket uden udfordringer, men igen udfordringer 
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som er blevet løst i fællesskab. VPB har opnået synlige resultater på denne organisationsform, og 

bl.a. blev VPB i 2004 af 3F/Fagbladet kåret som Danmarks bedste arbejdsplads, og endvidere blev 

virksomheden i 2009 og 2010, nomineret til Erhvervslivets Ridderkors (også kaldet 

”Netværksprisen”) i øvrigt som den første virksomhed i Danmark, bl.a. for virksomhedens store 

indsats i forhold til det sociale aspekt ☺. 

4.3.2 Eksterne stamdata: 

Her gælder det om at kortlægge virksomhedens position i markedet, de strategiske muligheder og 

udfordringer samt VPB´s image i forhold til stakeholders bevidsthed. Under de kvalitative interview 

spurgte jeg bl.a. VPB’s stakeholders om, ” Hvad er det første du tænker på, når du hører navnet Vej 

& Park Bornholm?” Der blev fra kunder og konkurrenter svaret meget med udgangs punkt i, hvad 

VPB udfører og hvordan vi fysisk ser ud. Mens der fra ledelsen og politikere blev svaret mere med 

udgangspunkt i forhold til bl.a. den personalemæssige og sociale dimension, men dog også at VPB 

jo er en ”Entreprenørvirksomhed”. 

Det at VPB selv syntes det er en god arbejdsplads er meget godt, men nok så vigtigt er det også, at 

VPB specielt på Bornholm udadtil, nu er blevet kendt for at være en rigtig god arbejdsplads, et ry 

VPB har opnået gennem bl.a. vores kultur og værdier. Dette har bl.a. givet sig til udtryk ved, at det 

nu er meget lettere at rekruttere den rette arbejdskraft. Desuden er VPB i forhold til dens 

kerneopgaver den foretrukne samarbejdspartner hos hovedparten af VPB’s kernekunder, på de 

opgaver der ikke udliciteres, men gives fordi der er tillid til VPB udførelse af opgaverne, men her 

skal de personlige relationer heller ikke nedvurderes, hvilket også blev tydeligt i de afholdte 

interviews med kunderne. Øvrige offentlige mulige kunder er dog ikke helt bevidste omkring 

VPB`s brede sortiment, i forhold til hvad VPB kan udføre og tilbyde af ydelser, hvilket bl.a. også 

fremgik af SWOT-analysen. 

Dog har der ikke altid været en positiv opfattelse af VPB. Dette bl.a. grundet historiske årsager som 

stikker helt tilbage fra før kommunesammenlægningen, hvor ikke alle af de gamle vej & park 

enheder var lige effektive m.m., hvilket også stadig giver anledning til de ”gamle” fordomme om 

kommunalarbejderen. Men igen noget der stille og roligt er ved at blive ændret, og kan styrkes 

yderligere. Bl.a. har VPB fået en mere synlig profil gennem eget logo, let genkendelig tøjprofil og 

de kåringer/nomineringer som VPB har opnået være mere synlig ud ad til omkring alt dette. Pressen 

er dog også gået fra at være udpræget negativ til at være mere åben og positiv, hvilket igen har 

smittet af overfor borgerne og politikernes syn på VPB. Kernekunderne blev der fra starten af i 
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2003 brugt megen energi på at skabe et godt og konstruktivt samarbejde til, bl.a. ved at høre meget 

på, hvad de ønskede af VPB som samarbejdspartner. I forhold til at agere på markedsvilkår har 

VPB nogle udfordringer bl.a. omkring de overenskomstmæssige forhold som er gældende som 

offentlig virksomhed, samt det at VPB kun må byde på opgaver som er udbudt af andre offentlige 

instanser (er underlagt kommunalfuldmagten). Der ud over er VPB som tidligere nævnt politisk 

styret, hvilket bl.a. gør at dens strategiske og planmæssige tidshorisont ofte er noget kortere end, 

hvis den havde været en privat virksomhed. 

4.3.3 Destillering af stamdata: 

Målet med kernefortællingen er at skabe et konsistent billede af virksomhedens brand internt som 

eksternt. Det gælder om at destillere virksomhedens forskelle og ligheder der måtte være mellem de 

eksterne og interne data, men her også vigtigt at undersøge om VPB’s selvopfattelse afviger sig fra 

omverdenens billede af VPB. Med de stamdata der er indsamlet, kan dataene nu destilleres, således 

at der kan nås frem til essensen af virksomhedens identitet og image i dens omverden. Det er med 

til at skabe VPB´s kernefortælling. 

VPB´s identitet er kendetegnet ved at være en offentlig professionel virksomhed, som udover at 

fungere på markedsvilkår, samtidig også løser samfundsnyttige opgaver, og ofte opgaver som ingen 

af de private entreprenører på Bornholm ønsker at udføre. VPB fremstår generelt som en 

nytænkende og troværdig samarbejdspartner, som også er med til at tage et socialt ansvar, samt en 

attraktiv arbejdsplads at være ansat i. Dog er der også stadig nogle stakeholders som ser paralleller i 

det, at VPB er en offentlig virksomhed også betyder at den er ineffektiv (Det gamle billede af 

”kommunalarbejderen som står og hænger sovende med skovlen som støtte”). Et billede som til 

stadighed skal udfordres, og her er pressen en meget vigtig aktør, da de i høj grad er med til at skabe 

billedet af VPB udadtil. Internt skal der arbejdes for at sikre, at de enkeltes sjaks ønske om hele 

tiden at blive bedre, også sker i helhedens tegn (vi deler vigtig viden). 

4.4 GAP – Modellen26 

Efter gennemarbejdelse af VPB´s interne og eksterne stamdata, vil jeg samle op på alle de fakta jeg 

har, i en Gap Model. Her klargøres helt konkret hvad VPB´s huller er. Kort sagt skal der 

identificeres om VPB´s egen selvopfattelse afviger fra omverdenens billede af VPB. Der er opstillet 

den interne identitet og det eksterne image for VPB.  

                                                           
26 Klaus Fog; Christian Budtz; Philip Munch (2009) – Storytelling, branding i praksis (kap. 4, side 80)  
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Den interne og eksterne opfattelse af VPB er generelt meget harmonerende. Den bliver både internt 

som eksternt, beskrevet som en god arbejdsplads, nytænkende, professionel og som en vigtig del af 

Bornholms beredskab. De største huller ligger i VPB´s ansigt udadtil, kendskabet til hvad VPB 

egentlig udfører udover at være en del at beredskabet, og det som eksisterende kunder allerede 

kender til VPB´s opgaveportefølje. VPB skal være endnu mere synlige i forhold til hvad deres 

kerneopgaver er. 

Der skal skabes fællestræk mellem den interne identitet og det eksterne image. Hvis der er markante 

forskelle skal årsagen findes gennem destilleringen af stamdata.  

Kommunikation eller storytelling kan ikke alene rette op på en virksomheds manglende substans. 

Så kan et radikalt skifte af virksomhedens forretningsgrundlag være nødvendig. 

5 Kernefortællingen 

5.1 Begrebsafklaring 

Kernefortællingen som begreb tager afsæt i den narrative metode. Et narrativ er en fortælling om 

det, en given person oplever og lægger særligt mærke til. At arbejde med kernefortællinger vil sige, 

at man fortæller historier som er arketypiske og som afspejler det grundlag, de værdier og den 

praksis, man arbejder med i sin organisation. Men en kernefortælling kommer ikke nødvendigvis 

rundt om alle problemstillinger. Den tager udgangspunkt i en konkret fortælling, som bliver foldet 

ud undervejs. Kernefortællingen bliver således eksemplarisk på den måde, at den beskriver en 
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konkret organisations situation eller virkelighed, men som nødvendigvis i sig selv ikke er dækkende 

for alt det arbejde, organisationen udfører. 

Kernefortællingen tager desuden udgangspunkt i historiefortællingens fire elementer27 (1. 

Budskabet, 2. Konflikten, 3. Rollefordelingen, 4. Handlingen). Med kernefortællingen som værktøj 

kan virksomhedskulturen aktiveres og udvikles. Da kernefortællingen og virksomhedens 

hverdagshistorier forklarer virksomhedens kultur og gøres synligt for dens stakeholders, og specielt 

for medarbejderne om hvad de er en del af.  Det handler i høj grad om at skabe en særlig adfærd og 

kultur i virksomheden, og her er kernefortællingen et uundgåeligt værktøj. 

5.2 Budskab og konflikt 

Uden konflikt ingen historie så kort kan det beskrives, og det er gennem konflikten, at 

virksomheden kan tage stilling og udtrykke værdier, holdninger og budskaber. VPB har mange 

budskaber som skal fortælles til nuværende og kommende kunder, men også i forholdet til at 

fremstå som en god og attraktiv arbejdsplads og derigennem kunne rekruttere den ”rigtige” 

arbejdskraft i fremtiden. Med udgangspunkt i bl.a. nekrologtesten, er jeg her kommet frem til de 

nøgleord, som er vigtigst for hvad VPB ønsker at fortælle gennem sin virksomhed. VPB bygger på 

nytænkning, vil være bedre i morgen end i dag, samt være en betydende og aktiv del af øens 

beredskab. 

VPB ønsker at give kunder, borgere og politikerne en professionel, troværdig og nytænkende 

virksomhed. VPB ser muligheder frem for begrænsninger, og at alle opgaver løses til kundernes 

tilfredshed. VPB skal være oplevelsen af, at det umulige kan blive muligt og løst efter ønsket. 

Ud fra SORT/HVID - testen28 stilles VPB´s budskab op mod en konflikt: 

Nytænkende og vil være bedre i morgen end i dag><Vanetænkning og modstand mod forandring 

VPB´s budskab dækker over hvad VPB gerne vil have virksomheden står for. Alle i VPB skal se 

muligheder frem for begrænsninger, og være villige til at arbejde mod konstante forbedringer ikke 

kun ud fra et VPB perspektiv, men med helhedsbrillerne på, hvad der er bedst for Bornholms 

Regionskommune og dermed kunderne, borgerne og politikerne. Disse stærke relationer er noget 

som i forholdet til, at VPB agerer på markedsvilkår, skiller sig ud i forhold til VPB´s konkurrenter, 

                                                           
27 Klaus Fog; Christian Budtz; Philip Munch (2009) – Storytelling, branding i praksis (kap. 3, side 31)  
28 Klaus Fog; Christian Budtz; Philip Munch (2009) – Storytelling, branding i praksis (kap. 4, side 87)  
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som i hovedtræk ”kun” skal tænke i profit for virksomheden. Her skal VPB som udgangspunkt 

”kun” gå i nul. 

5.3 Aktantmetoden - Handling/Kernefortællingen/Rollefordelingen 

Nu er budskab og konflikt defineret og strukturen for VPB’s kernefortælling begynder at tage form, 

hvorfor det er blevet tid til selve handlingen og rollefordelingen, som kan opstilles i en aktantmodel. 

Aktantmodellen29 er udarbejdet af franskmanden J. Greimas og er en model der angiver de 

forskellige roller, der forekommer i virksomheden og dennes kernefortælling. Heltene sætter kød og 

blod på virksomhedens rolle i fortællingen. Heltene repræsenterer virksomhedens værdier og vision. 

 

Kernefortællingen er nu ud fra laboratoriemodellen ved at være klar og VPB kan i sin 

kernefortælling underbygge ordene nytænkning, samfundsnyttig og at stræbe mod at blive bedre. 

Desuden ønskes også en generel opfattelse af en attraktiv god virksomhed som er professionel, 

konkurrencedygtig og effektiv. VPB’s kernefortælling kommer godt til udtryk i forhold til VPB’s 

stakeholders udsagn, samt diverse artikler som gennem årene er skrevet om VPB (se bilag 29-34). 

Netop det at diverse medier gennem årene har hjulpet VPB med at fortælle ”den gode historie” om 

virksomheden, virker også til en hver tid mere troværdigt, end hvis VPB selv havde sendt f.eks. en 

pressemeddelelse ud herom, og er meget vigtig omkring udbredelsen af VPB’s kernefortælling(er), 

men også noget som gør VPB mere synlig ud ad til og en god måde som offentlig virksomhed at 

profilere sig på, da den offentlige virksomhed sjældent har mulighed eller for den sags skyld kan 

bruge en formue på reklamekroner. Så det at VPB har haft en historie som medierne har villet 

fortælle, har givet den en bred synlighed, om den virksomhed VPB også er. 

Nu er det endelig blevet stedet at fremføre VPB’s kernefortælling som et eventyr, for netop at vise 

om den fungerer på historiefortællingens præmisser ☺ Der udarbejdes i forhold til dette, en 

aktantmodel for VPB’s kernefortælling (Se bilag 28). 
                                                           
29 Klaus Fog; Christian Budtz; Philip Munch (2009) – Storytelling, branding i praksis (kap. 2, side 40) + 
http://sites.google.com/site/danskfag/vaerktoejer/aktantmodellen 
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VPB´s kernefortælling som et eventyr:  

Der var engang en helt speciel Ø som havde 6 små kongedømmer. En dag besluttede de 6 kongedømmer sig 

for, at slå sig sammen til ét nyt stort kongedømme, de døbte Vej & Park Bornholm, fordi man på øen ønskede 

sig at Øen skulle blive endnu mere speciel og fantastisk. 

Ved at sammenlægge de 6 kongedømmer til et stort kongedømme, ønskede man at opnå, at det nye 

kongedømme skulle være mere nytænkende, kunne passe og pleje øen bedre, mere samfundsnyttende og ikke 

mindst - hele tiden stræbe mod at blive bedre, så øen kunne blive den bedste Ø overhovedet.  

Ikke alle i de gamle kongedømmer var lige begejstrede for det nye og et gammelt sagn sagde, at der i øens 

indre var en grusom ond ånd ”Den negative ånd”, som tidligere havde vist sin vrede, når der skete store og 

nye forandringer på øen. Mange var meget bange for, at denne ånd skulle komme op igen fra det indre og 

sprede rædsel og ødelæggelser ud over hele øen.  

En dag skete det forfærdelige så, den onde ånd var blevet vækket på ny, og kom frem fra klippeøens indre, og 

spredte en masse ødelæggelser ved at sprede frygt og onde rygter om det nye. Dette medførte rædsel og 

begyndte, at skabe tvivl og modstand mod det nye, samt frygt og ineffektivitet blandt øens folk. Men også en 

tendens til, at hver især kun tænkte på sig selv og deres familier – Den rene overlevelse!! 

Øens øverste ledelse, blev også bange og frygtede at det ville medføre, at det nye nu ville blive overtaget af 

gamle normer og vaner, som også kunne medføre strenge økonomiske vilkår med besparelser til følge. 

Derfor besluttede man sig for at prøve at bekæmpe den onde ånd og lovede en klækkelig dusør hvis den onde 

ånd kunne bekæmpes. 

Da dette kom ud blev mange endnu mere bange, for hvad mon den onde ånd ville gøre, når den hørte dette 

og pressen advarede alle mod at gøre modstand mod den onde ånd, og ønskede alt tilbage til det gamle. Den 

onde ånd viste sin rædsel ved at kaste olie i havet omkring øen den værste katastrofe som øen havde oplevet i 

mange år, men netop som det så værst ud kom de gule ildsjæle frem og fik ryddet olien væk omkring øen og 

en lille positiv stemning og optimisme begyndte igen at brede sig hos øens folk. De gule ildsjæle var et helt 

specielt folkefærd på øen, som blev drevet frem af en stærk innovations tænkning, forankrede værdier og en 

stærk vision. De lovede at de nok skulle drage ud og bekæmpe den onde ånd og tage sig af at passe og pleje 

øen. Da pressen hørte om ”De gule ildsjæles” færd besluttede de sig for at støtte dem ved at skrive og 

fortælle om deres kamp mod den onde ånd og de begyndte så småt, at skrive om de gode ting de gule ildsjæle 

bedrev.  

Denne nye begyndende positivitet betød at den onde negative ånd så småt var begyndt at miste lidt af sin 

styrke og her fandt øens ledelse og ”De gule ildsjæle” ud af, at den kunne bekæmpes ved at forsætte med at 

være positive, innovative og forankre deres visioner og værdier til hele øen. Det at de gule ildsjæle havde 
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vist sig samfundsnyttige og positive havde nemlig svækket den onde ånds negative kræfter og katastrofen 

havde haft den modsatte virkning end den onde negative ånd ønskede, den havde nemlig skabt en 

begyndende fællesskabsfølelse blandt øens folk. Pressen fortsatte nu med, at skrive endnu mere om de gule 

ildsjæles togter og flere og flere af øens folk, ønskede at tilslutte sig de gule ildsjæle. 

Den store dag oprandt, hvor det endelige slag mod den onde negative ånd skulle bekæmpes og flere og flere 

kom frem af deres skjul og tilsluttede sig de gule ildsjæle. Da den onde negative ånd så den kæmpe 

folkeopstand mod den, blev den så forskrækket, at den veg tilbage og lige i fælden, som der var lagt for den, 

og den blev med en kæmpemæssig eksplosion spærret inde i en klippehule, som den aldrig ville kunne slippe 

ud af igen. 

Ved at stå stærkt sammen havde øens folk vist deres samfundsnytte, og en ren positivbølge gik som en vind 

hen over øen, og alle følte sig som helte. Da omverdenen hørte om hvad der var sket på øen blev den kåret 

som den bedste ø overhovedet og blev hædret for dens sammenhold samt sociale og positive indsats mod det 

onde, og mange ude fra omverdenen af begyndte at søge mod og flytte til den selvstændige og positive 

omtalte Ø. 

Alle var nu igen glade og positive omkring det nye, og der blev lovet hinanden, at der nu skulle skabes en 

kultur med plads til nytænkning, og hvor øen hele tiden skulle stræbe mod at blive bedre, det negative skulle 

fremover være forbudt. 

Øen og dens folk levede lykkeligt til deres dages ende og stoppede aldrig med at tænke positivt, nytænkende 

og med at leve efter de vise ord – ”I morgen skal vi være bedre end vi i dag”. 

Historien er helt klar, og visionen om hele tiden at stræbe efter ”at ville være bedre i morgen end i 

dag” bæres fint gennem historien. Historien tegner også et billede om VPB, som dens stakeholders 

ville kunne identificere VPB med, da det ønskede budskab netop underbygges af historien. 

5.4 Syretesten 

Når nu kernefortællingen er udviklet og for at sikre at kernefortællingen så også er unik for VPB, 

kan der udføres en syretest. VPB´s kernefortælling skal være gennemsyret af en tro på egne evner, 

kendetegnet af en nytænkning og vilje til at se muligheder frem for begrænsninger, både internt som 

eksternt. Derfor er det vigtig at medarbejderne inddrages og kan se sig selv i kernefortællingen. For 

at VPB’s stakeholders forsat skal have en positiv tilgang til VPB, skal kernefortællingen fortælle 

hvad der eksakt er unikt ved VPB, i forhold til f.eks. konkurrenterne. Hvis VPB f.eks. skal 

sidestilles med et af de kendte eventyr må det være en blanding mellem ”Den grimme ælling” og 

”Emil fra Lønneberg”.  I forhold til de klassiske eventyr har VPB været den som startede lidt som 
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det sorte får, som ingen regnede med, men ved at tro på egne evner har VPB gennemgået en 

fantastisk forandring, som også har overbevist de værste kritikere. Desuden har VPB gået egne 

vegne og udfordret ”det har vi altid gjort” og dermed været lidt den, som har været kendt for dens 

ukuelige frækhed. Men igen er VPB blevet vellidt, fordi den handler oprigtigt og ud fra de bedste 

intentioner for heldheden på Bornholm.  

Det måske allervigtigste for VPB, at være kendt for i forhold til sine konkurrenter er at VPB 

generelt har fået et godt image som ”den gode arbejdsplads” og noget som VPB bør have fokus på i 

forhold til employer branding problematikken. Syretesten er desuden et godt værktøj i forhold til 

udarbejdelse af VPB´s kommunikationsstrategi. 

5.5 Arketyperne 

Et af de aspekter der fylder mere og mere i branding, er brandpersonlighed. Det hjælper til at flytte 

virksomheden fra abstrakt og mekanisk, til håndgribelig og organisk. Det hjælper til at gøre 

virksomheden mere spiselig, og giver virksomhedens stakeholders mulighed for at identificere sig 

selv mere i virksomheden. Alt efter hvilken vision virksomheden har, eller virksomhedens 

nuværende situation, er det vigtigt at udtrykke personlighed. Ellers er virksomheden i fare for at 

fremstå kedelig og grå, med risiko for at blive overset eller glemt. Ved nu at finde frem til hvilken 

arketype30 VPB er, kan der tilføres personlighed til VPB’s profilering og i forhold til 

kernefortællingen. Ved at gøre sig bevidst om, hvilken arketype virksomheden er og har mulighed 

for at ”sætte sig på”, kan den begynde at forme dens egen definition af karakteren og udleve 

identiteten i det ønskede omfang. Når først bevidstheden er vakt, både indadtil og udadtil, bliver det 

ofte indlysende og langt nemmere at kommunikere klart og entydigt fra den valgte platform. 

Ved de kvalitative interviews af både interne som eksterne stakeholders, blev de interviewede stillet 

over for arketypetesten, lånt med godkendelse fra firmaet ”Brand-House”.  Ved at spørge de 

vigtigste stakeholders, kan VPB her i gennem få et nuanceret billede af hvordan der både internt 

som eksternt ses på VPB som arketype. Svarene blev sammenfattet i et skema (bilag 22) og 

resultatet blev fra Brand-House sendt via E-mail (bilag 23) direkte til mig.  

Resultatet af arketypetesten blev, at VPB’s personlighed set indefra og udefra har en konsistent 

arketype, da den både indadtil og udadtil viste arketypen: Den uskyldige.  

                                                           
30 Klaus Fog; Christian Budtz; Philip Munch (2009) – Storytelling, branding i praksis (kap. 2, side 40) 
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Nu har VPB fået sine interne og eksterne stakeholders oplevelse af VPB, og ses der nærmere på 

betegnelsen af denne arketype (bilag 35), vil VPB’s motto kunne associere sig med ”Frihed til at 

være dig og mig”, hvilket går meget godt i spænd med hele kulturen i virksomheden omkring 

selvstyrende sjak, men også i forholdet til ønsket om at fremstå som en god virksomhed, som kan 

rekruttere de ”rigtige” medarbejdere i fremtiden. Desuden vil denne arketype i forhold til en 

troværdig profilering af VPB, kunne skabe en god identitet i forhold til VPB, ved at der f.eks. 

associeres med en virksomhed, som har lige ud ad landevejen kerneværdier, som har 

konkurrencedygtige priser, som kommer med relative simple løsninger på identificerede problemer 

og som har godhed, moral og enkelthed forankret i virksomheden. Noget som der gennem de 

kvalitative interviews også tidligere er sat billeder på, som noget der opleves eller ønskes af VPB. 

Ud fra gennemarbejdelsen af VPB’s arketypetest, ses det at arketypen ”den uskyldige” passer til 

den opfattelse VPB selv ønsker at sine stakeholders ser VPB på, og ikke mindst den måde VPB 

ønsker at fremstille virksomhedens kernefortælling, budskab og identitet.  

5.6 Delkonklusion 

Ud fra interne og eksterne stamdata og nekrologtesten er jeg nået frem til hvordan VPB opfattes af 

sig selv og sine vigtigste stakholders. Dette er opsummeret i GAP-modellen, og hullerne som 

fremkommer i denne model ”VPB´s ansigt udadtil og kendskabet til hvad VPB egentlig udfører 

udover at være en del at beredskabet”, er noget VPB skal være endnu mere synlige omkring i 

forhold til alle dens stakeholders. VPB’s nøgleord lægger grundlag for budskab og kernefortælling. 

Budskab og kernefortællingen vægter ordene ”professionel, troværdig og nytænkende” højt, som 

sammen understøtter kerne frasen og visionen om ”Vi skal være bedre i morgen, end vi er i dag”. 

Det er også blevet mere tydeligt, at for VPB er det ikke at brande sig der er vigtigt, men at profilere 

sig som en attraktiv virksomhed som er troværdig, er en god arbejdsplads at være ansat på og et sted 

som ”alle” kunne tænke sig at arbejde, og at VPB har øje for den nøjagtige målgruppe for denne 

profilering. Ved at profilere sig sådan og mod en bestemt målgruppe af mulige medarbejdere kan 

VPB sikre sig fremadrettet mod en af de store udfordringer, de står overfor nemlig et større 

generationsskifte og dermed kunne bevare de nødvendige kompetencer i virksomheden.  
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6 Branding som strategisk ledelsesværktøj 

6.1 Begrebsafklaring 

I bogen31 citeres Rex Harlow for følgende definition på begrebet Public Relations ”Public relations 

er et karakteristisk management funktion, der hjælper med at etablere og opretholde gensidige 

kommunikationslinjer, forståelse, accept og samarbejde mellem en organisation og offentligheden, 

indebærer håndtering af problemer eller spørgsmål, hjælper ledelsen til at holde sig orienteret om 

og ansvarlig for den offentlige mening, definerer og fremhæver ledelsens ansvar i at tjene 

offentlighedens interesse, hjælper ledelsen med at holde sig orienteret om og effektivt udnytte 

forandringer, der tjener som et varslingssystem for at bidrage til at foregribe tendenser, og bruger 

forskning, lyd og etiske kommunikationsteknikker som sine vigtigste redskaber” (Egen oversættelse 

fra engelsk). Denne definition beskriver kort og godt hvad Public relation og branding i 

virkeligheden drejer sig om. Nemlig at have fokus på en lang række vigtige elementer som med 

udgangspunkt i ledelsesfunktionen, har til formål at balancere kravene fra virksomhedens 

omgivelser på en måde, så relationerne til de stakeholders, som virksomheden er afhængig af, er så 

gode som muligt og der samtidig skabes en gensidig forståelse og accept. Den mere officielle 

definition af begrebet Public Relation ligger sig da også op af Rex Harlows definition. Som Public 

Relations Society of America har vedtaget skal lyde: 

”Public relations helps an organization and its publics adapt mutually to each other” 

(www.prsa.org)32 eller oversat til dansk “Public relations hjælper en organisation og dens 

stakeholders at tilpasse sig gensidigt til hinanden”. Med udgangspunkt i denne definition af 

begrebet, vil jeg nu se nærmere på employer branding samt corporate branding communications 

teorierne, for derigennem, at skabe en sammenhæng og gensidig forståelse til kernefortællingen. 

Forskellene mellem disse to begreber er, at i forhold til corporate branding communications er der 

fokus på hele virksomheden og alle dens aktiviteter. Man bevæger sig fra udelukkende at have 

fokus på forbrugerne til at involvere samtlige stakeholder grupper. Ud fra et tidsperspektiv skal 

corporate branding ses som en langsigtet strategi for virksomheden. Et corporate brand bliver 

herved skabt på tværs af organisationen og trækker på mange forskellige organisatoriske funktioner 

og altså på flere niveauer. Hvor i mod at employer branding i bund og grund drejer sig om at 

opbygge en arbejdsgiveridentitet, der adskiller sig fra konkurrenternes og derved brande sig som 

værende en attraktiv arbejdsplads. 
                                                           
31 Henrik Merkelsen (2011) – Håndbog i strategisk public relations (Kap. 1, side 25) 
32 Henrik Merkelsen (2011) – Håndbog i strategisk public relations (Kap. 1, side 27) 
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6.2 Employer branding  

Begrebet employer branding har sin primære oprindelse i corporate branding teorien33 og 

kendetegnes som et forholdsvis nyt begreb og disciplin, som de fleste både offentlige som private 

virksomheder må forholde sig til i forhold til fremtidens forventede rekrutteringsproblemer, hvilket 

også gør sig gældende for VPB, hvilket deres aldersdemografi tydeligt viser. Employer branding 

drejer sig om, hvordan virksomheden skaber sig en unik position som attraktiv arbejdsplads. Hvis 

den rette position opnås, tiltrækker og fastholder man de rigtige medarbejdere. Employer branding 

kan derfor være et brugbart strategisk værktøj, som – hvis det bruges rigtigt – rækker langt videre 

end den gængse rekruttering. Hvor rekrutteringsaktiviteter oftest er forankret i HR- eller 

personaleafdelingen, går employer branding-aktiviteterne på tværs af organisationen. Det vil sige, at 

employer branding processen i højere grad griber ind i flere strategiske niveauer i virksomheden, 

såsom marketing, kommunikation, HR, økonomi og ikke mindst i direktionen. Ved at begrebet 

indtager en tværgående position, åbnes der op for nye tænkemåder. Det traditionelle arbejde med 

rekruttering har tidligere haft meget fokus på tiltrækning, udvælgelse og ansættelse, dvs. hvilke 

medarbejdertyper der passer ind i virksomheden. Employer branding tager derimod i højere grad 

udgangspunkt i modtagerens behov og ønsker til en arbejdsplads. Dette kommer sig af, at employer 

branding udspringer af generel branding teori (se the Corporate Branding Tool Kit; Schultz m.fl. 

2005: 10)34, som viser at brandet er en dynamisk størrelse og hvor modtagerens mening og 

opfattelse af brandet er altafgørende for effekten af brandet. Derudover dækker employer branding 

også over elementer som fastholdelse og medarbejderpleje. Det er derfor vigtigt at have fokus på 

forskelle og ligheder mellem identitet (den virkelighed, medarbejderne oplever), image (den 

virkelighed, eksterne målgrupper oplever) og profil  (den virkelighed, ledelsen oplever) – altså hvad 

kan kommunikeres troværdigt? For VPB gælder det derfor om at have fokus på netop det der er 

unikt og attraktivt ved at være ansat på VPB, at skabe en arbejdsgiveridentitet som adskiller sig fra 

konkurrenternes, altså kort sagt: det som et attraktivt employer brand kræver, er, at man har et unikt 

produkt i form af en fantastisk arbejdsplads. Det kræver også, at man har defineret, hvem der er de 

rigtige at brande den over for og i konkurrence med. Til slut kræver det, at man får leveret det 

rigtige budskab til den ønskede målgruppe.  

Da VPB opleves og fortolkes af forskellige grupper af stakeholders, er det vigtigt at VPP danner sig 

et billede af disse for, at kunne lægge den rigtige strategi i forhold til et employer brand. I forhold til 
                                                           
33 Henrik Merkelsen (2011) – Håndbog i strategisk public relations (Kap. 7, side 160) 
34 Henrik Merkelsen (2011) – Håndbog i strategisk public relations (Kap. 7, side 161, figur 7.2) 
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kernefortællingen, stakeholderanalysen, interviews samt svarene i ”profileringsopgaven” (bilag 17-

21), vil jeg derigennem finde det der opleves unikt og værdsættes mest i forhold til VPB’s profil, 

image og identitet. I forhold til de personer der er interviewet, vil jeg anvende den øverste ledelse 

(kommunaldirektør og politikere) som gældende for VPB’s visioner, altså VPB’s profil. De grønne 

selvstyrende sjak vil jeg her betragte som værende den generelle holdning i medarbejdergruppen, 

altså identitet. Omkring omverdenens oplevelse af virksomheden, altså image, tager jeg 

udgangspunkt i udtalelserne fra VPB’s samarbejdspartnere (kunder) samt de evt. fordomme m.m. 

som f.eks. VPB’s konkurrent (NCC) har ytret sig om. Ved at se på disse forskelle og ligheder 

mellem identitet (den virkelighed, medarbejderne oplever), image (den virkelighed, eksterne 

målgrupper oplever) og profil (den virkelighed, ledelsen oplever) – kan jeg finde frem til hvad der 

kan kommunikeres troværdigt. I tabellen herunder har jeg samlet dette ud fra de væsentligste 

værdiladede ord og sammenfattet ligheder og evt. forskelle: 

 Identitet (Medarbejdere) Profil (Øverste ledelse) Image (Kunder / Konkurrent) 

Værdiladede ord Troværdige – Kreative – 
Kvalitetsbevidste – Tryghed i 
ansættelsen - Åbne - Punktlige – 
Engagerede - Synlighed os borgerne 
ser – Medindflydelse - Godt 
sammenhold – Godt sammenhold – 
Attraktiv arbejdsplads - Sociale 
aktiviteter - Omsorg – Effektive – 
Fleksible - Høj faglighed og viden – 
Konkurrenceevne – Dårlig 
kommunikation - Korpsånd og 
stolthed – Godt arbejdsmiljø 

Effektiv - Uhensigtsmæssigt 
forretningsområde - Troværdige - 
Professionelt drevet - Social 
ansvarlighed – Engagerede - 
Leverandør af kvalitet - Ydelser til 
tiden - Konkurrencedygtig priser - 
Samfundsansvar/rummelighed – 
Innovative – Anerkendende 
ledelsestilgang (medindflydelse) – 
Fleksible – Synlige ved sne m.m. - 
God service – Godt arbejdsmiljø 

Troværdige – Engagerede, men også 

lidt kommunalt - Faglig respekt - Yder 

god service - Holder aftaler - Tager 

hånd om sine medarbejdere og sine 

kunder – Konkurrencedygtige – 

Opleves professionel - Kan klare det 

hele – trofasthed – Kvalitetsarbejde - 

Kommunalarbejderen står og hænger 

over skovlen – Personlige relationer – 

Medindflydelse – Synlige i de gule 

biler. 

Lighedsfeltet (alle tre 

steder) 

Troværdige – Kvalitetsbevidste – Medindflydelse - Socialt ansvarlige – Professionel – Engagerede – 

Konkurrencedygtige – Fleksible – Synlige – Holder aftaler 

Sammenfattet: En troværdig professionel, kvalitetsbevidst og konkurrencedygtig virksomhed, tager et socialt ansvar, 

har engagerede medarbejderne som har medindflydelse, samt er synlige i gadebilledet 

Forskelsfeltet (står 

ikke alle tre steder) 

Fordomme (kommunalarbejderen) - Uhensigtsmæssigt forretningsområde - Innovative - Dårlig Kommunikation - 

Korpsånd og stolthed – Tryghed i ansættelsen – Godt sammenhold – Kreative – Effektive – Attraktiv – Åbne – Sociale 

– Trofasthed – Faglig respekt – Godt arbejdsmiljø 

 

Lighedsfeltet: Med udgangspunkt i empirien er det tydeligt, at der er et stort sammenfald i værdier 

mellem de personer og grupper der er interviewet om deres billede af VPB. Udfra de fælles værdier 

opleves VPB bl.a. som en troværdig professionel, kvalitetsbevidst og konkurrencedygtig 
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virksomhed, tager et socialt ansvar, har engagerede medarbejderne som har medindflydelse, samt er 

synlige i gadebilledet. 

Forskelsfeltet: På flere punkter er der også forskel i stakeholders italesættelse af virksomheden. 

Det er tydeligt, at i nogle tilfælde er de bagvedliggende værdier de samme, men med forskelligt 

udgangspunkt, hvor de ser på VPB fra. I andre tilfælde lader der til at være direkte 

uoverensstemmelser i deres billede af VPB. Fordommene om ”kommunalarbejderen” lever stadig 

hos nogle, men harmonerer dårligt med den øverste ledelse og medarbejdernes oplevelse af et 

kreativt miljø med effektive medarbejdere og godt arbejdsmiljø. Alligevel er det interessant at 

observere, hvor forskelligt den øverste ledelse og medarbejderne italesætter VPB og fortolker de 

værdiladede ord. En anden forskellighed er, at kunderne ligger meget vægt på de personlige 

relationer, hvor den øverste ledelse mere har fokus på innovation og uhensigtsmæssige 

forretningsområder og medarbejderne igen omkring f.eks. tryghed i ansættelsen. 

Strategien:  

Der er ingen tvivl om at fremtidens kamp om de ”dygtige” unge medarbejdere bliver hård, og at 

medarbejderne også stiller højere krav til arbejdspladsen, der blandt andet forventes at give 

mulighed for selvrealisering, godt arbejdsmiljø, med gode kollegaer, samt være positiv i forhold til 

medarbejderens egen identitet. Hvilket ovenstående også bekræfter. Der skal derfor lægges den helt 

rigtige strategi og hvis strategien skal lykkes, må man derfor sikre sig, at dens elementer vinder 

gehør i de relevante målgrupper. På dette punkt adskiller employer branding sig ikke fra nogen 

anden form for markedsføring. Der kan være endda rigtig langt mellem produktudvikling og 

slutbruger i vurderingen af et nyt produkts attraktivitet. Det gælder også for en offentlig 

arbejdsplads i forsøget på at tiltrække de ”rigtige” medarbejdere. Det handler altså om at kende sit 

”produkt”, sin målgruppe og sine svage og stærke sider, og skabe et brand for sin arbejdsplads, som 

kan kommunikeres til potentielle arbejdstagere.   

Med ovennævnte analyse og med inspiration fra Spar Nord Bank35, som bl.a. havde et scenarie med 

overskriften ”Verdens bedste bank” og også inspireret af egne succeser fra VPB’s kåring som 

Danmarks bedste arbejdsplads og nomineringer til ”Erhvervslivets ridderkors to år i træk, vil jeg her 

komme med et muligt forslag til, hvordan de unge på Bornholm evt. kan tiltrækkes til VPB. VPB’s 

employer brand kan derfor have fokus på, at den har været kåret som Danmarks bedste 

                                                           
35 Henrik Merkelsen (2011) – Håndbog i strategisk public relations (Casesamling  - Kap. 7 s. 47-54) 
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arbejdsplads, opfattes professionelt, har en høj medarbejdertrivsel (bilag 24) og medarbejderne har 

stor medindflydelse i deres egen arbejdsdag, værdier som de fleste unge ville kunne associerer sig 

godt, personligt og socialt med.  

Men vær varsom, husk altid at virksomhedens employer brand skal være ægte og ikke et kunstigt 

”glansbillede” af virksomheden, som virksomheder i sin iver efter at tiltrække og fastholde 

medarbejdere godt kan falde i at skabe, for så kan virksomheden altså komme grueligt galt af sted 

og dens employer brand ramme dem som en boomerang. Dette kan skabe et større spænd mellem 

identitet og profil og dermed kan der blive skabt et employer subbrand, som igen gør at 

virksomhedens brand kommer under pres. Der bliver tvivl om, hvem virksomheden egentlig 

eksisterer for – ejerne, kunderne eller medarbejderne, og her er det så boomerangen rammer hårdt, 

sat lidt på spidsen ☺. Virksomheden skal være tro mod sig selv og afspejle kulturen og værdierne 

bedst muligt i sit employer brand. 

6.3 Corporate branding communication 

Corporate kommer af corpus, og corporate communication handler om "kropslig" kommunikation, 

når virksomheden handler som én krop. Alle virksomhedens medarbejdere taler så at sige med en 

stemme. Det betyder, at man må koordinere og integrere kommunikationen. Ifølge Christensen og 

Morsing36 er Corporate communication imidlertid ikke noget nyt. Det kendtes allerede tidligt i det 

20. århundrede i Amerika, og har sammen med kommunikationsværktøjer som storytelling været 

anvendt længe. Deres definition af Corporate communications er dog først og fremmest en 

forestilling om, at en virksomhed er i stand til at kommunikere som en samlet virksomhed. 

Corporate branding communication handler altså om kommunikativ styring, både af virksomheden 

og af dens omverdens relationer, men også i forhold til at kende virksomhedens sande jeg, altså at 

der ét og samme billede af virksomheden, uanset hvem og hvordan man møder virksomheden. 

Derfor gælder det for VPB at vide, hvad den står for, og hvorfor den er sat i verden. Når VPB 

kender fundamentet, kan den skabe den sammenhæng, der på sigt giver størst effekt. Fordi dens 

interne og eksterne stakeholders ved, hvem virksomheden er, og hvad den står for. For at skabe et 

stærkt fundament for kommunikation/branding skal der ifølge (Hatch & Schultz 2001)37 være 

konsistens mellem virksomhedens eksterne image, dens interne kultur og strategiske vision.  I 

forhold til VPB’s videre arbejde med corporate branding i praksis, er det vigtigt at undersøge om 

der er umiddelbare kløfter mellem disse tre elementer. I nedenstående tabel, vil jeg derfor samle de 
                                                           
36 Henrik Merkelsen (2011) – Håndbog i strategisk public relations (Kap. 2 s. 47-66) 
37 Henrik Merkelsen (2011) – Håndbog i strategisk public relations (Kap. 7, side 161) 
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data om VPB der findes allerede, og analysere om der er nogen kløfter som umiddelbart kan 

identificeres. 

Vision  Image Kultur 

”Vi vil være 

bedre i 

morgen, end 

vi er i dag” 

 

 

Hvad peger på, at 
visionen er afspejlet i 
VPB’s image? 

Hvad peger på, at 
visionen ikke er afspejlet 
i VPB’s image? 

Hvad peger på, at 
visionen er afspejlet i 
VPB’s kultur? 

Hvad peger på at 
visionen ikke er afspejlet 
i VPB’s kultur? 

Ud fra interviews med 
eksterne stakeholders var der 
et ensartet billede af en 
troværdig professionel, 
kvalitetsbevidst og 
konkurrencedygtig 
virksomhed. 
 
VPB er kendt for deres kåring 
som Danmarks bedste 
arbejdsplads i 2004.  

De ”gamle” fordomme om 
kommunalarbejderen 
hængende over skovlen” lever 
stadig hos enkelte 
stakeholdere, men mest hos 
VPB’s konkurrenter, men 
alligevel bliver VPB betragtet 
som troværdige og 
professionelle af dem også. 
 
Kunne blive bedre til at 
kommunikere mere ud om 
VPB (De god historier) 

Der er internt i VPB blevet 
skabt en medindflydelses 
kultur gennem bl.a. ”Ledelse i 
fællesskab” og noget der 
generelt er gennemgående for 
alle de selvstyrende sjak. 
Desuden de seneste år 
gennemført projekter for hele 
VPB omkring innovation og 
forbedringskultur og noget 
som bemærkes i det daglige af 
VPB’s kunder. 
Generelt en stolthed over at 
være en del af VPB. 

Der har været tendenser til at 
enkelte sjak har suboptimeret 
og begyndt at agere som en 
virksomhed i virksomheden. 
Men igen noget som bl.a. er 
blevet afhjulpet gennem f.eks. 
indførelse af resultatløn og de 
før om nævnte projekter 
omkring innovation og 
forbedringskultur. 
 
