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1. English Abstract. 

The aim of this master’s thesis is to analyse and elucidate how a control technology such as the purchas-

er/supplier model has affected Sensemaking among employees at the Danish Communication Center in 

Hillerød, and how an understanding of this Sensemaking can be utilised in a managerial sense going for-

ward. With the 2007 structural reform, the Danish Communication Center was taken over by Hillerød mu-

nicipality, and the purchaser/supplier model was introduced in 2008. This control technology is market 

inspired and separates the purchaser and supplier function in that the referral competence is transferred to 

the municipalities, meaning that only the supplier function is still placed with the Danish Communication 

Center. Implementation of the model at the Center entailed the introduction of new terms such as service 

catalogue, rates and time recording.  

In a phenomenologically inspired approach, I apply Karl E. Weick’s theory on Sensemaking (Weick, 1995), 

which can be used to develop an understanding of how employees attempt to make sense of changes with 

which they are faced. Weick presents seven characteristics that are central to Sensemaking: 1) grounded in 

identity construction, 2) retrospective, 3) enactive of sensible environments, 4) social, 5) ongoing, 6) fo-

cused on and by extracted cues and 7) driven by plausibility rather than accuracy. These seven characteris-

tics are used as inspiration for the creation of a question guide and analysis of the collected data. The sur-

vey, focus group interviews and interview with the head of the Center provided a good basis for the anal-

yses.  

Karl E. Weick’s future of Sensemaking practice has been incorporated into the analysis, which shows which 

areas the management team should focus on. As a supporting theory, I have chosen Leon Lerborg’s theory 

on control paradigms, which is used to map thought patterns that must be taken into account in the two 

competing control paradigms - the professional and New Public Management market. 

The main conclusions are as follows: 

- The time recording task still remains a challenge for some employees. 

- New identities have now been attached to the professional identity. 

- Employees want more professional coaching and training. 

Finally, I can conclude that Sensemaking theory has helped me gain a better understanding of how employ-

ees at the Danish Communication Center have experienced the implementation of the purchaser/supplier 

model, and what still affects them greatly. It is now up to the management team to review these findings 

and act on them. 
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2. Indledning 

Kommunikationscentrene i Danmark har gennem mange år været fagprofessionelle højborge1 hvor fokus 

har været på undervisning og hjælpemidler til handicappede. Der har traditionelt været et omfattende 

samarbejde mellem kommunikationscentrene, idet navnlig kvalificering af medarbejdere og ydelser har 

været temaet for samarbejdet. Kommunikationscenterområdet er dog relativt ukendt hos den almindelige 

borger, indtil man på grund af sygdom eller anden funktionsnedsættelse pludselig får behov for det. Cen-

trene har indtil 2007 organisatorisk hørt under amterne, og har haft deres egne rammebudgetter og visita-

tionskompetence2 og finansieringsansvaret for borgerne i det tidligere Frederiksborg Amt. Opgaverne for 

lederne på kommunikationscentrene har været at sikre medarbejdernes pædagogiske udvikling samt over-

holdelse af de tildelte budgetter. Kommunikationscentrene var skattefinansieret via amterne. Borgerens 

forløb lige fra visitation til afsluttet undervisning stod kommunikationscentrene for. Undtaget var hjælpe-

middelanbefalinger hvor visitationskompetencen til visse hjælpemidler lå i kommunerne.  

2.1. Et historisk tilbageblik 

Staten påtog sig ansvaret for de talelidende, blinde og døvstumme med Socialreformen i 1933 (Socialpoli-

tisk Forening, 1941), Indtil 1980 var særlige tilbud til funktionshæmmede samlet i statslige institutter.  

Særforsorgen blev i 1980’erne overført til amterne, som led i en større opgaveflytning mellem stat, kom-

muner og amter (Socialreformen). Institutterne placeres organisatorisk under amterne, da de har et be-

folkningsgrundlag, som kunne opbygge og vedligeholde den nødvendige faglige ekspertise. I starten af 

90’erne samler amterne institutterne og kalder dem kommunikationscenter. Samtidig sker der også et skif-

te i synet på de handicappede, således at der sættes fokus på at integrere de handicappede frem for at 

isolere dem. Indtil 2007 lever kommunikationscentrene ”godt og skjult” uden særlig interesse fra såvel am-

ter og ministerier (Mandag Morgen, 2004). 

2.2. Kommunikationscentret i Hillerød og strukturreformen 

Indtil 2007 var Kommunikationscentret i Hillerød et amtsligt undervisningstilbud efter Lov om specialun-

dervisning for voksne under Frederiksborg Amt.  Dimensioneringen af Kommunikationscentret havde før 

2007 været relativ stabil i mange år, og centret fik et fast budget af amtet, som hverken var aktivitets- eller 

elevtalsafhængigt. Med strukturreformen i 2007 bliver centret overtaget af Hillerød kommune og 2007 

bliver et prøveår i kommunalt regi. Centret anvender prøveåret til at udarbejde ydelseskataloger og bud-

getter samt beregne timepriser, da disse er forudsætningen for Bestiller-Udfører-Modtager modellen 

(BUM-modellen), som implementeres 1. januar 2008.  

 

                                                           
1 Et sted, hvor ideologi, tradition o.lign. står særligt stærkt. 
2 Ansvaret for at der ydes den lovpligtige hjælp. 
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I første kvartal 2008 modtog centret 50 % færre visitationer end den samme periode i 2007.  

 

Samtidig blev det faglige samarbejde mellem kommunikationscentrene i Region Hovedstaden havde i for-

hold til efteruddannelse af medarbejdere nedlagt på grund af konkurrenceforholdet mellem institutioner-

ne. På samme tidspunkt bliver visitationskompetencen og finansieringsansvaret overført til kommunerne, 

og der bliver indgået en aftale (rammeaftale). Borgerne kan fortsat frit henvende sig og få en afdækning af 

deres vanskeligheder, men alle efterfølgende ydelser skal visiteres af kommunen. Centret kan overfor 

kommunerne beskrive borgerens behov i afdækningen (ICF-skemaet3), men må ikke pege på en konkret 

foranstaltning, idet kommunens visitation og dermed serviceniveau afgør, hvilket tilbud borgerne visiteres 

til. Kommunen har desuden også mulighed for at visitere til en anden leverandør i regionen, som leverer 

billigere/bedre ydelser.  