 

En opsummering af denne ”mini” analyse, skal give et svar på om VPB’s vision kommunikeres 

klart på tværs af kommunikationskanalerne. Analysen viser, at der stort set ikke er de store 

nævneværdige kløfter, og der derfor heller ikke for VPB p.t. vil være et stort behov for at arbejde 

direkte med corporate branding, dog vidende om, at der kan være en ”lille” kløft mellem vision og 

image, som der kommunikativt skal være lidt opmærksomhed omkring. VPB kan blive endnu bedre 

til at kommunikere ud omkring f.eks. de gode historier, således at disse ikke kun tilgår fagpressen, 

men også den lokale presse og dermed lokalsamfundet. Derfor bliver det fremover vigtigt at VPB 

bliver bedre til at kommunikere, end til som det ofte er tilfældet nu, at informere. At VPB bl.a. på 

Bornholm er kendt for at være kåret som Danmarks bedste arbejdsplads, har også skabt et godt 

image udadtil og i lokal samfundet. Denne succes blev i vid udstrækning opfattet som en succes for 

hele BRK og den måde BRK var organiseret på, og har givet VPB den nødvendige goodwill og 

”license to operate”38, hvilket igen betød at dens eksistensberettigelse også politisk blev anerkendt. 

Efterfølgende har der også været forholdsvis politisk roligt omkring VPB, hvilket der absolut ikke 

var lige efter kommunesammenlægningen i 2003. En anden faktor der gør, at jeg ikke mener at 

VPB p.t. har et stort behov for at arbejde direkte med corporate brandning er, at i forholdet mellem 

de private og offentlige virksomheder, er forskellene langt større end lighederne. Særlige forhold 

for VPB i forhold til sine konkurrenter er: 

• At VPB har en folkevalgt ledelse (Politisk styret). 

                                                           
38 Henrik Merkelsen (2011) – Håndbog i strategisk public relations (Kap. 2, side 50) 
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• At VPB også skal kunne levere ting som markedet generelt ikke kan levere (f.eks. uanset 

rentabiliteten i ydelsen/produktet) 

• At VPB altid skal kunne levere to typer services og ydelser, nemlig brugerrettede ydelser og 

almene ydelser. 

• At de formelle grænser til de andre offentlige virksomheder ikke er klart afgrænsede. 

• At VPB er multifunktionel og ofte skal arbejde med modstridende hensyn. 

Den sidste begrundelse og måske den vigtigste for, hvorfor jeg ikke finder at der er et behov for at 

arbejde med corporate branding i VPB, er at VPB er en del af en større organisation som BRK, og 

at BRK’s eget overordnede brand i dagspressen den generelle offentlig mening ikke fremstår så 

positivt (stærke fordomme m.m.), men hvor de eksterne stakeholders faktisk viser at de generelt er 

meget glade for VPB. Dette BRK brand kan VPB ikke selv styre, men da det samtidig smitter af på 

VPB, vil det gøre betingelserne for arbejdet med eget corporate brand af VPB meget svært, og at 

det næsten kun kan mislykkes.  VPB kan ikke styre disse BRK stakeholders, men kan styre eget 

employer brand og product brand, da employer- og product brand bliver synonymt med 

medarbejderne på VPB og de kerneprodukter de levere. 

Ved en evt. profilering/branding af VPB, skulle denne derfor have mere fokus på VPB’s 

omdømme/image - gøre det man siger man gør, og ikke så meget på ydelserne der sælges og som 

ofte forbinder VPB direkte med BRK. ”Et corporate image er som et spejl, der reflektere 

organisationens identitet.”39 For VPB er det derfor ikke kun nok, hvad vi laver af produkter og 

services, men også hvordan vi udadtil fremstår.  Hvis VPB skal vælge at have fokus på branding via 

virksomhedens eget navn som f.eks. B&O og Coca Cola m.m., og være kendt for det de er selv 

(eget varemærke) og ikke som en del af BRK’s brand skal der lægges vægt på at:  

• At VPB har eget letgenkendelig logo, noget som de har fået politisk godkendelse til. 

• Flag på alle Home baser – så folk ved hvor VPB er. Lokalt forankret på hele øen og hele 

øens entreprenør. 

• At VPB har en klar tøjprofil (de første på Bornholm som havde gult og eget designet 

arbejdstøj), som genkendes tydeligt i gadebilledet og derfor skiller sig ud fra VPB’s 

private konkurrenter. Det kan være med til at dræbe myten om den dovne og ineffektive 

                                                           
39

 Jørn Helder; Torbjørn Bredenlöw; Jens Lautrup Nørgaard (2009) – Kommunikationsteori, En Grundbog (Kap. 12, side 279). 
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kommunalarbejder, da VPB ikke bare automatisk bliver synonym med alt det dårlige 

som laves derude. VPB opleves som det de er gennem deres klare profil. 

• At VPB har en klar fortælling gennem værdier og vision ”Vi vil være bedre i morgen 

end vi er i dag” – ”Vi passer og plejer Bornholm” (Danmarks bedste arbejdsplads). 

Det vi siger vi står for og gør, skal også kunne ses i praksis på hvad vi så reelt gør. Det skal være 

ægte, hvis dette ikke sker, kan det modarbejde det verbale budskab. Corporate communications kan 

udledes kort til, at handle om virksomheden som helhed40. Derfor skal VPB i forhold til dens 

kommunikation ud ad til, opbygge dens omdømme som et product brand omkring dens lokale 

adfærd og medarbejdernes klare profil udadtil, det som VPB’s stakeholders opfatter som positivt 

omkring VPB. Bruge pressen proaktivt og de gode historier – knyttet op omkring dens 

kerneprodukter. F.eks. ”Den gode virksomhed” der tager sig godt af de ansatte, tænker på miljøet, 

bidrager positivt til samfundet bl.a. med specialviden - (F.eks. Snerydning: VPB rydder vejene, 

VPB assisterer Falck og hjemmeplejen osv.) - Altså VPB er der også når andre ikke kan løse 

opgaven. I forhold til tidligere tiders corporate communication41, vil medarbejderne komme til at 

spille en nøgle rolle, da disse vil være centrale og aktive bærere af VPB’s fremtidige 

kommunikation, og være centrale i forhold til at ”sælge” virksomheden bag VPB mere en de 

ydelser og services VPB leverer.  Dette gør også at VPB’s profilering på denne måde bliver mere 

rummeligt og fleksibelt, samt giver VPB mulighed for forsat at operere.  

7 Konklusion 

I lyset af ovennævnte teoretiske og empiriske refleksion vil jeg hermed besvare de spørgsmål, som 

jeg med masteropgaven ønskede at undersøge – ”  Hvad er unikt for VPB’s nuværende profilering 

og kernefortælling, og hvordan kan branding bruges strategisk, og til at udvide mit ledelsesrum?” . 

VPB’s kernefortælling er formet ud fra forskellige analyser, og det er med til at fremhæve VPB’s 

nøgleord, som det er beskrevet under pkt. 5.6 i delkonklusionen fremhæver kernefortællingen 

nøgleordene ”professionel, troværdig og nytænkende” højt, som sammen understøtter kerne frasen 

og VPB’s fælles vision om ”Vi skal være bedre i morgen, end vi er i dag”. Det unikke der er 

specielt for VPB i forhold til bl.a. sine konkurrenter er hele den tillidsbaserede tilgang som VPB 

styres efter, hvor medindflydelse og VPB’s innovative personalemæssige tilgang er blevet en del af 

VPB’s kultur, desuden har VPB opnået en generel høj troværdig hos alle stakeholders, mens VPB’s 

størrelse og faglige viden på vigtige opgavefelter heller ikke skal undervurderes. VPB har nu for 
                                                           
40 Henrik Merkelsen (2011) – Håndbog i strategisk public relations (Kap. 2, side 51) 
41 Henrik Merkelsen (2011) – Håndbog i strategisk public relations (Kap. 2, side 57) 
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alvor fået slået fast hvad den står for, hvordan den gerne vil opfattes og hvordan den bliver opfattet 

af andre. Kernefortællingen er endvidere gennem branding afsnittet blevet benyttet til at håndtere, 

hvordan VPB fremadrettet skal have deres strategiske fokus i forhold til virksomhedens 

kommunikation og budskab ud ad til, og hvilken målgruppe den skal have fokus mod. Gennem 

storytelling og med et brandingperspektiv giver dette VPB, som offentlig virksomhed muligheden 

for at kommunikere værdier i stedet for serviceses og produkter.  

En vigtig læring for mit eget ledelsesrum har været, at branding/profilering af VPB ikke kan leve 

uden troværdighed. den troværdighed vi gerne vil udstråle overfor andre, så de køber vores 

budskab, argument, vores varer eller vores arbejdskraft. De bedste historier, dem der rykker mest, er 

dem virksomhedens ansatte fortæller. De skaber et mere troværdigt og ærligt billede, og er meget 

lettere at identificere sig med. Små historier er med til at skabe en værdi i virksomheden, både 

internt og eksternt og noget som styrker virksomhedens forhold til sine stakeholders.  Hvis man tør 

fortælle de rigtige historier, og være hudløst ærlige, styrker det uden tvivl virksomhedens etos – 

VPB’s troværdighed, og gør det nemmere for den enkelte medarbejder at føle et tilhørsforhold til 

virksomheden, og her er kernefortællingen et vigtigt element at kunne identificere sig med. Gennem 

de kvalitative interviews med de eksterne stakeholders, var der da også gennemgående et meget 

tydeligt billede af VPB, som en virksomhed med en meget høj troværdighed og et godt fundament 

for den videre profilering. 

Den måde offentlige virksomheder som f.eks. VPB traditionelt har været drevet på er, hvad man i 

marketingsproget kalder produktorienteret. Den produktorienterede virksomhed fokuserer 

udelukkende på at producere produkter så effektivt som muligt. Den spørger ikke forbrugerne, 

hvilke produkter de ønsker, og den undersøger ikke markedet. Den går ud fra, at den selv ved, hvad 

forbrugernes behov er. Grundlaget for den type virksomhed er dels, at alle har samme behov og 

ønsker, dels at forbrugerne ikke bliver opfattet som væsentlige for virksomhedens eksistens. Hvis 

man som det offentlige ofte har monopolstatus eller noget, der ligner, så er man selvfølgelig også til 

en vis grad fredet og behøver ikke at beskæftige sig med verden udenfor. Men efter nye styreformer 

som BUM er også offentlige virksomheder som VPB, som nu har skullet klare sig på et mere og 

mere konkurrencepræget marked, været nødsaget til at ændre perspektiv og orientere sig mere mod 

dens stakeholders. Denne orientering betyder, at VPB fremover skal være mere åben for at indtage 

ny viden om de måder, virksomhedens stakeholders ser på virksomheden på. Blandt andet at 

produktet ikke længere kun består af konkrete serviceses eller ydelser, men også af en række 



 

 

 

 

 

MPG - Masterprojekt  

Profilering af Vej & Park Bornholm i praksis 

2012 

49 

symbolske værdier og betydninger, som det forbindes med og ”står for”. I dagens mere 

konkurrenceprægede offentlige marked, hvor produktet ikke længere bare er en ting, er det endda 

primært dem, der afgør, hvilket produkt eller brand kunden vælger. Så derfor har det været en vigtig 

øvelse, at få sat fokus på VPB’s kernefortælling og hvad der er unikt for VPB som virksomhed. 

Hvis VPB derfor går seriøst til værks i sine bestræbelser på en bedre profilering, er der faktisk også 

en rigtig god chance for, at profileringen vil kunne styrke nærkontakten mellem VPB og dens 

stakeholders endnu mere. Branding er ikke alene gjort med smarte logoer og slogans. Branding 

handler i mindst lige så høj grad om det man gør, som det man siger. Den måde virksomheden eller 

organisationen agerer på overfor sine kunder eller brugere i samfundet i al almindelighed betyder 

ofte mere end noget andet for stakeholders opfattelse og syn på virksomheden.  

Opgaven har også tydeliggjort for mig, hvordan denne viden nu skal bruges strategisk, og at det 

måske ikke nødvendigvis er en fokus på public relations eller direkte branding af VPB som er 

nødvendig, da dette som før nævnt ikke kan styres af VPB selv, men har lært mig, at det mere er en 

profilering gennem pruduct- og employer branding af VPB der skal til, og som samtidig skal have 

mere fokus på VPB’s omdømme/image og ikke så meget på ydelserne der sælges. På den måde kan 

der strategisk satses på det, som der også i denne opgave nu står mere klart bliver VPB’s største 

udfordring i årene fremover, nemlig rekruttering af de ”rigtige” medarbejdere og en 

sikring/fastholdelse af de rigtige kompetencer og viden i virksomheden. Hvilket der i øvrigt nu, her 

i løbet af foråret, også politisk er blevet besluttet, skal være et af de vigtigste mål i 2012 og 2013 for 

VPB. Her kan denne opgave i høj grad nu bidrage til, at VPB kan finde en stærk og ikke mindst 

ærlig måde at gøre dette rigtigt på. Så før man som virksomhed fastsætter sig en strategi og mål for 

sin profilering/branding, skal der i høj grad være fokus på og en grundig analyse af, hvad ens 

stakeholders ser som virksomhedens styrker og svagheder m.m., samt hvad der er deres ønsker og 

behov fremfor egne. Som Piet Hein engang så rammende har sagt ”Pas på med hvad du ønsker, du 

ender måske med at få det” og tænk lige, hvis det ikke også var hvad ens vigtigste stakeholders 

ønskede sig ☺. 

Har gennem analysen og den empiriske tilgang, som førte frem til besvarelsen af problemstillingen 

funderet over den læringsproces denne opgave, har bidraget med i forhold til mit eget ledelsesrum. 

Min egen selverkendelse er, at jeg mere er den praktiske orienterede fremfor den teoretiske type, og 

at opgaven derfor specielt har bidraget til et øget kendskab og vigtig viden til mine stakeholders 

relationer og synspunkter i forhold til VPB. På trods af min forforståelse til VPB, som jeg trods alt 

nu har stået i spidsen for i mange år, har der været ting og holdninger m.m. omkring VPB, som har 
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overrasket. Derfor har en vigtig læring også været, at selv med et ”påstået” godt internt kendskab til 

VPB, har specielt den viden virksomhedens stakeholders har bidraget med gennem de forskellige 

interviews, givet mig en vigtig fremadrettet viden, som strategisk er af høj værdi i mit videre 

lederskab af VPB, og noget jeg nu set i bagklogskabens klare lys nødigt fremadrettet ville kunne 

have undværet. Gennem den praktiske erfaring og de refleksioner jeg nu har gjort mig, og med 

relation til ovennævnte analyser og konklusion, har jeg derfor besluttet mig for minimum hvert 2-3 

år fremadrettet, at gentage forskellige interviews af vigtige stakeholders, for der igennem at 

indsamle vigtig viden m.m. omkring VPB, og efterfølgende for hver gang igen at foretage nogle 

sammenlignelige analyser omkring, hvad der bl.a. er unikt for VPB i forhold til dens stakeholders, 

og hvordan VPB strategisk bedst kan slå i gennem overfor netop den målgruppe VPB gerne vil nå. 

Skulle jeg blive leder af en anden virksomhed i fremtiden privat som offentlig, er ovennævnte 

øvelser også noget jeg vil tage stærkt op i mine overvejelser hurtigt at prioritere højt, da den viden 

dette vil kunne give, ville hjælpe med til at give et dybdegående billede af virksomheden både 

indefra og ud og udefra og ind, og igen give er et godt fundament og en god hjælp i forhold til de 

vigtige strategiske beslutninger der måtte skulle tages. 

Afslutningsvis vil jeg lige følge op på om masteropgaven så har vist, om man kan bruge 

brandingbegrebet som ledelsesværktøj i den offentlige sektor. Her har opgaven udvidet mit 

ledelsesrum ved at give mig et tydeligt praj om, at ja det kan man, men dog afhængigt af hvordan 

man bruger det, da offentlige virksomheder ofte bruger brandingbegrebet forkert og som et direkte 

corporate brand af virksomheden eller organisationen. Et eksempel er f.eks. at når der i det 

offentlige bruges corporate brand sker det ofte ved, at der sendes ensartede signaler gennem til 

omverdenen, og hvor der tages udgangspunkt i den offentlige organisations/virksomheds 

overordnede identitet. Dette kan være godt og anvendeligt i en privat virksomhed som f.eks. 

Carlsberg ”som er kendetegnet ved fællesskab”, og hvor Carlsbergs identitet går igennem alle dens 

produkter, men hvilket som regel bare ikke er tilfældet i det offentlige.  Her mener jeg med 

udgangspunkt i mine analyser i opgaven, at fokus i stedet burde ligge på employer- og product 

branding. En virksomhed som VPB, som er en del af så stor en organisation som BRK, kan ikke 

selv styre sine stakeholders da f.eks. alt negativt vil smitte af på hele organisationen og dermed også 

VPB. Derimod kan VPB godt styre sit employer- og product brand, og det som branding i offentlige 

virksomheder derfor generelt bør handle om.  
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Visioner for Vej & Park Bornholm

Overordnet vision for VPB:

• Vi vil være bedre i morgen end vi er i dag

Organisationsmæssige visioner:

• Opbygge en organisationsform, hvor selvstyrende sjak 
er i stand til at varetage den daglige opgavevaretagelse 
og være med til at ”drive” processen (konstante 
forbedringer), således at viden, kreativitet og 
opfindsomhed udnyttes bedst.

• Mellemlederne (koordinatorerne) frigøres fra den 
daglige drift. Deres ressourcer skal i stedet anvendes til 
udvikling af Entreprenørvirksomhedens kvalitets‐ og 
serviceniveauer, driftsudvikling samt agere som 
konsulenter i forhold til de selvstyrende sjak.



Værdier for Vej & Park Bornholm

Tryghed i ansættelsen.
Sikkerhed omkring ansættelsesforhold nu og i fremtiden. 
Åbenhed omkring ansættelser og generelle afskedigelser.
Godt arbejdsmiljø psykisk som fysisk og med fokus på forebyggelse, opfølgning og 
fastholdelse.

Tillid til leder/medarbejder/kunder.
Gensidig respekt for de aftalte kompetencer.
Gensidig information og dialog omkring opgavernes udførelse.
Inddragelse og uddelegering omkring planlægning og udførelse af opgaver.
Ligeværd og respekt mellem ledelse og medarbejdere og i forhold til  vores kunder.

Troværdighed mellem kolleger.
Vi viser ærlighed i vores adfærd overfor hinanden.
Vi løser konflikter i en god troværdig dialog og spirit.
Vi står sammen om de svære beslutninger. 

Humor.
Smil ‐ Det smitter ☺.
Vi taler i en god tone overfor hinanden, men samtidig med plads til humoren.
Mobning er yt og et fælles ansvar, at det ikke tillades her.

Samarbejde og socialt samvær.
Vi arbejder mod fælles mål og med respekt for BRK.
Vi samarbejder på tværs af sjakkene, så vi internt som eksternt fremstår som en 
samlet stærk enhed.
Der støttes op om sociale tiltag.



Interviewguide	kvalitative	interviews	
Politikere samt kommunaldirektør 

Formål:	
Interviewet afholdes i forbindelse med indsamling af nødvendigt empiri i forbindelse med 
udarbejdelsen af mit afsluttende masterspeciale på masteruddannelsen - Master of Public 
Governance (MPG).  
 
Hele interviewet går ud på, via en dialog og almindeligt sprog, at afklare og søge kvalitativ viden, 
både positiv som negativ, om den interviewedes livsverden i dennes forhold til Vej & Park 
Bornholm. 
 
Interviewet skal sammen med andre interview, efterfølgende danne grundlag for mine senere 
fortolkninger af de angivne meninger, holdninger og fænomener, samt hjælpe mig med at få en 
større åbenhed og et mere nuanceret billede. Så jeg ikke fanges af min egen forhåndsindtagethed og 
fordomme. Med interviewet håber jeg også, at få skabt ny indsigt og bevidsthed om VPB, ikke kun 
for mig ,men også for den interviewede. 
 
Nedennævnte spørgsmål er vejledende, hvorfor der kan afviges fra disse og i rækkefølgen alt 
afhængig af interviewets forløb. 
 

Spørgsmål:	
 

1. Hvad er det første du tænker på når du hører navnet Vej & Park Bornholm?  
Hvad får dig til netop at tænke på det?  
 

2. VPB har en vision om at ”Vi vil være bedre i morgen end vi er i dag”, hvordan oplever du 
VPB i forhold til dette? 
Hvordan viser dette sig konkret? 
 

3. Hvad værdsætter du mest ved VPB?  
Hvordan viser dette sig? - I hvilke situationer mest og mindst?  
Hvilken betydning kan det have for dig/din organisation?  
 

4. Nævn en episode, hvor VPB gjorde en positiv forskel?  
Hvad var det der gjorde en forskel?  
Har det betydet noget i forhold til din holdning m.m. omkring VPB? 

 
5. Nævn en episode, hvor VPB gjorde en negativ forskel?  

Hvad var det der gjorde en forskel?  
Har det betydet noget i forhold til din holdning m.m. omkring VPB? 

 
6. Hvis VPB ikke eksisterede mere, hvad vil du så huske dem mest for?  

Og hvad vil du savne mest? 
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7. Hvordan vurderer du VPB’s samfundsnyttige værdi?  
Hvordan viser dette sig?  
Hvilken betydning har dette for dig/din organisation? 

 
8. Hvad vurderer du er VPB’s største udfordring? 

Hvordan kommer dette sig til udtryk i forhold til dig/din organisation? 
 

9. Hvad vurderer du er VPB’s største styrke?  
Hvordan kommer dette sig til udtryk i forhold til dig/din organisation? 

 
10. Hvis du skulle komme med et godt råd til VPB, som interessent, hvad skulle det så være?  

Hvordan vil dette f.eks. vise sig?  
Hvilken betydning ville det have for dig/din organisation? 

 
11. I forhold til dig/din organisation, hvordan kan VPB så blive en unik samarbejdspartner? 

Hvordan ville det vise sig i dagligdagen? 
 

12. Hvad vurderer du er VPB’s vigtigste mission? 
Hvordan vil dette f.eks. vise sig?  
Hvilken betydning ville det have for dig/din organisation? 

 
13. Hvordan vurderer du VPB’s troværdighed?  

Hvordan oplever du det? 
Hvilken betydning vurderer du det har for VPB? 

 
14. Hvordan vil du vurderer VPB’s omdømme/image både internt i organisationen BRK, men 

også eksternt? 
Hvordan viser det sig? 
Hvilken betydning har det? 

 
15. Hvordan vil du vurdere VPB som en virksomhed, at være ansat på? 

Hvordan viser det sig? 
Hvilken betydning vurderer du det har for VPB i forhold til f.eks. rekruttering af 
medarbejdere i fremtiden? 
Hvilket råd vil evt. kunne give VPB i forhold til dette?  
 

16. Hvordan opfatter du VPB’s kommunikation udadtil? 
Hvordan viser dette sig? 
 

17. Hvilken metafor (dyr, figur, bil etc…) vil du bruge til at beskrive VPB?  
Hvis du skulle beskrive VPB i et enkelt billede, hvad ville det så være?  



Interviewguide	kvalitative	interviews	
Eksterne kunder 

Formål:	
Interviewet afholdes i forbindelse med indsamling af nødvendigt empiri i forbindelse med 
udarbejdelsen af mit afsluttende masterspeciale på masteruddannelsen - Master of Public 
Governance (MPG).  
 
Hele interviewet går ud på, via en dialog og almindeligt sprog, at afklare og søge kvalitativ viden, 
både positiv som negativ, om den interviewedes livsverden i dennes forhold til Vej & Park 
Bornholm. 
 
Interviewet skal sammen med andre interview, efterfølgende danne grundlag for mine senere 
fortolkninger af de angivne meninger, holdninger og fænomener, samt hjælpe mig med at få en 
større åbenhed og et mere nuanceret billede. Så jeg ikke fanges af min egen forhåndsindtagethed og 
fordomme. Med interviewet håber jeg også, at få skabt ny indsigt og bevidsthed om VPB, ikke kun 
for mig ,men også for den interviewede. 
 
Nedennævnte spørgsmål er vejledende, hvorfor der kan afviges fra disse og i rækkefølgen alt 
afhængig af interviewets forløb. 
 

Spørgsmål:	
 

1. Hvad er det første du tænker på når du hører navnet Vej & Park Bornholm?  
Hvad får dig til netop at tænke på det?  
 

2. VPB har en vision om at ”Vi vil være bedre i morgen end vi er i dag”, hvordan oplever du 
VPB i forhold til dette? 
Hvordan viser dette sig konkret? 
 

3. Hvad værdsætter du mest ved VPB som samarbejdspartner?  
Hvordan viser dette sig?  
I hvilke situationer mest og mindst?  
Hvilken betydning kan det have for dig/din organisation?  
 

4. Hvordan vil du vurdere VPB som aktør indenfor dit fagområde? 
Hvordan viser det sig? 
 

5. Hvordan vurderer du VPB i forhold til de private aktører du også anvender? 
Hvordan viser det sig? 
 

6. Hvordan vurderer du VPB’s kompetencer indenfor dit fagområde? 
Hvordan viser det sig? 
Hvilken betydning har disse kompetencer for dig/din org.?  
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7. Hvis VPB ikke eksisterede mere, hvad vil du så huske dem mest for?  
Og hvad vil du evt. savne mest? 

 
8. Hvordan vurderer du VPB’s samfundsnyttige værdi?  

Hvordan viser dette sig?  
Hvilken betydning har dette for dig/din organisation? 

 
9. Hvad vurderer du er VPB’s største udfordring? 

Hvordan kommer dette sig til udtryk i forhold til dig/din organisation? 
 

10. Hvad vurderer du er VPB’s største styrke?  
Hvordan kommer dette sig til udtryk i forhold til dig/din organisation? 

 
11. Hvis du skulle komme med et godt råd til VPB, som interessent, hvad skulle det så være?  

Hvordan vil dette f.eks. vise sig?  
Hvilken betydning ville det have for dig/din organisation? 

 
12. I forhold til dig/din organisation, hvordan kan VPB så blive en unik samarbejdspartner? 

Hvordan ville det vise sig i dagligdagen? 
 

13. Hvad vurderer du er VPB’s vigtigste mission? 
Hvordan vil dette f.eks. vise sig?  
Hvilken betydning ville det have for dig/din organisation? 

 
14. Hvordan vurderer du VPB’s troværdighed som aktør?  

Hvordan oplever du det? 
Hvilken betydning vurdere du det har for VPB? 

 
15. Hvordan vil du vurderer VPB’s omdømme/image udadtil? 

Hvordan viser det sig? 
Hvilken betydning har det? 

 
16. Hvordan opfatter du VPB’s kommunikation udadtil? 

Hvordan viser dette sig? 
 

17. Hvilken metafor (dyr, figur, bil etc…) vil du bruge til at beskrive VPB?  
Hvis du skulle beskrive VPB i et enkelt billede, hvad ville det så være?  

 



Interviewguide	kvalitative	interviews	
Ekstern aktør/konkurrent 

Formål:	
Interviewet afholdes i forbindelse med indsamling af nødvendigt empiri i forbindelse med 
udarbejdelsen af mit afsluttende masterspeciale på masteruddannelsen - Master of Public 
Governance (MPG).  
 
Hele interviewet går ud på, via en dialog og almindeligt sprog, at afklare og søge kvalitativ viden, 
både positiv som negativ, om den interviewedes livsverden i dennes forhold til Vej & Park 
Bornholm. 
 
Interviewet skal sammen med andre interview, efterfølgende danne grundlag for mine senere 
fortolkninger af de angivne meninger, holdninger og fænomener, samt hjælpe mig med at få en 
større åbenhed og et mere nuanceret billede. Så jeg ikke fanges af min egen forhånd sindtagethed og 
fordomme. Med interviewet håber jeg også, at få skabt ny indsigt og bevidsthed om VPB, ikke kun 
for mig ,men også for den interviewede. 
 
Nedennævnte spørgsmål er vejledende, hvorfor der kan afviges fra disse og i rækkefølgen alt 
afhængig af interviewets forløb. 
 

Spørgsmål:	
 

1. Hvad er det første du tænker på når du hører navnet Vej & Park Bornholm?  
Hvad får dig til netop at tænke på det?  
 

2. VPB har en vision om at ”Vi vil være bedre i morgen end vi er i dag”, hvordan oplever du 
VPB i forhold til dette? 
Hvordan viser dette sig konkret? 
 

3. Hvordan vil du vurderer VPB som aktør indenfor jeres fagområde? 
Som en med- eller modspiller? 
Hvordan viser det sig? 
Hvilken betydning, har det at VPB er en aktør? 
 

4. Hvordan opfatter du konkurrencen fra VPB? 
Hvilken betydning har det for jer som jeres virksomhed, at VPB er en del af den ”normale” 
konkurrence på de offentlige opgaver som udbydes? 
 

5. Hvordan vurderer du VPB’s kompetencer indenfor jeres fagområde? 
Hvordan viser det sig?  
 

6. Hvis VPB ikke eksisterede mere, hvad vil du så huske dem mest for?  
Og hvad vil du evt. savne mest? 
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7. Hvordan vurderer du VPB’s samfundsnyttige værdi?  
Hvordan viser dette sig?  
Hvilken betydning har dette for dig/din organisation? 

 
8. Hvad vurderer du er VPB’s største udfordring? 

Hvordan kommer dette sig til udtryk i forhold til dig/din organisation? 
 

9. Hvad vurderer du er VPB’s største styrke?  
Hvordan kommer dette sig til udtryk i forhold til dig/din organisation? 

 
10. Hvis du skulle komme med et godt råd til VPB, som konkurrent/kollega, hvad skulle det så 

være?  
Hvordan vil dette f.eks. vise sig?  
Hvilken betydning ville det have for dig/din organisation? 

 
11. I forhold til dig/din organisation, hvordan kan VPB så blive en unik samarbejdspartner? 

Hvordan ville det vise sig i dagligdagen? 
 

12. Hvad vurderer du er VPB’s vigtigste mission? 
Hvordan vil dette f.eks. vise sig?  
Hvilken betydning ville det have for dig/din organisation? 

 
13. Hvordan vurderer du VPB’s troværdighed som aktør?  

Hvordan oplever du det? 
Hvilken betydning vurdere du det har for VPB? 

 
14. Hvordan vil du vurderer VPB’s omdømme/image udadtil? 

Hvordan viser det sig? 
Hvilken betydning har det? 

 
15. Hvordan opfatter du VPB’s kommunikation udadtil? 

Hvordan viser dette sig? 
 

16. Hvilken metafor (dyr, figur, bil etc…) vil du bruge til at beskrive VPB?  
Hvis du skulle beskrive VPB i et enkelt billede, hvad ville det så være?  

 



Interviewguide	fokus	gruppeinterviews	
�������	
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Formål:	
Interviewet afholdes i forbindelse med indsamling af nødvendigt empiri i forbindelse med 
udarbejdelsen af Bjarne Freund-Poulsens afsluttende masterspeciale på masteruddannelsen - Master 
of Public Governance (MPG).  
 
Hele interviewet går ud på, via en dialog og almindeligt sprog, at afklare og søge indsigt i 
meningsdannelser, opfattelser og holdninger, både positiv som negativ, eller med andre ord kort 
fortalt, stort som småt om de interviewedes opfattelser af det at være ansat på Vej & Park 
Bornholm. 
 
Interviewet skal sammen med andre interview, efterfølgende danne grundlag for senere 
fortolkninger af de angivne meninger, holdninger og opfattelser, samt hjælpe med at få en større 
åbenhed og et mere nuanceret billede. Så BFP ikke fanges af egen forhåndsindtagethed og 
fordomme. Med interviewet håber BFP også, at få skabt ny indsigt og bevidsthed om VPB, ikke 
kun for ham, men også for de interviewede. 
 
Nedennævnte spørgsmål er vejledende, hvorfor der kan afviges fra disse og i rækkefølgen alt 
afhængig af interviewets forløb. 
 

Spørgsmål:	
 

1. VPB har en vision om at ”Vi vil være bedre i morgen end vi er i dag”, hvordan oplever I 
som sjak VPB i forhold til dette? 
Hvordan viser dette sig konkret hos jer? 
 

2. Hvad værdsætter I mest ved VPB?  
Hvordan viser dette sig? - I hvilke situationer mest og mindst?  
Hvilken betydning har det for jer?  
 

3. Nævn en episode, hvor VPB gjorde en forskel?  
Hvad var det der gjorde en forskel?  
Har det betydet noget i forhold til din holdning m.m. omkring VPB? 

 
4. Hvis VPB ikke eksisterede mere, hvad vil I så huske VPB mest for?  

Og hvad vurdere I vil blive savnet mest? 
 

5. Hvordan vurderer I VPB’s samfundsnyttige værdi?  
Hvordan viser dette sig?  
Hvilken betydning har dette for jer som sjak? 

 
6. Hvad vurderer I er VPB’s største problem? 

Hvordan kommer dette sig til udtryk i forhold til dig/din organisation? 
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7. Hvad vurderer I er VPB’s største styrke?  

Hvordan kommer dette sig til udtryk? 
 

8. Hvad vurderer I er VPB’s vigtigste mission? 
Hvordan vil dette f.eks. vise sig?  
Hvilken betydning ville det have for dig/din organisation? 

 
9. Hvordan vurdere I VPB’s troværdighed?  

Hvordan oplever I det? 
Hvilken betydning vurderer I det har for VPB? 

 
10. Hvordan vil I vurdere VPB’s omdømme/image i forhold til vores omverden kunder, 

politikere og borgere? 
Hvordan viser det sig? 
Hvilken betydning vurderer I det har for VPB? 

 
11. Hvordan vil I vurdere VPB som en virksomhed, at være ansat på? 

Hvordan viser det sig? 
Hvilken betydning vurderer du det har for VPB i forhold til f.eks. rekruttering af 
medarbejdere i fremtiden? 
Hvilket råd vil I evt. kunne give VPB i forhold til dette?  
 

12. Er VPB en arbejdsplads, som I ville kunne anbefale til andre at være ansat på? 
Hvis ja – Hvad er det der gør at I kan anbefale dette? 
Hvis nej - Hvad skulle der til for, at I kunne anbefale VPB? 
  

13. Hvordan opfatter I VPB’s kommunikation ind ad til i organisationen? 
Hvordan viser dette sig? 
 

14. Hvilken metafor (dyr, figur, bil etc…) vil I bruge til at beskrive VPB?  
Hvis I skulle beskrive VPB i et enkelt billede, hvad ville det så være?  

 
Der ud over udfyldes som sjak spørgeskema omkring Arketyper fra Branded House. 
 
Endvidere udfyldes individuelt af hver person i sjakkene, inden interviewet et ”værdi” spørgeskema  
 



Referat fra Interview 
Med fokusgruppe – Selvstyrende sjak på VPB 

Sjak 1 (Grøn drift og ad hoc.) den 8. marts kl. 12.45 
Interviewet og referat er foretaget af Jens Zachariasen Leder af  UU-Bornholm i BRK og desuden 

studerende på MPG. 

Spørgsmål: 
 

1. VPB har en vision om at ”Vi vil være bedre i morgen end vi er i dag”, hvordan oplever I 
som sjak VPB i forhold til dette? 

Sjak 1: Effektive og nytænkning. Det kan være vanskeligt når projekter 
stoppes (politik – økonomi) 

 
2. Hvad værdsætter I mest ved VPB?  

Sjak 1: Selvstyrende sjak, åben dialog, tryghed i ansættelsen og mulighed for 
nye maskiner. 

3. Nævn en episode, hvor VPB gjorde en forskel?  

Sjak 1: Skibsforlis 2004 med olieoprydning samt snerydning 2010/2011 

4. Hvis VPB ikke eksisterede mere, hvad vil I så huske VPB mest for?  

Sjak 1: Gode kollegaer 

Og hvad vurdere I vil blive savnet mest? 

Sjak 1: Godt sammenhold 

 
5. Hvordan vurderer I VPB’s samfundsnyttige værdi?  

Sjak 1: Vigtigere end folk tænker på. 

Hvordan viser dette sig?  

Sjak 1: Mange opgaver løses til borgernes bedste. 

6. Hvad vurderer I er VPB’s største problem? 

Sjak 1: Udbudsrunder giver problemer for VPB.  For lidt styring på visse 
projekter. Dårligt forhold til nogle bestillere. Forskel i lønninger på grund af 
faglige tilhørs forhold. 
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7. Hvad vurderer I er VPB’s største styrke?  

Sjak 1: Sammenholdet blandt kollegaer. Omstillingsparate. Høj faglighed. I 
mødekommenhed. Effektiv forretningsgang ved nyanskaffelser. 

8. Hvad vurderer I er VPB’s vigtigste mission? 

Sjak 1: Bibeholde den faglighed som findes og udvikle den til stadighed. 
Beholde den nuværende størrelse.  

Hvordan vil dette f.eks. vise sig?  

Sjak 1: Lederne skal være udfarende 

9. Hvordan vurdere I VPB’s troværdighed?  

Sjak 1: God troværdighed. 

Hvordan oplever I det? 

Sjak 1: God til at give service til borgerne. 

10. Hvordan vil I vurdere VPB’s omdømme/image i forhold til vores omverden kunder, 
politikere og borgere? 

Sjak 1: Godt omdømme. 

11. Hvordan vil I vurdere VPB som en virksomhed, at være ansat på? 

Sjak 1: Folk er glade for arbejdspladsen 

Hvordan viser det sig? 

Man føler sig velkommen som nyansat. Gode til sidemandsoplæring. 

Hvilken betydning vurderer du det har for VPB i forhold til f.eks. rekruttering af 
medarbejdere i fremtiden? 

Sjak 1: Attraktiv for unge mennesker. 

12. Er VPB en arbejdsplads, som I ville kunne anbefale til andre, at være ansat på? 

Sjak 1: Vil gerne anbefale VPB til andre som arbejdsplads. 

  
13. Hvordan opfatter I VPB’s kommunikation ind ad til i organisationen? 

Hvordan viser dette sig? 



Sjak 1: Læser referater, nogle gange meget lederreferater. Kan ikke bruges til 
information. 

 
14. Hvilken metafor (dyr, figur, bil etc…) vil I bruge til at beskrive VPB?  

Hvis I skulle beskrive VPB i et enkelt billede, hvad ville det så være?  

Sjak 1: Blæksprutte – Meget bredt favnende. 

 
Der ud over udfyldes som sjak spørgeskema omkring Arketyper fra Brand-House. 
 
Endvidere udfyldes inden interviewet en profileringsopgave.  
 



Referat fra Interview 
Med fokusgruppe – Selvstyrende sjak på VPB 

Sjak 2 (Grøn drift og ad hoc.) den 8. marts kl. 14.00. 
Interviewet og referat er foretaget af Jens Zachariasen Leder af  UU-Bornholm i BRK og desuden 

studerende på MPG. 

Spørgsmål: 
 

1. VPB har en vision om at ”Vi vil være bedre i morgen end vi er i dag”, hvordan oplever I 
som sjak VPB i forhold til dette? 

Sjak 2: Fornyelse. 

Hvordan viser dette sig konkret hos jer? 

Sjak 2: Bedre udstyr - Effektivitet. 

Bedre planlægning - Dialog 

 
2. Hvad værdsætter I mest ved VPB?  

Sjak 2: ”Tryghed i ansættelsen”.  

Frihed under ansvar – planlægger selv arbejdsdagen. 

Sociale arrangementer og aktiviteter. 

Omsorg og kontakt til sygemeldte medarbejdere 

3. Nævn en episode, hvor VPB gjorde en forskel?  

God til at lave en virksomhedskultur ved BRK’s start i 2004. 

Selvstyrende sjak. 

 
4. Hvis VPB ikke eksisterede mere, hvad vil I så huske VPB mest for?  

Sjak 2: Godt arbejdsmiljø – God arbejdsplads. 

Og hvad vurdere I vil blive savnet mest? 

Sjak 2: Effektive og fleksible indenfor fagområdet. 

 

MPG - Masterprojekt  

Profilering af Vej & Park Bornholm i praksis 

2012 



5. Hvordan vurderer I VPB’s samfundsnyttige værdi?  

Sjak 2: Effektive og fleksible. 

6. Hvad vurderer I er VPB’s største problem? 

Sjak 2: Ledelsen – Koordinatorer dårlig kommunikation.  

Bjarne er usynlig i organisationen mere topstyring og har været mere udbredt 
de sidste år. 

Hvordan kommer dette sig til udtryk i forhold til dig/din organisation? 

Sjak 2: Oplevelse af at det som bliver sagt til MUS ikke kommer videre. 

Generel oplevelse af dårlig kommunikation. 

7. Hvad vurderer I er VPB’s største styrke?  

Sjak 2: Alle medarbejdere kan de samme arbejdsopgaver som giver stor 
fleksibilitet. 

Hvordan kommer dette sig til udtryk? 

Sjak 2: Høj faglighed og viden. 

 
8. Hvad vurderer I er VPB’s vigtigste mission? 

Sjak 2: Lave et godt fagligt arbejde. 

Hvordan vil dette f.eks. vise sig?  

Sjak 2:Tilfredse kunder. 

Hvilken betydning ville det have for dig/din organisation? 

Sjak 2: Konkurrencedygtige – arbejdspladser. 

9. Hvordan vurdere I VPB’s troværdighed?  

Sjak 2: Stor respekt for VPB’s arbejde. 

Hvordan oplever I det? 

Sjak 2: Anerkendelse af arbejdet fra borgere. 



10. Hvordan vil I vurdere VPB’s omdømme/image i forhold til vores omverden kunder, 
politikere og borgere? 

Sjak 2: Samme svar som i pkt. 9. 

 
11. Hvordan vil I vurdere VPB som en virksomhed, at være ansat på? 

Sjak 2: God virksomhed at være ansat på. 

Hvordan viser det sig? 

Sjak 2: Gode til at indsluse nye medarbejdere. 

Hvilken betydning vurderer du det har for VPB i forhold til f.eks. rekruttering af 
medarbejdere i fremtiden? 

Sjak 2: Nemt at få folk. 

12. Er VPB en arbejdsplads, som I ville kunne anbefale til andre at være ansat på? 

Sjak 2: Ja til de fleste – Du skal være god til at samarbejde. 

Hvis ja – Hvad er det der gør at I kan anbefale dette? 

Sjak 2: Godt ry som arbejdsplads. 

13. Hvordan opfatter I VPB’s kommunikation ind ad til i organisationen? 

Sjak 2: Kommunikation indad til er næsten ikke eksisterende. 

Der mangler kommunikation mellem de forskellige lag. 

14. Hvilken metafor (dyr, figur, bil etc…) vil I bruge til at beskrive VPB?  
Hvis I skulle beskrive VPB i et enkelt billede, hvad ville det så være?  

Sjak 2: Firehjulstrækker – Kommer frem trods mudder på undervognen. 

 
 
Der ud over udfyldes som sjak spørgeskema omkring Arketyper fra Brand-House. 
 
Endvidere udfyldes inden interviewet en profileringsopgave.  
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Referat fra interview 
Borgmester Winni Grosbøll den 7. marts kl. 10.00 

 

Spørgsmål og svar fra interviewet: 
 

1. Hvad er det første du tænker på når du hører navnet Vej & Park Bornholm?  

WG: I virkeligheden tænker jeg hele den sociale dimension der er i 
virksomheden, og at det er en stor arbejdsplads som rummer mange 
forskellige typer af mennesker. Det er umiddelbart den første assertion jeg får. 
Men også den generelle fordom om at der altid står en vej og park mand, 
lænende op ad en skovl, men det er jo mere sådan med den humoristiske sans. 
Når jeg til daglig taler om VPB, så er det ofte fordi det er en stor virksomhed, 
som rummer rigtig mange forskellige mennesker. Også de mennesker der har 
det lidt svært på arbejdsmarkedet, og det er vigtigt for mig i den virksomhed. 

2. VPB har en vision om at ”Vi vil være bedre i morgen end vi er i dag”, hvordan oplever du 
VPB i forhold til dette? 

WG: Det hænger måske sammen med det første, i det øjeblik du tager dine 
medarbejdere seriøst og møder dem med respekt også i forhold til de 
ressourcer de rent faktisk kommer med ind i en virksomhed. Så tror jeg også 
man kan bruge sine medarbejdere til at blive bedre i morgen end vi er dag. Så 
jeg syntes sådan set at det spiller meget godt sammen med det menneskesyn 
som jeg assiosere virksomheden med.  

Hvad er det for et menneskesyn? 

WG: Det er, at der i virkeligheden er en virksomhed, som har plads til alle, og 
som også er bygget på respekt for de enkeltes ressourcer, og bygget meget af 
sin organisation og ledelsesstruktur op på at have tillid til, at folk kan løse 
opgaven. Fordi hvis man har tillid til at folk kan løse opgaven så løser de 
formentlig også opgaven. Jeg tror folk vokser med tillid og med den respekt 
for at man tror på at de kan noget.  Derfor tror jeg, at hele den måde man har 
organiseret sig på, og hele den ledelsesstruktur der ligger i virksomheden også 
meget godt bærer op på, at man kan udvikle virksomheden til at blive bedre. 
Langt de fleste medarbejdere vokser jo med anerkendelse, det tror jeg vi alle 
gør. 
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3. Hvad værdsætter du mest ved VPB?  

WG: Jamen så værdsætter jeg jo det. Jeg værdsætter at man har taget et aktivt 
valg om, at selvom man skal konkurrere på lige fod med de private 
virksomheder der er på området, så har man faktisk taget sig også tiden og 
kræfterne til at rumme mange mennesker. I sørger for f.eks. også, at folk på 
trods af at de ikke alle sammen er lige boglig stærke, at de også bliver 
opgraderet og opkvalificeret, og bliver taget med ind i et fællesskab, det syntes 
jeg er vigtigt. Det værdsætter jeg faktisk rigtig meget, fordi hvis man ikke gør 
det som en offentlig virksomhed, så tror jeg det er svært, at få nogen til at løse 
det. 

Hvilken betydning kan det have for dig/din organisation?  

WG: Man kan jo håbe på, for i virkeligheden bliver det jo hele nøglestenen 
også fremadrettet, hvis man kigger på alt hvad der hedder reformer og 
førtidspensionsreformer, der kommer på banen nu, fleksjobreformen osv. Så 
lægges der jo i større og større grad op til, at alle mennesker skal ind på det 
ordentlige arbejdsmarked, måske på særlige vilkår, men det betyder jo at vi 
også i de kommende år bliver rigtig afhængige af, at der er nogle 
virksomhedsledere, som gerne vil være med til at løfte den kæmpe opgave, det 
også bliver.  Der tror jeg som kommune, at det er rigtig vigtigt at vores 
virksomheder går forrest i den udvikling, for ellers er det svært at få de private 
med. Til gengæld kan det måske virke som inspiration netop til, at få de 
private med til at løse den opgave også. Så det går begge veje, vi bliver nød til 
at være rollemodeller ud ad til. At vi i det offentlige gør lidt ekstra ud af det 
her, men samtidig kan vi så også være med til at inspirere og videregive de 
erfaringer vi har. 

4. Nævn en episode, hvor VPB gjorde en positiv forskel?  

WG: Jeg syntes da at VPB i snevinteren 2010/2011, gjorde en positiv forskel. 
Der havde du jo en situation, hvor det krævede, at der var noget mandskab 
som arbejdede ud over hvad der overhovedet kunne forventes, og det var bl.a. 
VPB, der løste den opgave. Det syntes jeg alle vores medarbejdere gjorde, men 
lige præcis i sådan nogle situationer viser det måske at den der loyalitet til ens 
arbejdsgiver, den bliver sat på prøve. Der syntes jeg faktisk, at man gjorde 
langt ud over hvad der kunne forventes. Igen, det handler i virkeligheden om 
tryghed for borgerne, og der kunne du som kommune trække nogen 
ressourcer ind, som kunne give borgerne den tryghed. Så i sådan nogle 
ekstreme situationer syntes jeg faktisk, at vi generelt set viser vores værd ved, 
at løse nogen opgaver, som ligger langt ud over hvad der kunne forventes. 

Har det betydet noget i forhold til din holdning m.m. omkring VPB? 

WG: Det kan det da, men det overrasker mig jo ikke, fordi min holdning er jo 
relativ positiv. Så den var jo ikke med til at ændre den, men den styrker den jo 
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ved, at man har nogen medarbejdere som er loyale. Den loyalitet kommer jo 
også af, at der skal ligesom være noget at være loyal overfor, før at man er det. 

 
5. Nævn en episode, hvor VPB gjorde en negativ forskel?  

WG: Ved ikke om I gør en negativ forskel, men det undrer mig til stedse, men 
det er jo så synligt, når man står der i sin gule jakke, og det er jo meget 
klassisk når man kommer ind ad Nybyvej i Åkirkeby. Det er så sikkert som 
amen i kirken, at der står to VPB folk og snakker midt på gaden, mens de 
blokere for trafikken. Det er jo måske en negativ oplevelse fordi det jo også 
lidt lever op til de fordomme man har. Hvis de nu stod der et kvarter efter, ville 
der ikke være nogen trafik, og så ville de ikke vække opsyn. Det undrer mig jo 
altid, at man vælger lige præcis, at stå der fem minutter i otte, hvor al 
skoletrafikken kommer. Men altså igen det er jo lidt, man trækker måske lidt 
på smilebåndet, men tror da at sådan nogle ting, er med til at bekræfte nogle 
fordomme man har, omkring kommunale vejarbejdere. Sådan nogle historier 
går der jo også altid, ligesom Torben Rønne altid nævner, at man vander 
træer i regnvejr. Det er jo for svært for borgerne at forstå, der er sikkert en 
ganske god forklaring på hvorfor man gør det, men igen det pirrer til folks 
fordomme, og det er små ting der skal til for at give et forkert billede.  

6. Hvis VPB ikke eksisterede mere, hvad vil du så huske dem mest for?  

WG: Hele det sociale ansvar. Det er jo også hele den bekymring jeg har, at 
hvis man skulle gå ind og gøre det mere markedsorienteret, mere udlicitering 
af opgaverne osv., hvad gør vi så med hele den opgave, der bliver løst med det 
sociale, hvem er det så der skal lave EGU pladser, og hvem er det så, der skal 
lave alkoholforebyggelses arbejde, hvem er det så der skal, altså alle de ting 
som vi i virkeligheden har en stor virksomhed til at løse for os. Hvor 
forsvinder det hen. Det er min bekymring og vil være min bekymring, hvis 
man ikke har en kommunal stor entreprenør virksomhed. Fordi lige præcis 
det arbejde, er jo også en befolkningsgruppe som er ufaglært noget af det osv., 
og det er dem vi jo også gerne vil have lidt snor i. Uden at det skal lyde som 
om at, men der er min erfaring bare at det er rigtig svært at stille krav til det 
private arbejdsmarked, til at løse sådan nogle opgaver.  

BFP: Det er altså, andet end bare, at lægge asfalt og klippe hæk, der har 
betydning? 

WG: Ja. 

 
Og hvad vil du savne mest? 

WG: Det er det samme. For sneen skal jo nok blive ryddet, det er der jo bare 
nogle andre der gør, og asfalten skal nok blive lagt, for det er der også bare 
nogle andre der gør. Men der er bare alle de andre ting, som også bliver gjort 
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af VPB, som jeg tænker. Hvem gør så det? Bliver det så ikke gjort, den sociale 
del. Det kan du godt skrive ind i nogle kontrakter med det er bare svært, hvis 
der ikke er en indikation til at gøre det, og så er det svært at få det gjort.  

 
7. Hvordan vurderer du VPB’s samfundsnyttige værdi?  

WG: Som stor. 

Hvordan viser dette sig?  

WG: Det viser sig bl.a. i de uddannelsesforløb der stables på benene. De her 
EGU pladser, det viser jo i virkeligheden sin samfundsnytte, da det er nogle 
mennesker i samfundet der får nogle kundskaber de ellers ikke ville have fået, 
og som får det nemmere, med at få fæste på et arbejdsmarked. Det syntes jeg 
er en meget stor samfundsnytte. 

8. Hvad vurderer du er VPB’s største udfordring? 

WG: Den største udfordring er hele tiden at være konkurrencedygtig, og så er 
det jo hele tiden den debat, om vi favoriserer vores kommunale virksomhed. 
Det syntes jeg er et stort dilemma, og det er noget af det man skal være skarp 
på hele tiden at vise, at der er en grund til man vinder udbuddene, det er ikke 
kun fordi man er kommunal virksomhed, men fordi man faktisk også er 
dygtig til at gøre det man gør. Så hele den debat og den tone der ligger i 
debatten om at det nok bare er fordi, at man har sat konkurrencen ud af kraft. 
Den syntes jeg er farlig. 

9. Hvad vurderer du er VPB’s største styrke?  

WG: Den største styrke er vel at I har basis for at lave en god drift. Du har jo 
en grundbasis med opgaver som fylder en god økonomi ind i virksomheden. 
Det er jo altid som virksomhedsleder rigtigt godt, fordi du har en kerne og ved, 
at du kan gå i gang med nogle ting, du ved du kan ligge nogle investeringer 
fordi du har økonomi til, at drifte dem de næste par år. Det tror jeg er en stor 
styrke og en god konkurrence position at have. Det er jo det jeg hører de 
private brokke sig over, at de jo netop ikke har lige vilkår, da de ikke har den 
stamme af opgaver. 

10. Hvis du skulle komme med et godt råd til VPB, som interessent, hvad skulle det så være?  

WG: Så er det måske de der små ting hvor folk tænker, det er sgu da utroligt 
at de skal stå otte mand om en skovl og kigge, og få ryddet ud i dem. Det tror 
jeg også man har gjort meget ud af. 

BFP: Hvad er det så vi skal være bedre til der? 
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WG: At tænke over, hvordan man kommunikere. Hvis man holder pause som 
vi jo alle gør, så ikke holde pausen på fortovet, men lige går om bag skuret, 
fordi man er meget synlig i gade billedet, og det pirrer igen til folks fordomme. 
Det ved jeg jo heller ikke om de gør, men det er jo så stereotypt og rammer lige 
ned i folks fordomme. Derfor skal du heller ikke stå mange sekunder før du i 
virkeligheden for folk til at tro, gud nu står de der og hænger igen. Hvis bare 
folk får en forklaring, så tror jeg langt de fleste godt kan forstå, når de får en 
forklaring. Det er jo klart, at får man aldrig forklaringen så er det jo svært. Så 
det handler i virkeligheden jo bare om kommunikation. 

11. I forhold til dig/din organisation, hvordan kan VPB så blive en unik samarbejdspartner? 

WG: Det kan man ved hele tiden at være opmærksom på at hjælpe hinanden 
med at løse hinandens opgaver. Vi har jo en stor opgave ved f.eks., at give alle 
unge mennesker en ungdomsuddannelse og opkvalificere vores arbejdsstyrke. 
Nu her hvis der komme en førtidsreform, der siger, at der er ingen der må få 
førtidspension, så har vi altså en kæmpe opgave i, at skabe arbejdspladser ude 
på et arbejdsmarked sammen med nogle virksomhedsledere. Hele den opgave, 
er sådan en kontinuerlig dialog med at sige, at de udfordringer I står med er 
der nogle af dem vi kan byde ind medløsninger på. 

BFP: Altså den måde vi kan hjælpe jer i dagligdagen på? 

WG: Ja, men også kreativt ved at sige, her er f.eks. en borger som har det 
rigtig rigtig svært, kunne vi lave nogle ting for ham eller, at man sammen 
havde dialogen om, hvordan gør vi det her smidigst. 

12. Hvad vurderer du er VPB’s vigtigste mission? 

WG: I bund og grund ved at være vej og park virksomhed. I har jo en opgave I 
skal udføre, I skal slå noget græs, I skal plante nogle træer og I skal lægge 
noget asfalt, og det er vel missionen i virkeligheden. Men hele tiden at gøre det 
lige så godt som det private og samtidig i virkeligheden, at gøre det bedre, 
fordi I gør så meget andet også. 

13. Hvordan vurderer du VPB’s troværdighed?  

WG: Hos mig er den stor.  

Hvordan oplever du det? 

WG: Jeg syntes man agere fornuftigt, man er åbne over for en dialog, også på 
at rette nogle ting ind osv., og at man gør det man siger. Det er jo det der i 
virkeligheden hænger sammen med troværdighed, at det man siger man gør, 
det gør man rent faktisk også. Man siger ikke bare, at man tager et socialt 
ansvar, man gør det faktisk også. 

Hvilken betydning har det for dig, at VPB er troværdig? 
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WG: Det betyder da rigtig meget, ellers bliver det jo varm luft, og så er det jo 
bluf ikke. Så det betyder jo rigtig meget.  

 
Hvilken betydning vurderer du så, det har i forhold til VPB, hvis vi nu var utroværdige? 

WG: Jamen så ville du jo have et helt andet grundlag for at være her. Så ville 
du jo ikke have den opbakning, du har politisk f.eks. Fordi det er klart hvis 
man stiller sig op og siger nogle ting, det kender vi politikere jo også. Hvis 
man bralrer ud med hvad man vil og så ikke gør det så er det jo svært.  Hvis 
du ikke har troværdigheden bygget op og noget troværdigheden hviler på, så 
er det jo svært at være her. Det er jo også noget I bliver målt på, derfor er det 
vigtigt, at man yder det man siger man yder, og at man gør det ordentlig. Altså 
at man ikke sprænger over hvor gærdet er lavest osv. Det hænger jo både 
sammen med kerneopgaven men også det andet, men snævert sammen med 
kerneopgaven. Hvis man siger man er god til at lægge asfalt, så skal man 
være god til at lægge asfalt. 

 
14. Hvordan vil du vurderer VPB’s omdømme/image både internt i organisationen BRK, men 

også eksternt? (Ved en fejltagelse udeladt under interview) 
 

15. Hvordan vil du vurdere VPB som en virksomhed, at være ansat på? 

WG: Jeg vil da tro, men det bygger også på en fordom, at det er en god 
virksomhed, men det er jo primært baseret på, at I blev kåret som Årets 
virksomhed indstillet af medarbejderne. Men det hænger vel også sammen 
med at jeg tror meget på grundtanken om selvstyrende Teams. Jeg tror meget 
på grundtanken om at uddelegere tingene til folk, fordi de jo egentlig er rigtig 
dygtige til at gøre det. Jeg tror også på, at som ansat har det godt med selv at 
kunne have noget indflydelse på sin hverdag. Det tænker jeg, det må da være 
rart at være ansat som. I mit næste liv tror jeg sgu, jeg vil være gartner, har 
altid tænkt, hvor må det være fantastisk at være gartner, og gå udenfor og 
passe have, det kunne da være fantastisk. Så det må da være et dejligt job.  

16. Hvordan opfatter du VPB’s kommunikation udadtil? 

WG: Tror ikke den almindelige Bornholmer, ved ret meget om VPB. Det er jo 
ikke fordi I sådan, bestormer medierne med gode historier. I virkeligheden er 
det måske lidt underspillet, at man løfter en opgave, som man egentlig aldrig 
fortæller, at man løfter. Det tror jeg egentlig nok man kunne gøre mere ud af, 
at fortælle om de her EGU elever, der lige er sluttet, og hvad de har fået ud af, 
at få en uddannelse, som de ellers ikke kunne have fået. At fortælle hvorfor 
det er vigtig for jer at lave alkohol arbejde. Alle de der historier som i 
virkeligheden ligger rundt om kerneopgaven, dem gør I jo ikke meget ud af at 
fortælle, og det kunne man måske nok gøre, hvis man skulle have mere 
rodfæste det Bornholmske samfund. Et er at man gør nogen ting man er stolt 
af, men hvis der ingen der ved, at man gør dem så er det jo også lidt ærgerligt. 
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Men også fordi der er mange gode historier om nogle mennesker som har fået 
noget mere i deres liv, og det syntes jeg da godt en gang imellem, at man kan 
fortælle. Jeg syntes jo ikke I kommunikere meget ud i det bornholmske 
samfund, men så ved jeg jo godt, at det hamrene svært at få de gode historier i 
de bornholmske medier, det er ligesom der er noget naturstridigt i det, uden at 
gå mere ind i det, og det er jo egentlig rigtig ærgerligt. Fordi det bliver så 
negativt det hele, og når man hører om VPB, så er det fordi I salter eller 
rydder eller gør et eller andet forkert. Det er jo meget synligt det I laver og 
derfor kan folk forholde sig til om I rydder rigtigt eller forkert. Du skulle bare 
vide hvor mange mennesker der siger til mig, at det er fuldstændigt hul i 
hovedet den måde vi rydder sne på. Der har jeg det så sådan, at det aner jeg 
ingenting om, men jeg er ret sikker på, at dem der rydder, gør det fornuftigt, 
for hvorfor skulle de ikke gøre det. Men derfor kunne I måske som modvægt 
mod den der, også fortælle, hvad er I egentlig for en virksomhed, hvad er det 
at være en moderne virksomhed og rummelig virksomhed. 

17. Hvilken metafor (dyr, figur, bil etc…) vil du bruge til at beskrive VPB?  
Hvis du skulle beskrive VPB i et enkelt billede, hvad ville det så være?  

WG: Det er vel, ja det lyder måske i virkeligheden helt forkert, men at I er et 
æsel. Fordi et æsel er et meget lille sødt dyr som er en slider, som bare slider 
og slæber uden sådan at gøre meget væsen af sig. Så er de søde at se på og så 
gør de alt det der hårde arbejde ingen andre gider lave. Ja jeg kunne også 
have sagt noget mere poetisk som en humlebi. 

Tusind tak, er der noget her på falderebet. 

WG: Nej. 
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Referat fra interview 
Udvalgsformand for TMU Steen Colberg Jensen den 1. marts kl. 15.00 

 

Spørgsmål og svar fra interviewet: 
 

1. Hvad er det første du tænker på, når du hører navnet Vej & Park Bornholm? 

SCJ: Kommunal entreprenørvirksomhed i alt sin enkelthed, tænker faktisk 
ikke så meget andet. Der ringer nogle klokker omkring hele 
entreprenørbranchen på Bornholm, men tænker sådan set ikke noget særligt 
andet end det er en virksomhed som jeg er tæt på i kval af mit politiske arbejde 
og har meget store berøringsflader med. Fordi det er det der berører både mig 
og alle andre borgere på Bornholm 

2. VPB har en vision om at ”Vi vil være bedre i morgen end vi er i dag”, hvordan oplever du 
VPB i forhold til dette? 

SCJ: Oplever faktisk VPB, som en meget professionel virksomhed. Udadtil 
syntes jeg det ser ud til, at det er meget professionel og strømlinet virksomhed, 
hvor tingene fungere. Det er den opfattelse jeg har af VPB. 

Hvordan viser dette sig konkret? 

SCJ: Det der tegner den, er at det er en virksomhed som har orden i tingene. 
Altså, det er professionelt, det ser ordentligt ud det man laver, det materiel 
man bruger, og de folk man sender ud. Man sender nogle professionelle 
signaler, på den måde man både agerer, og den måde man optræder og 
fremtræder. 

 
3. Hvad værdsætter du mest ved VPB?  

SCJ: Værdsætter meget, at VPB er en moderne og som jeg oplever det, 
forandringsparat virksomhed. VPB opererer jo i en politisk verden, og jeg 
oplever en forandringsparathed til, at gå forskellige veje også styringsmæssigt. 
Det syntes jeg er interessant. Det er ikke det billede der tegner sig af sådan 
mere gammeldags traditionelle kommunale entreprenørvirksomheder, men 
VPB syntes jeg udviser forandringsparathed, og det hører vi jo også på 
dialogmøderne syntes jeg. 
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Hvilken betydning kan det have for dig som udvalgsformand?  

SCJ: Det betyder for mig, at VPB er åbne overfor bl.a. snitfladerne mellem det 
offentlige og det private. Altså at VPB er fuldstændige bevidste om, at man 
opererer i en politisk organisation, og at der kan være politiske ambitioner 
som trækker i begge retninger for en kommunal virksomhed.   

 
4. Nævn en episode, hvor VPB gjorde en positiv forskel?  

SCJ: Syntes VPB har udviklet sig til en virksomhed, som er rigtig god til at 
udføre driftsopgaver på Bornholm. Så de driftsopgaver kommunen og typisk 
Teknik & Miljø har, de bliver løst meget professionelt. Det er der jeg ser VPB 
styrke. 

5. Nævn en episode, hvor VPB gjorde en negativ forskel?  

SCJ: Det bliver så ud fra nogle politiske hensyn, og det er der, hvor jeg er med 
mit politiske ståsted, og som jeg ser verden, gerne ser VPB som en anden 
konstruktion. Altså en konstruktion, hvor man er mere driftsorienteret på de 
kommunale driftsområder i højere udstrækning end man er en entreprise 
virksomhed. Altså hvor man går ud og byder på de store opgaver, det mener 
jeg ikke, der er behov for på Bornholm.  

Har det betydet noget i forhold til din holdning m.m. omkring VPB både det positive og det 
negative? 

SCJ: Nu vil jeg sige, jeg er meget positiv overfor VPB, og mener ikke vi kan 
undvære en kommunal entreprenørvirksomhed på Bornholm. Det er ikke alle 
på min side af den blå/røde streg der enig med mig. Men jeg mener rent 
faktisk vi nødvendigvis må ha en kommunal entreprenørvirksomhed. Det gør 
jeg bl.a. fordi, ud fra sådan mere snusfornuftige hensyn, men selvfølgelig 
også fordi VPB levere et godt produkt. 

 
6. Hvis VPB ikke eksisterede mere, hvad vil du så huske dem mest for?  

SCJ: Så vil jeg huske dem mest for, sådan som jeg oplevede det, at I fra denne 
her kommunes fødsel, var en kommunal entreprenør virksomhed, som var 
fuldstændig konkurrencebeskyttet fra omverdenen, fra de øvrige private 
entreprenører virksomheder. Til at bevæge sig til, at være en virksomhed, som 
var konkurrence udsat, og som selv formulerede, at det var de faktisk glade 
for. Det syntes vidner om en virksomhed, som er forandringsparat og 
omstillingsparat.   

Og hvad vil du savne mest? 
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SCJ: Jeg vil savne muligheden for, at kunne løse de driftsopgaver, som 
givetvis vil være sværere, at få andre til at løse. Altså jeg mener, VPB løser jo 
dybet set opgaver, som ingen andre har lyst til at tage sig af. Det er jo dybest 
set hele den kommunale verden, det er tanken. Kommunen løser de opgaver 
der ingen andre de løser.  

7. Hvordan vurderer du VPB’s samfundsnyttige værdi?  

SCJ: Det har I jo, ellers giver det jo ingen mening, de andre ting jeg har sagt. 
Altså VPB samme, og det bliver lidt af en gentagelse af det tidligere. VPB har 
lidt samme samfundsnyttige værdi som alle andre kommunale virksomheder 
har. Nemlig, at de løser nogle opgaver, som dybest set ingen andre har lyst til 
at løse, eller vil løse, eller ser en forretning i at løse. Der syntes jeg det har 
været positivt, at VPB har, kunne skabe sig en forretning ud af. Og 
selvfølgelig, at være lidt kanibal på områder, hvor der er andre der er. Men 
primært syntes jeg, at løse opgaver, som vil være sværere og vanskelige eller 
dyrere, at få løst andre steder. 

Har det noget, at gøre med sikring af kompetencer også, altså i kommunen?  

SCJ: Ja på visse områder. I den udstrækning I løser opgaver, som ingen 
andre vil løse, så er det klart, de kompetencer bevarer vi jo på Bornholm, så 
det kan man godt sige, er en del af det ja. 

8. Hvad vurderer du er VPB’s største udfordring/problem, som vi står overfor? 

SCJ: Den største udfordring, jeg vil ikke se det som et problem. Men den 
største udfordring VPB kommer til at stå overfor, det er en omkalfatring af 
virksomheden til, at være en driftsorganisation og ikke en 
entrepriseorganisation. Det bliver en udfordring for VPB tror jeg. Men hvis vi 
når der til, så er det jo i sidste ende et politisk spørgsmål, men jeg ser jo meget 
gerne denne her proces, som dybest set starter hos VPB selv. Så det ikke bliver 
sådan en politisk pegefinger på skulderen, men en fælles øvelse om, hvordan 
løser vi opgaverne bedst på Bornholm, hvordan sikrer vi de løses bedst og 
billigst, og så de løses, så der også er basis for et privat erhvervsliv derude. 

9. Hvad vurderer du er VPB’s største styrke?  

SCJ: VPB største styrke syntes jeg er, at det er en meget professionel drevet 
virksomhed. I virkeligheden, som jeg oplever det, nu kender jeg jo ikke hele 
virksomheden i alle detaljer, men min opfattelse og oplevelse er, at VPB er en 
meget professionel drevet virksomhed igennem alle niveauer. Så man er meget 
professionel, og man er meget skarp på, hvad der foregår og hvad der er de 
nyeste ting. Både sådan rent ude i marken, men også rent administrativt.  

10. Hvis du skulle komme med et godt råd til VPB, som interessent, hvad skulle det så være?  
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SCJ: Et godt råd til VPB, det er i virkeligheden, ja det indlysende er jo at sige 
forsæt som I gør, forsæt det gode arbejde, og det er en del af det. Forsæt med 
at være professionelle uanset, hvor VPB bevæger sig hen. Når det så er sagt, 
så tror jeg vi alle sammen ved, at VPB kommer til at bevæge sig et eller andet 
sted hen. Der tror jeg, det vil være fornuftigt for VPB, at være positiv 
medspiller. Altså sådan at forstå, at man selv er proaktiv i forhold til Teknik & 
Miljøudvalget, at vi sådan i fællesskab brain-stormer lidt på, hvor er det vi 
skal hen, og hvad er det vi gør. Det skulle være mit råd til VPB, altså forsæt 
med det I er rigtige gode til og deltag aktivt i den proces som vi kommer ind i 
omkring VPB fremtid, som jeg mener, er fornuftig at komme ind i også. 

11. I forhold til dig/din organisation, hvordan kan VPB så blive en unik samarbejdspartner? 

SCJ: Jeg mener faktisk, I er en unik samarbejdspartner. Fordi en lang række 
af de opgaver vi får udført i Teknik & Miljø, de ligger jo naturligt i VPB regi. 
Så jeg mener I er en unik samarbejdspartner, og der er en vej sådan som 
verdenen ser ud i disse år, det er hele tiden at være skarp og 
konkurrencedygtig. Altså, det er vejen frem, så jo mere skarpe man bliver på 
priserne, jo flere hænder kan man holde i arbejde, og det er en af 
grundforudsætningerne på Bornholm, der er at fastholde og skabe 
arbejdspladser.  

12. Hvad vurderer du er VPB’s vigtigste mission? 

SCJ: Jamen jeres vigtigste mission det er, at levere kvalitet til kunderne, det 
må det være. Kvalitet til prisen til kunderne. 

13. Hvordan vurderer du VPB’s troværdighed?  

SCJ: Den vurderer jeg til at være høj. 

Hvordan oplever du det? 

SCJ: VPB udfører lige præcis, det de bliver bedt om, og indtrykket er, at det er 
ikke en virksomhed, man behøver at holde skarp øje med, om de nu levere det 
der skal leveres, det er opfattelsen den har en høj troværdighed, syntes jeg, i 
forhold til de leverede ydelser. 

Hvilken betydning vurderer du det har for VPB? 

SCJ: Det er altafgørende, fordi de ellers ville I blive lukket i morgen. Hvis 
man havde haft en kommunal virksomhed, måske oven i købet i særdelshed 
sådan en driftsvirksomhed, som I er. Hvis vi ikke havde troet på jer, og vi 
havde den ene gang efter den anden måtte sige, det her det dur ikke, det her 
det går ikke, nu er det galt igen, så havde I blevet lukket, det er helt sikkert. Så 
havde der ikke været politisk opbakning til, at have sådan en virksomhed. 
Fordi så havde det givet for meget bøvl, ude i hverdagen. 
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14. Hvordan vil du vurdere VPB’s omdømme/image både internt i organisationen BRK, men 
også eksternt? 

SCJ: Jeg oplever en kommunal entreprenør virksomhed, med det kendskab, 
jeg har haft til tidligere kommunale og en amtslig entreprenør virksomhed, så 
er der altid til tendens til, at sådanne virksomheder ikke har så høj status, 
fordi de er meget synlige, de går der ude, og de skal lave alt det der arbejde 
som vi alle sammen er dybt afhængige af, men et arbejde som egentlig ikke 
har så høj status. Jeg mener faktisk, at VPB har opnået en høj status internt i 
vores organisation, altså i BRK. Det er min opfattelse, selvfølgelig er der altid 
historier, der trækker begge veje, men sådan overordnet set, så er der tiltro til 
VPB. Det sjove, hvis vi nu siger eksternt, jeg ved ikke hvad folk i 
almindelighed mener om VPB, det ved jeg sgu ikke vel. Men jeg ved jo hvad 
jeres kollegaer i den private del af branchen mener, og det sjove det er jo, at 
jeg er faktisk ikke tvivl om, at jeres private kollegaer, de har respekt for jer, de 
siger noget andet, men de agerer modsat. Altså, de handler som, det viser sig 
de har respekt. Når branchen mødes så er VPB en gøgeunge, men der er 
ingen tvivl om, at de har respekt for hvad der foregår i VPB, slet ingen tvivl 
Men selvfølgelig en torn i øjet på de private, det er klart. Men jeg er sikker på 
de respekterer jer, det viser de jo også ved, at de kopierer lidt af de ting I gør, 
og de kan godt bruge jer når det lige passer i deres kram. Det havde de jo 
aldrig rørt ved, hvis det var I ikke kunne bruges. Holdningen er jo altid den 
der, og det er sådan set lige meget, om det er VPB, eller om det er andre 
kommunale virksomheder, om det er teknik & Miljø eller, hvor det er henne. 
De fejl der begås i en offentlig kommunal virksomhed, de ender på forsiden af 
avisen, dem har alle en holdning til, og alle mener noget om det. Det er 
fuldstændig tilladt, at svine en offentlig virksomhed til i medierne, det sker 
aldrig for en privat virksomhed, det ender aldrig på forsiden, med de fejl der 
sker, og der sker lige så mange fejl i en privat virksomhed, som i en offentlig 
virksomhed. Forskellen er, den private virksomhed havner ikke på forsiden. 
Derfor er der et hensyn at tage til medarbejderne i en offentlig virksomhed, 
fra os som et eller andet sted er arbejdsgivere for alle, fordi vi har nogle 
specielle hensyn, at tage til vores medarbejdere. De kan i morgen havne på 
forsiden fordi I har slået et søm skævt i , det sker aldrig i en privat 
virksomhed.  

15. Hvordan vil du vurdere VPB som en virksomhed, at være ansat på? 

SCJ: Jeg tror det er en god virksomhed, at være ansat i. Men det kan jeg jo 
kun tro. Altså, jeg kan ikke vide noget, så tæt er jeg ikke på virksomheden, 
men altså i forhold til min opfattelse generelt om VPB, vil jeg vurdere, at det 
er en god virksomhed at være ansat i. Men det er baseret på nogen af min 
andre svar i virkeligheden. 

Hvilken betydning vurderer du det har for VPB i forhold til f.eks. rekruttering af 
medarbejdere i fremtiden? 
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SCJ: Det er min opfattelse, og det har jeg faktisk konkrete eksempel på, at 
VPB er en attraktiv virksomhed at blive ansat i. Det er ikke det gamle støvede 
og måske ikke så flatterende image, som en kommune og kommunal 
entreprenør virksomhed kunne have. Det image mener jeg faktisk ikke VPB 
har, og det handler meget om, at man fremstår professionelt, at man 
fremtræder professionelt. Hvad det angår, mener jeg faktisk, at VPB har 
mindst lige så gode muligheder, for at rekruttere som jeres private kollegaer.   

16. Hvordan opfatter du VPB’s kommunikation udadtil? 

SCJ: Prøver at komme i tanke om, hvad jeg har set jer kommunikere. Altså 
VPB deltager jo i nogle meget store projekter på Bornholm, og det er vel mest 
kommunikation omkring projekter, at jeg lige kan sætte fingeren på, at jeg 
hører noget. Nej det har jeg egentlig ikke rigtig noget svar på du. Jeg hører 
ikke negativ kommunikation, jeg mener det er vigtigt for en virksomhed at 
kommunikere positivt. At få sendt meddelelser af sted til offentligheden 
omkring fornyelser, opgaver og ja også helt ned på jorden, nu skal vi altså 
grave her, og sørge for at få kommunikeret det ud. Det tror jeg faktisk, at VPB 
er bedre til end mange andre. Det tror jeg ikke jeg ikke i alle sammenhænge at 
de private er tilsvarende gode til. Men så kan man også sige, at VPB møder jo 
offentligheden, hver dag, hele dagen, hele året. 

17. Hvilken metafor (dyr, figur, bil etc…) vil du bruge til at beskrive VPB?  
Hvis du skulle beskrive VPB i et enkelt billede, hvad ville det så være?  

SCJ: Hvis jeg skulle sætte et enkelt billede på VPB, det der falder mig ind 
sjovt nok, det er stort og grønt træ. Jeg ved egentlig ikke hvorfor, men der er 
jo noget med I beskæftiger jer jo meget med alt det grønne, og alle de grønne 
områder. Så er der jo selvfølgelig også noget med vækst i det, jeg mener I har 
jo hen over årene leveret vækst i forskellige afskygninger kan man sige. Det er 
det billede der lige tegner sig. 

Nu har jeg sådan set været igennem de spørgsmål jeg meget gerne ville have svar på. Er der andet 
du vil sige om VPB som vi ikke lige er kommet ind på? 

SCJ: Nej det er der sådan set ikke, fordi jeg ikke har hele den fulde indsigt i, 
hvad du skal bruge det til…. I forhold til sammenligning med det private det 
er det rene pjat og snik snak at prøve at drage fuldstændige paralleller, fordi 
det hører ingen steder hjemme og det skal man bare være klar over. Det var jo 
det hele slagsmålet stod omkring de første år efter 
kommunesammenlægningen, med hvad kunne sammenlignes og hvad kunne 
ikke sammenlignes. Det havde vi jo nogle vældige politiske diskussioner 
omkring, alt det her du sikkert kan huske ikke. Jeg syntes jo det er befriende, 
at vi et nået dertil, hvor vi kan sige, det kan sgu ikke sammenlignes vel. Hvad 
er det så, hvem skal så hvad, hvad er det VPB er aller bedst til, og som de 
private er aller dårligst til, og hvad er det de private er aller bedst til og VPB 
aller dårligst til. Hvor får vi mest for pengene, altså sværere er det jo ikke vel. 
Men det kræver jo et eller andet at komme til den erkendelse, og den 
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erkendelse var fuldstændig krop umulig at nå til de første år, fordi der var rød 
farve her og blå farve her, og vi har derude. Vi var ikke herinde, hvor vi bør 
være vel, det er vi nu, og nu kan vi ligesom tillade os, at lade den sunde 
fornuft slå igennem. Det var vi ikke der, vi var lige tåbelige dengang i 
virkeligheden, for nu at sige det;-) Jeg kan også godt huske min egen rolle 
dengang;-) 

Jamen jeg har ikke mere, og du skal også videre. Tusind tak fordi jeg måtte tage din tid. 
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Referat fra interview 
Kommunaldirektør Kenth Halfdan Ferning den 27. februar kl. 15.00 

 

Spørgsmål og svar fra interviewet: 
 

1. Hvad er det første du tænker på når du hører navnet Vej & Park Bornholm?  

KHF: En arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø, en rummelig arbejdsplads. 

Hvad får dig til netop at tænke på det?  

KHF: På den ene side er det det I har ført jer frem på i forbindelse med den 
pris i vandt på et tidspunkt. Desuden er I en arbejdsplads, der har behov for at 
være rummelig, og som tager mennesker ind som hører til det rummelige 
arbejdsmarked. I er også en virksomhed som er meget sæsonpræget og som 
betyder, at I hele tiden siger farvel til gammel kendte medarbejdere og noget 
som man simpelthen skal være i stand til at håndtere, og på en noget anden 
måde en på de tidligere industrilignende arbejdspladser. Her adskiller i jer fra 
de andre BRK servicevirksomheder, I har stadig jord under neglene og noget 
anderledes end noget af det andet vi går og beskæftiger os med, som er mere 
direkte i berøring med andre mennesker. 

 
2. VPB har en vision om at ”Vi vil være bedre i morgen end vi er i dag”, hvordan oplever du 

VPB i forhold til dette? 

KHF: Der er ingen tvivl om, at det på flere fronter arbejder i på det. På den 
ene side som pkt. 1, at I arbejder på at blive en god og attraktiv arbejdsplads 
med henblik på at kunne fastholde og rekruttere, samt med plads til at folk 
kan uddanne sig. Det skal man gøre en ekstra indsats for på Bornholm, fordi 
vi har et behov, da alderssammensætningen er voldsom også ude hos jer, og 
hvis I skal gøre jer forhåbninger om, at kunne rekrutterer også i fremtiden er 
det noget I skal gøre en indsats på. Den anden del er, at I er en af de netto 
virksomheder vi har, med retten til at overføre over- og underskud på en 
anden måde end de øvrige har, som kan anspore jer til at gå efter et overskud, 
og hvis I skal kunne det skal I jo også gøre en indsats på det område, samtidig 
med, at I er i konkurrence med de private, og som gør at I er nød til at være 
lidt fremme i skoene. 
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3. Hvad værdsætter du mest ved VPB?  

KHF:  

Et: Det jeg allerede lige har svaret på. 

 To: Det I gør på det personalemæssige område, samt det I også gør nogle 
gange også det økonomiske område, hvor i bidrager kulturmæssigt i forhold 
til hele BRK. Det er jo et lige så stort et indslag, at være med til at gøre nogen 
forståelige om, at man er en del af en større virkelighed, og det syntes jeg I 
også gør samtidig med, at I bidrager til helheden. I bidrager også til at den 
kultur I har, sætter sine fingeraftryk i den generelle kultur i BRK og måden at 
tilgå arbejdsopgaver på. 

 Tre: Det er med til at holde priserne nede på området her ved, at de private 
får lidt konkurrence, og grunden til at de er ude efter jer er, at de ikke kan lide 
konkurrencen. For kunne de fjerne jer fra markedet ville priserne jo stige 
20 %. 

4. Nævn en episode, hvor VPB gjorde en positiv forskel?  

KHF: De to foregående vintre, hvor der har været ret store udfordringer. Her 
går I jo ind med jeres overskud og siger, at I har det her overskud på nogle 
millioner, og hvis I nu giver det her overskud, kan I så få lov at udføre 
arbejder for de her penge. Det viser jo den her positive holdbistand og holdånd 
der er, og der går I selv ind og gør det. Det er der nok ikke ret mange andre 
virksomheder i BRK som ville tilbyde, og det gør I så ind og gør, og det er så 
den unikke forskel syntes jeg, og værd at trække frem som et godt eksempel. 
Og så igen gør I det også godt på personale området, hvor I har været 
innovative, og der har vi jer og det er jo egentlig mærkeligt, her scorer I jo 
højt jer på det tekniske område sammen med dine kollegaer på RKR og 
BOFA, som også gør en indsats på den front, men der har du så været lidt 
foran på nogle områder. 

Har det betydet noget i forhold til din holdning m.m. omkring VPB? 

KHF: Nej, min holdning har været den samme hele vejen igennem. 

5. Nævn en episode, hvor VPB gjorde en negativ forskel?  

KHF: Nej, det kan jeg egentlig ikke… 

BFP: Noget vi kunne blive bedre til? 

KHF: Det I skal have fokus på er, og som hvis I ikke passer på kan gå hen og 
blive negativ for VPB, er at det offentlige er på vej ind i en ny tid, hvor det er 
den ”rigtige” rationaliserings tid, hvor der skal skæres ned. Det bliver ikke 
kun i de kolde hænder, men også på de varme hænder der skal skæres ned. 
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Det bliver en tid hvor det offentlige skal skrumpes, meget mere end man går 
og regner med. Det private vil også komme mere ind over løsningen af 
opgaver, da de har fået øjnene op for at der kan tjenes penge, og det vil betyde 
at det offentlige bliver reduceret. Et af de områder, der kan blive ramt fordi 
det er så nemt, det er det tekniske område, og der skal I være vågne og måske 
tænke fremad omkring det der vil ske, og der tænker jeg om VPB vil være den 
virksomhed som vi kender i dag størrelsesmæssigt. 

6. Hvis VPB ikke eksisterede mere, hvad vil du så huske dem mest for?  

KHF: Det har jeg svaret på, meget omkring det personalemæssige område og 
noget af det jeg ville tænke tilbage på hvis det var. 

Og hvad vil du savne mest? 

KHF: Den innovative tilgang på personaleområdet, hvor I har været med til at 
skabe nogle gode ting og jeres bidrag til kulturen. 