 

Ledere og medarbejdere i specialtilbuddene på handicapområdet (Kommunikationscentre) har med re-

formen stået over for usikkerheder og nye udfordringer: 

• Institutionerne har skiftet driftsherre – ”ejer” – og er overgået til enten kommunal eller regional drift.  

• Institutionernes driftsmæssige vilkår blev ændret til finansiering bl.a. via takster, og derfor skulle 

institutionerne prisfastsætte deres ydelser.  

• Institutionerne skulle beskrive de forskellige elementer i deres ydelser − en form for ydelseskatalog. 

• Institutionerne kom ind i en markedslignende situation, hvor de skal sælge ydelser til forskellige 

kommuner, som ikke selv har de relevante institutioner for deres borgere med handicap. 

• Institutionerne indgår i et komplekst aftalesystem, hvor kommuner og regioner årligt indgår ramme-

aftaler med henblik på at sikre forsyningssikkerheden, afklare ansvarsfordelingen mellem kommuner 

og regioner, når det gælder udbud og efterspørgsel af tilbud og ydelser, samt bidrage til en løbende 

faglig udvikling 

Kilde AKF’s – anvendt Kommunalforskning - rapport fra 2010 

 

Fokus skifter fra at være høj faglighed og brugertilfredshed til at handle om økonomisk rationalitet og effek-

tiv drift.  

                                                           
3 brug af ICF skal sikre en ensartet brug af klassifikationen på tværs af fag og sektorer i relation til personer med funk-

tionsnedsættelse. 
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Økonomistyringen handlede tidligere om at overholde driftsbudgetterne, men med indførelse af BUM-

modellen bliver det nødvendigt at koble økonomistyringen til produktion og salg af ydelserne. Samtidig 

bliver Kommunikationscentret primært udfører af kommunale beslutninger.  

Medarbejdernes indflydelse på visitationsprocessen har ændret sig betydeligt og deres administrative op-

gaver er forøget.  

 

En række af kommunikationscentrene har i lyset af de løbende ændringer i kravene til ydelser og pris 

ændret ansættelsesformen fra ”lærer til konsulent”, hvilket efter deres udsagn giver en større fleksibili-

tet i arbejdstilrettelæggelsen. 

Kilde: Uddrag fra Bogason rapporten fra 2009 

 

Fra at udarbejde et visitationsoplæg til nærmeste leder skal de nu udarbejde oplæg til en kommunal med-

arbejder, hvis faglige perspektiv og forståelse ikke nødvendigvis er sammenfaldende med Kommunikations-

centrets.  

Endvidere stiller flere kommuner krav om at medarbejderne på Kommunikationscentret skal være loyale 

overfor kommunale beslutninger, uanset om kommunens beslutning går imod en faglig anbefaling, for at 

undgå at sætte kommunerne i en klemme overfor borgerne.  

BUM-modellen hører til styringsparadigmet ”New Public Management (NPM)”, og de fagprofessionelle 

hører under ”professionsparadigmet”. Hvis man ser disse to paradigmer i et historisk-dialektisk perspektiv 

(Leon Lerborg, 2014), så vil man se, at professionsparadigmets fundament består af traditioner og har fokus 

på mennesker, hvorimod NPM har rødder i det systemorienterede og fornyelse.  

2.3. Interesse/afgrænsning 

Jeg er til daglig administrativ leder på Kommunikationscentret i Hillerød, og har været ansat siden 1. august 

2007, og har således været med siden overgangen til kommunal organisering.  

For mig er det ikke så interessant at undersøge, hvorfor valget af styringsteknologi lander på BUM-

modellen, da jeg ser det som en naturlig udvikling, som andre offentlige institutioner har været præget af. 

Man kan vel tale om at der siden 1980’erne er gået en reform- og moderniseringsbølge igennem den of-

fentlige sektor. At reformerne først rammer kommunikationscentrene i 2007 i forbindelse med strukturre-

formens indtog, skyldes måske den skjulte tilværelse, som kommunikationscentrene har ført gennem man-

ge år i amterne (upåvirket af borgere og politikere) og omfattet af den ”godartede ligegyldighed” (Mandag 

Morgen, 2004) fra såvel amtslige som kommunale beslutningstagere.   
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Det jeg finder interessant er hvorledes en styringsteknologi som BUM-modellen påvirker fagprofessionelle 

og hvordan medarbejderne har forsøgt at skabe mening i en ændring, som er så radikal, og som udfordrer 

hele deres faglige fundament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Valgte teorier 

Begrebet meningsskabelse er nok den mest kendte del af Karl E. Weicks forfatterskab (Sensemaking in Or-

ganizations, 1995), og her præsenterer han syv karakteristikaer, som er centrale i meningsskabelsen. Teori-

en er interessant for min afhandling, for den fokuserer på hvordan mennesker skaber mening, og kan vise 

hvordan man som medarbejder og organisation får skabt eller genskabt mening, så man kan komme ud af 

den ophidsede tilstand (indførelse af BUM-modellen) og igen komme videre med ens gøremål (i en ny vir-

kelighed). 

Som hjælpeteori til at forstå hvad der driver de fagprofessionelle og hvad New Public management inde-

holder, har jeg valgt teorien om styringsparadigmer af Leon Lerborg (Styringsparadigmer i den offentlige 

sektor, 2014). Teorien om styringsparadigmer kan avendes til at kortlægge tankemønstre, som gør sig gæl-

dende i de stridende styringsparadigmer. Jeg vil beskæftige mig med 2 af hans seks styringsparadigmer: Det 

professionelle styringsparadigme og New Public Management-Marked kaldet NPM-Marked. 

 

  

Reaktioner 

De fagprofessionelle  

Påvirkninger 

Meningsskabelse 

Styringsteknologi 

(BUM-modellen) 



  

Side 9 

 

2.5. Problemformulering 

Ovenstående leder frem til følgende problemformulering: 

 

Hvilken meningsskabelse har fundet sted hos de pædagogiske medarbejdere på Kommunikationscentret 

i Hillerød i forbindelse med indførelse af Bestiller-udfører-Modtager Modellen (BUM-modellen) og hvor-

dan kan en forståelse af denne meningsdannelse udnyttes ledelsesmæssigt fremadrettet? 

 

For at kunne besvare problemformuleringen har jeg valgt at dele problemformuleringen op i tre under-

spørgsmål. Den første omhandler BUM-modellens påvirkning af medarbejdernes autonomi, den anden 

relaterer sig til de forandringer, der har fundet sted efter indførelse af BUM-modellen og frem til nu, og til 

sidst ét underspørgsmål, som er relateret til ledelsespraksis fremadrettet. Se de tre underspørgsmål neden-

for:  

 

Underspørgsmål 1 

Hvilken påvirkning har BUM-modellen haft på medarbejdernes identitet, herunder autonomi (selvbestem-

melse)?   

 

Underspørgsmål 2 

Hvilke tanker har medarbejderne gjort sig i tiden efter at BUM-modellen blev implementeret? 

 

Underspørgsmål 3 

Hvor skal ledergruppen lægge sit fokus for at få mulighed for at præge en fremtidig meningsskabelse?  
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3. Teorier 

Jeg er interesseret i at undersøge hvilken virkelighed de fagprofessionelle skal fungere i og hvordan de har 

skabt mening efter indførelse af BUM-modellen. Jeg vælger at tage udgangspunkt i Leon Lerborg bog ”sty-

ringsparadigmer i den offentlige sektor”, for at blive klogere på to af de seks styringsparadigmer som er 

væsentlige for denne opgave det professionelle paradigme og New Public Management paradigmet. 

Hovedvægten af min opgave lægges på teorien om meningsskabelse af Karl E. Weick. 

3.1. Teori om Styringsparadigmer i den offentlige sektor 

Ifølge Leon Lerborg har den offentlige sektor forandret sig meget gennem de sidste årtier. En del af foran-

dringen skyldes at der er kommet et væld af nye styringsinstrumenter: Udlicitering, kontraktstyring, BUM-

modeller, MUS, Lean osv.   

Leon Lerborg opdeler i sin bog ”Styringsparadigmer i den offentlige sektor” de forskellige styringsinstru-

menter i 6 styringsparadigmer, hvoraf jeg har udvalgt 2 som kan give mig viden omkring de fagprofessionel-

le og BUM-modellen.  
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3.1.1. Det professionelle paradigme 

Her finder vi de faglige specialister, som ikke beskæftiger sig med administration, men med at undervise, 

forske, helbrede syge mennesker, passe børn. Her styres primært efter det som er interessant, det der er 

fagligt holdbart og virker. Dette styringsparadigme er navnlig optaget af autonomi, og derfor er det også 

vigtigt at få beskrevet hvad der ligger i begrebet autonomi. Ifølge Den Danske Ordbog betyder autonomi: 

(udstrakt) ret til at styre og bestemme over sig selv. Ordet selvbestemmelse betyder ifølge samme ordbog: 

(mulighed for) frit valg af egen handlen og afgørelse uden indblanding udefra. I et fagprofessionelt perspek-

tiv er det irrationelt at adskille bestiller- og udførerfunktionerne som i BUM-modellen.   

De fagprofessionelle på Kommunikationscentret har borgeren i centrum, og de har en faglig stolthed, som i 

nogle tilfælde kan give udslag i betydelig opofrelse i forhold til arbejdet med borgeren, f. eks anvende flere 

timer end der er afsat i ydelsen, eller lægge undervisningstider hvor det bedst passer borgeren.  

3.1.2. New Public Management(NPM)-marked 

Denne styringsfilosofi baserer sig på den enkle ide, at den offentlige sektor skulle anvende styringsmeka-

nismer fra den private sektor.  Den engelske forsker Christopher Hood lancerede begrebet New Public Ma-

nagement i 1991 som bygger på 2 rationaler: Et rationale som har fokus på organisation og ledelse, hvor 

principper fra det private erhvervsliv overføres til den offentlige sektor. Nye ord som strategisk ledelse, 

mål- og rammestyring (økonomistyring) finder vej til den offentlige sektor. Et andet rationale som relaterer 

sig til ønsket om en markedsgørelse og effektivisering af den offentlige sektor. Flere nye ord finder vej til 

den offentlige sektor: kontraktstyring, evaluering, frit valg, udlicitering.  

NPM siges at være det største og mest radikale forsøg på at modernise-

re den offentlige sektor i de vestlige staters historie. I den forstand 

minder den om USSR’s forcerede industrialisering efter revolutionen. 

  Kilde: Leon Lerborg, 2013 

 

En af styringsteknologierne under NPM er BUM-modellen, som karakteriseres ved, at et offentligt service-

område organiseres i en bestillerenhed, en udførerenhed og en modtagerenhed.  

3.1.3. Hvad er en BUM-model? 

I BUM-modellen er borgeren i centrum på den måde, at bestillerenheden i sit arbejde har fokus på, om 

borgeren bliver visiteret til de ydelser, borgeren har behov for. Fokus er også rettet imod om borgeren fak-

tisk får den ydelse, der er bestilt, samt om ydelserne har den bestilte kvalitet, der er kontrakt på. 

Formålet med en adskillelse af bestiller- og udførerfunktionerne er at sikre en mere ensartet visitation på 

baggrund af objektive kriterier og standarder formuleret for det enkelte serviceområde i kommunerne. 