 
7. Hvordan vurderer du VPB’s samfundsnyttige værdi?  

KHF: Den har jeg sådan set også svaret på, generelt i BRK udfylder vi vores 
forpligtigelser i forhold til det rummelige arbejdsmarked, også mere end 
politikerne har en forventning om. Det bliver også nødvendigt i forhold til 
bl.a. alderssammensætningen, der har vi virkelig et behov for på kort sigt at 
gøre noget, ellers kan vi simpelthen ikke rekruttere arbejdskraft der er behov 
for, og det er samfundsnytte, det at vise at der godt kan gøres noget over for 
alle andre Også i forhold til at uddanne selv og her er I jo bl.a. gået foran som 
et godt eksempel og taget et ansvar g ikke kun for jer selv men et medansvar. 

En anden nytte er jo at I er med til at holde priserne nede, ved jeres måde at 
agere på. Og så har I bidraget positivt til nogle sne- og økonomiske 
krisesituationer vi har haft, og her ved I så godt, at I ikke er ”Pelle alene i 
verden” men en del af en større enhed. Der er nok ikke nogen andre 
virksomheder, der havde smidt 4 millioner, og så havde sagt, men vi vil godt 
have lov til, at udføre arbejder for dem selv, så vi får lidt til bage, det var der 
nok ikke ret mange der havde gjort, uden vi skulle have været igennem en 
helvedes lang række trækkasserier.  

8. Hvad vurderer du er VPB’s største udfordring? 

KHF: Den største udfordring den er fremadrettet mod det samfund vi går i 
mod nu. Det er altid nemt at skære ned på det tekniske og administrative 
område og derfor vil I lige som administrationen her på Ullasvej blive mødt af 
det. Her skal I prøve at tænke jer ind i en ny sammenhæng og verden. Ikke 
som en direkte besparelse, men det vil komme som en omlægning på den måde 
vi arbejder på, som kan betyde at ting også bliver lagt ud til private, lige så vel 
som det kan betyde, at så løser vi bare ikke det mere, altså det var det, og det 
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må de så selv tage ansvar for. Også det med at tænke og samarbejde på tværs, 
det ved man aldrig hvad der kommer ud af, så derfor det er nok der jeg ser den 
største udfordring. 

9. Hvad vurderer du er VPB’s største styrke?  

Er der svaret på gennem de andre spm. (Personalemæssige område) 

10. Hvis du skulle komme med et godt råd til VPB, som interessent, hvad skulle det så være?  

KHF: Det er et, at holde fast i den vision I har. Men at se nødvendigheden og 
glæden sammen med det i forandring og sørge for at de to hænger sammen. 
Fordi I jo er også så stærke, at selvom I engang imellem selv ser jer som 
innovative så er I jo også traditionelle på mange måder, også i jeres 
tankegang. Det har jo nok noget at gøre med de arbejdsopgaver I har med at 
gøre og den sammensætning af medarbejdere I har, som godt kan blive meget 
traditionelt, set lidt nedefra. Det er noget af det som jeg syntes I skal gøre en 
dyd ud af, at jeres visioner bliver sammenholdt med nødvendigheden af 
forandring og prøve at få italesat de scenarier der er for det, med henblik på 
at, det ikke kommer som en kæmpe overraskelse hen over natten. Det er nok 
det der kan blive det største nedelag for VPB, fordi på det område der kan det 
gå stærkt, det ved du jo godt. 

11. I forhold til dig/din organisation (hele BRK), hvordan kan VPB så blive en unik 
samarbejdspartner? 

KHF: Et, forsæt med at gøre det I gør. Så kan man jo sige så gør I det jo godt, 
hvis I bare skal forsætte med at gøre det I gør. Det skal I gøre på alle de 
niveauer i arbejder på. I skal forsætte med at være en aktiv del af BRK, både i 
samarbejds øje med, i forhold til at udføre opgaver for virksomhederne. Men 
også i forhold til den organisatoriske relation I har, som jo er lidt tvetydig, 
hvor du referer til mig, men hvor I reelt referer op til Teknik & Miljø, og der 
tror jeg, I skal være meget opmærksomme, på det næste års tid på hvad der 
sker, fordi der vil ske nogle forandringer i forhold til styring og ledelse af det 
område, men det tror jeg også du selv er lidt opmærksom på. Der tror jeg, at 
der skal man prøve at spille positivt med, uanset at man kan mærke hvad vej 
det går, fordi det er nok det man får mest ud af, og så bidrage positivt også i 
forhold til den kritik der kan være af forskellige modeller. 

12. Hvad vurderer du er VPB’s vigtigste mission? 

KHF: For mig er mission det samme som idegrundlag i ordets stærkeste 
forstand, dvs. at det bevæger sig på et niveau over visioner. Der tror jeg det er 
vigtigt, at I kigger på jeres mission og det er jo, at I er et bidrag ikke til vores 
kernefunktioner, men at I er et bidrag til at vi er i stand til at kunne udføre 
vores kernefunktioner på en hensigtsmæssig måde, når man kigger internt i 
BRK. Men så er I jo også et bidrag til at folk får en god oplevelse når de går i 
naturen, uanset om de er beboere eller turister, og at I bidrager til at man kan 
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transportere sig fra A til B, da I jo også lapper huller i vejene osv. Så I er jo 
med til at holde det Bornholmske samfund i gang. Som kommunaldirektør og 
i forhold til BRK internt, mener jeg derfor, at det er jeres bidrag til, at vi kan 
udfører vores opgaver hensigtsmæssig. I er jo en støtte funktion til 
kernefunktionen. 

13. Hvordan vurderer du VPB’s troværdighed?  

KHF: Den er høj, vi får den leverance vi skal have, og hvis der er 
udfordringer bliver de løst. Vi får svar på de spørgsmål vi stiller.  

Hvilken betydning vurderer du det har for VPB? 

KHF: Troværdighed er jo alt i et samarbejde. Hvis du ikke har troværdighed i 
et samarbejde, kan der heller ikke være tillid og loyalitet, det giver sig selv. Det 
er det i skal leve af, fordi kan de ikke få en troværdig ydelse hos jer, så henter 
de den et andet sted. Sådan er det. 

 
14. Hvordan vil du vurdere VPB’s omdømme/image både internt i organisationen BRK, men 

også eksternt? 

KHF: Internt vurderer jeg den til at være høj, det er der ikke nogen tvivl om. 
Eksternt tror jeg det samme, men jeg kan ikke bygge det på noget. Internt kan 
det underbygges via det daglige samarbejde vi har, hvis det ikke var tilfældet 
skulle det i hvert fald nok komme frem, så meget kender vi jo BRK og 
Bornholm i øvrigt. I og med at I ikke er dårligt omtalt andet end af Dansk 
Byggeri, som er lidt sure over, at I tager nogle arbejdsopgaver og kører nogle 
sager om det. Det er jo den eneste kritik, og er det kritik, for mig at se er det 
bare et udtryk for at de ikke kan lide konkurrence.  

15. Hvordan vil du vurdere VPB som en virksomhed, at være ansat på? 

KHF: Har jeg allerede svaret lidt på, men opfatter medarbejderne i VPB som 
værende, også bl.a. gennem trivselsmålingerne osv., hvor I også scorer højt, 
samt jeres arbejde med medarbejdere og personale i øvrigt, og på trods af jeres 
sæsonmedarbejdere som ryger ud og ind, så har i stadigvæk en høj trivsel. Så 
jeg opfatter at medarbejderne må syntes, at det er en god arbejdsplads at være 
ansat på. 

Hvilken betydning vurderer du det har, for VPB i forhold til f.eks. rekruttering af 
medarbejdere i fremtiden? 

KHF: Det vil have en positiv betydning. Men stadig er I bevidste om at de ikke 
kommer ind fra gaden. I skal nok ud og have fat i dem, og så måske give dem 
nogle kurser og uddannelse med henblik på, at kunne opretholde niveauet og 
kvaliteten i servicen. 
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16. Hvilken metafor (dyr, figur, bil etc…) vil du bruge til at beskrive VPB?  
Hvis du skulle beskrive VPB i et enkelt billede, hvad ville det så være?  

KHF: Med henvisning til spørgeskemaet før – Hvis det var en person – Så en 
uselvisk sød person, en helt almindelig som nr.2 og en simpel og god person 
som nr. 3. og simpel det skal ikke forstås negativt. 

Men som en metafor så vil jeg sige det sådan, at uanset om det er en bil eller 
hvad det så er, et driftssikkert køretøj, hverken dyrt eller billigt, fordi på 
Bornholm der sælger man ikke dyre biler, på Bornholm der sælger man 
almindelige familiebiler. Fordi det er det der kendetegner den bornholmske 
befolkning, og det bornholmske indtægtsgrundlag. Man kører i almindelige 
biler, kun meget få kører i dyre biler, men stadigvæk godt og driftssikkert. Så 
det er mit billede i forhold til en bil. Om I så er en Skoda eller en Toyota er 
lige meget, men f.eks. en Toyota Corolla eller Yaris, altså en gedigen 
driftssikker god bil, og det er sådan I er som organisation. 

Tak, det var de spørgsmål jeg gerne ville have svar på, er der andet du vil sige om VPB som vi ikke 
lige er kommet ind på? 

KHF: Det handler om profilering af VPB, bl.a. ordet Branding som ofte også 
forsøges at blive brugt i kommunale sammenhænge, og problemnet er, at det 
ikke bare et ord du kan proppe ned over en organisation som BRK fordi den 
er så stor og mangfoldig som den er. Branding er bar et engelsk ord for, at der 
engang blev brændemærket nogle dyr, for at du kunne se hvem de tilhørte. 
Den danske oversættelse af ordet er varemærkeudbredelse. Dvs. har man et 
varemærke et produkt som man ved hvad er. Volvo det er et brand. Phillips er 
også et brand selvom de levere en mangfoldighed af produkter. Oversat til 
dansk og det kan jeg godt lide, så er branding for mig et spørgsmål om 
identitet og profil. Profilen det er hvad andre de syntes du er og identiteten det 
er hvad du selv syntes, og der tror jeg det er vigtigt, at man gør sig op, før man 
går ud og kigger på profilen, det er hvad er det for en identitet jeg har. At den 
spørger ind i egen virksomhed om hvem er vi, hvad er vi, hvor vil hen og hvad 
er det så vi vil være. Tror det er lig så vigtigt at man bygger på sin egen 
platform, ud over at man bare bygger på hvad andre de syntes, fordi det kan 
du flytte. Det kan du også det indre, men dem der skal flytte dig profilmæssigt, 
det er din egen organisation, så derfor skal du have dem med. Så derfor tror 
jeg det er vigtigt, at du også arbejder med identitet, jeres egen selvforståelse af 
VPB. BRK’s identitet har vi før diskuteret, har vi en overordnet og ja det har 
vi da, men ejerskabet er meget lille, fordi ejerskabet ligger nok mest i 
virksomheden og i nogle af de store virksomheder, helt ude i den enkelte 
institution i virksomheden. F.eks. ”er du ansat i BRK? – Øh, nej jeg er ansat i 
KlippeBo”. KlippeBo som værende en institution under ældre området og 
ældre området som værende en institution under hele social området, og 
social området som værende en del af hele BRK. Selvforståelse ligger nok 
langt ude mere end den ligger i BRK. Den selvforståelse kan der arbejdes 
med. Der vil jeg sige når du arbejder med profil så er det lige så vigtigt du 
kigger indad. 
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Referat fra interview 
Områdechef for NCC og medlem af Dansk Byggeri Bornholms bestyrelse Christina Didriksen 

den 6. marts kl. 13.00 

 

Spørgsmål og svar fra interviewet: 
 

1. Hvad er det første du tænker på når du hører navnet Vej & Park Bornholm?  

CD: Det er de gule biler jeg ser ude på vejene, jeg holder altid øje med når jeg 
møder en VPB bil, så kigger jeg efter om det er nogen jeg kender og det kan 
godt være det måske er et dumt svar. Men umiddelbart uden jeg selv skal 
konkludere på det, synligheden, og VPB synlighed på vejene. Det kan 
selvfølgelig irritere mig, da jeg godt kunne tænke mig, at nogen af bilerne 
havde en anden farve og et andet logo. 

2. VPB har en vision om at ”Vi vil være bedre i morgen end vi er i dag”, hvordan oplever du 
VPB i forhold til dette? 

CD: Syntes faktisk det er ret svært, og svare på sådan nogle ting, fordi at jeg 
er meget farvet af min måde anskue det. Vi bruger jo VPB som 
samarbejdspartner og selvfølgelig er vi også konkurrenter. Umiddelbart vores 
oplevelse er, at dem vi har kontakt med, er der jo hurtig respons og klart svar, 
og egentlig for vi udført opgaverne lyn hurtigt, i forhold til, hvis vi bestiller et 
eller andet. Så der er ikke noget, at udsætte i forhold til tilsvarende andre 
samarbejdspartnere. Der er hurtig og effektiv respons. Men så er der så det 
andet med, at vi selvfølgelig er en lille Ø og folk snakker meget, og man hører 
mange ting både indenfor byggeriet og fra mund til mund.   

Hvad tænker du på der? 

CD: Nå men altså, nu tænker du ry og rygte og gerne vil være bedre i morgen 
i forhold til hvad vi er i dag, ikke. Det er vel en udfordring som vi alle sammen 
har. Måske i særdeleshed VPB, vel egentlig.  

Hvorfor tænker du lige i særdeleshed VPB? 

MPG - Masterprojekt  

Profilering af Vej & Park Bornholm i praksis 

2012 
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CD: Fordi der vel et eller andet form for prædikat eller et eller andet om, at 
VPB skal måske gøre det lidt bedre end alle andre for ligesom, at leve op til det 
der ry og rygte om, at gøre det bedre end dagen i forvejen. 

Hvordan oplever du os så i forhold til det prædikat? Irriterer det dig at vi byder på opgaver? 

CD: Skal jeg tale for min branche eller skal jeg tale for mig, fordi jeg sidder 
også i Dansk Byggeri. Der er selvfølgelig nogen som irriterer sig frygteligt 
over, hele den der f.eks. fjernvarmen, hvor I vandt fjernvarmen i Åkirkeby, der 
var folk jo helt op og ringe over, om skal VPB have lov til at gå, men igen det 
er en politisk beslutning. Politikerne må beslutte om hvorvidt de syntes at VPB 
skal gå ud og prøve at byde på sådan et projekt, og så oven i købet vinde det. 
Hele diskussionen om hvor vidt, hvad så, hvis I taber penge får vi nogensinde 
det at vide, og det er jo borgerne som betaler for det. I forhold til hvis det 
havde været det private, så havde det været en bestyrelse eller andre 
aktionærer der sidder der. Men skal VPB have lov at gå ud at byde? Ved også 
godt, at I byder ikke på alt, måske skulle der være mere åbenhed i forhold til 
det. Uden at jeg skal udlevere nogen eller noget, så når vi forsøger, at få nogle 
flere opgaver som evt. kan være nogen af jeres arbejdsområder, så kunne jeg 
forestille mig hvis det var mig der var kunde i hvert fald, at jeg var interesseret 
i at få et bedre produkt og oven i købet til en billigere penge. Vi konkludere at 
eftersom at vi får lov til at blive ved med at lave nogle af disse opgaver, så må 
det vel være fordi, at vi levere et bedre produkt eller billigere produkt, uden at 
kende tallene. For at sammenligne større udbud i forhold til andre 
entreprenører, så ville det være svært eller der er altid nogle som sidder tilbage 
og siger, hvordan kan det være de kan gøre det så billigt, eller koster det 
kommunen penge, at VPB går ud og byder, laver kontrolbud og får det 
billigere. Men det er vel en tilbagevendende ting, at der altid vil blive stillet 
spørgsmål ved, hvis VPB går ud og byder og oven i købet er de billigste. Det 
ved jeg ikke om man kan komme til livs. Men i forhold til entreprenørerne er 
det jo et tilbagevendende problem, skal de have lov til at give kontrolbud, og 
hvad nu hvis de er de billigste, skal de så have lov til at udføre det, og hvordan 
kan de gøre det billigere. Vi andre skal jo tjene penge, og I skal bare gå i nul 
og bla bla bla.  Det tror jeg ikke man kan komme til livs, med mindre VPB 
bliver så lille, at I overhovedet ikke kan byde mere. 

3. Hvordan vil du vurdere VPB som aktør indenfor jeres fagområde og ser du os som med- 
eller modspiller, i forhold til, at være en del af jeres branche/fagområde? 

CD: Vi har jo selv brugt jer, det er jo sjældent vi laver større opgaver, men har 
jo selv brugt jer som underleverandør. Så rent fagligt, er mine erfaringer 
også, at I fuldt ud er på højde med andre tilsvarende udbydere på markedet. 
Lige specifikt inden for asfaltbranchen, som er et nicheområde, og vi jo gerne 
vil være dominerende på, som vi også er dominerende på et eller andet sted. 
Så har vi jo tidligere været mere konkurrenter end vi er i dag. Jeg vil vove og 
påstå, at vi til hver en tid er de bedste til at udføre den type arbejde i forhold 
til, hvad I er. Det sjove har jo været lidt, vi har jo haft en af dine medarbejdere 
ansat i efteråret, som var med i vores sjak. Måske en som i forvejen var ret 
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kritisk overfor os uden, at jeg ved noget om det. Han var måske lidt kritisk 
overfor, at vi tog noget arbejde og sådan nogle ting, hvordan han virkelig faldt 
ind i sjakket, og leverede et godt stykke arbejde. En sund oplevelse for ham og 
for os, fordi han var jo dygtig, og det var måske også meget fedt for ham, at se 
at han var dygtig i forhold til os. Så det tror jeg egentlig var en succes 
oplevelse. Så en aktør vi tager alvorligt, som vi godt kan lide, at konkurrere 
med på asfalt, men som vi til hver en tid tager ind som underentreprenør på 
mindre opgaver som vi laver. 

4. Hvordan opfatter du konkurrencen fra VPB? 

CD: Jeg sagde lige fra starten af, at jeg godt kunne tænke mig, at bilerne 
havde en anden farve, nogen af dem i hvert fald. Så det vil jeg jo til hver en tid 
forsøge, og se om jeg kan få i fremtiden. Et af vores ben i virksomheden er jo 
det der hedder vejservice, det har vi jo i resten af landet, og byder ind på 
opgaver indenfor kommunerne også. Det er et forretningsområde, som ikke 
vokser så meget og et svært område, at komme ind på. Der er jo mange 
kommuner der stadig har deres eget, men der er også mange som udliciterer. 
Så jeg vil til hver en tid forsøge at konkurrere, og få mit forretningsområde til 
at vokse, på den del og på VPB bekostning. 

Nu nævnte du Dansk Byggeri før, og den her lidt uvilje i Dansk Byggeri mod, at VPB er en 
del af den bydende masse, hvordan oplever du det? 

CD: Nu sagde du selv ulige vilkår, og det er lige som det man er oppe i mod. 
Jeg ved f.eks., at der for nogle år siden, var nogle udbud på de grønne 
områder, hvor man så siger, at altså hvis kommunen vælger at tage små 
udbud på en kort horisont. Så har man jo svært ved, at komme ind som 
ekstern og byde på det, hvis skulle ud og investere i maskiner, og du skal have 
fyldt nogle årsværk ud og så noget. Hvor det selvfølgelig til hver en tid er 
nemmere for VPB, som har grejet i forvejen og som måske har alle de andre 
områder i forvejen, og dermed kan jonglere rundt med sine folk. Men det er jo 
selvfølgelig udbyderen oppe i Tejn som byder ud, og som skal være bedre til at 
se, hvad det er for nogle forhold de byder ud, og hvad det er for nogle forhold, 
man kan byde ind på. Det er de ting der popper op i Dansk Byggeri. Jeg ved 
der kører en sag, hvor Dansk Byggeri har stillet spørgsmålstegn ved bl.a. VPB 
har brugt NCC hos en privat, den kender du vel også?  

Jo jo og derfor er det jo også specielt interessant, at får lov at interviewe en af jer fra Dansk 
Byggeri. 

CD: Jo jo, men det er jo oven i købet mig selv, som har været underleverandør 
til det, kan man sige, på asfaltdelen. Men det er vel igen den der problematik 
med, at I skal holde jer på jeres egen. Der er få store, men mange små 
herovre, og igen et spørgsmål om overlevelse, vi skal jo tjene til smørret på 
brødet. 

5. Hvordan vurderer du VPB’s kompetencer indenfor jeres fagområde? 
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CD: Jamen som jeg siger, i bund og grund så oplever jeg dem som 
professionelt, selvfølgelig er det ikke altid, det sagde jeg før faktisk. Det er jo 
ikke alle, og det er det heller ikke hos mig der helt professionelle nok, som er 
helt skarpe altid. Men generelt set fint. 

6. Hvis VPB ikke eksisterede mere, hvad vil du så huske dem mest for?  

CD: Det er svært, men det er fordi, det der betyder noget for mig er personlige 
relationer. Så det er de personlige relationer til de forskellige. 

Og hvad vil du evt. savne mest? 

CD: Det var faktisk et endnu sværere spørgsmål, fordi alt kan jo erstattes. Jeg 
tror ikke nødvendigvis, der er noget jeg vil savne, fordi jeg tror de fleste 
opgaver, vil blive udført af andre. Måske faktisk endda af de samme personer, 
men bare med en anden farve. Vi snakker jo hele tiden om farver, fordi alle de 
opgaver der udføres, og specielt af jer, er opgaver der skal udføres, og hvis det 
ikke er jer der udfører dem, så er det nogle andre nogen der udfører dem. Så 
hedder de bare noget andet måske. 

7. Hvordan vurderer du VPB’s samfundsnyttige værdi?  

CD: Igen, alt bliver jo erstattet af noget tilsvarende, så det bare har et andet 
navn end VPB, evt. private eller anden konstellation. Det sociale arbejde som 
I gør, det ansvar som I tager, det kan jo tages lige så vel af alle andre. Men jeg 
er godt klar over, at I tager et. Det ligger jo selvfølgelig sikkert i din 
forretningsbeskrivelse, at du skal.  

Nej ikke andet end overordnet i kommunen, men det er bare noget vi har valgt, at gøre 
ekstra ud af, for lige at svare på det. 

CD: Men det kan jo også være en måde, at profilere sig på. Vi har også valgt, 
at være med i det sociale indeks og profilere en lille smule på at gøre plads til 
dem som måske kræver noget andet end almindelig, men ikke fordi vi har dem 
her, i særlig stor stil, men andre steder. Det mener jeg da, lige så vel alle andre 
kan. 

8. Hvad vurderer du er VPB’s største udfordring? 

CD: Et eller andet sted er det vel, at holde sig skarp i forhold til samfundet 
omkring sig. Både de private, som jo også igen hele tiden har et øje på lige så 
snart der er sne, der er I jo meget synlige og er meget vigtige for borgerne i 
sådan en sammenhæng. Men selvfølgelig også i forhold til erhvervslivet, og 
holde jer skarpe nok, og kunne udføre de opgaver økonomisk rentabelt. Det 
tror jer er jeres største udfordring. Sådan set lidt udefra, måske endda ret 
tidligt kørte du dine selvstyrende sjak osv., måske også hele tiden være skarp 
på, om det er det rigtige at gøre eller, om man kører ind i en eller anden form 
for spiral. Ikke at jeg siger det er rigtig eller forkert overhovedet. Men det 
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kunne jeg bare forestille mig også som leder, at det var en udfordring, at det 
kører optimalt. Men alle har en mening om VPB, alle har en mening om 
hvordan der bliver fejet nede på Store Torv eller, hvordan der bliver ryddet sne 
osv. Det er jo selvfølgelig noget I også, skal forholde jer til hele tiden, og være 
forholdsvis objektive i jeres udtalelser omkring. Så det er vel egentlig den 
største udfordring kunne jeg forstille, hvis det var mig der sad der. 

Hvordan viser dette sig til i forhold til dig/din organisation? 

CD: Jeg har jo et eller andet sted de samme udfordringer, jeg har jo også 
monopol, hvis man kigger i forhold til det du har. Jeg har jo også 
medarbejdere ud på vejen, som er de første kunder/folk de møder, og dem der 
skal være up front og være vores/mit ansigt ud ad til. Ligesom dine 
medarbejdere, skal være dit ansigt ud ad til. Så på den måde, er det jo lidt de 
samme udfordringer. 

 
 

9. Hvad vurderer du er VPB’s største styrke, set fra hvor du sidder?  

CD: Altså, det er vel trods alt størrelsen og det lokale kendskab. Det er jo en 
rigtig stor styrke. Vi har jo alle sammen lokalt kendskab, men det er vel den 
absolut insider største styrke. Størrelsen, jo større man er desto mere kan man 
jonglere rundt med både materiel og mandskab.  

10. Hvis du skulle komme med et godt råd til VPB, som konkurrent/kollega, hvad skulle det så 
være?  

CD: Du skal være meget opmærksom på det generationsskifte du skal til at få 
kørt igennem. 

11. I forhold til NCC, hvordan kan VPB så blive en unik samarbejdspartner? 

CD: Vi har arbejdet en lille smule med, at I skal være åbne overfor nogle af de 
nye produkter, vi kommer med. Der er meget der er, som det altid plejer at 
være, når man kommer op og henter asfalt, så henter man det, man altid har 
hentet. I stedet for måske, at være lidt mere visionær, og se at man kan bruge 
forskellige slags. Begynde at bruge noget forskelligt asfalt er jo ikke bare 
asfalt. Måske, at være lidt mere åben overfor, hvad er det egentlig for nogle 
produkter de laver deroppe, i stedet for bare at komme hen og sige, vi skal 
have kommuneasfalt. Prøver, at tage dialogen lidt, men jeg har altså også en 
udfordring heroppe, med at jeg har nogen som siger de får, hvad de altid har 
fået. Så det er selvfølgelig begge veje. 

Det er rent produktmæssigt, men mange af de produkter vi tager heroppe, er jo fordi vi får at 
vide fra vores kunder, at vi skal hente det og lægge det ud. Vi får at vide, at vi skal ligge 
GAB ud, så lægger vi GAB ud. Det er måske en dialog, du skal have med vores fælles 



 
 6 

kunde oppe nord på, som bestiller opgaverne, og dem man skal opdrage mere til det. Vi skal 
selvfølgelig også være åbne overfor nye produkter. 
Men er der områder, hvor vi kan samarbejde, og hvor du kan se, at der kan VPB blive en 
unik samarbejdspartner? 

CD: Det er lidt svært. Men det eneste sted jeg egentlig kunne se vi kunne blive 
det, er indenfor vejservice. Kunne vi ikke finde ud af at gøre det i fællesskab? 

Var det et spørgsmål til mig?  

CD: Ja;-) Nej, men I forhold til fejning, så tog I noget fejning, og vi tog noget 
fejning, så på den måde kan man måske udnytte hinandens kompetencer. Når 
jeg nu sidder lidt og tænker over det, så kunne det måske godt være. Jeg kan 
huske engang, hvor jeg inviterede dig op og spurgte om jeg ikke skulle 
overtage din asfaltafdeling, men det sagde du så selv pænt nej tak til;-)Men 
det kan jo godt være, at det var den forkerte måde at gøre det på;-)Det kunne 
jo godt være, at vi på en eller anden måde kunne gøre det. Vi forsøger hele 
tiden, kan vi få en lastbil med på sneberedskabet. Hvis nu du hele tiden føler, 
at vi prøver at møve os ind, det er nødvendigvis ikke den bedste 
forhandlingsmulighed vel. Det ved jeg ikke om man kunne gøre på en lidt 
anden måde vel, hvis vi havde lidt interesser ikke. Det skal jeg lige tænke lidt 
over, måske kunne vi godt have et lidt større samarbejde. 

12. Hvad vurderer du er VPB’s vigtigste mission? 

CD: Set som VPB, som en del af kommunen, så har kommunen som en del af 
deres formål, at de har nogle kunder, og de kunder hedder borgere, og dem 
skal man servicere. Lige så vel som jeg servicerer mine kunder. Og det er vel 
en af de vigtigste missioner vil jeg sige. 

13. Hvordan vurderer du VPB’s troværdighed som aktør? 
 (Blev ved en fejl sprunget over under interviewet, men CD har efterfølgende skriftligt sendt 
hendes svar som følgende:) 

CD: Jeg oplever VP, som overværende troværdig.  De fleste medarbejdere jeg 
møder er velvillige, moralske og Ansvarlige overfor den opgave de er stillet. 

Hvilken betydning vurdere du det har for VPB? 

CD: En utrolig stor betydning. Måske er der kunder I skal arbejde med lige 
præcis dette fokus. 

 

14. Hvordan vil du vurdere VPB’s omdømme/image udadtil? 

CD: Det er både og. Det tager jo lang tid, og man kan ret hurtig gøre sig 
upopulær, og det tager meget meget lang tid, at gøre sig populær igen. Det er 
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jo stadig almindeligt, at man siger nu står der tre mand og 
kommunalarbejderen står og hænger over skovlen, eller sådan et eller andet. 
Det hører man måske ikke så meget mere, som man gjorde for fem år siden. 
Så det er jo den rigtige vej, men det tager jo 10 år eller længere tid, at få sig et 
godt omdømme, i forhold til, at lave det dårligt igen. Set som borger. 

Hvad så i forhold til Dansk Byggeri, og som chef for hele NCC Bornholm, hvordan oplever 
du så vores omdømme i den henseende? 

CD: I forhold til Dansk Byggeri, tror jeg et eller andet sted, at omdømmet ikke 
er fandens godt. Jeg er sådan lidt tvedelt i den her, fordi at nogle af dem som 
jeg sidder med i Dansk Byggeri, er meget brovtende i munden uden 
nødvendigvis, at have så meget i det og deres bagland. Tror faktisk, at man 
har en eller anden fornemmelse af, at en stor del af din medarbejderstab, 
kommer lidt lettere til det eller yder så meget, i forhold til, hvad man forventer 
i det private, hvis du forstår. Det tror jeg faktisk, er en del af det, at man laver 
ikke så meget i VPB. Dels arbejdstiderne, det er så hvad det er, man yder ikke 
så meget i VPB. I forhold til arbejdstiderne, hos os er der ikke noget der 
hedder arbejdsdag, der starter man kl. 6.30, og så slutter man, når man er 
færdigmed asfalten. Der kan det være meget meget sent på dagen man er 
færdig, men det er også svært, og kan være uholdbart i forhold til 
medarbejderne, det er jo ikke så nemt, når man ikke kan komme hjem og 
grille om sommeren f.eks. Der er VPB jo meget, man møder kl. 6.30 og går 
hjem kl. 15.15, og stopper måske tre kvarter før, fordi man lige skal hen og 
klæde om først og køre hjem eller et eller andet. Det tror jeg egentlig, at man 
tror at det er på VPB. Dels, at man ikke yder så meget, og man stopper en halv 
til hel time før, fordi man lige skal klæde om og køre hjem, og det lidt er en 
lettere arbejdsplads, at være på, i forhold til, hvad vi andre forventer af vores 
medarbejdere. Det tror jeg lidt, er det ry I har indenfor vores branche. 

15. Hvordan opfatter du VPB’s kommunikation udadtil? 

CD: Jeg syntes faktisk ikke jeg hører så meget om VPB, og har ikke hørt så 
meget om VPB de sidste par år. Der har været sådan lidt stille om VPB i 
forhold til medierne og sådan noget. Har jeg ikke ret? Men jeg ser måske 
heller ikke så meget lokal TV, må jeg nok indrømme. Hvis du er på der 
Bjarne? Nej;-) Men der har været stille omkring VPB et stykke tid. Det er jo 
ikke fordi I har været fremme, hverken for det gode eller det dårlige for den 
sags skyld. Men som jeg siger når vi henvender os, bliver vi altid godt 
modtaget, og der er hurtig respons. 

16. Hvilken metafor (dyr, figur, bil etc…) vil du bruge til at beskrive VPB?  
Hvis du skulle beskrive VPB i et enkelt billede, hvad ville det så være?  

CD: Hold da kæft. Det er da meget svært. Hmm. jeg var lige på en 
charterferie, og nede i restauranten, hvor han har det forkromede overblik og 
sådan noget, men på den anden side så er alle de bier der løber rundt og laver 
arbejdet jo ikke så selvbestemmende, som de er ude hos dig. Men det er jo 
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netop ikke sådan. I starten af VPB som vi kender VPB i dag, der var du jo 
meget mere fremtrædende, meget mere synlig i forhold til, hvordan 
forretningen skulle være. Du har jo også rejst en hel masse rundt og fortalt 
om hvordan din virksomhed fungerede og hvordan de blev styrrede osv. Men 
det er du jo ikke så meget mere, eller det ved jeg jo ikke om du er. Men du er 
ikke så synlig i forhold til, hvad VPB er på Bornholm i dag. Men det er altså 
svært, at finde en metafor for VPB. Hvis jeg må vende tilbage på den;-) 

Er der ellers noget du her på falderebet vil fortælle? 

CD: Syntes egentlig det er meget sjovt, fordi det er nok lang tid siden jeg 
egentlig har tænkt så meget over, hvad VPB er i forhold til de spørgsmål du 
har stillet.  

Så vil jeg slutte den her nu, og sige tusind tak for, at du ville stille op 
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Referat fra interview 
Steen Pedersen Teknisk Servicechef Ældreplejen den 29. februar. Kl. 10.30. 

 

Kunde som IKKE benytter andre aktører end VPB. 

 

Spørgsmål og svar fra interviewet: 
 

1. Hvad er det første du tænker på når du hører navnet Vej & Park Bornholm?  

SP: Grønne områder og snerydning. Ved godt i også har en tømrerafdeling og 
andre ting, men det er mest grønne områder og snerydning. 

Hvad får dig til netop at tænke på det?  

SP: Det ved jeg faktisk ikke, men vel fordi det er det jeg har brugt jer til. 

 
2. VPB har en vision om at ”Vi vil være bedre i morgen end vi er i dag”, hvordan oplever du 

VPB i forhold til dette? 

SP: At I er gode i dag, og holder de aftaler vi har. I overholder de priser i 
giver, har aldrig oplevet at der er kommet ekstra priser fra jer. Det sætter jeg 
meget pris på.  

Hvordan viser dette sig konkret? 

SP: Det er vigtigt for mig, at de aftaler der indgås bliver overholdt, både med 
tidspunkter og priser, og det er både skriftlig som mundlig og altid gennem 
koordinatoren. 

 
3. Hvad værdsætter du mest ved VPB som samarbejdspartner?  

SP: At I er tæt på og at I er en del af BRK. Har også brugt ganske få eksterne, 
år tilbage, men det er altså nemmere at bruge nogle indenfor det kommunale. 

Hvad er det der gør det nemmere? 

SP: At man kender forretningsgangen og vi har de samme politikker 
overordnet.  
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Hvilken betydning kan det have for dig/din organisation, at du kun bruger VPB og ikke 
eksterne?  

SP: Kan godt lide, at jeg har aftale med EN, som står for det hele. Som har 
min tillid til, at gøre de ting han får besked på, og som jeg betaler for. De 
personlige relationer. 

 
4. Hvordan vil du vurdere VPB som aktør indenfor dit fagområde? 

SP: Selvfølgelig er der klager på arbejdet, men som helhed så syntes jeg I gør 
det godt. 

Når der er klager, hvordan viser det sig så? 

SP: Det er typisk, nu taler jeg især det grønne, når vi kommer ind i en lang 
regnvejrs periode, så er græsset måske lidt højere end normalt og den dur 
ikke. 

Har det betydning, hvem der arbejder, om det er de samme folk eller der er udskiftning? 

SP: Ja det har det, der er forskel på sjakkene og forskel på standarden på de 
plejecentrer. 

Hvordan viser det sig? 

SP: På kvaliteten. 

Hvad gør du så, når der er den forskel? 

SP: Så må jeg jo give lidt kritik og så bliver det ofte rettet. 

5. Hvordan vurderer du VPB i forhold til de private aktører på markedet, selvom du ikke 
bruger private? 

SP: Forskellen er jo at VPB kan klare det hele, I kan fælde træer, i kan skifte 
vejskilte. Havde jeg haft en privat så havde det kun været til noget specifikt 
eller konkret opgave. Fleksibiliteten vægtes meget højt. Jeg kunne have brugt 
jeres tømrerafdeling, men det gør jeg ikke så meget, men den mulighed har 
jeg hvis jeg får et problem. 

6. Hvordan vurderer du VPB’s kompetencer indenfor dit fagområde? 

SP: De er gode I har uddannede gartnere og opgraderet jeres personale og det 
er også vigtigt. Det er en væsentlig ting, at man tager hånd om sit personale 
og de får mulighed for at komme videre hvis de ønsker det. 

7. Hvis VPB ikke eksisterede mere, hvad vil du så huske dem mest for?  
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SP: Deres trofasthed og deres kvalitetsarbejde. 

Og hvad vil du evt. savne mest? 

SP: Jeg ville savne, hvis jeg skulle have flere aktører, i stedet for kun at skulle 
have en. Den lethed og fleksibilitet der er i det. 

 
8. Hvordan vurderer du VPB’s samfundsnyttige værdi?  

SP: I kval af jeres arbejdsopgaver har I jo en samfundsnytte. Snerydning og 
diverse vejopgaver f.eks.. 

I forhold til jer, hvad er så den største nytte?  

SP: At vi har kunnet koncentrere os om vores pedelopgaver, at vi ikke skal 
bruge en masse tid på at klippe hække og vedligeholde udstyr. Det er dyrt at 
have udstyr. Før i tiden havde vi udstyr alle steder, og vi brugte en bondegård 
på vedligeholdelse hver især, nu gør I det så og vi kan bruge ressourcerne til 
noget andet og tiden. 

9. Hvad vurderer du er VPB’s største udfordring? 

SP: Det er nok alderen på jeres personale, ved godt i også har nogle yngre, 
men I har rigtig mange der er +55. Ja det gælder faktisk alle steder også hos 
jer. 

Hvordan kommer dette sig til udtryk i forhold til dig/din organisation? 

SP: Det er ikke kvaliteten på arbejdet det gør en forskel på, men det er en 
udfordring i forhold til fremtiden. 

 
10. Hvad vurderer du er VPB’s største styrke?  

SP: Det er jeres størrelse. I har mulighed for at rokere rundt, hvis det brænder 
på. Også ved sygdomme og ferier, så har I en styrke, så I kan rokere rundt 
internt, hvis det er nødvendigt. Vi kan selvfølgelig godt mærke det i 
sommerferien, men ikke i større stil. Opgaverne bliver stadig løst selvom det er 
sommerferie. 

Hvad betyder det i praksis for dig? 

SP: At vi har den samme standard hele sæsonen, og driftssikkerheden. 

11. Hvis du skulle komme med et godt råd til VPB, som interessent, hvad skulle det så være?  
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SP: Det er svært, måske vise lidt mere synlighed. 

Hvordan vil dette f.eks. vise sig?  

SP: Jeg har f.eks. et møde med jeres koordinator om året, og vi kunne måske 
mødes et par gange flere. Jeg kunne selvfølgelig bare bede om det, så ville han 
jo komme, men får bare ikke gjort det. 

Hvilken betydning ville det have for dig/din organisation den synlighed? 

SP: Der ville måske være nogle ekstra opgaver, som I ville få lov at løse hvis 
det var. I har jo både kranbiler og lastbiler så I kan jo klare mange ting.  

 
12. I forhold til dig/din organisation, hvordan kan VPB så blive en unik samarbejdspartner? 

SP: Det er som jeg sagde før jeres trofasthed og jeres engagement. 

Hvordan ville det vise sig i dagligdagen? 

SP: Nu tager jeg det grønne igen, og der kunne vi jo se hvis det ikke bliver 
passet, og I ved jo godt de steder hvor I har ansvaret. Så det er fagligheden, 
ansvarligheden og fleksibiliteten. 

 
13. Hvad vurderer du er VPB’s vigtigste mission? 

SP: Fastholdelse som virksomhed tror jeg.  

Hvilken betydning ville det have for dig/din organisation, hvis vi ikke var her? 

SP: Jeg havde jo nok fundet nogle andre til at løse opgaverne, men det havde 
jo nok givet lidt flere problemer, og lidt mere arbejde. 

 
14. Hvordan vurderer du VPB’s troværdighed som aktør?  

SP: Syntes bestemt, at I er troværdige. Som jeg sagde før ligger jeg meget vægt 
på at de priser og aftaler vi opretter, de bliver overholdt, og det gør de. Jeg har 
aldrig modtaget ekstraregninger. 

Hvis du skulle vurdere os fra en skala fra 1 – 10 på vores troværdighed, hvad skulle den så 
være? 

SP: 9. 

15. Hvordan vil du vurdere VPB’s omdømme/image udadtil? 
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SP: Det kommer lidt an på jeres forskellige afdelinger. De grønne tror jeg har 
et godt image. Jeres vejservice har ikke så godt et image. Det er nok fordi de er 
så synlige på vejene og laver ingenting, de kører jo langsomt og kigger på 
vejene. Ved jo godt de kigger på noget arbejde, men det ved alle bare ikk 

 
16. Hvordan opfatter du VPB’s kommunikation udadtil? 

SP: Jo der er jo ikke noget problem, meget foregår på mail så det er jo meget 
nemt. 

17. Hvilken metafor (dyr, figur, bil etc…) vil du bruge til at beskrive VPB?  
Hvis du skulle beskrive VPB i et enkelt billede, hvad ville det så være?  

SP: Energisk, en tiger, fordi den er hurtig, har energi og er synlig. 

Tak, det var de spørgsmål jeg gerne ville have svar på, er der andet du vil sige om VPB som vi ikke 
lige er kommet ind på? 

SP: Nej, vi bliver jo også en samarbejdspartner I mit nye arbejde som 
driftsleder i Ejendomsservice. Vi skal samle vores aftaler, så det bliver bare 
nogle større aftaler. 

Der ser du os stadig som en interessant aktør? 

SP: Ja bestemt, selvom jeg godt ved der er kommet flere aktører på banen. 
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Referat fra interview 
Landskabsforvalter Morten Bach Jørgensen Teknik & Miljø Natur (ansvarlig for driften af de 

grønne områder) den 7. marts kl. 13.45. 

 

Kunde som også benytter andre aktører end VPB. 

 

Spørgsmål og svar fra interviewet: 
 

1. Hvad er det første du tænker på når du hører navnet Vej & Park Bornholm?  

MBJ: Den praktiske udførelse af det område jeg har ansvaret for. 