Udførerenhedens kerneopgaver er at udføre de opgaver, som bestillerenheden visiterer borgerne til og i 

forhold til den beskrevne kvalitet.  
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Af strukturreformens bestemmelser for kommunikationscentrene fremgår det, at der ikke var ønske om at 

etablere en klassisk markedsløsning med privatisering af centrene eller ved at gennemføre et offentligt 

udbud, hvor private aktører inviteres til at byde ind på levering af de specialiserede ydelser. I stedet etable-

res en blandingsform af marked og offentlig levering: et kvasimarked, som adskiller sig fra det konventio-

nelle marked, ved at centrene fortsat er offentligt drevet og dermed underlagt offentlige driftsvilkår og 

rammebetingelser. Kommunikationscentret i Hillerød begynder i 2007 med at beregne takster på baggrund 

af de reelle omkostninger, udarbejde ydelseskatalog hvor alle ydelser er beskrevet og timeantallet vurderes i 

forhold til ata-tid, forberedelsestid, anden tid f.eks. kørsel o. lign. I bilagsmaterialet ses et eksempel på en 

ydelsesbeskrivelse (bilag 1, side 55). Fra 1. januar 2008 begynder Kommunikationscentret at sælge sine 

ydelser til kommunerne og fungerer på kvasimarkedvilkår. 

Lerborg ekspliciterer paradigmerne indenfor 1) genstandsfelt 2), mod-paradigme, 3) implementering, 4) 

innovation og 5) anomalier. Se tabel nedenfor.  

 

Kilde: Leon Lerborg, 2013 
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3.2. Teori om Meningsskabelse (Sensemaking) 

Sensemaking  betyder bogstaveligt talt ”the making of sense” (Weick, 1995) og I følge Weick er det både en 

individuel og en social aktivitet. Det kan resultere i en handling, men kan lige så godt resultere i noget som 

ikke bliver gjort. Sensemaking har således fokus på processen mere end på resultatet.  

Weicks meningsskabelse kan anvendes til at give en forståelse af, hvordan medarbejdere forsøger at skabe 

mening i de forandringer de bliver stillet over for.  ”jeg arbejder med en ontologisk4 antagelse af, at me-

ningsskabelse faktisk er noget, der eksisterer, også selv om vi ikke kan se eller måle den”. 

 

Weick arbejder med 7 karakteristikaer, som er væsentlige i en meningsskabelsesproces: 

• Tager udgangspunkt i identitet (Grounded in identity construction) 

• Sker retrospektivt (Retrospective) 

• “Enactment” - at skabe handling (Enactive of sensible environments) 

• Er en social proces (Social) 

• Er en kontinuerlig proces (Ongoing) 

• Er fokuseret på og udgår fra ledetråde (Focused on and by extracted Cues) 

• Er drevet af plausibilitet – ikke akkuratesse (Driven by plausibility rather than accuracy) 

Oversættelse af Hammer og Høpner, 2014 

 

Disse 7 karakteristikaer ...”serves as a rough guideline for inquiry into Sensemaking in the sense that they 

suggest what Sensemaking is, how it works, and where it can fail”.(Weick, 1995: 18). Det er ikke alle karak-

teristikaene, som behøver at være lige vigtige i alle meningsskabelsesprocesser, men da jeg har valgt de 7 

karakteristikaer som et analyseværktøj, gives derfor nedenfor en mere detaljeret gennemgang af hver en-

kelt af dem. 

3.2.1. Tager udgangspunkt i identitet 

Meningsskabelse tager udgangspunkt i identitet. Den måde vi danner mening på, er betinget af hvilke iden-

titetspositioner vi indtager på et givet tidspunkt og i givne situationer. Vores mange jeg’er giver mange 

fortolkningsmuligheder og gør at vi kan forstå og håndtere den ”samme” begivenhed på forskellig vis.  

Individet søger en klar forståelse af, hvorledes en ”forstyrrelse5” påvirker hans/hendes identitet.  

For eksempel hvordan rollen som fagprofessionel ændrer sig i forbindelse med implementering af BUM-

modellen, og dermed kravene til de faglige og personlige kompetencer. Herunder hvordan nye roller påvir-

ker medarbejdernes dagligdag og hvordan de forsøger at finde mening i de nye roller. 

                                                           
4
 Ordet ontologi stammer fra græsk, og betyder 'læren om det værende' – ontologi beskæftiger sig med, hvad der er 

virkelighed. 
5
 Med forstyrrelse menes når der opstår forvirring, uvidenhed, afbrydelser (Weick, 1995) 
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3.2.2. Sker retrospektivt 

Fortiden fortolkes i forhold til nutiden. Begivenheder forstås ikke samtidig med, at de finder sted, men altid 

i lyset af den nuværende situation. Under meningsdannelsen vil de nye informationer blive holdt op mod 

medarbejdernes tidligere erfaringer. Vi udfører nogle handlinger, hvorefter vi reflekterer over dem og tilde-

ler dem en mening. Retrospektiv søgning fortsætter kun til det giver os en fornemmelse af klarhed og rati-

onalitet. Den mening - som medarbejderne skaber - er påvirket af deres forforståelse dvs. erfaringer, indtryk 

o.lign., og denne forforståelse er afgørende for, hvordan de oplever og forstår det de møder.   

3.2.3. ”Enactment” – at skabe handling 

Enactment betyder, at enhver handling ændrer omgivelserne. Individer fortolker omverdenen og iværksæt-

ter handlinger, der forandrer omverdenen, der igen danner baggrund for fortolkning og handlinger i en 

løbende proces. Via handling er vi med til at skabe omgivelserne som både begrænser os og giver os nye 

muligheder. ”The World is not fixed and pregiven but continually shaped by the types of actions in which we 

engage”. (Weick, 1995: 38). Handlingerne giver nogle erfaringer, som efterfølgende danner grundlag for 

refleksion og ny meningsdannelse. Gennem medarbejdernes handlinger eller ikke-handlinger har de selv 

været medvirkende til at skabe deres nye omgivelser og give dem nye muligheder.  

3.2.4. Er en social proces 

Når vi er i dialog med hinanden, sætter vi ord på begivenheder og mulige fortolkninger heraf. Vi får heri-

gennem en mere klar opfattelse. Ordene er med til at danne vores mentale billede af, hvorledes situatio-

nen er, og hvilken mening den skal tillægges. Vi holder vores egen opfattelse op mod andres og spejler der-

igennem hinanden. Vi påvirker samtidig hinanden og den fælles meningsskabelse. ”One has to fit one´s own 

line of activity in some manner to the actions of others” (Weick, 1995: 40). Ved at skabe rum for både for-

mel og uformel dialog om forandringerne, har medarbejderne mulighed for sammen med kollegaer at sætte 

ord på forandringen. 

3.2.5. Er en kontinuerlig proces 

Meningsskabelse er en fortløbende proces, det vil sige at meningen hele tiden udvikler sig, efterhånden 

som forandringen forløber. I begyndelsen af en forandringsproces, vil man på et overordnet niveau søge 

mening med at gå i gang, og undervejs vil man efterspørge mening med konkrete aktiviteter. Efterhånden 

som det bliver tydeligt, hvordan forandringen vil eller skal påvirke adfærden, skal dette give mening på et 

dybere niveau. Med indførelse af BUM-modellen skabes en forstyrrelse i den løbende meningsskabelsespro-

ces på Kommunikationscentret og der opstår usikkerhed og manglende klarhed over forventninger og roller. 

Først når det nye er overstået og integreret (dvs. forandringen skaber mening) fortsætter meningsskabel-

sen. 
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3.2.6. Er fokuseret på og udgår fra ledetråde 

Nøgleord kan være triggere for meningsdannelse, idet de skaber forbindelse mellem andre begivenheder 

og den nuværende situation. Nøgleord kan påvirke meningsdannelsen i både positiv og negativ retning. 

Budskaber fortolkes ikke ens af alle individer, da hver især har sin egen referenceramme, som budskabet 

holdes op mod, og som vil være med til at forme den individuelle meningsdannelse. Meningsdannelsen er 

derfor følsomt overfor ordvalg, og særlig overfor metaforer, som er et kraftfuldt virkemiddel i kommunika-

tion. Det kræver en stor grad af bevidsthed om fra ledelsen, hvilke ord der bør anvendes, og hvilke referen-

cerammer der lægges op til, når forandringen skal kommunikeres. Samtidig kan nøgleord være både hæm-

mende og givende for meningsskabelsen.  

3.2.7. Er drevet af plausibilitet – ikke akkuratesse 

Meningsdannelse er ikke en disciplin, der indeholder et endegyldigt rigtigt svar. Mennesker fortolker begi-

venhederne ud fra, hvad de anser som sandsynlige forklaringer. Man lader sig overbevise af en forklaring, 

når den virker sandsynlig, selvom den ikke nødvendigvis er sand. ”Filtered information is less accurate but, 

if the filtering is effective, more understandable (Weick, 1995: 61). Forklaringen bliver så udgangspunkt for 

de handlinger, man udfører. Vi skal derfor sandsynliggøre de forklaringer, som vi gerne vil have som styren-

de for den fremtidige adfærd. Medarbejderne på Kommunikationscentret skal kunne genfinde sig selv og 

deres funktioner i den nye organisatoriske virkelighed. De behøver ikke have det hele billede, men bare et 

billede, som de kan nikke genkendende til og forholde sig tit. 

 

4. Metode 

Mit primære mål med afhandlingen er at opnå en forståelse af, hvordan medarbejderne på Kommunikati-

onscentret har forsøgt at skabe mening i forbindelse med at BUM-modellen bliver implementeret. En fæ-

nomenologisk tilgang6 går ud på at fange den menneskelige erfaring, der viser sig i den konkrete livsverden, 

og da denne afhandling har fokus på medarbejdernes tanker, erfaringer og oplevelser, vil det være hen-

sigtsmæssigt at tage udgangspunkt i det fænomenologiske.  

Da meningsskabelse ikke er noget man kan se eller måle, har jeg valgt at benytte mig af metodetriangule-

ring, som er en kombination af forskellige metoder til indsamling af data og dermed sikre mig den kvalifice-

rede indsigt jeg har behov for som beslutningsgrundlag. Se mere om dataindsamling i afsnit 4.3. 

                                                           
6
 Bog: Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne af Lars Fulgsang og Poul Bitsch Olsen,  
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4.1. Analysestrategi 

For at besvare den første del af problemformuleringen anvender jeg styringsparadigmerne ”det professio-

nelle styringsparadigme og NPM-marked” til at belyse, hvilken påvirkning BUM-modellen har haft på de 

pædagogiske medarbejderes identitet, herunder autonomi.  

Derudover anvender jeg teorien om meningsskabelse og Weicks 7 karakteristikaer som skal illustrere hvil-

ken meningsskabelse der har fundet sted hos de pædagogiske medarbejdere ved indførelsen af BUM-

modellen. Der er stillet to spørgsmål som danner baggrund for analyserne: 

 

o Analyse 1: Hvilken påvirkning har BUM-modellen haft på medarbejdernes identitet, herunder autonomi 

(selvbestemmelse)?   

o Analyse 2: Hvilke tanker har medarbejderne gjort sig i tiden efter at BUM-modellen blev implemente-

ret? 

 

Analyse 1 afsluttes med en delkonklusion, og analyse 2 afsluttes med delkonklusioner i forhold til de fire 

temaer: A) Din vigtigste rolle som underviser i dag, B) Ændringer i din rolle som underviser, C) Samarbejdet 

med kommunerne og D) Ledelsens rolle. 