Hvad får dig til netop at tænke på det?  

MBJ: Det er jo det VPB laver for mig til dagligt. 

 
2. VPB har en vision om at ”Vi vil være bedre i morgen end vi er i dag”, hvordan oplever du 

VPB i forhold til dette? 

MBJ: Samarbejdsmæssigt så oplever jeg jo at det bliver bedre hele tiden. Så 
det passer jo egentlig meget godt. 

Hvordan viser dette sig konkret? 

MBJ: Det viser sig ved, at i den tid jeg har været i kommunen, nu tre år, har 
jeg haft den samme kontaktperson (Peter Gjedsted koordinator VPB) 
gennemgående. Han lærer noget af mig og jeg lærer noget af ham. Vi bliver 
bedre og bedre til at forstå hinanden, og finde de løsninger der passer til 
opgaverne. 

3. Hvad værdsætter du mest ved VPB som samarbejdspartner?  

MBJ: At samarbejdet går godt.  

Hvordan viser dette sig?  

MBJ: Det betyder at VPB opfylder de ønsker jeg har, men stiller også 
spørgsmål og har ønsker til de ting jeg gør.  
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Så har jeg en oplevelse af at vi begge parter gør noget for at opfylde de ting, 
altså vi stiller af ønsker til hinanden og krav. Når jeg beder om at få gjort 
noget, så udfører VPB det så godt de kan, og når jeg så beder om, at eller at 
det måske kunne have været gjort på andre måder, så er de også gode til at 
følge op på det. 

De tager altså efterfølgende lærer af den dialog i har haft? 

MBJ: Ja. 

Hvilken betydning kan det have for dig/din organisation?  

MBJ: Det giver jo noget mere tillid, til at tingene løser sig. 

 
4. Hvordan vil du vurdere VPB som aktør indenfor dit fagområde? 

MBJ: På Bornholm er det jo den eneste med den størrelse og indenfor det 
samlede grønne område, så er der jo kun dem. På den måde er der jo ikke så 
mange andre. Men generelt indenfor det grønne område, altså helt fra 
småtømrer jobs til almindelige grønne enkeltopgaver, der mener jeg de er på 
højde med de øvrige firmaer. Så er der nogle områder hvor de, altså på de 
småskovs område, der mener jeg klart at VPB de har noget som de andre ikke 
har. Der findes ingen der har, der er helt ligesom VPB. Småskovs så snakker 
vi f.eks. en opgave som Morten Svendsen Have i Nyker, men hvor der skal 
fældes en stor del træer, men det er ikke en decideret kæmpe stor 
skovningsopgave. Der kan de andre altså ikke matche VPB.   

Hvordan viser det sig? 

MBJ: Det viser sig ved  at de er billigere på prisen, og de laver jo opgaven som 
den skal.  

 
5. Hvordan vurderer du VPB i forhold til de private aktører du også anvender? 

MBJ: Jeg oplever VPB som værende meget lig egentlig de private. Sådan både 
i stil og i indgangsvinklen. Det jeg jo så kan se VPB er jo netop at en del af det 
der, at man laver det som man plejer, fordi det har man gjort altid. Derfor 
forsætter man med det. Det oplever jeg jo ikke i samme grad i det private, men 
det hænger måske mere sammen med i virkeligheden næsten altid er enkelt 
opgaver, at de ikke har så meget fast tilbagevendende drift. De vender ikke 
tilbage til den samme hæk og slår den år efter år og du har de samme arealer 
at holde. De er mere sådan rullende og laver en opgave, giver pris på den og 
så aflevere de den og kommer til en ny opgave, de har ikke så meget i driften. 
Derfor er det jo klart, og har mest kontakt til VPB, og derfor ser jeg jo også 
det hos VPB. Så jeg kan i bund og grund ikke udtale mig om, hvor meget der 
som det plejer i det private. Men det er der lidt af, og det er både godt og skidt., 
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det er også godt, at der er så meget vedholdenhed, som vi plejer, er jo også en 
måde at opretholde, at man får tingene gjort. Tænk hvis man skulle finde den 
dybe tallerken hvert år, og komme rundt i alle krogene, så meget kendskab 
har vi jo ikke. I sær rettet på, at de jo er ude i krogene af vores arealer, hvor 
jeg jo som bestiller, jo slet ikke i samme grad er ude på mine arealer som VPB 
er det. På den måde er VPB jo naturligt helt ude på arealet, derfor er det jo 
fint, at de gør tingene, uden at de hele tiden går ind og spørger. At tingene 
bare sker, så man ikke hele tiden skal sørge for at det hele sker, og så må man 
tage lidt det med, at der er nogle ting der sker, fordi de bare altid er sket, og så 
man bare ikke opdagede det og fik det rettet. Opfatter faktisk også at de er 
meget villige og der ingen sure miner er, når man ændre ting.  

6. Hvordan vurderer du VPB’s kompetencer indenfor dit fagområde? 

MBJ: Til at være gode. 

Hvordan viser det sig? 

MBJ: De er fagligt vidende om opgaverne, og har løsninger på problemer. 

Hvilken betydning har disse kompetencer for dig/din org.? 

MBJ: Det er alt afgørende, hvis I ikke kunne løse opgaverne fagligt så ville de 
jo ikke blive løst. Så ville det være spildt jo, og mere overgå til de private. 

7. Hvis VPB ikke eksisterede mere, hvad vil du så huske dem mest for?  

MBJ: Så ville jeg huske dem for det gode samarbejde, vi har haft i den tid der 
er gået indtil nu, hvis I lukkede i morgen. 

Og hvad vil du evt. savne mest? 

MBJ: Så ville jeg savne mest det, at de tre år vi nu f.eks. har bygget et godt 
forhold op til Peter Gjedsted omkring samarbejdet med de grønne og mit 
område. Det tager jo lang tid at skabe sådan et forhold, hvis man kan kalde 
det det. Det er nok det jeg ville savne mest. At man skal have ny og skabe nye 
personlige relationer. Ikke kun fordi jeg kan lide Peter, men lige så meget 
fordi han kender og har opbygget et kendskab, både til mig og til min måde at 
gøre det på, og de arealer som det handler om. Det ville man jo sådan set, 
skulle starte forfra med en ny, og det ville jeg savne rigtig meget. Så hvis VPB 
lukkede og han flyttede hen i det private firma, jamen så ville jeg ikke savne 
det. Det er personen da han har opbygget utrolig megen viden omkring mine 
arealer, og tænk hvis den bare forsvandt, den er jeg jo faktisk ret meget 
afhængig af. 

 
8. Hvordan vurderer du VPB’s samfundsnyttige værdi?  
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MBJ: Jamen det vurdere jeg til at være lig min vil jeg sige. 

Hvordan viser dette sig?  

MBJ: I udlever jo ligesom, det der er mit ansvar som lodsejerrepræsentant for 
kommunen. 

Hvilken betydning har dette for dig/din organisation? 

MBJ: Det skal I jo gøre, hvis I ikke fandt det så ville jeg ikke kunne udleve mit 
ansvar fordi jeg har jo driften. Selvfølgelig gør jeg også nogle ting selv i 
forhold til kunderne, i forhold til borgerkontakten og i forhold til at løse 
planlægningsmæssige opgaver og sætte målsætning af arealerne. Men hvis 
VPB eller der ikke fandtes et entreprenørled der lavede tingene, så skete der jo 
ingen ting og så kunne jeg bare sidde der. 

 
9. Hvad vurderer du er VPB’s største udfordring? 

MBJ: Den største udfordring det er stigende omkostninger og faldende 
budgetter. 

Hvordan kommer dette sig til udtryk i forhold til dig/din organisation? 

MBJ: Det kommer til udtryk i forhold til mig ved, at mit budget er konstant 
løbende under pres. Når priserne så stiger som de jo gør og mit budget falder, 
så falder mængden af arbejde til VPB. 

 
10. Hvad vurderer du er VPB’s største styrke?  

MBJ: Jeres største styrke er helt klart den oparbejdede viden, som I har via i 
årevis, at have håndteret de der kommunale områder. 

11. Hvis du skulle komme med et godt råd til VPB, som interessent, hvad skulle det så være?  

MBJ: Hvis jeg skulle se det fra mine briller, så med den model som vi jo kører 
og officielt kalder BUM-model. Så ligger vi jo snarere over i noget 
partnerskabsmodel, når vi ser sådan på det med erfaringsudvekslinger og alle 
de der ting. Så vil mit råd til VPB være, at de skal være fremme i skoene 
omkring det organisatoriske i kommunen, uden at være kannibalistiske, nej 
det hedder det ikke, rovdyragtige. Være fremme i skoene og vide, at der kan 
træffes beslutninger på de højere gange, der kan gøre, at VPB kan lukke helt 
eller ikke lukke helt, omvendt. Være fremme i skoene således at de øvrige 
bestillerled rundt omkring, ved at VPB gerne vil området uden at de 
nødvendigvis føler sig for truede af det. 
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12. I forhold til dig/din organisation, hvordan kan VPB så blive en unik samarbejdspartner? 

MBJ: Ja det er ligesom mig, Nej ;-) Syntes egentlig det fungere rimeligt 
perfekt. Med alt hvad der nu er af menneskelige relationer, så fungere det 
egentlig meget godt syntes jeg. Man kan eller bør ikke have en gnidningsfri 
dialog og der bør også være knaster og der skal være udfordringer, men i 
øvrigt syntes jeg, at VPB arbejder som jeg godt kunne tænke mig, at en 
samarbejdspartner skal arbejde. 

13. Hvad vurderer du er VPB’s vigtigste mission? 

MBJ: I overlevelsesmæssig sammenhæng så er den vigtigste mission, at 
opretholde sig selv som virksomhed. 

Hvordan vil dette f.eks. vise sig?  

MBJ: I forhold til, at godtgøre den rolle VPB spiller, udfylder et hul der har 
en kvalitet der godtgør, at VPB er der. At godtgøre, set med jeres brille, må det 
vigtigste være, at I ikke lukkes ned, fordi der er nogen der har forventninger 
om, at bare fordi det er private firmaer så bliver alting meget bedre og 
billigere. Det er jo et meget konkret trusselbillede. Så det tror jeg da er jeres 
vigtigste mission, og det kan jo italesættes ved at være dygtige, men 
selvfølgelig også ved, uden at være krakilsk, sørge for at gøre opmærksom på 
forhold hvor det går godt og gøre opmærksom på hvor man gerne vil noget 
samarbejde. 

Hvad tænker du på med, at gøre opmærksom på? 

MBJ: F.eks. med et meget konkret eksempel, hvor Peter fortalte mig at det job 
I havde lavet nede i Nyker med, at lave noget træfældning, det var jo i 
tilbudsrunde. VPB vandt tilbuddet, og så fortalte Peter mig, at I rent faktisk 
havde lavet det, så I havde tjent penge på det. Den information kan jo være 
fantastisk givtig, hvis den bliver serveret på den rigtige måde. Den kan også 
misforstås. På den gode måde ville man kunne se, der er faktisk penge tjent 
ved, at man har nogle folk rundt og lave ting uden, at det hele tiden er tilbud 
man laver. At der er noget sparet ved, at de gør bare tingene, til det det koster 
at lave det. Det er da en interessant information, det er jo ikke en universel 
regel, men der er nogle tilfælde hvor det virker rigtigt. Den information er da 
vigtig tilflyder de rigtige øre på de rigtige tidspunkter. Sådan nogle ting der 
tror jeg da vil være sundt, at man har en eksempelbase klar og tænker på, 
hvordan man servere sine successer. Det fortæller mig også, at man skal 
selvfølgelig altid, ligesom når man bygger hus, bide håndværkerne i haserne, 
men man skal have et godt forhold og det skal være respektfuldt, og det skal 
være begge veje godt, altså respektfuldt. Men det giver mig da også en eller 
anden form for tryghed i at når man sætter noget i gang, så kan det godt være 
man bliver lidt overrasket når man får prisen, men hvis man havde fået et 
tilbud på det, så kan det godt være, at prisen havde været endnu højere. Nogen 
gange har jeg da en opfattelse af, at oppe i bestiller gangene sidder de nogen 
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gange, og får nogen chok over nogle priser, og så får man jo straks den tanke, 
at det er jo også bare fordi at VPB er så dyre. Men hvad så hvis det ikke er 
rigtigt, det er jeres udfordring. Der er noget med det der, der bliver godkendt 
nogle regninger, og folk ikke helt ved hvad de har betalt for, men de syntes 
godt nok det var dyrt, men nu betaler vi den fordi vi ved jo ikke engang helt 
hvad det er vi har fået, vi kan ikke engang spørge om det agtigt du ved. 
Problemet er også hvis hver enkel regning skulle konkretiseres ud i mindste 
petitesse, så bliver der brugt en masse penge bare på det. Men der er en eller 
anden form for ligevægt som kan være sund nogle gange. 

14. Hvordan vurderer du VPB’s troværdighed som aktør?  

MBJ: Jeg opfatter VPB som troværdige. 

Hvordan viser det sig? 

MBJ: Det viser sig ved, at en ting er at indrømme fejl det er da troværdigt. 
Har ikke opfattelsen af at VPB prøver at snyde mig som virksomhed. 

Hvilken betydning vurdere du det har for VPB? 

MBJ: Det har meget stor betydning, for på den måde I arbejder på, har I 
sådan set et stort ansvar derude, fordi I arbejder ikke voldsomt overvåget 
nødvendigvis, så det tror jeg er utroligt vigtigt, at I opfattes som troværdige. 

15. Hvordan opfatter du VPB’s kommunikation udadtil? 

MBJ: Mod mig, opfatter jeg den som normal, sådan almindelig 
kommunikation mellem nogen, der har meget med hinanden at gøre sådan 
rent fagligt. 

Hvordan viser dette sig? 

MBJ: Jeg er meget klar over vi har interessefællesskaber, men er også meget 
klar over, at der er fællesinteresse modsætninger. Fordi hvis I nu var lige 
glade, vi har de penge vi har, for dem bruger vi selvfølgelig gerne, og I kunne 
i princippet være ligeglad, hvor meget I nåede for de penge. I bliver jo 
nødvendigvis ikke I første omgang målt på hvor meget I når, I får sådan set 
bare pengene. Men det bliver vi jo målt på, så jo mere vi kan få vores penge til 
at blomstre jo bedre. Vigtigt for troværdigheden at der her er en fælles succes. 
F.eks. den der sag i Nyker hvor I får et overskud. Den ser jeg som en positiv 
ting, men hvis det er at der kommer en oplevelse af at der er nogen der bare 
totalt oversløver den og får lov til det i lang tid, for små fjer kan jo blive til fem 
høns. Du kender sikkert godt historien. Men hele det der billede af VPB, at de 
arbejder for, at der sker noget og alle har jo lov at tage en pause, det gør jo 
ikke noget man lige en sjælden gang imellem holder en pause, bare det ikke er 
det der driver værket. Det er ikke pauserne. Ligesom i militæret, hvor det gjalt 
om at gemme sig hvis der var nogen som skulle udpeges til at gøre et eller 
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andet. Det gjaldt faktisk bare om at sidde at fede den, og desto længere man 
kunne sidde og fede den, jo bedre var det. 

Det jeg hører dig sige er det, at det også er vigtigt at kommunikere ud, at man laver noget? 

MBJ: Ja det tror jeg. Og det er jo en kliche og slipper aldrig af med den der 
om kommunalarbejderender som hænger over skovlen, men i vores daglige 
bevidsthed over hvordan VPB arbejder, der tror jeg det er vigtigt, at VPB 
understreger, løbende at det er et sted der sker noget. 

16. Hvilken metafor (dyr, figur, bil etc…) vil du bruge til at beskrive VPB?  
Hvis du skulle beskrive VPB i et enkelt billede, hvad ville det så være?  

MBJ: Meget opfindsomt - Entreprenør. Et billede af et sted hvor man kan få 
løst det praktiske, sådan ser jeg VPB en maskine. 

Tak, det var de spørgsmål jeg gerne ville have svar på, er der andet du vil sige om VPB som vi 
ikke lige er kommet ind på? 

MBJ: Nej det syntes jeg ikke der er. 
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Sammenfatning af kvalitative interview med politikere og øverste ledelse i BRK. 

 
Hoved 
Spørgsmål 

Winni Grosbøll 
Borgmester 

Steen Colberg Jensen 
Udvalgsformand for TMU 

Kenth Haldan Ferning 
Kommunaldirektør 

1. Hvad er det 
første du 
tænker på når 
du hører navnet 
Vej & Park 
Bornholm? 

I virkeligheden tænker jeg hele den 
sociale dimension, der er i 
virksomheden, og at det er en stor 
arbejdsplads som rummer mange 
forskellige typer af mennesker. Det er 
umiddelbart den første assertion jeg 
får. Men også den generelle fordom 
om at der altid står en vej og park 
mand, lænende op ad en skovl, men det 
er jo mere sådan med den humoristiske 
sans. Når jeg til daglig taler om VPB, 
så er det ofte fordi det er en stor 
virksomhed, som rummer rigtig mange 
forskellige mennesker. Også de 
mennesker der har det lidt svært på 
arbejdsmarkedet, og det er vigtigt for 
mig i den virksomhed. 

Kommunal entreprenørvirksomhed i alt 
sin enkelthed, tænker faktisk ikke så 
meget andet. Der ringer nogle klokker 
omkring hele entreprenørbranchen på 
Bornholm, men tænker sådan set ikke 
noget særligt andet end det er en 
virksomhed som jeg er tæt på i kval af 
mit politiske arbejde og har meget store 
berøringsflader med. Fordi det er det 
der berører både mig og alle andre 
borgere på Bornholm 

En arbejdsplads med et godt 
arbejdsmiljø, en rummelig arbejdsplads. 
 
Hvad får dig til netop at tænke på det?  
 
På den ene side er det det I har ført jer 
frem på i forbindelse med den pris i vandt 
på et tidspunkt. Desuden er I en 
arbejdsplads, der har behov for at være 
rummelig, og som tager mennesker ind 
som hører til det rummelige 
arbejdsmarked. I er også en virksomhed 
som er meget sæsonpræget og som 
betyder, at I hele tiden siger farvel til 
gammel kendte medarbejdere og noget 
som man simpelthen skal være i stand til 
at håndtere, og på en noget anden måde 
en på de tidligere industrilignende 
arbejdspladser. Her adskiller i jer fra de 
andre BRK servicevirksomheder, I har 
stadig jord under neglene og noget 
anderledes end noget af det andet vi går 
og beskæftiger os med, som er mere 
direkte i berøring med andre mennesker. 

2. VPB har en 
vision om at ”Vi 
vil være bedre i 
morgen end vi 
er i dag”, 
hvordan oplever 

Det hænger måske sammen med det 
første, i det øjeblik du tager dine 
medarbejdere seriøst og møder dem 
med respekt også i forhold til de 
ressourcer de rent faktisk kommer med 
ind i en virksomhed. Så tror jeg også 

Oplever faktisk VPB, som en meget 
professionel virksomhed. Udadtil syntes 
jeg det ser ud til, at det er meget 
professionel og strømlinet virksomhed, 
hvor tingene fungere. Det er den 
opfattelse jeg har af VPB. 

Der er ingen tvivl om, at det på flere 
fronter arbejder i på det. På den ene side 
som pkt. 1, at I arbejder på at blive en 
god og attraktiv arbejdsplads med henblik 
på at kunne fastholde og rekruttere, samt 
med plads til at folk kan uddanne sig. Det 
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Sammenfatning af kvalitative interview med politikere og øverste ledelse i BRK. 

Hoved 
Spørgsmål 

Winni Grosbøll 
Borgmester 

Steen Colberg Jensen 
Udvalgsformand for TMU 

Kenth Haldan Ferning 
Kommunaldirektør 

du VPB i 
forhold til 
dette? 
 

man kan bruge sine medarbejdere til at 
blive bedre i morgen end vi er dag. Så 
jeg syntes sådan set at det spiller meget 
godt sammen med det menneskesyn 
som jeg assiosere virksomheden med. 
 
Hvad er det for et menneskesyn? 
 
Det er, at der i virkeligheden er en 
virksomhed, som har plads til alle, og 
som også er bygget på respekt for de 
enkeltes ressourcer, og bygget meget af 
sin organisation og ledelsesstruktur op 
på at have tillid til, at folk kan løse 
opgaven. Fordi hvis man har tillid til at 
folk kan løse opgaven så løser de 
formentlig også opgaven. Jeg tror folk 
vokser med tillid og med den respekt 
for at man tror på at de kan noget.  
Derfor tror jeg, at hele den måde man 
har organiseret sig på, og hele den 
ledelsesstruktur der ligger i 
virksomheden også meget godt bærer 
op på, at man kan udvikle 
virksomheden til at blive bedre. Langt 
de fleste medarbejdere vokser jo med 
anerkendelse, det tror jeg vi alle gør. 

 
Det der tegner den, er at det er en 
virksomhed som har orden i tingene. 
Altså det er professionelt, det ser 
ordentligt ud det man laver, det materiel 
man bruger, og de folk man sender ud. 
Man sender nogle professionelle 
signaler, på den måde man både agerer, 
og den måde man optræder og 
fremtræder. 

skal man gøre en ekstra indsats for på 
Bornholm, fordi vi har et behov, da 
alderssammensætningen er voldsom også 
ude hos jer, og hvis I skal gøre jer 
forhåbninger om, at kunne rekrutterer 
også i fremtiden er det noget I skal gøre 
en indsats på. Den anden del er, at I er en 
af de netto virksomheder vi har, med 
retten til at overføre over- og underskud 
på en anden måde end de øvrige har, som 
kan anspore jer til at gå efter et overskud, 
og hvis I skal kunne det skal I jo også 
gøre en indsats på det område, samtidig 
med, at i er i konkurrence med de private, 
og som gør at I er nød til at være lidt 
fremme i skoene. 

Hvad 
værdsætter du 
mest ved VPB?  
 

Jamen så værdsætter jeg jo det. Jeg 
værdsætter at man har taget et aktivt 
valg om, at selvom man skal 
konkurrere på lige fod med de private 

Værdsætter meget, at VPB er en 
moderne og som jeg oplever det, 
forandringsparat virksomhed. VPB 
opererer jo i en politisk verden, og jeg 

Et: Det jeg allerede lige har svaret på. 
 
To: Det I gør på det personalemæssige 
område, samt det I også gør nogle gange 
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Sammenfatning af kvalitative interview med politikere og øverste ledelse i BRK. 

Hoved 
Spørgsmål 

Winni Grosbøll 
Borgmester 

Steen Colberg Jensen 
Udvalgsformand for TMU 

Kenth Haldan Ferning 
Kommunaldirektør 

virksomheder der er på området, så har 
man faktisk taget sig også tiden og 
kræfterne til at rumme mange 
mennesker. I sørger for f.eks. også, at 
folk på trods af at de ikke alle sammen 
er lige boglig stærke, at de også bliver 
opgraderet og opkvalificeret, og bliver 
taget med ind i et fællesskab, det 
syntes jeg er vigtigt. Det værdsætter 
jeg faktisk rigtig meget, fordi hvis man 
ikke gør det som en offentlig 
virksomhed, så tror jeg det er svært, at 
få nogen til at løse det. 
  

oplever en forandringsparathed til, at gå 
forskellige veje også styringsmæssigt. 
Det syntes jeg er interessant. Det er ikke 
det billede der tegner sig af sådan mere 
gammeldags traditionelle kommunale 
entreprenørvirksomheder, men VPB 
syntes jeg udviser forandringsparathed, 
og det hører vi jo også på 
dialogmøderne syntes jeg. 
 
Hvilken betydning kan det have for 
dig som udvalgsformand?  
 
Det betyder for mig, at VPB er åbne 
overfor bl.a. snitfladerne mellem det 
offentlige og det private. Altså at VPB 
er fuldstændige bevidste om, at man 
opererer i en politisk organisation, og at 
der kan være politiske ambitioner som 
trækker i begge retninger for en 
kommunal virksomhed. 

også det økonomiske område, hvor i 
bidrager kulturmæssigt i forhold til hele 
BRK. Det er jo et lige så stort et indslag, 
at være med til at gøre nogen forståelige 
om, at man er en del af en større 
virkelighed, og det syntes jeg I også gør 
samtidig med, at I bidrager til helheden. I 
bidrager også til at den kultur I har, sætter 
sine fingeraftryk i den generelle kultur i 
BRK og måden at tilgå arbejdsopgaver 
på. 
  
Tre: Det er med til at holde priserne nede 
på området her ved, at de private får lidt 
konkurrence, og grunden til at de er ude 
efter jer er, at de ikke kan lide 
konkurrencen. For kunne de fjerne jer fra 
markedet ville priserne jo stige 20%. 
 

Nævn en 
episode, hvor 
VPB gjorde en 
positiv forskel?  
 

Jeg syntes da at VPB i snevinteren 
2010/2011, gjorde en positiv forskel. 
Der havde du jo en situation, hvor det 
krævede, at der var noget mandskab 
som arbejdede ud over hvad der 
overhovedet kunne forventes, og det 
var bl.a. VPB, der løste den opgave. 
Det syntes jeg alle vores medarbejdere 
gjorde, men lige præcis i sådan nogle 
situationer viser det måske at den der 

Syntes VPB har udviklet sig til en 
virksomhed, som er rigtig god til at 
udføre driftsopgaver på Bornholm. Så 
de driftsopgaver kommunen og typisk 
Teknik & Miljø har, de bliver løst 
meget professionelt. Det er der jeg ser 
VPB styrke. 
 

De to foregående vintre, hvor der har 
været ret store udfordringer. Her går I jo 
ind med jeres overskud og siger, at I har 
det her overskud på nogle millioner, og 
hvis I nu giver det her overskud, kan I så 
få lov at udføre arbejder for de her penge. 
Det viser jo den her positive holdbistand 
og holdånd der er, og der går I selv ind og 
gør det. Det er der nok ikke ret mange 
andre virksomheder i BRK som ville 
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Sammenfatning af kvalitative interview med politikere og øverste ledelse i BRK. 

Hoved 
Spørgsmål 

Winni Grosbøll 
Borgmester 

Steen Colberg Jensen 
Udvalgsformand for TMU 

Kenth Haldan Ferning 
Kommunaldirektør 

loyalitet til ens arbejdsgiver, den bliver 
sat på prøve. Der syntes jeg faktisk, at 
man gjorde langt ud over hvad der 
kunne forventes. Igen, det handler i 
virkeligheden om tryghed for borgerne, 
og der kunne du som kommune trække 
nogen ressourcer ind, som kunne give 
borgerne den tryghed. Så i sådan nogle 
ekstreme situationer syntes jeg faktisk, 
at vi generelt set viser vores værd ved, 
at løse nogen opgaver, som ligger langt 
ud over hvad der kunne forventes. 
 
Har det betydet noget i forhold til 
din holdning m.m. omkring VPB? 
 
WG: Det kan det da, men det 
overrasker mig jo ikke, fordi min 
holdning er jo relativ positiv. Så den 
var jo ikke med til at ændre den, men 
den styrker den jo ved, at man har 
nogen medarbejdere som er loyale. 
Den loyalitet kommer jo også af, at der 
skal ligesom være noget at være loyal 
overfor, før at man er det. 

tilbyde, og det gør I så ind og gør, og det 
er så den unikke forskel syntes jeg, og 
værd at trække frem som et godt 
eksempel. Og så igen gør I det også godt 
på personale området, hvor I har været 
innovative, og der har vi jer og det er jo 
egentlig mærkeligt, her scorer I jo højt jer 
på det tekniske område sammen med dine 
kollegaer på RKR og BOFA, som også 
gør en indsats på den front, men der har 
du så været lidt foran på nogle områder. 
 
Har det betydet noget i forhold til din 
holdning m.m. omkring VPB? 
 
Nej, min holdning har været den samme 
hele vejen igennem. 
 

Nævn en 
episode, hvor 
VPB gjorde en 
negativ forskel?  
 

Ved ikke om I gør en negativ forskel, 
men det undrer mig til stedse, men det 
er jo så synligt, når man står der i sin 
gule jakke, og det er jo meget klassisk 
når man kommer ind ad Nybyvej i 
Åkirkeby. Det er så sikkert som amen i 

Det bliver så ud fra nogle politiske 
hensyn, og det er der, hvor jeg er med 
mit politiske ståsted, og som jeg ser 
verden, gerne ser VPB som en anden 
konstruktion. Altså en konstruktion, 
hvor man er mere driftsorienteret på de 

Nej, det kan jeg egentlig ikke… 
 
Noget vi kunne blive bedre til? 
 
Det I skal have fokus på er, og som hvis I 
ikke passer på kan gå hen og blive 
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Sammenfatning af kvalitative interview med politikere og øverste ledelse i BRK. 

Hoved 
Spørgsmål 

Winni Grosbøll 
Borgmester 

Steen Colberg Jensen 
Udvalgsformand for TMU 

Kenth Haldan Ferning 
Kommunaldirektør 

kirken, at der står to VPB folk og 
snakker midt på gaden, mens de 
blokere for trafikken. Det er jo måske 
en negativ oplevelse fordi det jo også 
lidt lever op til de fordomme man har. 
Hvis de nu stod der et kvarter efter, 
ville der ikke være nogen trafik, og så 
ville de ikke vække opsyn. Det undrer 
mig jo altid, at man vælger lige præcis, 
at stå der fem minutter i otte, hvor al 
skoletrafikken kommer. Men altså igen 
det er jo lidt, man trækker måske lidt 
på smilebåndet, men tror da at sådan 
nogle ting, er med til at bekræfte nogle 
fordomme man har, omkring 
kommunale vejarbejdere. Sådan nogle 
historier går der jo også altid, ligesom 
Torben Rønne altid nævner, at man 
vander træer i regnvejr. Det er jo for 
svært for borgerne at forstå, der er 
sikkert en ganske god forklaring på 
hvorfor man gør det, men igen det 
pirrer til folks fordomme, og det er små 
ting der skal til for at give et forkert 
billede.  

kommunale driftsområder i højere 
udstrækning end man er en entreprise 
virksomhed. Altså hvor man går ud og 
byder på de store opgaver, det mener 
jeg ikke, der er behov for på Bornholm. 
  
Har det betydet noget i forhold til din 
holdning m.m. omkring VPB både 
det positive og det negative? 
 
Nu vil jeg sige, jeg er meget positiv 
overfor VPB, og mener ikke vi kan 
undvære en kommunal 
entreprenørvirksomhed på Bornholm. 
Det er ikke alle på min side af den 
blå/røde streg der enig med mig. Men 
jeg mener rent faktisk vi nødvendigvis 
må ha en kommunal 
entreprenørvirksomhed. Det gør jeg 
bl.a. fordi, ud fra sådan mere 
snusfornuftige hensyn, men selvfølgelig 
også fordi VPB levere et godt produkt. 

negativ for VPB, er at det offentlige er på 
vej ind i en ny tid, hvor det er den 
”rigtige” rationaliserings tid, hvor der 
skal skæres ned. Det bliver ikke kun i de 
kolde hænder, men også på de varme 
hænder der skal skæres ned. Det bliver en 
tid hvor det offentlige skal skrumpes, 
meget mere end man går og regner med. 
Det private vil også komme mere ind 
over løsningen af opgaver, da de har fået 
øjnene op for at der kan tjenes penge, og 
det vil betyde at det offentlige bliver 
reduceret. Et af de områder, der kan blive 
ramt fordi det er så nemt, det er det 
tekniske område, og der skal I være 
vågne og måske tænke fremad omkring 
det der vil ske, og der tænker jeg om 
VPB vil være den virksomhed som vi 
kender i dag størrelsesmæssigt. 
 

Hvis VPB ikke 
eksisterede 
mere, hvad vil 
du så huske 
dem mest for?  
 

Hele det sociale ansvar. Det er jo også 
hele den bekymring jeg har, at hvis 
man skulle gå ind og gøre det mere 
markedsorienteret, mere udlicitering af 
opgaverne osv., hvad gør vi så med 
hele den opgave, der bliver løst med 

Så vil jeg huske dem mest for, sådan 
som jeg oplevede det, at I fra denne her 
kommunes fødsel, var en kommunal 
entreprenør virksomhed, som var 
fuldstændig konkurrencebeskyttet fra 
omverdenen, fra de øvrige private 

Det har jeg svaret på, meget omkring det 
personalemæssige område og noget af det 
jeg ville tænke tilbage på hvis det var. 
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Kommunaldirektør 

det sociale, hvem er det så der skal 
lave EGU pladser, og hvem er det så, 
der skal lave alkoholforebyggelses 
arbejde, hvem er det så der skal, altså 
alle de ting som vi i virkeligheden har 
en stor virksomhed til at løse for os. 
Hvor forsvinder det hen. Det er min 
bekymring og vil være min bekymring, 
hvis man ikke har en kommunal stor 
entreprenør virksomhed. Fordi lige 
præcis det arbejde, er jo også en 
befolkningsgruppe som er ufaglært 
noget af det osv., og det er dem vi jo 
også gerne vil have lidt snor i. Uden at 
det skal lyde som om at, men der er 
min erfaring bare at det er rigtig svært 
at stille krav til det private 
arbejdsmarked, til at løse sådan nogle 
opgaver.  
 
BFP: Det er altså, andet end bare, at 
lægge asfalt og klippe hæk, der har 
betydning? 
 
Ja. 

entreprenører virksomheder. Til at 
bevæge sig til, at være en virksomhed, 
som var konkurrence udsat, og som selv 
formulerede, at det var de faktisk glade 
for. Det syntes vidner om en 
virksomhed, som er forandringsparat og 
omstillingsparat.   
 
 

Hvad vil du 
savne mest? 
 

Det er det samme. For sneen skal jo 
nok blive ryddet, det er der jo bare 
nogle andre der gør, og asfalten skal 
nok blive lagt, for det er der også bare 
nogle andre der gør. Men der er bare 
alle de andre ting, som også bliver 

Jeg vil savne muligheden for, at kunne 
løse de driftsopgaver, som givetvis vil 
være sværere, at få andre til at løse. 
Altså, jeg mener VPB løser jo dybet set 
opgaver, som ingen andre har lyst til at 
tage sig af. Det er jo dybest set hele den 

 
Den innovative tilgang på 
personaleområdet, hvor I har været med 
til at skabe nogle gode ting og jeres 
bidrag til kulturen. 
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gjort af VPB, som jeg tænker. Hvem 
gør så det? Bliver det så ikke gjort, den 
sociale del. Det kan du godt skrive ind 
i nogle kontrakter med det er bare 
svært, hvis der ikke er en indikation til 
at gøre det, og så er det svært at få det 
gjort.  

kommunale verden, det er tanken. 
Kommunen løser de opgaver der ingen 
andre de løser.  
 

Hvordan 
vurderer du 
VPB’s 
samfundsnyttig
e værdi?  
 

Som stor. 
 
Hvordan viser dette sig?  
 
Det viser sig bl.a. i de 
uddannelsesforløb der stables på 
benene. De her EGU pladser, det viser 
jo i virkeligheden sin samfundsnytte, 
da det er nogle mennesker i samfundet 
der får nogle kundskaber de ellers ikke 
ville have fået, og som får det 
nemmere med, at få fæste på et 
arbejdsmarked. Det syntes jeg er en 
meget stor samfundsnytte. 
 

Det har I jo, ellers giver det jo ingen 
mening, de andre ting jeg har sagt. Altså 
VPB samme, og det bliver lidt af en 
gentagelse af det tidligere. VPB har lidt 
samme samfundsnyttige værdi som alle 
andre kommunale virksomheder har. 
Nemlig, at de løser nogle opgaver, som 
dybest set ingen andre har lyst til at 
løse, eller vil løse, eller ser en forretning 
i at løse. Der syntes jeg det har været 
positivt, at VPB har, kunne skabe sig en 
forretning ud af. Og selvfølgelig, at 
være lidt kanibal på områder, hvor der 
er andre der er. Men primært syntes jeg, 
at løse opgaver, som vil være sværere 
og vanskelige eller dyrere, at få løst 
andre steder. 
 
Har det noget, at gøre med sikring af 
kompetencer også, altså i 
kommunen?  
 
Ja på visse områder. I den udstrækning I 
løser opgaver, som ingen andre vil løse, 

Den har jeg sådan set også svaret på, 
generelt i BRK udfylder vi vores 
forpligtigelser i forhold til det rummelige 
arbejdsmarked, også mere end politikerne 
har en forventning om. Det bliver også 
nødvendigt i forhold til bl.a. 
alderssammensætningen, der har vi 
virkelig et behov for på kort sigt at gøre 
noget, ellers kan vi simpelthen ikke 
rekruttere arbejdskraft der er behov for, 
og det er samfundsnytte, det at vise at der 
godt kan gøres noget over for alle andre 
Også i forhold til at uddanne selv og her 
er I jo bl.a. gået foran som et godt 
eksempel og taget et ansvar og ikke kun 
for jer selv men et medansvar. 
 
En anden nytte er jo at I er med til at 
holde priserne nede, ved jeres måde at 
agere på. Og så har I bidraget positivt til 
nogle sne- og økonomiske 
krisesituationer vi har haft, og her ved I 
så godt, at I ikke er ”Pelle alene i verden” 
men en del af en større enhed. Der er nok 
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så er det klart, de kompetencer bevarer 
vi jo på Bornholm, så det kan man godt 
sige, er en del af det ja. 
 

ikke nogen andre virksomheder der havde 
smidt 4 millioner, og så havde sagt, men 
vi vil godt have lov til, at udføre arbejder 
for dem selv, så vi får lidt tilbage, det var 
der nok ikke ret mange der havde gjort, 
uden vi skulle have været igennem en 
helvedes lang række trækkasserier.  

Hvad vurderer 
du er VPB’s 
største 
udfordring? 

Den største udfordring er hele tiden at 
være konkurrencedygtig, og så er det 
jo hele tiden den debat, om vi 
favoriserer vores kommunale 
virksomhed. Det syntes jeg er et stort 
dilemma, og det er noget af det man 
skal være skarp på hele tiden at vise, at 
der er en grund til man vinder 
udbuddene, det er ikke kun fordi man 
er kommunal virksomhed, men fordi 
man faktisk også er dygtig til at gøre 
det man gør. Så hele den debat og den 
tone der ligger i debatten om at det nok 
bare er fordi, at man har sat 
konkurrencen ud af kraft. Den syntes 
jeg er farlig. 

Den største udfordring, jeg vil ikke se 
det som et problem. Men den største 
udfordring VPB kommer til at stå 
overfor, det er en omkalfatring af 
virksomheden til, at være en 
driftsorganisation og ikke en 
entrepriseorganisation. Det bliver en 
udfordring for VPB tror jeg. Men hvis 
vi når der til, så er det jo i sidste ende et 
politisk spørgsmål, men jeg ser jo meget 
gerne denne her proces, som dybest set 
starter hos VPB selv. Så det ikke bliver 
sådan en politisk pegefinger på 
skulderen, men en fælles øvelse om, 
hvordan løser vi opgaverne bedst på 
Bornholm, hvordan sikrer vi de løses 
bedst og billigst, og så de løses, så der 
også er basis for et privat erhvervsliv 
derude. 

Den største udfordring den er 
fremadrettet mod det samfund vi går i 
mod nu. Det er altid nemt at skære ned på 
det tekniske og administrative område og 
derfor vil I lige som administrationen her 
på Ullasvej blive mødt af det. Her skal I 
prøve at tænke jer ind i en ny 
sammenhæng og verden. Ikke som en 
direkte besparelse, men det vil komme 
som en omlægning på den måde vi 
arbejder på, som kan betyde at ting også 
bliver lagt ud til private, lige så vel som 
det kan betyde, at så løser vi bare ikke det 
mere, altså det var det, og det må de så 
selv tage ansvar for. Også det med at 
tænke og samarbejde på tværs, det ved 
man aldrig hvad der kommer ud af, så 
derfor det er nok der jeg ser den største 
udfordring. 

Hvad vurderer 
du er VPB’s 
største styrke?  
 

Den største styrke er vel at I har basis 
for at lave en god drift. Du har jo en 
grundbasis med opgaver som fylder en 
god økonomi ind i virksomheden. Det 
er jo altid som virksomhedsleder rigtigt 

VPB største styrke syntes jeg er, at det 
er en meget professionel drevet 
virksomhed. I virkeligheden, som jeg 
oplever det, nu kender jeg jo ikke hele 
virksomheden i alle detaljer, men min 

Er der svaret på gennem de andre 
spm. (Personalemæssige område) 
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godt, fordi du har en kerne og ved, at 
du kan gå i gang med nogle ting, du 
ved du kan ligge nogle investeringer 
fordi du har økonomi til, at drifte dem 
de næste par år. Det tror jeg er en stor 
styrke og en god konkurrence position 
at have. Det er jo det jeg hører de 
private brokke sig over, at de jo netop 
ikke har lige vilkår, da de ikke har den 
stamme af opgaver. 

opfattelse og oplevelse er, at VPB er en 
meget professionel drevet virksomhed 
igennem alle niveauer. Så man er meget 
professionel, og man er meget skarp på, 
hvad der foregår og hvad der er de 
nyeste ting. Både sådan rent ude i 
marken, men også rent administrativt.  
 

Hvis du skulle 
komme med et 
godt råd til 
VPB, som 
interessent, 
hvad skulle det 
så være?  
 

Så er det måske de der små ting hvor 
folk tænker, det er sgu da utroligt at de 
skal stå otte mand om en skovl og 
kigge, og få ryddet ud i dem. Det tror 
jeg også man har gjort meget ud af. 
 
Hvad er det så vi skal være bedre til 
der? 
 
At tænke over, hvordan man 
kommunikere. Hvis man holder pause 
som vi jo alle gør, så ikke holde pausen 
på fortovet, men lige går om bag 
skuret, fordi man er meget synlig i 
gade billedet, og det pirrer igen til 
folks fordomme. Det ved jeg jo heller 
ikke om de gør, men det er jo så 
stereotypt og rammer lige ned i folks 
fordomme. Derfor skal du heller ikke 
stå mange sekunder før du i 
virkeligheden for folk til at tro, gud nu 

Et godt råd til VPB, det er i 
virkeligheden, ja det indlysende er jo at 
sige forsæt som I gør, forsæt det gode 
arbejde, og det er en del af det. Forsæt 
med at være professionelle uanset, hvor 
VPB bevæger sig hen. Når det så er 
sagt, så tror jeg vi alle sammen ved, at 
VPB kommer til at bevæge sig et eller 
andet sted hen. Der tror jeg, det vil være 
fornuftigt for VPB, at være positiv 
medspiller. Altså sådan at forstå, at man 
selv er proaktiv i forhold til Teknik & 
Miljøudvalget, at vi sådan i fællesskab 
brain-stormer lidt på, hvor er det vi skal 
hen, og hvad er det vi gør. Det skulle 
være mit råd til VPB, altså forsæt med 
det I er rigtige gode til og deltag aktivt i 
den proces som vi kommer ind i 
omkring VPB fremtid, som jeg mener, 
er fornuftig at komme ind i også. 
 