 

For at besvare anden del af problemformuleringen, som vedrører hvordan en forståelse af meningsskabel-

sen kan udnyttes ledelsesmæssigt fremadrettet, anvender jeg også teorien om meningsskabelse men fra en 

ledelsesvinkel. Der er stillet et spørgsmål som danner baggrund for analysen: 

 

o Analyse 3: Hvor skal ledergruppen lægge sit fokus for at få mulighed for at præge en fremtidig me-

ningsskabelse? 

Analysen afsluttes med en delkonklusion. 

4.2. Forskningstype 

I det første underspørgsmål: ”Hvilken påvirkning har BUM-modellen haft på medarbejdernes identitet, her-

under autonomi (selvbestemmelse)?” vil fokus være på den beskrivende forskningstype (Launsø og Rieper, 

2000), idet jeg ønsker at få identificeret hvorledes medarbejdernes autonomi har ændret sig – dvs. få syn-

liggjort et før/nu-billede.  

I det andet underspørgsmål: ”Hvilke tanker har medarbejderne gjort sig i tiden efter at BUM-modellen blev 

implementeret?” vil fokus være på den forstående forskningstype (Launsø og Rieper, 2000), idet jeg pri-

mært ønsker viden baseret på medarbejdernes perspektiv herunder deres meninger, følelser, fortællinger 

o. lign.  
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I det sidste underspørgsmål: ”Hvor skal ledergruppen lægge sit fokus for at få mulighed for at præge en 

fremtidig meningsskabelse?” vil fokus være på den handlingsrettede forskningstype (Launsø og Rieper, 

2000), idet jeg ønsker at komme med anbefalinger om, hvad der kan/skal/bør gøres – skabe koblinger mel-

lem viden og handling. 

4.3. Dataindsamling 

For at styrke validiteten i mine undersøgelser har jeg valgt at begynde dataindsamlingen med en spørge-

skemaundersøgelse, og besvarelserne er grundlaget for de efterfølgende drøftelser i fokusgruppeinter-

viewene. Delkonklusionerne i afhandlingen er blevet forelagt centerleder sammen med de gode råd fra 

deltagerne i fokusgruppeinterviewene for at få en ekstra dimension på mine fund. 

4.3.1. Spørgeskemaundersøgelsen 

Spørgeskemaet består af 8 spørgsmål, som er udarbejdet ud fra Weicks karakteristikaer.  

Spørgeguiden med samtlige spørgsmål kan ses i bilag 2, side 56-57. 

 

Spørgsmålene er opdelt i 4 temaer, som også anvendes i fokusgruppeinterviewene.  

• Tema A: Din vigtigste rolle som underviser i dag (Spg. 1 og 2) 

• Tema B: Ændringer i din rolle som underviser (Spg. 6 og 7) 

• Tema C: Samarbejdet med kommunerne (Spg. 5) 

• Tema D: Ledelsens rolle (Spg. 3, 4 og 8) 

 

Uddrag fra spørgeguide: 

Underspørgsmål nr. 2. 

Hvilke tanker har medarbejderne gjort sig i tiden efter at BUM-modellen blev implementeret? 

Teori om meningsskabelse 

(Weick) 

 

Spørgsmål Forventede svar 

IDENTITET 

Hvordan beskriver de sig 

selv, tilhørshold, fællesskab 

o.lign. 

De fleste medarbejdere vil hellere være 

borgerens advokat end kommunens for-

længede arm”? 

 

Jeg vil hjælpe borgere med handicap og 

det gør jeg bedre, hvis det er mig som 

bestemmer hvilken ydelsen borgeren 

skal have. 

RETROSPEKTIVT 

 

Der er samme mulighed for kompetenceud-

vikling i dag som før Kommunikationscen-

tret blev takstfinansieret 

 

Mine udviklingsmuligheder er stærkt 

forringede, da kursusbudgettet er ble-

vet meget mindre. Ledelsens fokus er 

mere på indtjening end videreuddan-

nelse. 

Der er kommet større fokus på økonomi 

frem for faglighed, f.eks. mere ydelsesorien-

teret end tidligere. 

Jeg synes der er alt for meget fokus på 

økonomien og for lidt fokus på det 

faglige aspekt. 
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Ved gennemgang af besvarelserne i spørgeskemaundersøgelsen fandt jeg ikke at spørgsmål 2 – de fleste 

medarbejdere vil hellere forbedre kvaliteten i undervisningen frem for at levere samme undervisning til fær-

re penge, var relevant at medtage i de efterfølgende fokusgruppeinterviews. Begrundelsen herfor var, at to 

respondenter bemærker spørgsmålet er uklart eller at den pågældende ikke har forstået det rigtigt. Derud-

over erklærer alle sig enige og det er der ikke noget overraskende i.  

4.3.1.1. Udvælgelse af respondenter til spørgeskemaundersøgelsen  

BUM-modellen blev indført den 1. januar 2008, men da jeg ønsker viden om meningskabelsen omkring 

ændringen er det nødvendigt, at respondenterne har været ansat nogle år før – og derfor har jeg udvalgt 

medarbejdere som er ansat i 2006 eller tidligere.  Desuden er medarbejdere, som er frikøbt til arbejde på 

eksterne institutioner og udviklingsafdelingen (VIFO), også fjernet fra gruppen, idet deres arbejde henhører 

til kontrakter og er ikke blevet påvirket af BUM-modellen. Der var således 12 mulige respondenter.  

Spørgeskemaet blev udsendt via e-mail til de 12 respondenter sammen med en kort beskrivelse af, hvad jeg 

ville undersøge, og hvorfor lige de medarbejdere var blevet udvalgt. Samtidig fik de at vide, at deres besva-

relser ville blive håndteret fortroligt og kun blive anvendt i masterafhandlingen.  

4.3.1.2. Validitet. 

Som nævnt ovenfor blev spørgeskemaet udsendt til 12 potentielle respondenter og ved fristens udløb hav-

de halvdelen besvaret spørgeskemaet. Jeg vurderede, at jeg havde brug for yderligere besvarelser både i 

forhold til fokusgruppeinterviewene og i forhold til den efterfølgende analyse. Respondenterne blev derfor 

rykket og der kom 3 yderligere besvarelser ind. Samlet fik jeg 9 besvarelser ud af 12 mulige.  

4.3.2. Fokusgruppeinterview 

Der blev gennemført 2 fokusgruppeinterview med henholdsvis 2 (1 deltagere havde meldt afbud) og 3 del-

tagere. Det havde været mere hensigtsmæssigt at slå interviewene sammen til ét (med 5 deltagere). Ifølge 

Kvale og Brinkmann7 består en fokusgruppe som regel af seks til ti personer. Jeg valgte alligevel to fokus-

grupper af planlægningsmæssige årsager (det var ikke muligt at samle alle 6 deltager på samme tidspunkt). 

Jeg udarbejdede en spørgeguide til fokusgruppeinterviewene (bilag 5, side 67-68).  

Deltagernes opgave var at hjælpe med at tolke på de indkomne svar i spørgeskemaundersøgelsen, således 

at det ikke blev min tolkning der lå til grund for analysen. Jeg udarbejdede efterfølgende et journalistisk 

referat af de to fokusgruppeinterviewer, og disse referater blev sendt til deltagerne pr. e-mail, hvor jeg bad 

om tilladelse til at anvende de citater, som var nævnt i referaterne. Alle deltagerne accepterede anvendel-

sen af citaterne. 

                                                           
7
Bog: Interview, introduktion til et håndværk, 2009 
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4.3.3. Dialog med centerleder  

Delkonklusionerne blev forelagt centerleder sammen med de gode råd som deltagerne i fokusgruppeinter-

viewene er kommet med. Jeg havde inden drøftelsen med centerleder tolket på de gode råd. De 4 gode 

råde blev drøftet med centerlederen. Nedenfor ses et uddrag af spørgeguiden med centerleders besvarel-

se. 

Forandringer kommer ikke af sig selv 

UDSAGN 

Når man (ledelsen) sidder der oppe i kassen og vi sidder 

hernede i kasserne med borgerne, så er vores virke-

lighed en anden end den virkelighed som ledelsen om-

giver sig med. 

TOLKNING 

1. Bedre kendskab til medarbejdernes virkelighed 

 

 

CENTERLEDERS SVAR 

Der er næppe tvivl om at strukturreformen har sat medarbejdernes faglige identitet under et betydeligt pres, ej 

heller tvivl om at ledelsens virkelighed og medarbejdernes virkelighed er forskellige. Ledelsen på KC er derfor også 

sammensat på en sådan måde at souschefen har stor egen erfaring i forhold til undervisning af centrets målgrup-

pe og dermed også har kendskab til de udfordringer medarbejderne møder i deres virkelighed. 

Uagtet at en ledelse som hovedregel skal forsøge at tage afsæt i sin forståelse af medarbejdernes virkelighed og 

kommunikere forandringer ud fra denne, kan udefrakommende faktorer såsom tidspres og forhold som selve 

radikaliteten i de krævede forandringer påvirke kommunikationen/ og selve meningsskabelsen betydeligt. 

 

Hele oversigten kan ses i bilag 10, side 100-101. 

4.3.4. Dokumenter 

Der foreligger rigtig mange undersøgelser og rapporter omkring kommunalreformen og kommunikations-

centrene, og jeg har derfor foretaget nogle metoderefleksioner over, hvordan jeg har udvalgt og vil anven-

de disse dokumenter i afhandlingen. 

 Jeg har brug for empiri, der kan understøtte udsagn i forbindelse med interview af medarbejderne. Samti-

dig ønsker jeg at blive klogere på den historiske kontekst.  

• Trivselsundersøgelser  

Denne undersøgelse kan anvendes til at identificere hvordan trivslen er på Kommunikationscentret i 

Hillerød i 2012 og 2014 

 

• ”Ønskes: høj faglighed på handicapområdet”, AKF 

Dette er undersøgelsens afsluttende rapport, der udkom i 2011. Det er en sammenfatning af de fire 

working papers, der er udgivet siden projektets start.  
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• Rapporten ”Strukturreformen og kommunikationscentrene”, Peter Bogason 

Forstanderne (nu kaldet centerledere) bestilte i 2009 professor Ph.d. Peter Bogason til at udarbejde en 

analyse af udviklingen på kommunikationscentrene. Rapporten vurderer fem organisationsmodeller 

hvoraf BUM-modellen er den ene.  

4.4. Undersøgelse i egen organisation 

Når man skriver masterafhandling og gennemfører analyser i sin egen organisation, er der både fordele og 

ulemper. En af fordelene er at man har adgang til informationer, som en udefra ikke ville have adgang til 

eller ville vide eksisterede - Ifølge Coghlan & Barnnick har jeg ”valuable knowledge about the cultures and 

informal structures of the organization”. Jeg er ikke i tvivl om, at mit kendskab til implementeringen af 

BUM-modellen, og hvad der fulgte efter i 2008 og frem til i dag, har gjort opgaven mere overskuelig. Nogle 

andre fordele er, at jeg kender til organisationens hverdag8, de kritiske hændelser som har påvir-

ket/påvirker organisationen og jeg har mulighed for at bruge egne erfaringer til at stille mere præcise 

spørgsmål end en udefrakommende. 