Det er et, at holde fast i den vision I har. 
Men at se nødvendigheden og glæden 
sammen med det i forandring og sørge 
for at de to hænger sammen. Fordi I jo er 
også så stærke, at selvom I engang 
imellem selv ser jer som innovative så er 
I jo også traditionelle på mange måder, 
også i jeres tankegang. Det har jo nok 
noget at gøre med de arbejdsopgaver I 
har med at gøre og den sammensætning 
af medarbejdere I har, som godt kan blive 
meget traditionelt, set lidt nedefra. Det er 
noget af det som jeg syntes I skal gøre en 
dyd ud af, at jeres visioner bliver 
sammenholdt med nødvendigheden af 
forandring og prøve at få italesat de 
scenarier der er for det, med henblik på 
at, det ikke kommer som en kæmpe 
overraskelse hen over natten. Det er nok 
det der kan blive det største nedelag for 
VPB, fordi på det område der kan det gå 
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står de der og hænger igen. Hvis bare 
folk får en forklaring, så tror jeg langt 
de fleste godt kan forstå, når de får en 
forklaring. Det er jo klart, at får man 
aldrig forklaringen så er det jo svært. 
Så det handler i virkeligheden jo bare 
om kommunikation. 

stærkt, det ved du jo godt. 
 

I forhold til 
dig/din 
organisation, 
hvordan kan 
VPB så blive en 
unik 
samarbejdspart
ner? 
 

Det kan man ved hele tiden at være 
opmærksom på at hjælpe hinanden 
med at løse hinandens opgaver. Vi har 
jo en stor opgave ved f.eks., at give 
alle unge mennesker en 
ungdomsuddannelse og opkvalificere 
vores arbejdsstyrke. Nu her hvis der 
komme en førtidsreform, der siger, at 
der er ingen der må få førtidspension, 
så har vi altså en kæmpe opgave i, at 
skabe arbejdspladser ude på et 
arbejdsmarked sammen med nogle 
virksomhedsledere. Hele den opgave, 
er sådan en kontinuerlig dialog med at 
sige, at de udfordringer I står med er 
der nogle af dem vi kan byde ind 
medløsninger på. 
 
Altså den måde vi kan hjælpe jer i 
dagligdagen på? 
 
Ja, men også kreativt ved at sige, her er 
f.eks. en borger som har det rigtig 
rigtig svært, kunne vi lave nogle ting 

Jeg mener faktisk, I er en unik 
samarbejdspartner. Fordi en lang række 
af de opgaver vi får udført i Teknik & 
Miljø, de ligger jo naturligt i VPB regi. 
Så jeg mener I er en unik 
samarbejdspartner, og der er en vej 
sådan som verdenen ser ud i disse år, 
det er hele tiden at være skarp og 
konkurrencedygtig. Altså, det er vejen 
frem, så jo mere skarpe man bliver på 
priserne, jo flere hænder kan man holde 
i arbejde, og det er en af 
grundforudsætningerne på Bornholm, 
der er at fastholde og skabe 
arbejdspladser.  
 

Et, forsæt med at gøre det I gør. Så kan 
man jo sige så gør I det jo godt, hvis I 
bare skal forsætte med at gøre det I gør. 
Det skal I gøre på alle de niveauer i 
arbejder på. I skal forsætte med at være 
en aktiv del af BRK, både i samarbejds 
øje med, i forhold til at udføre opgaver 
for virksomhederne. Men også i forhold 
til den organisatoriske relation I har, som 
jo er lidt tvetydig, hvor du referer til mig, 
men hvor I reelt referer op til Teknik & 
Miljø, og der tror jeg, I skal være meget 
opmærksomme, på det næste års tid på 
hvad der sker, fordi der vil ske nogle 
forandringer i forhold til styring og 
ledelse af det område, men det tror jeg 
også du selv er lidt opmærksom på. Der 
tror jeg, at der skal man prøve at spille 
positivt med, uanset at man kan mærke 
hvad vej det går, fordi det er nok det man 
får mest ud af, og så bidrage positivt også 
i forhold til den kritik der kan være af 
forskellige modeller 
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for ham eller, at man sammen havde 
dialogen om, hvordan gør vi det her 
smidigst. 

Hvad vurderer 
du er VPB’s 
vigtigste 
mission? 

I bund og grund ved at være vej og 
park virksomhed. I har jo en opgave I 
skal udføre, I skal slå noget græs, I 
skal plante nogle træer og I skal lægge 
noget asfalt, og det er vel missionen i 
virkeligheden. Men hele tiden at gøre 
det lige så godt som det private og 
samtidig i virkeligheden, at gøre det 
bedre, fordi I gør så meget andet også. 

Jamen jeres vigtigste mission det er, at 
levere kvalitet til kunderne, det må det 
være. Kvalitet til prisen til kunderne. 

For mig er mission det samme som 
idegrundlag i ordets stærkeste forstand, 
dvs. at det bevæger sig på et niveau over 
visioner. Der tror jeg det er vigtigt, at I 
kigger på jeres mission og det er jo, at I 
er et bidrag ikke til vores 
kernefunktioner, men at I er et bidrag til 
at vi er i stand til at kunne udføre vores 
kernefunktioner på en hensigtsmæssig 
måde, når man kigger internt i BRK. Men 
så er I jo også et bidrag til at folk får en 
god oplevelse når de går i naturen, uanset 
om de er beboere eller turister, og at I 
bidrager til at man kan transportere sig 
fra A til B, da I jo også lapper huller i 
vejene osv. Så I er jo med til at holde det 
Bornholmske samfund i gang. Som 
kommunaldirektør og i forhold til BRK 
internt, mener jeg derfor, at det er jeres 
bidrag til, at vi kan udfører vores opgaver 
hensigtsmæssig. I er jo en støtte funktion 
til kernefunktionen. 

Hvordan 
vurderer du 
VPB’s 
troværdighed?  
 

Hos mig er den stor.  
 
Hvordan oplever du det? 
 
Jeg syntes man agere fornuftigt, man er 
åbne over for en dialog, også på at rette 

Den vurderer jeg til at være høj. 
 

Hvordan oplever du det? 

 
VPB udfører lige præcis, det de bliver 

Den er høj, vi får den leverance vi skal 
have, og hvis der er udfordringer bliver 
de løst. Vi får svar på de spørgsmål vi 
stiller.  
 
Hvilken betydning vurderer du det har 
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nogle ting ind osv., og at man gør det 
man siger. Det er jo det der i 
virkeligheden hænger sammen med 
troværdighed, at det man siger man 
gør, det gør man rent faktisk også. Man 
siger ikke bare, at man tager et socialt 
ansvar, man gør det faktisk også. 
 
Hvilken betydning har det for dig, at 
VPB er troværdig? 
 
Det betyder da rigtig meget, ellers 
bliver det jo varm luft, og så er det jo 
bluf ikke. Så det betyder jo rigtig 
meget.  
 
Hvilken betydning vurderer du så, 
det har i forhold til VPB, hvis vi nu 
var utroværdige? 
 
Jamen så ville du jo have et helt andet 
grundlag for at være her. Så ville du jo 
ikke have den opbakning, du har 
politisk f.eks. Fordi det er klart hvis 
man stiller sig op og siger nogle ting, 
det kender vi politikere jo også. Hvis 
man bralrer ud med hvad man vil og så 
ikke gør det så er det jo svært.  Hvis du 
ikke har troværdigheden bygget op og 
noget troværdigheden hviler på, så er 
det jo svært at være her. Det er jo også 

bedt om, og indtrykket er, at det er ikke 
en virksomhed, man behøver at holde 
skarp øje med, om de nu levere det der 
skal leveres, det er opfattelsen den har 
en høj troværdighed, syntes jeg, i 
forhold til de leverede ydelser. 
 
Hvilken betydning vurderer du det 
har for VPB? 
 
Det er altafgørende, fordi de ellers ville 
I blive lukket i morgen. Hvis man havde 
haft en kommunal virksomhed, måske 
oven i købet i særdelshed sådan en 
driftsvirksomhed, som I er. Hvis vi ikke 
havde troet på jer, og vi havde den ene 
gang efter den anden måtte sige, det her 
det dur ikke, det her det går ikke, nu er 
det galt igen, så havde I blevet lukket, 
det er helt sikkert. Så havde der ikke 
været politisk opbakning til, at have 
sådan en virksomhed. Fordi så havde 
det givet for meget bøvl, ude i 
hverdagen. 

for VPB? 
 
Troværdighed er jo alt i et samarbejde. 
Hvis du ikke har troværdighed i et 
samarbejde, kan der heller ikke være 
tillid og loyalitet, det giver sig selv. Det 
er det i skal leve af, fordi kan de ikke få 
en troværdig ydelse hos jer, så henter de 
den et andet sted. Sådan er det. 
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noget I bliver målt på, derfor er det 
vigtigt, at man yder det man siger man 
yder, og at man gør det ordentlig. Altså 
at man ikke sprænger over hvor gærdet 
er lavest osv. Det hænger jo både 
sammen med kerneopgaven men også 
det andet, men snævert sammen med 
kerneopgaven. Hvis man siger man er 
god til at lægge asfalt, så skal man 
være god til at lægge asfalt. 
 

Hvordan vil du 
vurdere VPB’s 
omdømme/imag
e både internt i 
organisationen 
BRK, men også 
eksternt? 
 

(Ved en fejltagelse udeladt under 
interview) 

Jeg oplever en kommunal entreprenør 
virksomhed, med det kendskab, jeg har 
haft til tidligere kommunale og en 
amtslig entreprenør virksomhed, så er 
der altid til tendens til, at sådanne 
virksomheder ikke har så høj status, 
fordi de er meget synlige, de går der 
ude, og de skal lave alt det der arbejde 
som vi alle sammen er dybt afhængige 
af, men et arbejde som egentlig ikke har 
så høj status. Jeg mener faktisk, at VPB 
har opnået en høj status internt i vores 
organisation, altså i BRK. Det er min 
opfattelse, selvfølgelig er der altid 
historier, der trækker begge veje, men 
sådan overordnet set, så er der tiltro til 
VPB. Det sjove, hvis vi nu siger 
eksternt, jeg ved ikke hvad folk i 
almindelighed mener om VPB, det ved 
jeg sgu ikke vel. Men jeg ved jo hvad 

Internt vurderer jeg den til at være høj, 
det er der ikke nogen tvivl om. Eksternt 
tror jeg det samme, men jeg kan ikke 
bygge det på noget. Internt kan det 
underbygges via det daglige samarbejde 
vi har, hvis det ikke var tilfældet skulle 
det i hvert fald nok komme frem, så 
meget kender vi jo BRK og Bornholm i 
øvrigt. I og med at I ikke er dårligt omtalt 
andet end af Dansk Byggeri, som er lidt 
sure over, at I tager nogle arbejdsopgaver 
og kører nogle sager om det. Det er jo 
den eneste kritik, og er det kritik, for mig 
at se er det bare et udtryk for at de ikke 
kan lide konkurrence.  
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Sammenfatning af kvalitative interview med politikere og øverste ledelse i BRK. 

Hoved 
Spørgsmål 

Winni Grosbøll 
Borgmester 

Steen Colberg Jensen 
Udvalgsformand for TMU 

Kenth Haldan Ferning 
Kommunaldirektør 

jeres kollegaer i den private del af 
branchen mener, og det sjove det er jo, 
at jeg er faktisk ikke tvivl om, at jeres 
private kollegaer, de har respekt for jer, 
de siger noget andet, men de agerer 
modsat. Altså, de handler som, det viser 
sig de har respekt. Når branchen mødes 
så er VPB en gøgeunge, men der er 
ingen tvivl om, at de har respekt for 
hvad der foregår i VPB, slet ingen tvivl 
Men selvfølgelig en torn i øjet på de 
private, det er klart. Men jeg er sikker 
på de respekterer jer, det viser de jo 
også ved, at de kopierer lidt af de ting I 
gør, og de kan godt bruge jer når det 
lige passer i deres kram. Det havde de 
jo aldrig rørt ved, hvis det var I ikke 
kunne bruges. Holdningen er jo altid 
den der, og det er sådan set lige meget, 
om det er VPB, eller om det er andre 
kommunale virksomheder, om det er 
teknik & Miljø eller, hvor det er henne. 
De fejl der begås i en offentlig 
kommunal virksomhed, de ender på 
forsiden af avisen, dem har alle en 
holdning til, og alle mener noget om 
det. Det er fuldstændig tilladt, at svine 
en offentlig virksomhed til i medierne, 
det sker aldrig for en privat virksomhed, 
det ender aldrig på forsiden, med de fejl 
der sker, og der sker lige så mange fejl i 
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Sammenfatning af kvalitative interview med politikere og øverste ledelse i BRK. 

Hoved 
Spørgsmål 

Winni Grosbøll 
Borgmester 

Steen Colberg Jensen 
Udvalgsformand for TMU 

Kenth Haldan Ferning 
Kommunaldirektør 

en privat virksomhed, som i en offentlig 
virksomhed. Forskellen er, den private 
virksomhed havner ikke på forsiden. 
Derfor er der et hensyn at tage til 
medarbejderne i en offentlig 
virksomhed, fra os som et eller andet 
sted er arbejdsgivere for alle, fordi vi 
har nogle specielle hensyn, at tage til 
vores medarbejdere. De kan i morgen 
havne på forsiden fordi I har slået et 
søm skævt i , det sker aldrig i en privat 
virksomhed.  

Hvordan vil du 
vurdere VPB 
som en 
virksomhed, at 
være ansat på? 

Jeg vil da tro, men det bygger også på 
en fordom, at det er en god 
virksomhed, men det er jo primært 
baseret på, at I blev kåret som Årets 
virksomhed indstillet af 
medarbejderne. Men det hænger vel 
også sammen med at jeg tror meget på 
grundtanken om selvstyrende Teams. 
Jeg tror meget på grundtanken om at 
uddelegere tingene til folk, fordi de jo 
egentlig er rigtig dygtige til at gøre det. 
Jeg tror også på, at som ansat har det 
godt med selv at kunne have noget 
indflydelse på sin hverdag. Det tænker 
jeg, det må da være rart at være ansat 
som. I mit næste liv tror jeg sgu, jeg vil 
være gartner, har altid tænkt, hvor må 
det være fantastisk at være gartner, og 
gå udenfor og passe have, det kunne da 

Jeg tror det er en god virksomhed, at 
være ansat i. Men det kan jeg jo kun tro. 
Altså, jeg kan ikke vide noget, så tæt er 
jeg ikke på virksomheden, men altså i 
forhold til min opfattelse generelt om 
VPB, vil jeg vurdere, at det er en god 
virksomhed at være ansat i. Men det er 
baseret på nogen af min andre svar i 
virkeligheden. 

Har jeg allerede svaret lidt på, men 
opfatter medarbejderne i VPB som 
værende, også bl.a. gennem 
trivselsmålingerne osv., hvor I også 
scorer højt, samt jeres arbejde med 
medarbejdere og personale i øvrigt, og på 
trods af jeres sæsonmedarbejdere som 
ryger ud og ind, så har i stadigvæk en høj 
trivsel. Så jeg opfatter at medarbejderne 
må syntes, at det er en god arbejdsplads 
at være ansat på. 
 
Hvilken betydning vurderer, du det 
har for VPB i forhold til f.eks. 
rekruttering af medarbejdere i 
fremtiden? 
 
Det vil have en positiv betydning. Men 
stadig er I bevidste om at de ikke 
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Sammenfatning af kvalitative interview med politikere og øverste ledelse i BRK. 

Hoved 
Spørgsmål 

Winni Grosbøll 
Borgmester 

Steen Colberg Jensen 
Udvalgsformand for TMU 

Kenth Haldan Ferning 
Kommunaldirektør 

være fantastisk. Så det må da være et 
dejligt job 

kommer ind fra gaden. I skal nok ud og 
have fat i dem, og så måske give dem 
nogle kurser og uddannelse med henblik 
på, at kunne opretholde niveauet og 
kvaliteten i servicen. 

Hvordan 
opfatter du 
VPB’s 
kommunikation 
udadtil? 
 

Tror ikke den almindelige Bornholmer, 
ved ret meget om VPB. Det er jo ikke 
fordi I sådan, bestormer medierne med 
gode historier. I virkeligheden er det 
måske lidt underspillet, at man løfter 
en opgave, som man egentlig aldrig 
fortæller, at man løfter. Det tror jeg 
egentlig nok man kunne gøre mere ud 
af, at fortælle om de her EGU elever, 
der lige er sluttet, og hvad de har fået 
ud af, at få en uddannelse, som de 
ellers ikke kunne have fået. At fortælle 
hvorfor det er vigtig for jer at lave 
alkohol arbejde. Alle de der historier 
som i virkeligheden ligger rundt om 
kerneopgaven, dem gør I jo ikke meget 
ud af at fortælle, og det kunne man 
måske nok gøre, hvis man skulle have 
mere rodfæste det Bornholmske 
samfund. Et er at man gør nogen ting 
man er stolt af, men hvis der ingen der 
ved, at man gør dem så er det jo også 
lidt ærgerligt. Men også fordi der er 
mange gode historier om nogle 
mennesker som har fået noget mere i 
deres liv, og det syntes jeg da godt en 

Prøver at komme i tanke om, hvad jeg 
har set jer kommunikere. Altså VPB 
deltager jo i nogle meget store projekter 
på Bornholm, og det er vel mest 
kommunikation omkring projekter, at 
jeg lige kan sætte fingeren på, at jeg 
hører noget. Nej det har jeg egentlig 
ikke rigtig noget svar på du. Jeg hører 
ikke negativ kommunikation, jeg mener 
det er vigtigt for en virksomhed at 
kommunikere positivt. At få sendt 
meddelelser af sted til offentligheden 
omkring fornyelser, opgaver og ja også 
helt ned på jorden, nu skal vi altså grave 
her, og sørge for at få kommunikeret det 
ud. Det tror jeg faktisk, at VPB er bedre 
til end mange andre. Det tror jeg ikke 
jeg ikke i alle sammenhænge at de 
private er tilsvarende gode til. Men så 
kan man også sige, at VPB møder jo 
offentligheden, hver dag, hele dagen, 
hele året. 

(Ikke blevet spurgt under interview) 
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Sammenfatning af kvalitative interview med politikere og øverste ledelse i BRK. 

Hoved 
Spørgsmål 

Winni Grosbøll 
Borgmester 

Steen Colberg Jensen 
Udvalgsformand for TMU 

Kenth Haldan Ferning 
Kommunaldirektør 

gang imellem, at man kan fortælle. Jeg 
syntes jo ikke I kommunikere meget 
ud i det bornholmske samfund, men så 
ved jeg jo godt, at det hamrene svært at 
få de gode historier i de bornholmske 
medier, det er ligesom der er noget 
naturstridigt i det, uden at gå mere ind i 
det, og det er jo egentlig rigtig 
ærgerligt. Fordi det bliver så negativt 
det hele, og når man hører om VPB, så 
er det fordi I salter eller rydder eller 
gør et eller andet forkert. Det er jo 
meget synligt det I laver og derfor kan 
folk forholde sig til om I rydder rigtigt 
eller forkert. Du skulle bare vide hvor 
mange mennesker der siger til mig, at 
det er fuldstændigt hul i hovedet den 
måde vi rydder sne på. Der har jeg det 
så sådan, at det aner jeg ingenting om, 
men jeg er ret sikker på, at dem der 
rydder, gør det fornuftigt, for hvorfor 
skulle de ikke gøre det. Men derfor 
kunne I måske som modvægt mod den 
der, også fortælle, hvad er I egentlig 
for en virksomhed, hvad er det at være 
en moderne virksomhed og rummelig 
virksomhed. 

Hvilken metafor 
(dyr, figur, bil 
etc…) vil du 
bruge til at 

Det er vel, ja det lyder måske i 
virkeligheden helt forkert, men at I er 
et æsel. Fordi et æsel er et meget lille 
sødt dyr som er en slider, som bare 

Hvis jeg skulle sætte et enkelt billede på 
VPB, det der falder mig ind sjovt nok, 
det er stort og grønt træ. Jeg ved 
egentlig ikke hvorfor, men der er jo 

Med henvisning til spørgeskemaet før – 
Hvis det var en person – Så en uselvisk 
sød person, en helt almindelig som nr.2 
og en simpel og god person som nr. 3. og 
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Sammenfatning af kvalitative interview med politikere og øverste ledelse i BRK. 

Hoved 
Spørgsmål 

Winni Grosbøll 
Borgmester 

Steen Colberg Jensen 
Udvalgsformand for TMU 

Kenth Haldan Ferning 
Kommunaldirektør 

beskrive VPB?  
 
Hvis du skulle 
beskrive VPB i 
et enkelt billede, 
hvad ville det så 
være?  
 

slider og slæber uden sådan at gøre 
meget væsen af sig. Så er de søde at se 
på og så gør de alt det der hårde 
arbejde ingen andre gider lave. Ja jeg 
kunne også have sagt noget mere 
poetisk som en humlebi. 

noget med I beskæftiger jer jo meget 
med alt det grønne, og alle de grønne 
områder. Så er der jo selvfølgelig også 
noget med vækst i det, jeg mener I har 
jo hen over årene leveret vækst i 
forskellige afskygninger kan man sige. 
Det er det billede der lige tegner sig. 

simpel det skal ikke forstås negativt. 
 
Men som en metafor så vil jeg sige det 
sådan, at uanset om det er en bil eller 
hvad det så er, et driftssikkert køretøj, 
hverken dyrt eller billigt, fordi på 
Bornholm der sælger man ikke dyre biler, 
på Bornholm der sælger man almindelige 
familiebiler. Fordi det er det der 
kendetegner den bornholmske 
befolkning, og det bornholmske 
indtægtsgrundlag. Man kører i 
almindelige biler, kun meget få kører i 
dyre biler, men stadigvæk godt og 
driftssikkert. Så det er mit billede i 
forhold til en bil. Om I så er en Skoda 
eller en Toyota er lige meget, men f.eks. 
en Toyota Corolla eller Yaris, altså en 
gedigen driftssikker god bil, og det er 
sådan I er som organisation. 

Andet ud over 
de stillede spm. 

Nej. 
 

Nej det er der sådan set ikke, fordi jeg 
ikke har hele den fulde indsigt i, hvad 
du skal bruge det til…. I forhold til 
sammenligning med det private det er 
det rene pjat og snik snak at prøve at 
drage fuldstændige paralleller, fordi det 
hører ingen steder hjemme og det skal 
man bare være klar over. Det var jo det 
hele slagsmålet stod omkring de første 
år efter kommunesammenlægningen, 
med hvad kunne sammenlignes og hvad 

Det handler om profilering af VPB, bl.a. 
ordet Branding som ofte også forsøges at 
blive brugt i kommunale sammenhænge, 
og problemnet er, at det ikke bare et ord 
du kan proppe ned over en organisation 
som BRK fordi den er så stor og 
mangfoldig som den er. Branding er bar 
et engelsk ord for, at der engang blev 
brændemærket nogle dyr, for at du kunne 
se hvem de tilhørte. Den danske 
oversættelse af ordet er 
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Sammenfatning af kvalitative interview med politikere og øverste ledelse i BRK. 

Hoved 
Spørgsmål 
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Steen Colberg Jensen 
Udvalgsformand for TMU 

Kenth Haldan Ferning 
Kommunaldirektør 

kunne ikke sammenlignes. Det havde vi 
jo nogle vældige politiske diskussioner 
omkring, alt det her du sikkert kan 
huske ikke. Jeg syntes jo det er 
befriende, at vi et nået dertil, hvor vi 
kan sige, det kan sgu ikke 
sammenlignes vel. Hvad er det så, hvem 
skal så hvad, hvad er det VPB er aller 
bedst til, og som de private er aller 
dårligst til, og hvad er det de private er 
aller bedst til og VPB aller dårligst til. 
Hvor får vi mest for pengene, altså 
sværere er det jo ikke vel. Men det 
kræver jo et eller andet at komme til den 
erkendelse, og den 

varemærkeudbredelse. Dvs. har man et 
varemærke et produkt som man ved hvad 
er. Volvo det er et brand. Phillips er også 
et brand selvom de levere en 
mangfoldighed af produkter. Oversat til 
dansk og det kan jeg godt lide, så er 
branding for mig et spørgsmål om 
identitet og profil. Profilen det er hvad 
andre de syntes du er og identiteten det er 
hvad du selv syntes, og der tror jeg det er 
vigtigt, at man gør sig op, før man går ud 
og kigger på profilen, det er hvad er det 
for en identitet jeg har. At den spørger 
ind i egen virksomhed om hvem er vi, 
hvad er vi, hvor vil hen og hvad er det så 
vi vil være. Tror det er lig så vigtigt at 
man bygger på sin egen platform, ud over 
at man bare bygger på hvad andre de 
syntes, fordi det kan du flytte. Det kan du 
også det indre, men dem der skal flytte 
dig profilmæssigt, det er din egen 
organisation, så derfor skal du have dem 
med. Så derfor tror jeg det er vigtigt, at 
du også arbejder med identitet, jeres egen 
selvforståelse af VPB. BRK’s identitet 
har vi før diskuteret, har vi en overordnet 
og ja det har vi da, men ejerskabet er 
meget lille, fordi ejerskabet ligger nok 
mest i virksomheden og i nogle af de 
store virksomheder, helt ude i den enkelte 
institution i virksomheden. F.eks. ”er du 
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Sammenfatning af kvalitative interview med politikere og øverste ledelse i BRK. 

Hoved 
Spørgsmål 

Winni Grosbøll 
Borgmester 

Steen Colberg Jensen 
Udvalgsformand for TMU 

Kenth Haldan Ferning 
Kommunaldirektør 
ansat i BRK? – Øh, nej jeg er ansat i 
KlippeBo”. KlippeBo som værende en 
institution under ældre området og ældre 
området som værende en institution 
under hele social området, og social 
området som værende en del af hele 
BRK. Selvforståelse ligger nok langt ude 
mere end den ligger i BRK. Den 
selvforståelse kan der arbejdes med. Der 
vil jeg sige når du arbejder med profil så 
er det lige så vigtigt du kigger indad. 

 



 
 

 

 1 

Sammenfatning af kvalitative interview med kunder og privat aktør. 

 
Hoved 
Spørgsmål 

Steen Pedersen 
Teknisk servicechef Ældreplejen 

Morten Bach Jørgensen 
Landskabsforvalter i Teknik & Miljø 

Christina Didriksen 
Områdeshef for NCC Bornholm og 
medlem af Dansk Byggeri Bornholms 
bestyrelse.  
(Dog kun medtaget interviewsvar på de 
spm. som er stillet enslydende i forhold til 
VPB’s to kunder) 

Hvad er det 
første du 
tænker på når 
du hører navnet 
Vej & Park 
Bornholm? 

Grønne områder og snerydning. Ved 
godt i også har en tømrerafdeling og 
andre ting, men det er mest grønne 
områder og snerydning. 
 
Hvad får dig til netop at tænke på 
det?  
 
SP: Det ved jeg faktisk ikke, men vel 
fordi det er det jeg har brugt jer til. 
 

Den praktiske udførelse af det område 
jeg har ansvaret for. 
 
Hvad får dig til netop at tænke på 
det? 
  
Det er jo det VPB laver for mig til 
dagligt. 
 

Det er de gule biler jeg ser ude på vejene, 
jeg holder altid øje med når jeg møder en 
VPB bil, så kigger jeg efter om det er 
nogen jeg kender og det kan godt være 
det måske er et dumt svar. Men 
umiddelbart uden jeg selv skal 
konkludere på det, synligheden, og VPB 
synlighed på vejene. Det kan selvfølgelig 
irritere mig, da jeg godt kunne tænke 
mig, at nogen af bilerne havde en anden 
farve og et andet logo. 
 

VPB har en 
vision om at ”Vi 
vil være bedre i 
morgen end vi 
er i dag”, 
hvordan oplever 
du VPB i 
forhold til 
dette? 
 

At I er gode i dag, og holder de aftaler 
vi har. I overholder de priser i giver, 
har aldrig oplevet at der er kommet 
ekstra priser fra jer. Det sætter jeg 
meget pris på.  
 
Hvordan viser dette sig konkret? 
 
SP: Det er vigtigt for mig, at de aftaler 
der indgås bliver overholdt, både med 
tidspunkter og priser, og det er både 
skriftlig som mundlig og altid gennem 
koordinatoren. 

Samarbejdsmæssigt så oplever jeg jo at 
det bliver bedre hele tiden. Så det passer 
jo egentlig meget godt. 
 
Hvordan viser dette sig konkret? 
 
Det viser sig ved, at i den tid jeg har 
været i kommunen, nu tre år, har jeg 
haft den samme kontaktperson (Peter 
Gjedsted koordinator VPB) 
gennemgående. Han lærer noget af mig 
og jeg lærer noget af ham. Vi bliver 
bedre og bedre til at forstå hinanden, og 

Syntes faktisk det er ret svært, og svare 
på sådan nogle ting, fordi at jeg er meget 
farvet af min måde anskue det. Vi bruger 
jo VPB som samarbejdspartner og 
selvfølgelig er vi også konkurrenter. 
Umiddelbart vores oplevelse er, at dem vi 
har kontakt med, er der jo hurtig respons 
og klart svar, og egentlig for vi udført 
opgaverne lyn hurtigt, i forhold til, hvis 
vi bestiller et eller andet. Så der er ikke 
noget, at udsætte i forhold til tilsvarende 
andre samarbejdspartnere. Der er hurtig 
og effektiv respons. Men så er der så det 
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Sammenfatning af kvalitative interview med kunder og privat aktør. 

Hoved 
Spørgsmål 

Steen Pedersen 
Teknisk servicechef Ældreplejen 

Morten Bach Jørgensen 
Landskabsforvalter i Teknik & Miljø 

Christina Didriksen 
Områdeshef for NCC Bornholm og 
medlem af Dansk Byggeri Bornholms 
bestyrelse.  
(Dog kun medtaget interviewsvar på de 
spm. som er stillet enslydende i forhold til 
VPB’s to kunder) 

 finde de løsninger der passer til 
opgaverne. 
 

andet med, at vi selvfølgelig er en lille Ø 
og folk snakker meget, og man hører 
mange ting både indenfor byggeriet og 
fra mund til mund.   
 
Hvad tænker du på der? 
 
Nå men altså, nu tænker du ry og rygte 
og gerne vil være bedre i morgen i 
forhold til hvad vi er i dag, ikke. Det er 
vel en udfordring som vi alle sammen 
har. Måske i særdeleshed VPB, vel 
egentlig.  
 
Hvorfor tænker du lige i særdeleshed 
VPB? 
 
Fordi der vel et eller andet form for 
prædikat eller et eller andet om, at VPB 
skal måske gøre det lidt bedre end alle 
andre for ligesom, at leve op til det der ry 
og rygte om, at gøre det bedre end dagen 
i forvejen. 
 
Hvordan oplever du os så i forhold til 
det prædikat? Irriterer det dig at vi 
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Sammenfatning af kvalitative interview med kunder og privat aktør. 

Hoved 
Spørgsmål 

Steen Pedersen 
Teknisk servicechef Ældreplejen 

Morten Bach Jørgensen 
Landskabsforvalter i Teknik & Miljø 

Christina Didriksen 
Områdeshef for NCC Bornholm og 
medlem af Dansk Byggeri Bornholms 
bestyrelse.  
(Dog kun medtaget interviewsvar på de 
spm. som er stillet enslydende i forhold til 
VPB’s to kunder) 

byder på opgaver? 
 
Skal jeg tale for min branche eller skal 
jeg tale for mig, fordi jeg sidder også i 
Dansk Byggeri. Der er selvfølgelig nogen 
som irriterer sig frygteligt over, hele den 
der f.eks. fjernvarmen, hvor I vandt 
fjernvarmen i Åkirkeby, der var folk jo 
helt op og ringe over, om skal VPB have 
lov til at gå, men igen det er en politisk 
beslutning. Politikerne må beslutte om 
hvorvidt de syntes at VPB skal gå ud og 
prøve at byde på sådan et projekt, og så 
oven i købet vinde det. Hele diskussionen 
om hvor vidt, hvad så, hvis I taber penge 
får vi nogensinde det at vide, og det er jo 
borgerne som betaler for det. I forhold til 
hvis det havde været det private, så havde 
det været en bestyrelse eller andre 
aktionærer der sidder der. Men skal VPB 
have lov at gå ud at byde? Ved også godt, 
at I byder ikke på alt, måske skulle der 
være mere åbenhed i forhold til det. Uden 
at jeg skal udlevere nogen eller noget, så 
når vi forsøger, at få nogle flere opgaver 
som evt. kan være nogen af jeres 
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arbejdsområder, så kunne jeg forestille 
mig hvis det var mig der var kunde i 
hvert fald, at jeg var interesseret i at få et 
bedre produkt og oven i købet til en 
billigere penge. Vi konkludere at 
eftersom at vi får lov til at blive ved med 
at lave nogle af disse opgaver, så må det 
vel være fordi, at vi levere et bedre 
produkt eller billigere produkt, uden at 
kende tallene. For at sammenligne større 
udbud i forhold til andre entreprenører, så 
ville det være svært eller der er altid 
nogle som sidder tilbage og siger, 
hvordan kan det være de kan gøre det så 
billigt, eller koster det kommunen penge, 
at VPB går ud og byder, laver kontrolbud 
og får det billigere. Men det er vel en 
tilbagevendende ting, at der altid vil blive 
stillet spørgsmål ved, hvis VPB går ud og 
byder og oven i købet er de billigste. Det 
ved jeg ikke om man kan komme til livs. 
Men i forhold til entreprenørerne er det jo 
et tilbagevendende problem, skal de have 
lov til at give kontrolbud, og hvad nu hvis 
de er de billigste, skal de så have lov til at 
udføre det, og hvordan kan de gøre det 
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billigere. Vi andre skal jo tjene penge, og 
I skal bare gå i nul og bla bla bla.  Det 
tror jeg ikke man kan komme til livs, med 
mindre VPB bliver så lille, at I 
overhovedet ikke kan byde mere. 

Hvad 
værdsætter du 
mest ved VPB 
som 
samarbejdspart
ner?  
 

SP: At I er tæt på og at I er en del af 
BRK. Har også brugt ganske få 
eksterne, år tilbage, men det er altså 
nemmere at bruge nogle indenfor det 
kommunale. 
 
Hvad er det der gør det nemmere? 
 
At man kender forretningsgangen og vi 
har de samme politikker overordnet.  
 
Hvilken betydning kan det have for 
dig/din organisation, at du kun 
bruger VPB og ikke eksterne?  
 
Kan godt lide, at jeg har aftale med 
EN, som står for det hele. Som har min 
tillid til, at gøre de ting han får besked 
på, og som jeg betaler for. De 
personlige relationer. 
 

Det betyder at VPB opfylder de ønsker 
jeg har, men stiller også spørgsmål og 
har ønsker til de ting jeg gør.  
Så har jeg en oplevelse af at vi begge 
parter gør noget for at opfylde de ting, 
altså vi stiller af ønsker til hinanden og 
krav. Når jeg beder om at få gjort noget, 
så udfører VPB det så godt de kan, og 
når jeg så beder om, at eller at det 
måske kunne have været gjort på andre 
måder, så er de også gode til at følge op 
på det. 
 
De tager altså efterfølgende lærer af 
den dialog i har haft? 
 
Ja. 
 
Hvilken betydning kan det have for 
dig/din organisation?  
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Det giver jo noget mere tillid, til at 
tingene løser sig. 

Hvordan vil du 
vurdere VPB 
som aktør 
indenfor dit 
fagområde? 
 

Selvfølgelig er der klager på arbejdet, 
men som helhed så syntes jeg I gør det 
godt. 
 
Når der er klager, hvordan viser det 
sig så? 
 
Det er typisk, nu taler jeg især det 
grønne, når vi kommer ind i en lang 
regnvejrs periode, så er græsset måske 
lidt højere end normalt og den dur 
ikke. 
 
Har det betydning, hvem der 
arbejder, om det er de samme folk 
eller der er udskiftning? 
 
Ja det har det, der er forskel på 
sjakkene og forskel på standarden på 
de plejecentrer. 
 
Hvordan viser det sig? 
 
På kvaliteten. 

På Bornholm er det jo den eneste med 
den størrelse og indenfor det samlede 
grønne område, så er der jo kun dem. På 
den måde er der jo ikke så mange andre. 
Men generelt indenfor det grønne 
område, altså helt fra småtømrer jobs til 
almindelige grønne enkeltopgaver, der 
mener jeg de er på højde med de øvrige 
firmaer. Så er der nogle områder hvor 
de, altså på de småskovs område, der 
mener jeg klart at VPB de har noget 
som de andre ikke har. Der findes ingen 
der har, der er helt ligesom VPB. 
Småskovs så snakker vi f.eks. en 
opgave som Morten Svendsen Have i 
Nyker, men hvor der skal fældes en stor 
del træer, men det er ikke en decideret 
kæmpe stor skovningsopgave. Der kan 
de andre altså ikke matche VPB.   
 
Hvordan viser det sig? 
 
Det viser sig ved, at de er billigere på 
prisen, og de laver jo opgaven som den 

Vi har jo selv brugt jer, det er jo sjældent 
vi laver større opgaver, men har jo selv 
brugt jer som underleverandør. Så rent 
fagligt, er mine erfaringer også, at I fuldt 
ud er på højde med andre tilsvarende 
udbydere på markedet. Lige specifikt 
inden for asfaltbranchen, som er et 
nicheområde, og vi jo gerne vil være 
dominerende på, som vi også er 
dominerende på et eller andet sted. Så har 
vi jo tidligere været mere konkurrenter 
end vi er i dag. Jeg vil vove og påstå, at 
vi til hver en tid er de bedste til at udføre 
den type arbejde i forhold til, hvad I er. 
Det sjove har jo været lidt, vi har jo haft 
en af dine medarbejdere ansat i efteråret, 
som var med i vores sjak. Måske en som i 
forvejen var ret kritisk overfor os uden, at 
jeg ved noget om det. Han var måske lidt 
kritisk overfor, at vi tog noget arbejde og 
sådan nogle ting, hvordan han virkelig 
faldt ind i sjakket, og leverede et godt 
stykke arbejde. En sund oplevelse for 
ham og for os, fordi han var jo dygtig, og 
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Hvad gør du så, når der er den 
forskel? 
 
Så må jeg jo give lidt kritik og så 
bliver det ofte rettet. 

skal. det var måske også meget fedt for ham, at 
se at han var dygtig i forhold til os. Så det 
tror jeg egentlig var en succes oplevelse. 
Så en aktør vi tager alvorligt, som vi godt 
kan lide, at konkurrere med på asfalt, 
men som vi til hver en tid tager ind som 
underentreprenør på mindre opgaver som 
vi laver. 

Hvordan 
vurderer du 
VPB i forhold 
til de private 
aktører på 
markedet? 

Selvom du ikke bruger private? 
 
Forskellen er jo at VPB kan klare det 
hele, I kan fælde træer, i kan skifte 
vejskilte. Havde jeg haft en privat så 
havde det kun været til noget specifikt 
eller konkret opgave. Fleksibiliteten 
vægtes meget højt. Jeg kunne have 
brugt jeres tømrerafdeling, men det gør 
jeg ikke så meget, men den mulighed 
har jeg, hvis jeg får et problem. 

I forhold til de private aktører du 
også anvender? 
 
Jeg oplever VPB som værende meget 
lig egentlig de private. Sådan både i stil 
og i indgangsvinklen. Det jeg jo så kan 
se VPB er jo netop at en del af det der, 
at man laver det som man plejer, fordi 
det har man gjort altid. Derfor forsætter 
man med det. Det oplever jeg jo ikke i 
samme grad i det private, men det 
hænger måske mere sammen med i 
virkeligheden næsten altid er enkelt 
opgaver, at de ikke har så meget fast 
tilbagevendende drift. De vender ikke 
tilbage til den samme hæk og slår den år 
efter år og du har de samme arealer at 
holde. De er mere sådan rullende og 

 



 
 

 

 8 

Sammenfatning af kvalitative interview med kunder og privat aktør. 

Hoved 
Spørgsmål 

Steen Pedersen 
Teknisk servicechef Ældreplejen 

Morten Bach Jørgensen 
Landskabsforvalter i Teknik & Miljø 

Christina Didriksen 
Områdeshef for NCC Bornholm og 
medlem af Dansk Byggeri Bornholms 
bestyrelse.  
(Dog kun medtaget interviewsvar på de 
spm. som er stillet enslydende i forhold til 
VPB’s to kunder) 

laver en opgave, giver pris på den og så 
aflevere de den og kommer til en ny 
opgave, de har ikke så meget i driften. 
Derfor er det jo klart, og har mest 
kontakt til VPB, og derfor ser jeg jo 
også det hos VPB. Så jeg kan i bund og 
grund ikke udtale mig om, hvor meget 
der som det plejer i det private. Men det 
er der lidt af, og det er både godt og 
skidt., det er også godt, at der er så 
meget vedholdenhed, som vi plejer, er 
jo også en måde at opretholde, at man 
får tingene gjort. Tænk hvis man skulle 
finde den dybe tallerken hvert år, og 
komme rundt i alle krogene, så meget 
kendskab har vi jo ikke. I sær rettet på, 
at de jo er ude i krogene af vores 
arealer, hvor jeg jo som bestiller, jo slet 
ikke i samme grad er ude på mine 
arealer som VPB er det. På den måde er 
VPB jo naturligt helt ude på arealet, 
derfor er det jo fint, at de gør tingene, 
uden at de hele tiden går ind og spørger. 
At tingene bare sker, så man ikke hele 
tiden skal sørge for at det hele sker, og 
så må man tage lidt det med, at der er 
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nogle ting der sker, fordi de bare altid er 
sket, og så man bare ikke opdagede det 
og fik det rettet. Opfatter faktisk også at 
de er meget villige og der ingen sure 
miner er, når man ændre ting. 
 
 

Hvordan 
vurderer du 
VPB’s 
kompetencer 
indenfor dit 
fagområde? 

De er gode I har uddannede gartnere 
og opgraderet jeres personale og det er 
også vigtigt. Det er en væsentlig ting, 
at man tager hånd om sit personale og 
de får mulighed for at komme videre 
hvis de ønsker det. 

Til at være gode. 
 
Hvordan viser det sig? 
 
De er fagligt vidende om opgaverne, og 
har løsninger på problemer. 
 
Hvilken betydning har disse 
kompetencer for dig/din org.? 
 
Det er alt afgørende, hvis I ikke kunne 
løse opgaverne fagligt så ville de jo ikke 
blive løst. Så ville det være spildt jo, og 
mere overgå til de private. 

Jamen som jeg siger, i bund og grund så 
oplever jeg dem som professionelt, 
selvfølgelig er det ikke altid, det sagde 
jeg før faktisk. Det er jo ikke alle, og det 
er det heller ikke hos mig der helt 
professionelle nok, som er helt skarpe 
altid. Men generelt set fint. 

Hvis VPB ikke 
eksisterede 
mere, hvad vil 
du så huske 
dem mest for?  

Deres trofasthed og deres 
kvalitetsarbejde. 

Så ville jeg huske dem for det gode 
samarbejde, vi har haft i den tid der er 
gået indtil nu, hvis I lukkede i morgen. 

Det er svært, men det er fordi, det der 
betyder noget for mig er personlige 
relationer. Så det er de personlige 
relationer til de forskellige. 
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Hvad vil du 
savne mest? 
 

Jeg ville savne, hvis jeg skulle have 
flere aktører, i stedet for kun at skulle 
have en. Den lethed og fleksibilitet der 
er i det. 

Så ville jeg savne mest det, at de tre år 
vi nu f.eks. har bygget et godt forhold 
op til Peter Gjedsted omkring 
samarbejdet med de grønne og mit 
område. Det tager jo lang tid at skabe 
sådan et forhold, hvis man kan kalde det 
det. Det er nok det jeg ville savne mest. 
At man skal have ny og skabe nye 
personlige relationer. Ikke kun fordi jeg 
kan lide Peter, men lige så meget fordi 
han kender og har opbygget et 
kendskab, både til mig og til min måde 
at gøre det på, og de arealer som det 
handler om. Det ville man jo sådan set, 
skulle starte forfra med en ny, og det 
ville jeg savne rigtig meget. Så hvis 
VPB lukkede og han flyttede hen i det 
private firma, jamen så ville jeg ikke 
savne det. Det er personen da han har 
opbygget utrolig megen viden omkring 
mine arealer, og tænk hvis den bare 
forsvandt, den er jeg jo faktisk ret meget 
afhængig af. 

Det var faktisk et endnu sværere 
spørgsmål, fordi alt kan jo erstattes. Jeg 
tror ikke nødvendigvis, der er noget jeg 
vil savne, fordi jeg tror de fleste opgaver, 
vil blive udført af andre. Måske faktisk 
endda af de samme personer, men bare 
med en anden farve. Vi snakker jo hele 
tiden om farver, fordi alle de opgaver der 
udføres, og specielt af jer, er opgaver der 
skal udføres, og hvis det ikke er jer der 
udfører dem, så er det nogle andre nogen 
der udfører dem. Så hedder de bare noget 
andet måske. 
 

Hvordan 
vurderer du 
VPB’s 

I kval af jeres arbejdsopgaver har I jo 
en samfundsnytte. Snerydning og 
diverse vejopgaver f.eks.. 

Jamen det vurdere jeg til at være lig min 
vil jeg sige. 
 

Igen, alt bliver jo erstattet af noget 
tilsvarende, så det bare har et andet navn 
end VPB, evt. private eller anden 
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samfundsnyttig
e værdi?  
 

 
I forhold til jer, hvad er så den 
største nytte?  
 
At vi har kunnet koncentrere os om 
vores pedelopgaver, at vi ikke skal 
bruge en masse tid på at klippe hække 
og vedligeholde udstyr. Det er dyrt at 
have udstyr. Før i tiden havde vi udstyr 
alle steder, og vi brugte en bondegård 
på vedligeholdelse hver især, nu gør I 
det så og vi kan bruge ressourcerne til 
noget andet og tiden. 

Hvordan viser dette sig?  
 
I udlever jo ligesom, det der er mit 
ansvar som lodsejerrepræsentant for 
kommunen. 
 
Hvilken betydning har dette for 
dig/din organisation? 
 
Det skal I jo gøre, hvis I ikke fandt det, 
så ville jeg ikke kunne udleve mit 
ansvar fordi jeg har jo driften. 
Selvfølgelig gør jeg også nogle ting selv 
i forhold til kunderne, i forhold til 
borgerkontakten og i forhold til at løse 
planlægningsmæssige opgaver og sætte 
målsætning af arealerne. Men hvis VPB 
eller der ikke fandtes et entreprenørled 
der lavede tingene, så skete der jo ingen 
ting og så kunne jeg bare sidde der. 

konstellation. Det sociale arbejde som I 
gør, det ansvar som I tager, det kan jo 
tages lige så vel af alle andre. Men jeg er 
godt klar over, at I tager et. Det ligger jo 
selvfølgelig sikkert i din 
forretningsbeskrivelse, at du skal?  
 
Nej ikke andet end overordnet i 
kommunen, men det er bare noget vi 
har valgt, at gøre ekstra ud af, for lige 
at svare på det. 
 
Men det kan jo også være en måde, at 
profilere sig på. Vi har også valgt, at 
være med i det sociale indeks og profilere 
en lille smule på at gøre plads til dem 
som måske kræver noget andet end 
almindelig, men ikke fordi vi har dem 
her, i særlig stor stil, men andre steder. 
Det mener jeg da, lige så vel alle andre 
kan..  

Hvad vurderer 
du er VPB’s 
største 
udfordring? 

Det er nok alderen på jeres personale, 
ved godt i også har nogle yngre, men I 
har rigtig mange der er +55. Ja det 
gælder faktisk alle steder også hos jer. 
 

Den største udfordring det er stigende 
omkostninger og faldende budgetter. 
 
Hvordan kommer dette sig til udtryk 
i forhold til dig/din organisation? 

Et eller andet sted er det vel, at holde sig 
skarp i forhold til samfundet omkring sig. 
Både de private, som jo også igen hele 
tiden har et øje på lige så snart der er sne, 
der er I jo meget synlige og er meget 
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Hvordan kommer dette sig til udtryk 
i forhold til dig/din organisation? 
 
SP: Det er ikke kvaliteten på arbejdet 
det gør en forskel på, men det er en 
udfordring i forhold til fremtiden. 

 
Det kommer til udtryk i forhold til mig 
ved, at mit budget er konstant løbende 
under pres. Når priserne så stiger som 
de jo gør og mit budget falder, så falder 
mængden af arbejde til VPB. 
 

vigtige for borgerne i sådan en 
sammenhæng. Men selvfølgelig også i 
forhold til erhvervslivet, og holde jer 
skarpe nok, og kunne udføre de opgaver 
økonomisk rentabelt. Det tror jer er jeres 
største udfordring. Sådan set lidt udefra, 
måske endda ret tidligt kørte du dine 
selvstyrende sjak osv., måske også hele 
tiden være skarp på, om det er det rigtige 
at gøre eller, om man kører ind i en eller 
anden form for spiral. Ikke at jeg siger 
det er rigtig eller forkert overhovedet. 
Men det kunne jeg bare forestille mig 
også som leder, at det var en udfordring, 
at det kører optimalt. Men alle har en 
mening om VPB, alle har en mening om 
hvordan der bliver fejet nede på Store 
Torv eller, hvordan der bliver ryddet sne 
osv. Det er jo selvfølgelig noget I også, 
skal forholde jer til hele tiden, og være 
forholdsvis objektive i jeres udtalelser 
omkring. Så det er vel egentlig den 
største udfordring kunne jeg forstille, 
hvis det var mig der sad der. 
 
Hvordan viser dette sig til i forhold til 
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dig/din organisation? 
 
Jeg har jo et eller andet sted de samme 
udfordringer, jeg har jo også monopol, 
hvis man kigger i forhold til det du har. 
Jeg har jo også medarbejdere ud på vejen, 
som er de første kunder/folk de møder, 
og dem der skal være up front og være 
vores/mit ansigt ud ad til. Ligesom dine 
medarbejdere, skal være dit ansigt ud ad 
til. Så på den måde, er det jo lidt de 
samme udfordringer. 

Hvad vurderer 
du er VPB’s 
største styrke?  
 

Det er jeres størrelse. I har mulighed 
for at rokere rundt, hvis det brænder 
på. Også ved sygdomme og ferier, så 
har I en styrke, så I kan rokere rundt 
internt, hvis det er nødvendigt. Vi kan 
selvfølgelig godt mærke det i 
sommerferien, men ikke i større stil. 
Opgaverne bliver stadig løst selvom 
det er sommerferie. 
 
Hvad betyder det i praksis for dig? 
 
At vi har den samme standard hele 
sæsonen, og driftssikkerheden. 

Jeres største styrke er helt klart den 
oparbejdede viden, som I har via i 
årevis, at have håndteret de der 
kommunale områder. 

Altså, det er vel trods alt størrelsen og det 
lokale kendskab. Det er jo en rigtig stor 
styrke. Vi har jo alle sammen lokalt 
kendskab, men det er vel den absolut 
insider største styrke. Størrelsen, jo større 
man er desto mere kan man jonglere 
rundt med både materiel og mandskab. 
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Sammenfatning af kvalitative interview med kunder og privat aktør. 
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bestyrelse.  
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spm. som er stillet enslydende i forhold til 
VPB’s to kunder) 

Hvis du skulle 
komme med et 
godt råd til 
VPB, som 
interessent, 
hvad skulle det 
så være?  
 

Det er svært, måske vise lidt mere 
synlighed. 
 
Hvordan vil dette f.eks. vise sig?  
 
Jeg har f.eks. et møde med jeres 
koordinator om året, og vi kunne 
måske mødes et par gange flere. Jeg 
kunne selvfølgelig bare bede om det, 
så ville han jo komme, men får bare 
ikke gjort det. 
 
Hvilken betydning ville det have for 
dig/din organisation den synlighed? 
 
Der ville måske være nogle ekstra 
opgaver, som I ville få lov at løse hvis 
det var. I har jo både kranbiler og 
lastbiler så I kan jo klare mange ting.  

Hvis jeg skulle se det fra mine briller, så 
med den model som vi jo kører og 
officielt kalder BUM-model. Så ligger 
vi jo snarere over i noget 
partnerskabsmodel, når vi ser sådan på 
det med erfaringsudvekslinger og alle 
de der ting. Så vil mit råd til VPB være, 
at de skal være fremme i skoene 
omkring det organisatoriske i 
kommunen, uden at være 
kannibalistiske, nej det hedder det ikke, 
rovdyragtige. Være fremme i skoene og 
vide, at der kan træffes beslutninger på 
de højere gange, der kan gøre, at VPB 
kan lukke helt eller ikke lukke helt, 
omvendt. Være fremme i skoene således 
at de øvrige bestillerled rundt omkring, 
ved at VPB gerne vil området uden at 
de nødvendigvis føler sig for truede af 
det. 

Du skal være meget opmærksom på det 
generationsskifte du skal til at få kørt 
igennem. 
 

I forhold til 
dig/din 
organisation, 
hvordan kan 
VPB så blive en 
unik 

Det er som jeg sagde før jeres 
trofasthed og jeres engagement. 
 
Hvordan ville det vise sig i 
dagligdagen? 
 

Ja det er ligesom mig, Nej ;-) Syntes 
egentlig det fungere rimeligt perfekt. 
Med alt hvad der nu er af menneskelige 
relationer, så fungere det egentlig meget 
godt syntes jeg. Man kan eller bør ikke 
have en gnidningsfri dialog og der bør 

Vi har arbejdet en lille smule med, at I 
skal være åbne overfor nogle af de nye 
produkter, vi kommer med. Der er meget 
der er, som det altid plejer at være, når 
man kommer op og henter asfalt, så 
henter man det, man altid har hentet. I 
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spm. som er stillet enslydende i forhold til 
VPB’s to kunder) 

samarbejdspart
ner? 
 

Nu tager jeg det grønne igen, og der 
kunne vi jo se hvis det ikke bliver 
passet, og I ved jo godt de steder hvor I 
har ansvaret. Så det er fagligheden, 
ansvarligheden og fleksibiliteten. 

også være knaster og der skal være 
udfordringer, men i øvrigt syntes jeg, at 
VPB arbejder som jeg godt kunne tænke 
mig, at en samarbejdspartner skal 
arbejde. 

stedet for måske, at være lidt mere 
visionær, og se at man kan bruge 
forskellige slags. Begynde at bruge noget 
forskelligt asfalt er jo ikke bare asfalt. 
Måske, at være lidt mere åben overfor, 
hvad er det egentlig for nogle produkter 
de laver deroppe, i stedet for bare at 
komme hen og sige, vi skal have 
kommuneasfalt. Prøver, at tage dialogen 
lidt, men jeg har altså også en udfordring 
heroppe, med at jeg har nogen som siger 
de får, hvad de altid har fået. Så det er 
selvfølgelig begge veje. 
 
Det er rent produktmæssigt, men 
mange af de produkter vi tager 
heroppe, er jo fordi vi får at vide fra 
vores kunder, at vi skal hente det og 
lægge det ud. Vi får at vide, at vi skal 
ligge GAB ud, så lægger vi GAB ud. 
Det er måske en dialog, du skal have 
med vores fælles kunde oppe nord på, 
som bestiller opgaverne, og dem man 
skal opdrage mere til det. Vi skal 
selvfølgelig også være åbne overfor nye 
produkter. 
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Sammenfatning af kvalitative interview med kunder og privat aktør. 
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spm. som er stillet enslydende i forhold til 
VPB’s to kunder) 

Men er der områder, hvor vi kan 
samarbejde, og hvor du kan se, at der 
kan VPB blive en unik 
samarbejdspartner? 
 
Det er lidt svært. Men det eneste sted jeg 
egentlig kunne se vi kunne blive det, er 
indenfor vejservice. Kunne vi ikke finde 
ud af at gøre det i fællesskab? 
 
Var det et spørgsmål til mig? 
  
Ja;-) Nej, men I forhold til fejning, så tog 
I noget fejning, og vi tog noget fejning, 
så på den måde kan man måske udnytte 
hinandens kompetencer. Når jeg nu 
sidder lidt og tænker over det, så kunne 
det måske godt være. Jeg kan huske 
engang, hvor jeg inviterede dig op og 
spurgte om jeg ikke skulle overtage din 
asfaltafdeling, men det sagde du så selv 
pænt nej tak til;-)Men det kan jo godt 
være, at det var den forkerte måde at gøre 
det på;-)Det kunne jo godt være, at vi på 
en eller anden måde kunne gøre det. Vi 
forsøger hele tiden, kan vi få en lastbil 
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med på sneberedskabet. Hvis nu du hele 
tiden føler, at vi prøver at møve os ind, 
det er nødvendigvis ikke den bedste 
forhandlingsmulighed vel. Det ved jeg 
ikke om man kunne gøre på en lidt anden 
måde vel, hvis vi havde lidt interesser 
ikke. Det skal jeg lige tænke lidt over, 
måske kunne vi godt have et lidt større 
samarbejde. 

Hvad vurderer 
du er VPB’s 
vigtigste 
mission? 

Fastholdelse som virksomhed tror jeg.  
 
Hvilken betydning ville det have for 
dig/din organisation, hvis vi ikke var 
her? 
 
Jeg havde jo nok fundet nogle andre til 
at løse opgaverne, men det havde jo 
nok givet lidt flere problemer, og lidt 
mere arbejde. 
 

I overlevelsesmæssig sammenhæng så 
er den vigtigste mission, at opretholde 
sig selv som virksomhed. 
 
Hvordan vil dette f.eks. vise sig?  
 
I forhold til, at godtgøre den rolle VPB 
spiller, udfylder et hul der har en 
kvalitet der godtgør, at VPB er der. At 
godtgøre, set med jeres brille, må det 
vigtigste være, at I ikke lukkes ned, 
fordi der er nogen der har forventninger 
om, at bare fordi det er private firmaer 
så bliver alting meget bedre og billigere. 
Det er jo et meget konkret 
trusselbillede. Så det tror jeg da er jeres 
vigtigste mission, og det kan jo 

Set som VPB, som en del af kommunen, 
så har kommunen som en del af deres 
formål, at de har nogle kunder, og de 
kunder hedder borgere, og dem skal man 
servicere. Lige så vel som jeg servicerer 
mine kunder. Og det er vel en af de 
vigtigste missioner vil jeg sige. 
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spm. som er stillet enslydende i forhold til 
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italesættes ved at være dygtige, men 
selvfølgelig også ved, uden at være 
krakilsk, sørge for at gøre opmærksom 
på forhold hvor det går godt og gøre 
opmærksom på hvor man gerne vil 
noget samarbejde. 
 
Hvad tænker du på med, at gøre 
opmærksom på? 
 
F.eks. med et meget konkret eksempel, 
hvor Peter fortalte mig at det job I 
havde lavet nede i Nyker med, at lave 
noget træfældning, det var jo i 
tilbudsrunde. VPB vandt tilbuddet, og 
så fortalte Peter mig, at I rent faktisk 
havde lavet det, så I havde tjent penge 
på det. Den information kan jo være 
fantastisk givtig, hvis den bliver 
serveret på den rigtige måde. Den kan 
også misforstås. På den gode måde ville 
man kunne se, der er faktisk penge tjent 
ved, at man har nogle folk rundt og lave 
ting uden, at det hele tiden er tilbud man 
laver. At der er noget sparet ved, at de 
gør bare tingene, til det det koster at 
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lave det. Det er da en interessant 
information, det er jo ikke en universel 
regel, men der er nogle tilfælde hvor det 
virker rigtigt. Den information er da 
vigtig tilflyder de rigtige øre på de 
rigtige tidspunkter. Sådan nogle ting der 
tror jeg da vil være sundt, at man har en 
eksempelbase klar og tænker på, 
hvordan man servere sine successer. Det 
fortæller mig også, at man skal 
selvfølgelig altid, ligesom når man 
bygger hus, bide håndværkerne i 
haserne, men man skal have et godt 
forhold og det skal være respektfuldt, 
og det skal være begge veje godt, altså 
respektfuldt. Men det giver mig da også 
en eller anden form for tryghed i at når 
man sætter noget i gang, så kan det godt 
være man bliver lidt overrasket når man 
får prisen, men hvis man havde fået et 
tilbud på det, så kan det godt være, at 
prisen havde været endnu højere. Nogen 
gange har jeg da en opfattelse af, at 
oppe i bestiller gangene sidder de nogen 
gange, og får nogen chok over nogle 
priser, og så får man jo straks den tanke, 
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at det er jo også bare fordi at VPB er så 
dyre. Men hvad så hvis det ikke er 
rigtigt, det er jeres udfordring. Der er 
noget med det der, der bliver godkendt 
nogle regninger, og folk ikke helt ved 
hvad de har betalt for, men de syntes 
godt nok det var dyrt, men nu betaler vi 
den fordi vi ved jo ikke engang helt 
hvad det er vi har fået, vi kan ikke 
engang spørge om det agtigt du ved. 
Problemet er også hvis hver enkel 
regning skulle konkretiseres ud i 
mindste petitesse, så bliver der brugt en 
masse penge bare på det. Men der er en 
eller anden form for ligevægt som kan 
være sund nogle gange. 

Hvordan 
vurderer du 
VPB’s 
troværdighed?  
 

Syntes bestemt, at I er troværdige. Som 
jeg sagde før ligger jeg meget vægt på 
at de priser og aftaler vi opretter, de 
bliver overholdt, og det gør de. Jeg har 
aldrig modtaget ekstraregninger. 
 
Hvis du skulle vurdere os fra en 
skala fra 1 – 10 på vores 
troværdighed, hvad skulle den så 
være? 

Jeg opfatter VPB som troværdige. 
 
Hvordan viser det sig? 
 
Det viser sig ved, at en ting er at 
indrømme fejl det er da troværdigt. Har 
ikke opfattelsen af at VPB prøver at 
snyde mig som virksomhed. 
 
Hvilken betydning vurdere du det 

Jeg oplever VP, som overværende 
troværdig.  De fleste medarbejdere jeg 
møder er velvillige, moralske og 
Ansvarlige overfor den opgave de er 
stillet. 
 
Hvilken betydning vurdere du det har 
for VPB? 
 
En utrolig stor betydning. Måske er der 
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SP: 9. 

har for VPB? 
 
Det har meget stor betydning, for på den 
måde I arbejder på, har I sådan set et 
stort ansvar derude, fordi I arbejder ikke 
voldsomt overvåget nødvendigvis, så 
det tror jeg er utroligt vigtigt, at I 
opfattes som troværdige. 

kunder I skal arbejde med lige præcis 
dette fokus. 
 

Hvordan vil du 
vurdere VPB’s 
omdømme/imag
e både internt i 
organisationen 
BRK, men også 
eksternt? 
 

Det kommer lidt an på jeres forskellige 
afdelinger. De grønne tror jeg har et 
godt image. Jeres vejservice har ikke 
så godt et image. Det er nok fordi de er 
så synlige på vejene og laver ingenting, 
de kører jo langsomt og kigger på 
vejene. Ved jo godt de kigger på noget 
arbejde, men det ved alle bare ikk 
 

Mod mig, opfatter jeg den som normal, 
sådan almindelig kommunikation 
mellem nogen, der har meget med 
hinanden at gøre sådan rent fagligt. 
 
Hvordan viser dette sig? 
 
Jeg er meget klar over vi har 
interessefællesskaber, men er også 
meget klar over, at der er fællesinteresse 
modsætninger. Fordi hvis I nu var lige 
glade, vi har de penge vi har, for dem 
bruger vi selvfølgelig gerne, og I kunne 
i princippet være ligeglad, hvor meget I 
nåede for de penge. I bliver jo 
nødvendigvis ikke I første omgang målt 
på hvor meget I når, I får sådan set bare 
pengene. Men det bliver vi jo målt på, 

Det er både og. Det tager jo lang tid, og 
man kan ret hurtig gøre sig upopulær, og 
det tager meget meget lang tid, at gøre sig 
populær igen. Det er jo stadig 
almindeligt, at man siger nu står der tre 
mand og kommunalarbejderen står og 
hænger over skovlen, eller sådan et eller 
andet. Det hører man måske ikke så 
meget mere, som man gjorde for fem år 
siden. Så det er jo den rigtige vej, men 
det tager jo 10 år eller længere tid, at få 
sig et godt omdømme, i forhold til, at 
lave det dårligt igen. Set som borger. 
 
Hvad så i forhold til Dansk Byggeri, og 
som chef for hele NCC Bornholm, 
hvordan oplever du så vores omdømme 
i den henseende? 
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så jo mere vi kan få vores penge til at 
blomstre jo bedre. Vigtigt for 
troværdigheden at der her er en fælles 
succes. F.eks. den der sag i Nyker hvor 
I får et overskud. Den ser jeg som en 
positiv ting, men hvis det er at der 
kommer en oplevelse af at der er nogen 
der bare totalt oversløver den og får lov 
til det i lang tid, for små fjer kan jo 
blive til fem høns. Du kender sikkert 
godt historien. Men hele det der billede 
af VPB, at de arbejder for, at der sker 
noget og alle har jo lov at tage en pause, 
det gør jo ikke noget man lige en 
sjælden gang imellem holder en pause, 
bare det ikke er det der driver værket. 
Det er ikke pauserne. Ligesom i 
militæret, hvor det gjaldt om at gemme 
sig hvis der var nogen som skulle 
udpeges til at gøre et eller andet. Det 
gjaldt faktisk bare om at sidde at fede 
den, og desto længere man kunne sidde 
og fede den, jo bedre var det. 
 
Det jeg hører dig sige er det, at det 
også er vigtigt at kommunikere ud, at 

 
I forhold til Dansk Byggeri, tror jeg et 
eller andet sted, at omdømmet ikke er 
fandens godt. Jeg er sådan lidt tvedelt i 
den her, fordi at nogle af dem som jeg 
sidder med i Dansk Byggeri, er meget 
brovtende i munden uden nødvendigvis, 
at have så meget i det og deres bagland. 
Tror faktisk, at man har en eller anden 
fornemmelse af, at en stor del af din 
medarbejderstab, kommer lidt lettere til 
det eller yder så meget, i forhold til, hvad 
man forventer i det private, hvis du 
forstår. Det tror jeg faktisk, er en del af 
det, at man laver ikke så meget i VPB. 
Dels arbejdstiderne, det er så hvad det er, 
man yder ikke så meget i VPB. I forhold 
til arbejdstiderne, hos os er der ikke noget 
der hedder arbejdsdag, der starter man kl. 
6.30, og så slutter man, når man er 
færdigmed asfalten. Der kan det være 
meget meget sent på dagen man er 
færdig, men det er også svært, og kan 
være uholdbart i forhold til 
medarbejderne, det er jo ikke så nemt, når 
man ikke kan komme hjem og grille om 
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man laver noget? 
 
Ja det tror jeg. Og det er jo en kliche og 
slipper aldrig af med den der om 
kommunalarbejderender som hænger 
over skovlen, men i vores daglige 
bevidsthed over hvordan VPB arbejder, 
der tror jeg det er vigtigt, at VPB 
understreger, løbende at det er et sted 
der sker noget. 
 

sommeren f.eks. Der er VPB jo meget, 
man møder kl. 6.30 og går hjem kl. 
15.15, og stopper måske tre kvarter før, 
fordi man lige skal hen og klæde om først 
og køre hjem eller et eller andet. Det tror 
jeg egentlig, at man tror at det er på VPB. 
Dels, at man ikke yder så meget, og man 
stopper en halv til hel time før, fordi man 
lige skal klæde om og køre hjem, og det 
lidt er en lettere arbejdsplads, at være på, 
i forhold til, hvad vi andre forventer af 
vores medarbejdere. Det tror jeg lidt, er 
det ry I har indenfor vores branche. 

Hvordan 
opfatter du 
VPB’s 
kommunikation 
udadtil? 
 

Jo der er jo ikke noget problem, meget 
foregår på mail så det er jo meget 
nemt. 
 

Ja det tror jeg. Og det er jo en kliche og 
slipper aldrig af med den der om 
kommunalarbejderender som hænger 
over skovlen, men i vores daglige 
bevidsthed over hvordan VPB arbejder, 
der tror jeg det er vigtigt, at VPB 
understreger, løbende at det er et sted 
der sker noget. 

Jeg syntes faktisk ikke jeg hører så meget 
om VPB, og har ikke hørt så meget om 
VPB de sidste par år. Der har været sådan 
lidt stille om VPB i forhold til medierne 
og sådan noget. Har jeg ikke ret? Men jeg 
ser måske heller ikke så meget lokal TV, 
må jeg nok indrømme. Hvis du er på der 
Bjarne? Nej;-) Men der har været stille 
omkring VPB et stykke tid. Det er jo ikke 
fordi I har været fremme, hverken for det 
gode eller det dårlige for den sags skyld. 
Men som jeg siger når vi henvender os, 
bliver vi altid godt modtaget, og der er 
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hurtig respons. 
Hvilken metafor 
(dyr, figur, bil 
etc…) vil du 
bruge til at 
beskrive VPB?  
 
Hvis du skulle 
beskrive VPB i 
et enkelt billede, 
hvad ville det så 
være?  
 

Energisk, en tiger, fordi den er hurtig, 
har energi og er synlig. 
 

Meget opfindsomt - Entreprenør. Et 
billede af et sted hvor man kan få løst 
det praktiske, sådan ser jeg VPB en 
maskine. 
 

Hold da kæft. Det er da meget svært. 
Hmm. jeg var lige på en charterferie, og 
nede i restauranten, hvor han har det 
forkromede overblik og sådan noget, men 
på den anden side så er alle de bier der 
løber rundt og laver arbejdet jo ikke så 
selvbestemmende, som de er ude hos dig. 
Men det er jo netop ikke sådan. I starten 
af VPB som vi kender VPB i dag, der var 
du jo meget mere fremtrædende, meget 
mere synlig i forhold til, hvordan 
forretningen skulle være. Du har jo også 
rejst en hel masse rundt og fortalt om 
hvordan din virksomhed fungerede og 
hvordan de blev styrrede osv. Men det er 
du jo ikke så meget mere, eller det ved 
jeg jo ikke om du er. Men du er ikke så 
synlig i forhold til, hvad VPB er på 
Bornholm i dag. Men det er altså svært, 
at finde en metafor for VPB. Hvis jeg må 
vende tilbage på den;-) 

Andet, ud over 
de stillede spm. 

Nej, vi bliver jo også en 
samarbejdspartner I mit nye arbejde 
som driftsleder i Ejendomsservice. Vi 
skal samle vores aftaler, så det bliver 

Nej det syntes jeg ikke der er. 
 

Syntes egentlig det er meget sjovt, fordi 
det er nok lang tid siden jeg egentlig har 
tænkt så meget over, hvad VPB er i 
forhold til de spørgsmål du har stillet.  
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Sammenfatning af kvalitative interview med kunder og privat aktør. 

Hoved 
Spørgsmål 

Steen Pedersen 
Teknisk servicechef Ældreplejen 

Morten Bach Jørgensen 
Landskabsforvalter i Teknik & Miljø 

Christina Didriksen 
Områdeshef for NCC Bornholm og 
medlem af Dansk Byggeri Bornholms 
bestyrelse.  
(Dog kun medtaget interviewsvar på de 
spm. som er stillet enslydende i forhold til 
VPB’s to kunder) 

bare nogle større aftaler. 
 
Der ser du os stadig som en 
interessant aktør? 
 
Ja bestemt, selvom jeg godt ved der er 
kommet flere aktører på banen. 
 

 

 



Profileringsopgave	for	interessenter	(Kenth	Halfdan	Ferning):	
 
Hvilke værdier karakteriserer VPB, f.eks. ”dyrt”, ”fin service” eller ”kommunalt” m.m. 
 
anskuet oppefra, udefra og nedefra? 
 
1: Hvordan vil du mene VPB skal fremstå for sine kunder/interessenter (profil)? 
 

I forsøger vel at fremstille jeg som leverandør af kvalitet, ydelser til tiden, til 
en konkurrencedygtig pris, og som en virksomhed der udviser 
samfundsansvar/rummelighed  

 
2: Hvordan opfatter du VPB både kritisk som positivt (image)? 
 

Uanset navn og driftsmæssig ageren er i jo en kommunal virksomhed. Dette 
skal altid medtages i overvejelse. Image vil nok være forskellig, hvis du 
spørger internt i Bornholms Regionskommune, blandt konkurrenter, 
erhvervsliv i øvrigt, blandt borgere, i medierne etc. 

 

Min personlige opfattelse af image ligger tæt op af 1 besvarelsen, Dette nok 
fordi jeg har udvidet kendskab til virksomheden, men også kender nogle af 
medarbejderne, jeres produkter, jeres nuværende planer og planer for 
fremtiden. 

 
3: Hvad mener du præger VPB som virksomhed/arbejdsplads (identitet)? 
 

Tror identiteten hos jer i organisationen meget ligner besvarelsen under punkt 
1. Det er vel også dette i organisatorisk tilstræber. 

 

 
I spørgsmål af denne karakter bør du nok definere begreberne IMAGE, PROFIL og 
IDENTITET. Bør du også i din opgave. 
 
 



Profileringsopgave	for	interessenter	(Steen	Colberg	Jensen):	
 
Hvilke værdier karakteriserer VPB, f.eks. ”dyrt”, ”fin service” eller ”kommunalt” m.m. 
 
anskuet oppefra, udefra og nedefra? 
 
1: Hvordan vil du mene VPB skal fremstå for sine kunder/interessenter (profil)?  
 

Effektiv. 

 
2: Hvordan opfatter du VPB både kritisk som positivt (image)?  
 

Kritisk - Uhensigtsmæssigt forretningsområde.  

Positivt – Professionelt drevet. 

 
3: Hvad mener du præger VPB som virksomhed/arbejdsplads (identitet)?   
 

Social ansvarlighed 



Profileringsopgave	for	interessenter	(Steen	Pedersen):	
 
Hvilke værdier karakteriserer VPB, f.eks. ”dyrt”, ”fin service” eller ”kommunalt” m.m. 
 
anskuet oppefra, udefra og nedefra?     
 
1: Hvordan vil du mene VPB skal fremstå for sine kunder/interessenter (profil)?  

Et firma der yder god service. Og holder aftaler. 

 
2: Hvordan opfatter du VPB både kritisk som positivt (image)?  

Engagerede medarbejdere, Men også lidt kommunalt. 

 
3: Hvad mener du præger VPB som virksomhed/arbejdsplads (identitet)?  

En virksomhed der tager hånd om sine medarbejdere og sine kunder. 



Profileringsopgave	for	sjak	1:	
 
Hvilke værdier karakteriserer VPB, f.eks. ”dyrt”, ”fin service” eller ”kommunalt” m.m. 
 
anskuet oppefra, udefra og nedefra? 
 
1: Hvordan vil I mene VPB skal fremstå for sine kunder/interessenter (profil)? 

Åbne, troværdige, punktlige og kreative. 

 
2: Hvordan mener I VPB opfattes af vores interessenter både kritiske og positive (image)? 

Vidensbank, kendskab, udførende rolle, økonomistyring. 

 
3: Hvad mener I præges VPB som virksomhed/arbejdsplads (identitet)? 

Vores synlighed, med vores blæksprutte funktioner på hele øen. 



Profileringsopgave	for	sjak	2:	
 
Hvilke værdier karakteriserer VPB, f.eks. ”dyrt”, ”fin service” eller ”kommunalt” m.m. 
 
anskuet oppefra, udefra og nedefra? 
 
1: Hvordan vil I mene VPB skal fremstå for sine kunder/interessenter (profil)? 

Troværdige – Effektive - Kvalitetsbevidste 

 
2: Hvordan mener I VPB opfattes af vores interessenter både kritiske og positive (image)? 

God samarbejdspartner – Stærk konkurrent. 

 
3: Hvad mener I præger VPB som virksomhed/arbejdsplads (identitet)? 

Sammenholdet . Økonomien – Troværdigheden. 



Spørgeskema for Arketyper eksterne stakeholders.

Til at få en indikation om hvilken arketype VPB eksterne stakeholders (i BRK) ser VPB som, har de besvaret nedenstående spm. som efterfølgende 
er blevet summeret op til en samlet besvarelse, og dermed fundet en indikation af en samlet arketype for VPB fra eksterne stakeholders.
Ved hvert spørgsmål har hver stakeholder skulle vælge 3 svar og give 3,2 eller 1, hvor første valget er = 3, andet valg = 2, tredje valg = 1. 

Spørgsmål: WG KHF SCJ MBJ SP I alt Ny pointgivning 1‐3 ud fra samlet scores

Hos VPB sætter vi mest pris på medarbejdere som er:
Betænksomme 0
Forandringsorienterede 2 2
Sjove 0
Snedige 0
Troværdige 3 1 1 2 7 3
Dygtige til at gøre tingene anderledes 1 2 3
Hårdtarbejdende 2 3 5 1
Intelligente 0
Selvstændige 2 2 1 1 6 2
Jordbundne 3 2 5
Lidenskabelige 0



Spørgsmål: WG KHF SCJ MBJ SP I alt Ny pointgivning 1‐3 ud fra samlet scores

Som virksomhed bør VPB være stolte af deres evne til:
At komme godt ud af det med andre og hinanden 2 2 4
At gøre tingene anderledes 0
At udøve indflydelse 0
At være ligestillede 0
At være fantasifulde 1 1
At have det sjovt 0
At gøre folk trygge 1 1 2
At komme med uventede løsninger 3 3
At gøre en forskel  3 3 6 2
At innovere og tænke nye veje 2 2 4 1
At tage os af hinanden og andre 3 3 1 7 3
At lære nye ting hele tiden 2 1 3



Spørgsmål: WG KHF SCJ MBJ SP I alt Ny pointgivning 1‐3 ud fra samlet scores

Som virksomhed bør VPB's grundlæggere tro på:
At man kan skabe forandring 0
Frihed til at være ukonventionel og anderledes 0
At være sin omverden behjælpelig 3 1 4
At man skal være den bedste 3 3 6 2
Løbende research og læring 1 3 4
At udtrykke sin kreativitet 2 2
Nydelsen ved arbejdet 2 2
At gå nye veje 2 2
At påtage sig sit ansvar 2 1 2 1 6 3
Vigtigheden af kærlighed og venskab 0
Værdigheden hos den almene mand og kvinde 1 3 4 1
At følge etablerede regler 0



Spørgsmål: WG KHF SCJ MBJ SP I alt Ny pointgivning 1‐3 ud fra samlet scores

Vores produkt(er) får vores kunder til at føle sig:
Kunstneriske 0
Vilde 0
Trygge 2 2 2 1 2 9 2
Velinformerede 1 3 4
Omsorgsfulde 0
Attraktive 1 1 2
Duelige 0
Unikke 0
Fantastiske 0
Magtfulde 0
Ok som de er 3 3 6 1
Glade 3 3 3 2 11 3



Spørgsmål: WG KHF SCJ MBJ SP I alt Ny pointgivning 1‐3 ud fra samlet scores

Vores produkt(er) hjælper vores kunder til:
Øgede præstationer 3 3
At gøre ædelmodige ting 0
At  ændre situationer 1 1 2
At finde kærligheden 0
At nyde livet 3 3
At udtrykke sig selv 0
At tage sig af andre 2 2 4 2
At lære sig selv og verden at kende 0
At få nye oplevelser 1 1
At have kontrol over situationen 2 3 3 8 3
At udtrykke deres rebelske sider 0
At passe ind 1 2 3 1



Spørgsmål: WG KHF SCJ MBJ SP I alt Ny pointgivning 1‐3 ud fra samlet scores

Som kunde værdsættes VPB's:
Gode omdømme 3 2 1 6 2
Uegennyttighed 0
Beredvillighed 2 2
Troværdighed 2 1 3 2 3 11 3
Stil 1 1
Pioner‐ånd 2 2
Kreativitet 0
Evne til at ændre ting 0
Evne til at omgås 1 1 2
Humor 0
Revolutionære ånd 0
Ekspertise 3 3 6 1



Spørgsmål: WG KHF SCJ MBJ SP I alt Ny pointgivning 1‐3 ud fra samlet scores

VPB's produktkategori bliver brugt af vores kunder til:
At leve op til deres ansvar 3 3 6 3
At more sig 0
At udtrykke deres kreativitet 1 1
At finde eller udtrykke kærlighed 0
At passe ind 2 2
At overgå andre 0
At fremhæve deres individualisme 0
At vrænge på næsen af konventioner 3 3 1
Fornyelse 2 1 3 2
At påvirke andre 2 2
At opdrage andre 0
Læring 1 1



Spørgsmål: WG KHF SCJ MBJ SP I alt Ny pointgivning 1‐3 ud fra samlet scores

Den mest effektive markedsføring for VPB er forbundet med:
Grænsesøgning 0
Komedie og humor 0
Teknik 2 2 3 7 2
Den utæmmede natur 0
Almindelige mennesker 3 3 1 2 1 10 3
Det simple liv 0
Kunst 0
Hjemmeliv og familie 0
Kloge mennesker 1 1
Sensualitet 0
Forandring 3 3 6 1
Prestige 1 2 3



Spørgsmål: WG KHF SCJ MBJ SP I alt Ny pointgivning 1‐3 ud fra samlet scores

Det der adskiller VPB fra de nærmeste konkurrenter er:
Vores omdømme 3 3
At vi gør tingene opsigtsvækkende og anderledes 0
Vores ekstravagante stil 0
Vores åbenhed 3 3 6 1
Vores uhøjtidelige og "sjove" facon 0
Vores evne til at tage os af andre 3 3
Vores evne til at skabe tryghed 2 3 2 7 2
At vi får tingene gjort 1 2 2 1 2 8 3
Vores uventede løsninger 0
Vores kreativitet 0
Højere kvalitet og mere research 1 1
Vores individuelle tilgang 1 1 2



Spørgsmål: WG KHF SCJ MBJ SP I alt Ny pointgivning 1‐3 ud fra samlet scores

Hvis VPB var en person, ville det være:
En helt almindelig mand eller kvinde 1 2 3 1 7 3
En kunstner 3 3
En hårdfør individualist 0
En ekspert eller guru 0
En hovedrolleindehaver 2 2
En vinder 0
En uselvisk sød person 3 3 6 2
En mirakelmager 0
En rigtig vild person 0
En simpel og god person 2 1 2 5 1
En leder 1 1
En underholder 0
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Bjarne Freund-Poulsen

Fra: info@brandhouse.com
Sendt: 10. april 2012 14:14
Til: Bjarne Freund-Poulsen
Emne: Resultatet fra arketypetesten

Her er resultatet fra arketypetesten taget på www.brandhouse.com: 
 
Virksomhedens personlighed indadtil: Den uskyldige Virksomhedens personlighed udadtil: Den uskyldige 
 
Tillykke. Det ser ud som om, at jeres virksomhed set indefra og udefra har en konsistent arketype. 
Har du lyst til en snak om, hvordan I bedst kan udnytte jeres personlighed på markedet, så tryk her: shb@brandhouse.com 
 
Ha’ en god dag 
Med venlig hilsen 
Brandhouse 
 



Vej og Park trivselsmåling 2010

Denne standardrapport sammenfatter resultaterne af jeres trivselsmåling. Den omfatter 
standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø.
Antal besvarelser: 147
Besvarelsesprocent: 90,7%

Om svarprocenter
Det er frivilligt at deltage i en kortlægning af trivsel, men en svarprocent på mindre end 60 % er 
utilfredsstillende og skal håndteres som tendenser med statistisk usikkerhed. En svarprocent på mindre end 
50% kan i sig selv være et tegn på dårligt arbejdsmiljø. Praktiske forhold omkring adgang og manglende 
brug af BRK-mail kan dog også have påvirket svarprocenten.

Sådan læses rapporten
Rapporten er opdelt i flg. afsnit: 

Hovedresultater fra standardspørgeskemaet:
1. Dimensioner 
2. Top 5 og bund 5 samt Social Kapital
Bilag  1  Tabeller med svarfordeling på hver enkelt spørgsmål 

Bilag  2  Beskrivelse af dimensionerne i standardspørgeskemaet.

Om fortrolighed
Målingen er fortrolig, den enkelte virksomhed har ikke adgang til enkeltbesvarelser. Enheder med mindre 
end 5 besvarelser kan ikke få deres egen rapport, af hensyn til fortroligheden. Deres besvarelser vil alene 
indgå i den samlede virksomhedsrapport. 

Om dimensionen 'Krav i arbejdet'
Dimensionen 'Krav i arbejdet' består af 4 spørgsmål, der ikke entydigt kan tolkes som enten positive eller 
negative, og som dækker over forskelligartede former for krav. 

Om indekstal
For at bedømme en dimension bedst muligt, stilles flere spørgsmål om samme dimension, idet flere 
spørgsmål om samme dimension giver større pålidelighed og præcision. Spørgeskemaets 7-trins svarskala 
er omregnet til indekstal fra 0 til 100, hvor 0 er lig med besvarelse ’Slet ikke’ og 100 er lig med besvarelsen   
’I meget høj grad’.Hovedresultater

Social Kapital som hver især giver et særligt fokus. Resultaterne er sjældent entydige, men et godt 
udgangspunkt for en dialog. Der kan være flere forklaringer på, hvad de er udtryk for. Hovedresultaterne er 
hermed et godt udgangspunkt for og inspiration til dialog om, der er områder, der bør arbejdes med - eller 
hvor det er vigtigt at tage fat.

I dialogen om resultaterne kan det være en god idé at fokusere på:
→ om I kan genkende resultaterne
→ at uddybe og nuancere resultaterne
→ finde ud af hvad I gør godt og hvorfor
→ finde ud af hvad der er vigtigst for jer at sætte fokus på og forbedre

Side 1 af 16



1 Job og organisering: Indeks
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Ved du klart, hvad der er dine ansvarsområder?

Ved du, hvad der forventes af dig i dit arbejde?

Er dine arbejdsopgaver meningsfulde?

Får du tilbagemeldinger om kvaliteten af det
arbejde, du udfører?

Er du tilfreds med kvaliteten af det arbejde, du
udfører?

Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af din
nærmeste leder?

Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig
måde?

Indeks

2 Indflydelse: Indeks
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Har du indflydelse på, hvordan du udfører dit
arbejde?

Har du indflydelse på beslutninger om dit
arbejde?

Har du indflydelse på forandringer på din
arbejdsplads?

Får du informationer om f.eks. vigtige
beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i god

tid?

Har du et godt samarbejde med din nærmeste
leder?

Har du muligheder for at påvirke placering af dine
arbejdstider?

Indeks
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3 Ledelse: Indeks
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Er din nærmeste leder god til at organisere
arbejdet?

Hjælper din nærmeste leder med løsning af
konflikter, når det er nødvendigt?

Oplever du, at ledelsen stoler på, at
medarbejderne gør et godt stykke arbejde?

Har du tillid til de udmeldinger, som kommer fra
ledelsen?

Oplever du, at forslag fra de ansatte bliver
behandlet respektfuldt af ledelsen?

Oplever du, at alle på arbejdspladsen bliver
behandlet ligeværdigt?

Prioriterer din nærmeste leder trivselen på
arbejdspladsen højt?

Indeks

4 Samarbejde: Indeks
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Er der et godt samarbejde mellem dig og dine
kolleger?

Får du hjælp og støtte fra dine kolleger, når du
har brug for det?

Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af dine
kolleger?

Bliver konflikter løst på en retfærdig måde?

Indeks
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5 Læring og udvikling: Indeks
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Har du muligheder for at lære noget nyt gennem
dit arbejde?

Kan du bruge dine evner og dine færdigheder i
dit arbejde?

Har du gode muligheder for efter- og
videreuddannelse?

Indeks

6 Krav i arbejdet: Indeks
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Skal du overskue mange ting på en gang i dit
arbejde?

Er dit arbejde følelsesmæssigt belastende?

Er der ofte rigtig meget at lave?

Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt?

Indeks
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7 Motivation: Indeks
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Føler du dig motiveret og engageret i dit arbejde?

Er du villig til at yde en ekstra indsats, hvis det er
nødvendigt?

Kommer du med forslag til forbedringer på
arbejdspladsen?

Indeks

8 Engagement: Indeks
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Tager du ansvar for at få tingene til at fungere?

Vil du anbefale andre at søge en stilling på din
arbejdsplads?

Tænker du ofte på at søge arbejde et andet
sted?

Indeks
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9 Tilfredshed: Indeks
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Er du tilfreds med dine fremtidsudsigter i
arbejdet?

Er du tilfreds med arbejdsmiljøet?

Er du tilfreds med måden, dine evner bruges på?

Er du tilfreds med dit job som helhed, alt taget i
betragtning?

Indeks

10 Arbejdsglæde: Indeks
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Er du villig til at yde en ekstra indsats, hvis det er
nødvendigt?

Har du indflydelse på, hvordan du udfører dit
arbejde?

Har du indflydelse på beslutninger om dit
arbejde?

Har du indflydelse på forandringer på din
arbejdsplads?

Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af dine
kolleger?

Føler du dig motiveret og engageret i dit arbejde?

Er dine arbejdsopgaver meningsfulde?

Indeks
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Top 5 og bund 5
Figurerne viser svarfordelingen for de fem spørgsmål, hvor gennemsnittet er højst, og de fem spørgsmål hvor 
gennemsnittet er lavest.

Både top 5 og bund 5 vil ofte være spørgsmål fra forskellige dimensioner.   
Det sætter fokus på specifikke områder på tværs af dimensioner, som jeres arbejdsplads er rigtig gode til og 
områder, som I kan overveje at diskutere nærmere.

Top fem: De fem spørgsmål der har opnået højeste gennemsnit

Bund fem: De fem spørgsmål der har opnået laveste gennemsnit

Top 5: Indeks
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Føler du dig motiveret og engageret i dit arbejde?

Tager du ansvar for at få tingene til at fungere?

Er dine arbejdsopgaver meningsfulde?

Ved du, hvad der forventes af dig i dit arbejde?

Er du villig til at yde en ekstra indsats, hvis det er
nødvendigt?

Indeks

Bund 5: Indeks
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Tænker du ofte på at søge arbejde et andet sted?

Er dit arbejde følelsesmæssigt belastende?

Har du muligheder for at påvirke placering af dine
arbejdstider?

Oplever du, at alle på arbejdspladsen bliver behandlet
ligeværdigt?

Får du informationer om f.eks. vigtige beslutninger,
ændringer og fremtidsplaner i god tid?

Får du tilbagemeldinger om kvaliteten af det arbejde, du
udfører?

Indeks
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Virksomhedens sociale kapital

Virksomhedens sociale kapital er et udtryk for egenskaber, der sætter organisationens medlemmer istand til 
i fællesskab at løse dens kerneopgaver.

For at dette skal lykkes, er det nødvendigt at hele arbejdspladsen evner at samarbejde, og at samarbejdet er 
baseret på et højt niveau af tillid og retfærdighed.

Medarbejdernes vurderinger af niveauet for tillid og retfærdighed på arbejdspladsen kan derfor være et godt 
udgangspunkt for en drøftelse af, hvor I kan sætte ind for at forbedre trivslen på arbejdspladsen.

Figuren viser svarfordelingen på de 6 spørgsmål, der rummer de væsentligste elementer i virksomhedens 
sociale kapital. 

De efterfølgende figurer viser et samlet gennemsnit for alle 6 spørgsmål, sat op i mod udvalgte dimensioner
samt det valgte benchmark.

Social kapital: Indeks

76,2
73

79

74

70

86

75

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig
måde?

Oplever du, at ledelsen stoler på, at
medarbejderne gør et godt stykke arbejde?

Har du tillid til de udmeldinger, som kommer
fra ledelsen?

Oplever du, at forslag fra de ansatte bliver
behandlet respektfuldt af ledelsen?

Får du hjælp og støtte fra dine kolleger, når du
har brug for det?

Bliver konflikter løst på en retfærdig måde?

Gennemsnit af indeks Indeks
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Social kapital og tilfredshed
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Tilfredshed: Indeks

78,0
73

77

78

84

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Er du tilfreds med dine fremtidsudsigter i
arbejdet?

Er du tilfreds med arbejdsmiljøet?

Er du tilfreds med måden, dine evner
bruges på?

Er du tilfreds med dit job som helhed, alt
taget i betragtning?

Gennemsnit af indeks Indeks
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Social kapital og Ledelseskvalitet
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Ledelseskvalitet: Indeks
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Får du tilbagemeldinger om kvaliteten af det arbejde, du
udfører?

Ved du, hvad der forventes af dig i dit arbejde?

Ved du klart, hvad der er dine ansvarsområder?

Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af din
nærmeste leder?

Har du et godt samarbejde med din nærmeste leder?

Er din nærmeste leder god til at organisere arbejdet?

Hjælper din nærmeste leder med løsning af konflikter,
når det er nødvendigt?

Gennemsnit af indeks Indeks
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Social kapital og Arbejdsglæde
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Arbejdsglæde: Indeks
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Er du villig til at yde en ekstra indsats, hvis det er
nødvendigt?

Har du indflydelse på, hvordan du udfører dit
arbejde?

Har du indflydelse på beslutninger om dit
arbejde?

Har du indflydelse på forandringer på din
arbejdsplads?

Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af
dine kolleger?

Føler du dig motiveret og engageret i dit
arbejde?

Er dine arbejdsopgaver meningsfulde?

Gennemsnit af indeks Indeks
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Social kapital og Overvejelser om jobskifte
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Overvejelser om jobskifte: Indeks
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Tænker du ofte på at søge
arbejde et andet sted?

Indeks
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Vej og Park trivselsmåling 2010Vej og Park trivselsmåling 2010Vej og Park trivselsmåling 2010Vej og Park trivselsmåling 2010

Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Basis Indeks
Ved du klart, hvad der er dine 
ansvarsområder? 54 37% 63 43% 22 15% 6 4% 1 1% 0 0% 0 0% 1 1% 0 0% 147 85
Ved du, hvad der forventes af dig i dit 
arbejde? 59 40% 67 46% 16 11% 2 1% 2 1% 0 0% 0 0% 1 1% 0 0% 147 87
Er dine arbejdsopgaver meningsfulde? 60 41% 68 46% 13 9% 4 3% 1 1% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 147 87
Får du tilbagemeldinger om kvaliteten af det 
arbejde, du udfører? 9 6% 39 27% 44 30% 24 16% 12 8% 13 9% 6 4% 0 0% 0 0% 147 61
Er du tilfreds med kvaliteten af det arbejde, 
du udfører? 47 32% 77 52% 20 14% 2 1% 0 0% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 147 85
Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af 
din nærmeste leder? 19 13% 53 36% 32 22% 20 14% 8 5% 6 4% 7 5% 2 1% 0 0% 147 68
Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en 
retfærdig måde? 19 13% 57 39% 41 28% 21 14% 7 5% 2 1% 0 0% 0 0% 0 0% 147 73
Vandret procentberegning
Spørgsmålstype: Kun ét svar

Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Basis Indeks
Har du indflydelse på, hvordan du udfører dit 
arbejde? 55 37% 74 50% 14 10% 2 1% 1 1% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 147 87
Har du indflydelse på beslutninger om dit 
arbejde? 29 20% 59 40% 44 30% 8 5% 3 2% 1 1% 1 1% 2 1% 0 0% 147 78
Har du indflydelse på forandringer på din 
arbejdsplads? 11 7% 36 24% 49 33% 32 22% 6 4% 5 3% 5 3% 3 2% 0 0% 147 64
Får du informationer om f.eks. vigtige 
beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i 
god tid? 7 5% 35 24% 48 33% 28 19% 13 9% 7 5% 6 4% 3 2% 0 0% 147 61
Har du et godt samarbejde med din 
nærmeste leder? 40 27% 64 44% 29 20% 9 6% 3 2% 2 1% 0 0% 0 0% 0 0% 147 81
Har du muligheder for at påvirke placering af 
dine arbejdstider? 16 11% 35 24% 32 22% 22 15% 3 2% 12 8% 25 17% 2 1% 0 0% 147 56
Vandret procentberegning
Spørgsmålstype: Kun ét svar

Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Basis Indeks
Er din nærmeste leder god til at organisere 
arbejdet? 15 10% 45 31% 48 33% 27 18% 5 3% 4 3% 0 0% 3 2% 0 0% 147 70
Hjælper din nærmeste leder med løsning af 
konflikter, når det er nødvendigt? 21 14% 59 40% 37 25% 14 10% 6 4% 4 3% 2 1% 4 3% 0 0% 147 73

Oplever du, at ledelsen stoler på, at 
medarbejderne gør et godt stykke arbejde? 33 22% 67 46% 28 19% 10 7% 4 3% 2 1% 1 1% 2 1% 0 0% 147 79
Har du tillid til de udmeldinger, som kommer 
fra ledelsen? 25 17% 46 31% 50 34% 19 13% 3 2% 0 0% 2 1% 2 1% 0 0% 147 74
Oplever du, at forslag fra de ansatte bliver 
behandlet respektfuldt af ledelsen? 13 9% 47 32% 49 33% 23 16% 5 3% 2 1% 1 1% 7 5% 0 0% 147 70
Oplever du, at alle på arbejdspladsen bliver 
behandlet ligeværdigt? 8 5% 43 29% 35 24% 28 19% 11 7% 6 4% 11 7% 5 3% 0 0% 147 60
Prioriterer din nærmeste leder trivselen på 
arbejdspladsen højt? 25 17% 54 37% 38 26% 18 12% 4 3% 1 1% 2 1% 5 3% 0 0% 147 75
Vandret procentberegning
Spørgsmålstype: Kun ét svar

Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Basis Indeks
Er der et godt samarbejde mellem dig og 
dine kolleger? 63 43% 63 43% 16 11% 2 1% 3 2% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 147 87
Får du hjælp og støtte fra dine kolleger, når 
du har brug for det? 59 40% 65 44% 18 12% 2 1% 2 1% 0 0% 1 1% 0 0% 0 0% 147 86
Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af 
dine kolleger? 34 23% 67 46% 30 20% 11 7% 2 1% 1 1% 1 1% 1 1% 0 0% 147 80

Slet ikke 1 Ved ikke Ubs.                

Ved ikke Ubs.                

4 Samarbejde4 Samarbejde4 Samarbejde4 Samarbejde
I meget høj grad 7 6 5 Hverken eller 4 3 2

Hverken eller 4 3 2 Slet ikke 1
3 Ledelse3 Ledelse3 Ledelse3 Ledelse

I meget høj grad 7 6 5

Slet ikke 1 Ved ikke Ubs.                

Ved ikke Ubs.                

2 Indflydelse2 Indflydelse2 Indflydelse2 Indflydelse
I meget høj grad 7 6 5 Hverken eller 4 3 2

Hverken eller 4 3 2 Slet ikke 1
1 Job og organisering1 Job og organisering1 Job og organisering1 Job og organisering

I meget høj grad 7 6 5
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Bliver konflikter løst på en retfærdig måde? 19 13% 66 45% 36 24% 12 8% 3 2% 2 1% 3 2% 6 4% 0 0% 147 75
Vandret procentberegning
Spørgsmålstype: Kun ét svar

Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Basis Indeks
Har du muligheder for at lære noget nyt 
gennem dit arbejde? 26 18% 67 46% 41 28% 9 6% 3 2% 0 0% 0 0% 1 1% 0 0% 147 79
Kan du bruge dine evner og dine 
færdigheder i dit arbejde? 48 33% 69 47% 21 14% 4 3% 2 1% 1 1% 1 1% 1 1% 0 0% 147 84
Har du gode muligheder for efter- og 
videreuddannelse? 13 9% 58 39% 29 20% 19 13% 8 5% 6 4% 5 3% 9 6% 0 0% 147 68
Vandret procentberegning
Spørgsmålstype: Kun ét svar

Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Basis Indeks
Skal du overskue mange ting på en gang i 
dit arbejde? 37 25% 46 31% 41 28% 14 10% 3 2% 1 1% 5 3% 0 0% 0 0% 147 75

Er dit arbejde følelsesmæssigt belastende? 8 5% 28 19% 28 19% 34 23% 10 7% 13 9% 24 16% 2 1% 0 0% 147 50
Er der ofte rigtig meget at lave? 51 35% 63 43% 28 19% 5 3% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 147 85

Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt? 31 21% 52 35% 39 27% 15 10% 3 2% 3 2% 4 3% 0 0% 0 0% 147 74
Vandret procentberegning
Spørgsmålstype: Kun ét svar

Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Basis Indeks
Føler du dig motiveret og engageret i dit 
arbejde? 61 41% 66 45% 15 10% 1 1% 4 3% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 147 87
Er du villig til at yde en ekstra indsats, hvis 
det er nødvendigt? 89 61% 52 35% 5 3% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 147 93
Kommer du med forslag til forbedringer på 
arbejdspladsen? 24 16% 68 46% 33 22% 17 12% 0 0% 1 1% 3 2% 1 1% 0 0% 147 76
Vandret procentberegning
Spørgsmålstype: Kun ét svar

Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Basis Indeks
Tager du ansvar for at få tingene til at 
fungere? 56 38% 70 48% 17 12% 3 2% 0 0% 0 0% 1 1% 0 0% 0 0% 147 87
Vil du anbefale andre at søge en stilling på 
din arbejdsplads? 50 34% 58 39% 21 14% 10 7% 2 1% 1 1% 4 3% 1 1% 0 0% 147 81
Tænker du ofte på at søge arbejde et andet 
sted? 7 5% 6 4% 15 10% 17 12% 7 5% 19 13% 74 50% 2 1% 0 0% 147 25
Vandret procentberegning
Spørgsmålstype: Kun ét svar

Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Basis Indeks
Er du tilfreds med dine fremtidsudsigter i 
arbejdet? 26 18% 58 39% 31 21% 20 14% 2 1% 4 3% 5 3% 1 1% 0 0% 147 73
Er du tilfreds med arbejdsmiljøet? 24 16% 63 43% 41 28% 16 11% 2 1% 0 0% 1 1% 0 0% 0 0% 147 77
Er du tilfreds med måden, dine evner bruges 
på? 27 18% 71 48% 31 21% 14 10% 1 1% 1 1% 1 1% 1 1% 0 0% 147 78
Er du tilfreds med dit job som helhed, alt 
taget i betragtning? 46 31% 71 48% 22 15% 7 5% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 147 84
Vandret procentberegning
Spørgsmålstype: Kun ét svar

9 Tilfredshed9 Tilfredshed9 Tilfredshed9 Tilfredshed
I meget høj grad 7 6 Ubs.5                Hverken eller 4 3 2 Slet ikke 1 Ved ikke

Slet ikke 1 Ved ikkeHverken eller 4 3 2 Ubs.                

Ved ikke Ubs.                

8 Engagement8 Engagement8 Engagement8 Engagement
I meget høj grad 7 6 5

Hverken eller 4 3 2 Slet ikke 1
7 Motivation7 Motivation7 Motivation7 Motivation

I meget høj grad 7 6 5

Slet ikke 1 Ved ikke Ubs.                

Ved ikke Ubs.                

6 Krav i arbejdet6 Krav i arbejdet6 Krav i arbejdet6 Krav i arbejdet
I meget høj grad 7 6 5 Hverken eller 4 3 2

Hverken eller 4 3 2 Slet ikke 1
5 Læring og udvikling5 Læring og udvikling5 Læring og udvikling5 Læring og udvikling

I meget høj grad 7 6 5
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Bilag 2

Indsatsdimensioner Resultatdimensioner 

1. Job og organisering 7. Motivation
2. Indflydelse 8. Engagement
3. Ledelse 9. Tilfredshed
4. Samarbejde 10. Arbejdsglæde
5. Læring og udvikling
6. Krav i arbejdet

Lederen har til opgave at organisere, herunder også prioritere, arbejdet bedst muligt. Lederen skal derudover fremme 
gode relationer mellem medarbejderne, bl.a. ved at løse konflikter og fokusere på trivslen på arbejdspladsen. Tillid er 
tæt forbundet med medarbejderens forhold til ledelsen og udbredelsen af en tillidskultur blandt medarbejderne. Tillid kan 
opfattes som tiltro til, at andre vil én det godt, siger det de mener, og gør det de siger.

3. Ledelse 
Dimensionen er sammensat af spørgsmål fra bruttokatalogets dimensioner ledelse og tillid. Det er en vurdering af 
ledelsesforholdene der spørges til og ikke en individuel ledervurdering. Derfor angår spørgsmålene både den nærmeste 
leder og hele ledergruppen på arbejdspladsen vurderet samlet.

2. Indflydelse 
Dimensionen er sammensat af spørgsmål fra bruttokatalogets dimensioner om indflydelse og balance mellem arbejds- 
og privatliv, forudsigelighed samt ledelse.

Indflydelse drejer sig om i hvilken udstrækning medarbejderen har mulighed for at påvirke arbejdets indhold, 
samarbejdsparter, arbejdets tilrettelæggelse og udførelse, valg af redskaber, arbejdsstedets indretning, arbejdstider 
samt forandringsprocesser mv. Det er en forudsætning for at kunne få indflydelse på tingene, at medarbejderen har 
information om ændringer mv. i god tid, det vil sige at der er forudsigelighed i arbejdet.      Det er både i forhold til planer 
for hele arbejdspladsen, som større organisationsændringer, og om planer der angår den enkelte, fx ændringer i 
ansvarsområder eller samarbejdsrelationer. Ligesom forudsigelighed er en forudsætning for indflydelse, er et godt 
samarbejde med ens leder en forudsætning for, at det er muligt at påvirke egen arbejdssituation.

Arbejdsopgaverne anses for meningsfulde, når de indgår i en sammenhæng, hvor den enkeltes indsats bidrager til det 
samlede produkt. Anerkendelse og påskønnelse fra nærmeste leder dækker bredere end ros og handler også om at 
blive set, hørt og respekteret som den man er. Det indebærer også fx at give medarbejdere en kvalificeret opgave og at 
tage afvigende meninger alvorligt. Et andet aspekt af jobindholdet er kvaliteten i arbejdet. Kvalitet kan i visse tilfælde 
fastlægges som en målbar standard, mens det i andre tilfælde snarere vil dreje sig om egne og andres forventninger til 
udført arbejde, hvorfor også tilbagemeldinger om kvalitet er betydningsfulde.

Organisering handler om klarhed over, hvad den enkelte medarbejder skal udføre, og om der er retfærdighed i 
opgavefordelingen. Retfærdigheden handler om medarbejdernes opfattelse af, hvorvidt opgaver fordeles ud fra saglige 
hensyn som fx kompetencer og arbejdsbyrde.

1. Job og organisering 
Dimensionen er sammensat af spørgsmål fra bruttokatalogets dimensioner rolleklarhed, mening, kvalitet i arbejdet, 
anerkendelse samt retfærdighed.

Dimensionsbeskrivelser

Der indgår 10 dimensioner i standardspørgeskemaet, sammensat af spørgsmål fra bruttokatalogets dimensioner. Der er 
6 indsatsdimensioner og 4 resultatdimensioner.

Indsatsdimensionerne er de dimensioner, som arbejdspladsen har mulighed for at arbejde med. Resultatdimensionerne 
udtrykker medarbejdernes handlinger og opfattelse, bl.a. under indflydelse af indsatsdimensionerne.

Bilaget beskriver de enkelte dimensioner og spørgeskemaets analysemodel..
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Dimensionen arbejdsglæde omhandler motivation, og oplevelsen af om arbejdet er meningsfyldt.

10. Arbejdsglæde 

Dimensionen er sammensat af spørgsmål fra bruttokatalogets dimension trivsel og tilfredshed.

Spørgsmålene giver et bredt billede af, hvorvidt medarbejderen generelt er tilfreds med job, indhold, fremtid og 
forholdene på arbejdet. Arbejdsmiljø skal i denne forstand forstås i bred forstand som både det fysiske og psykiske 
arbejdsmiljø.

Dimensionen er sammensat af spørgsmål fra flere af bruttokatalogets dimensioner.

Medarbejderloyalitet handler om, at medarbejderen føler ansvar og ejerskab for arbejdet og arbejdspladsen. Det 
indebærer også, at medarbejderen ikke selv ønsker at finde et nyt job. Ud fra et rekrutteringsaspekt kan medarbejderen 
også stå inde for arbejdspladsen og derfor anbefale den til andre.

9. Tilfredshed 

Medarbejderskab og motiverede medarbejdere betyder, at medarbejderen gør en ekstra indsats. Det kan være ved at 
arbejde mere, hvis det er nødvendigt i en spidsbelastningsperiode. Eller det kan være ved at komme med 
forbedringsforslag for at opgaveløsningen bliver ekstra god.

8. Engagement 
Dimensionen er sammensat af spørgsmål fra bruttokatalogets dimension motivation og engagement.

7. Motivation 
Dimensionen er sammensat af spørgsmål fra bruttokatalogets dimension motivation og engagement.

Der er forskellige typer af krav i arbejdet: intellektuelle krav, følelsesmæssige krav samt krav til arbejdstempo og 
arbejdsmængde. De forskellige krav i arbejdet kan opfattes som positive eller negative alt efter personlige grænser og 
præferencer. Nogen trives bedst med at have mange bolde i luften, mens det er en belastning for andre. 
Følelsesmæssige krav er ofte et vilkår i arbejdet med mennesker, der betyder, at medarbejdere oplever arbejdet som 
meningsfuldt, og at de gør en forskel for andre mennesker. Men kravene kan også være belastende, hvis ikke 
medarbejderen er klædt på til at klare situationen og får støtte fra ledere og kolleger.

Krav om arbejdstempo og – mængde skal ligeledes ramme en passende balance. Tidsfrister og leverancekrav giver 
arbejdet mening, fordi ens bidrag bliver efterspurgt og ansporer én til at yde sit bedste. Men balancen må ikke tippe, så 
det bliver en belastning, at der er for lidt tid til den enkelte arbejdsopgave, og mange opgaver ligger og venter.

6. Krav i arbejdet 
Dimensionen er sammensat af spørgsmål fra bruttokatalogets dimension om krav i arbejdet.

Det skal bemærkes, at skalaen som oftest skal tolkes omvendt. I de øvrige spørgsmål anses det for positivt med en høj 
score, mens det i denne dimension i de fleste tilfælde er positivt med en lav eller middel score.

Dimensionen er sammensat af spørgsmål fra bruttokatalogets dimension om udviklingsmuligheder.

Læring og udvikling handler om, i hvilken udstrækning medarbejderen har mulighed for både at bruge og udvikle evner 
og færdigheder i arbejdet. Udviklingen af evner og færdigheder kan fx ske ved, at arbejdet er varieret, at medarbejderen 
har mulighed for at afprøve andre arbejdsopgaver for at lære nyt eller via efter- og videreuddannelse.

Samarbejdsrelationerne omfatter både de faglige relationer og de menneskelige relationer mellem kolleger. Kollegernes 
anerkendelse af den enkeltes bidrag til den fælles opgaveløsning er et vigtigt aspekt af samarbejdsrelationerne. 
Samarbejdsrelationerne præges endvidere af, hvorvidt der er en opfattelse af, at konflikter løses på en saglig måde, 
som alle involverede kan acceptere.

5. Læring og udvikling 

4. Samarbejde 
Dimensionen er sammensat af spørgsmål fra bruttokatalogets dimensioner samarbejde, anerkendelse og retfærdighed.
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N Entreprenør HOME base med værksted og 
mandskabsfaciliteter (Nord - Øst - Vest).
Entreprenør HOME base med værksted og 
mandskabsfaciliteter (Nord - Øst - Vest).

Mindre depotplads for opbevaring af bl.a. 
snemateriel,  materialer samt evt. 
mandskabsfaciliteter afhængig af 
aktiviteterne i området. Depoter er 
nødvendige i forhold til snerydning og 
anden opgaveløsning i disse områder. 
Desuden kan fremtidige depoter,  hvor der 
findes eksisterende mandskabsfaciliteter 
med fordel erstatte nødvendige mobile 
skurvogne.

Mindre depotplads for opbevaring af bl.a. 
snemateriel,  materialer samt evt. 
mandskabsfaciliteter afhængig af 
aktiviteterne i området. Depoter er 
nødvendige i forhold til snerydning og 
anden opgaveløsning i disse områder. 
Desuden kan fremtidige depoter,  hvor der 
findes eksisterende mandskabsfaciliteter 
med fordel erstatte nødvendige mobile 
skurvogne.

Hovedsæde for administration og ledelse 
(Sandemandsvej 1, Rønne)
Hovedsæde for administration og ledelse 
(Sandemandsvej 1, Rønne)

Cirkler med stiplede streger er en 
markering af de områder som HOME 
baserne i  hovedtræk dækker bemandings 
mæssigt  m.m.,  dog skal grænserne ikke 
betragtes som faste bundne grænser men en 
illustrativ måde at afdække øen geografisk 
på..

Cirkler med stiplede streger er en 
markering af de områder som HOME 
baserne i  hovedtræk dækker bemandings 
mæssigt  m.m.,  dog skal grænserne ikke 
betragtes som faste bundne grænser men en 
illustrativ måde at afdække øen geografisk 
på..

Signaturforklaring:

Bemærk: Geografien vil dog fremover være meget afhængig af den fremtidige 
aktivitets- og opgavebelastning i de enkelte områder og om nødvendigt skulle 
ændres. 

Tilholdssted for skov & natursjakket.Tilholdssted for skov & natursjakket.

Pladser som er eller forventes lukket helt.Pladser som er eller forventes lukket helt.

Geografikort:



Fire faglige koordinatorer

Sjak 15
Administration, løn, 
økonomi & regnskab

Indkøb & Lager
Del af Sjak 15

Sjak 20
Parkeringsvagter
Område hele øen

Sjak 1
Grøn drift & ad hoc
Område Hele øen

Sjak 12
Tømrersjak

Område hele øen

Sjak 2
Græspleje & ad hoc

Område Hele øen

Sjak 9
Vejdriftssjak

Område Nord

Sjak 4
Skov- & natursjak
Område hele øen

Sjak 11
Vej- & skiltemalersjak

Område hele øen

Sjak 8
Vejdriftssjak
Område Vest

Sjak 10
Vejdriftssjak
Område Øst

Sjak 7
Renhold- & miljøsjak

Område hele øen

Sjak 18
Kloaksjak

Område hele øen

Sjak 19
Anlægssjak

Område hele øen

Teknisk koordinator
Salg, service

udbud & Innovation
Del af sjak 15

Sjak 13
Maskinfordelingssjak

Område hele øen

Sjak 17
Maskinværkstedssjak

Område Nord

Sjak 16
Maskinværkstedssjak

Område Vest/Øst

Entreprenørchef

Vej & Park Bornholm - Organisationsplan

Gældende pr. 1. juni 2010

Natur, skov & 
grønne områder Miljø, tømrer, 

kloak & anlæg Veje
Maskiner & 
værksteder
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VPB
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Medarbejderne
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• Ildsjælene
• Innovation
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• De gode historier

• Værdier
• Visioner
• Pressen

GIVER

HJÆLPER HELT MODSTANDER

MODTAGERMÅL

Rollefordeling

Konfliktakse

Projektakse



 
 
 



 
 



 



Hvert år i uge 40 sætter Sundhedsstyrelsen fokus på alkohol med en landsdækkende 
informationskampagne. I år er kampagnen rettet til den voksne del af befolkningen og 
omdrejningspunktet vil være de sundhedsmæssige konsekvenser af alkohol, navnlig risikoen for kræft 
og Sundhedsstyrelsens nye udmeldinger om alkohol - den såkaldte lavrisikogrænse på henholdsvis syv 
genstande om ugen for kvinder og 14 for mænd. Desuden vil samspillet mellem tidlig opsporing og 
kommunens alkoholbehandling være et tema.  

Bornholms Tidende bringer i uge 40 en række artikler om alkohol – hvordan ser bornholmernes 
alkoholforbrug ud, og hvilke tiltag er der gang i lokalt i relation til at forebygge og behandle problemer 
med overforbrug af alkohol. 
 
 
 
En rigtig håndværker drikker bajere – men måske ikke så mange 
 
Af Pernille Loumann 
 
Når huset skal bygges, vejen asfalteres eller hækken klippes, udføres arbejdet ikke sjældent af ansatte, 
som er påvirket af alkohol. Det var resultatet af en undersøgelse fra Analyse Danmark om alkohol på 
arbejdet, som blev offentliggjort i sommeren 2009. Her fremgik det, at hver 7. medlem af 3F (som 
dækker ansatte inden for bl.a. industri, bygge og anlæg og transport) fik en øl eller mere på jobbet. Af 
samme undersøgelse fremgik det, at hver tiende 3F-arbejdsplads manglede en alkoholpolitik mod kun 3 
procent af alle arbejdspladser med mere end 28 ansatte.  
 
Men undersøgelsens resultater er måske udtryk for nogle traditioner, der gradvist er ved at forsvinde. 
Måske er dét med håndværkere og øl ved at være en saga blot. Det er simpelthen yt med halvberusede 
chauffører i store køretøjer eller medarbejdere der sidder på en bænk og drikker øl i arbejdstøj med 
firmaets logo på. Det er ganske enkelt dårlig branding. I hvert fald hvis man spørger Bjarne Freund-
Poulsen, som er entreprenørchef i Vej og Park Bornholm, én af de store, kommunale 3F-arbejdspladser 
på Bornholm, som har en alkoholpolitik, og som har haft det siden 2004. 
”Vi har en regel om, at en time efter, man har fået fri, der skal man have forladt Vej og Park, med 
mindre man har aftalt noget andet med ledelsen. Dengang jeg startede, der kunne folk sidde her og 
hænge hele fredag eftermiddag, og så var der ølflasker overalt. Det var jeg ikke interesseret i. Når man 
tillader den slags som leder, er det ligesom om, virksomheden bliver en del af det. Hvis folk vil drikke 
og være sammen, så kan de gøre det på et værtshus eller privat, det hører ikke hjemme på 
arbejdspladsen. Af samme grund vil vi heller ikke have, at folk sidder på kantstenen i arbejdstøj og 
drikker. Jeg vil ikke have, at virksomheden skal have den profil. Og folk, der går forbi kan jo ikke se, 
om det er den første eller den tiende øl.”  
 
Tilsyneladende er tiden altså ved at løbe fra de alkoholrelaterede traditioner, der tidligere har været på 
de klassiske mandearbejdspladser. I hvert fald fortæller Bjarne Freund-Poulsen, at det ikke har givet 
anledning til de store konflikter, at der er indført restriktioner i forhold til medarbejdernes 
alkoholindtag. 
”Jeg kan selvfølgelig ikke lægge hånden på hjertet og sige, at der ikke er nogen af vores ansatte, der har 
et alkoholproblem, men det indtryk, jeg får ved bl.a. at tale med vores tillidsfolk og 
sikkerhedsrepræsentanter, det er, at problemet er så lille, at de ikke har kendskab til det. Så det er slet 
ikke som i gamle dage. Da jeg stod i lære som tømrer, der oplevede jeg én gang, at vi havde en kit-dag 
(udtrykket ”indkitning” bruges blandt håndværkere når en ny mand begynder i et sjak, og består af en øl, ofte kaldt 
"kitbajer", red.), hvor vi gik i skurvognen, det var under ølstrejken og da mester ikke var der. Der fortalte 



svendene, at de før i tiden havde en ugentlig kit-dag, men allerede på det her tidspunkt var det altså 
noget mindre, og i dag findes det slet ikke, tror jeg. Her har vi det slet ikke. Det accepterer vi slet ikke 
overhovedet.”   
 
For Bjarne Freund-Poulsen hænger alkoholpolitikken meget sammen med trygheden og sikkerheden på 
arbejdspladsen. Samtidig kan dét, at medarbejdere interesserer sig for hinandens alkoholvaner være 
udtryk for omsorg over for hinanden. 
”Forestil dig, at der sidder én i en rendegraver, der har drukket lidt mere, end han lige skulle, og du så er 
den, der går nede i udgravningen. Det kan jo være livsfarligt., så her har det i høj grad også noget med 
arbejdsmiljøet at gøre”, det betyder også at vi uanmeldt kan finde på at alkoholteste og det i fuld 
overensstemmelse med medarbejderne. 
  
Bjarne Freund-Poulsen fortæller, at han gennem årene har været med til at sørge for at 2-3 
medarbejdere fik tilbud om alkoholbehandling. Og selvom folk mister kørekortet pga. spirituskørsel 
eller på anden måde kommer i problemer, der er relateret til et overforbrug af alkohol, er det 
ingenlunde ensbetydende med en fyreseddel. 
”Der er også dét i det, at når vi blander os i, om folk drikker, er det for at hjælpe dem. Det er jo ikke 
fordi, vi bare vil have dem ud af klappen. Hvis en medarbejder har et problem med alkohol, kan det jo 
skyldes mange ting. Det er klart, vi ikke kan acceptere det, hvis folk er fulde i arbejdstiden, men vi vil 
gøre alt for at hjælpe dem.” 
 
Når dét er sagt, så er der alligevel nogle af de gamle håndværkertraditioner, der ikke fornægter sig, heller 
ikke i Vej og Park. Der er nemlig ikke tale om et totalforbud mod at drikke. I Vej og Parks 
alkoholpolitik hedder det bl.a.: 
 
”Der må nydes én genstand i egne betalte pauser, og kun så længe man ikke påvirkes udover 
færdselslovens lovbestemte promillegrænser eller lugter af spiritus under efterfølgende arbejdsudførelse.  
Ved særlige lejligheder (jubilæum, fødselsdage, ferie, receptioner) kan der gives en særlig tilladelse om 
servering af en enkelt genstand. Forhåndstilladelse skal altid indhentes hos ledelsen ved 
Entreprenørchefen eller dennes stedfortræder.”  
 
Om disse undtagelser siger Bjarne Freund-Poulsen: 
”Vi har jo ikke et religiøst forhold til det. Har vi et jubilæum, giver jeg da som regel tilladelse til, at man 
må give en Gammel Dansk til morgenkaffen. Holder vi en fest, har vi jo også alkohol med. Der skal jo 
også være plads til, at man kan more sig. Alkohol er en del af vores kultur i det hele taget i Danmark. 
Dét der er imponerende er, at jeg i alle de år jeg har været her, aldrig har oplevet slåskampe eller sådan 
noget til vores fester. Det eneste problem er, at folk ofte får mod og lyst til at forhandle løn med mig, 
når der er røget lidt indenbords. Men så plejer jeg blot stille og roligt at gå hjem, hvis det tager 
overhånd ;-).” 
 
 
Vej og Parks alkoholpolitik er tilgængelig på http://www.brk.dk/brk/site.aspx?p=1650  
 
 
   



























Citater	og	nøgleord	til	grundlag	for	nekrologtest	
Citater: Stakeholders - Politiske og øverste ledelse. 

• Winnie Grossbøll – Borgmester (socialdemokratiet): 

o Hele det sociale ansvar. 

o Høj troværdighed. 

o I snevinteren 2010/2011, gjorde VPB en positiv forskel. 

o En stor arbejdsplads som rummer mange forskellige typer af mennesker. 

o I skal slå noget græs, I skal plante nogle træer og I skal lægge noget asfalt, og det er 

vel missionen i virkeligheden. Men hele tiden at gøre det lige så godt som det private 

og samtidig i virkeligheden, at gøre det bedre, fordi I gør så meget andet også. 

• Kent Halfdan Ferning – Kommunaldirektør:  

o Innovative tilgang.  

o Høj troværdighed. 

o En arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø, en rummelig arbejdsplads. 

o I er med til at holde priserne nede, ved jeres måde at agere på.  

o I har bidraget positivt til nogle sne- og økonomiske krisesituationer vi har haft, og her 

ved I så godt, at I ikke er ”Pelle alene i verden”, men en del af en større enhed. Der 

er nok ikke nogen andre virksomheder der havde smidt 4 millioner, og så havde sagt, 

men vi vil godt have lov til, at udføre arbejder for dem selv, så vi får lidt tilbage. 

• Steen Colberg Jensen – Formand for TMU (venstre): 

o Oplever faktisk VPB, som en meget professionel virksomhed. Udadtil syntes jeg det 

ser ud til, at det er meget professionel og strømlinet virksomhed, hvor tingene 

fungere. Det er den opfattelse jeg har af VPB. 

o Muligheden for, at kunne løse de driftsopgaver, som givetvis vil være sværere, at få 

andre til at løse. VPB løser nogle opgaver, som dybest set ingen andre har lyst til at 

løse, eller vil løse, eller ser en forretning i at løse. 

o I den udstrækning I løser opgaver, som ingen andre vil løse, så er det klart, de 

kompetencer bevarer og sikrer vi jo på Bornholm. 

o I er en unik samarbejdspartner, og der er én vej sådan som verdenen ser ud i disse år, 

det er hele tiden at være skarp og konkurrencedygtig. 

o Høj troværdighed. 



o Jeres vigtigste mission det er, at levere kvalitet til kunderne. 

Citater: Stakeholders - Kunder og konkurrenter. 

• Steen Pedersen - Teknisk servicechef Ældreplejen: 

o I er gode i dag, de aftaler der indgås bliver overholdt, både med tidspunkter og priser, 

og det er både skriftlig som mundlig.  

o Høj troværdighed. 

o Kan godt lide, at jeg har aftale med EN, som står for det hele. Som har min tillid til, at 

gøre de ting han får besked på, og som jeg betaler for. De personlige relationer. 

o Som helhed så syntes jeg I gør det godt. 

o Huske dem for deres trofasthed og deres kvalitetsarbejde. 

• Morten Bach Jørgensen - Landskabsforvalter i Teknik & Miljø: 

o Høj troværdighed. 

o Når jeg beder om at få gjort noget, så udfører VPB det så godt de kan, og når jeg så 

beder om, at eller at det måske kunne have været gjort på andre måder, så er de også 

gode til at følge op på det. 

o Huske dem for det gode samarbejde 

o Jeres største styrke er helt klart den oparbejdede viden. 

• Christina Didriksen - Områdechef for NCC Bornholm og medlem af Dansk Byggeri 

Bornholms bestyrelse:  

o Høj troværdighed. 

o De gule biler jeg ser ude på vejene, jeg holder altid øje når jeg møder en VPB bil. 

o VPB skal måske gøre det lidt bedre end alle andre for ligesom. 

o Det sociale arbejde som I gør, det ansvar som I tager, det kan jo tages lige så vel af 

alle andre. Men jeg er godt klar over, at I tager et. 
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