En af ulemperne er, “that you assume too much, and so not probe as much as if you were an outsider or 

ignorant of the situation” (Coghlan&Brannick, 2014). Der er også risiko for, at man anlægger et frøperspek-

tiv, hvor man i følge Ry Nielsen ”overtager de gængse lokalt herskende forklaringer på bestemte organisati-

onsproblemer”. En tredje ulempe er, at når man skal tolke data er det vanskeligt at undgå at lade sig påvir-

ke af egne forudfattede meninger og fordomme – ”you may think you know the answer and dont look for 

alternative reframing” (Coghlan&Brannick, 2014). En fjerde mulig ulempe ved at en leder undersøger sin 

egen organisation er, at hvis medarbejderne er utilfredse med ledelsen, så er det ikke sikkert at man får det 

at vide. Som det fremgår af spørgeskemaundersøgelsen, så er spørgeskemabesvarelserne ret positive om-

kring ledelsens rolle, og jeg vil derfor vende tilbage i min analyse til en nærmere diskussion af, om det er 

udtryk for at medarbejderne har svaret strategisk eller om de positive besvarelser kan tolkes i den retning 

af, at der faktisk er et positivt syn på ledelsen. 

4.5. Operationalisering af Weick 

Operationalisering af begreberne fra teorien om meningsskabelse vil tage udgangspunkt i en gennemgang 

af de enkelte begreber. Da begreberne også vil være fundamentet for spørgsmålene i såvel spørgeskema-

undersøgelse og efterfølgende fokusgruppeinterview, vil begreberne også blive operationaliseret i forhold 

til disse.  

 

  

                                                           
8
 Artikel af J.C. Ry Nielsen ”Anderledes tanker om livet i organisationer” 
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4.5.1. Tager udgangspunkt i identitet  

Se efter eksempler på hvor medarbejderne beskriver sig selv, og hvor medarbejderens selvforståelse æn-

drer sig (borgerens advokat / kommunens forlængede arm), hvilke forskellige identiteter der træder frem 

som anvendes til at danne mening,  

 

4.5.2. Sker retrospektivt  

Se efter eksempler på om handling og mening er knyttet sammen, dvs. om der er opfundet ”en rød tråd”, 

så handlingen giver mening. Er der noget i processen som har fået større opmærksomhed. Se efter hvordan 

fortidens erfaringer og indtryk påvirker meningsdannelsen. Se efter eksempler på hvor fortidens erfaringer 

påvirker nutidens valg. 

 

4.5.3. “Enactment” - at skabe handling  

Se efter eksempler på hvor medarbejderne har håndteret forandringerne på, herunder muligheder for 

/begrænse handlen. Se efter eksempler på hvor ledelsen har sat medarbejderne i bevægelse (fået dem til at 

handle). 

 

4.5.4. Er en social proces  

Se efter eksempler på hvor der sker en meningsdannelse i fællesskab med andre. Hvordan medarbejdernes 

udlægninger får betydning for meningsskabelsen. Samtidig ses der også efter udtalelser som fortæller om 

manglende mulighed for fælles meningsskabelse. Se efter eksempler på om der er skabt rammer for socialt 

samvær og sociale processer, f.eks. opfordres der til dialog. 

 

4.5.5. Er en kontinuerlig proces 

Se efter hvordan forstyrrelser og ”meningssammenbrud” takles. Er der for medarbejderne skabt sammen-

hæng i de forandringer, der sker på Kommunikationscentret. Hvordan har medarbejderne reageret ved at 

blive kastet ind i forandringen(throwness ifølge Weick: meningsskabelse har ingen begyndelse, vi er altid 

”kastet ind” i noget). Se hvordan følelser påvirker meningsdannelsen. Se efter eksempler på hvor det konti-

nuerlige flow afbrydes. 

 

4.5.6. Er fokuseret på og udgår fra ledetråde  

Udvalgte ord, som siger noget om tolkningen af forandringen. Ord der tillægges en særlig betydning. Er der 

opstået misforståelser, som har guidet meningsskabelsen den forkerte vej. Se efter ledetråde der påvirker 

råderummet for medarbejderne og dermed meningsskabelsen. 
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4.5.7. Er drevet af plausibilitet – ikke akkuratesse  

Er der fortalt gode historier som skaber sammenhæng og genkendelighed og dermed giver plausible forkla-

ringer der giver mening for medarbejderne. Se efter hvilke myter som trives på Kommunikationscentret, og 

hvilke historier som fortælles. Se efter eksempler på hvorledes medarbejderne beskriver Kommunikations-

centret og hvordan denne beskrivelse påvirker meningsdannelsen. 

5. Analyse  

Analyseafsnit 1 skal forsøge at svare på, hvad der er sket med medarbejdernes autonomi, og jeg har derfor 

valgt at opdele afsnittet i 4 temaer. Det første tema ser på hvad der er sket med autonomien ved flytning af 

visitationskompetencen. Det andet tema ser på ydelseskatalogets virkning på autonomien. Det tredje tema 

har med de frie markedskræfter at gøre og det sidste tema er indførelse af standardiseret dokumentati-

onsmateriale.  

5.1. Analyse 1 - Hvilken påvirkning har BUM-modellen haft på medarbejdernes identitet, herunder auto-

nomi (selvbestemmelse)?   

NPM-paradigmet skulle ifølge Leon Lerborg ”anvendes til at omskabe den offentlige sektor i det private 

markeds billede”, og BUM-modellen er en af de styringsværktøjer inden for dette paradigme, som har til 

opgave at sikre adskillelse af udfører og bestiller samtidig med at borgerne behov for hjælp vurderes ud fra 

objektive kriterier og retningslinjer, som er politisk besluttet, så borgerne med samme behov får samme 

tilbud om hjælp. 

5.1.1. Et radikalt opgør med den tidligere fagprofessionalisme og myndighedsudøvelse 

Visitationskompetencen flyttes fra de fagprofessionelle på Kommunikationscentret, som arbejder direkte i 

forhold til borgerne og ind i kommunernes visitationsenheder, som får myndighedsansvaret og udøvelse af 

det professionelle skøn. 

"Det har også indflydelse, at vi ikke længere selv har kompetencen til at visitere bor-

gere til kompenserende specialundervisning. Den ligger nu hos kommunerne. Derfor 

kan vi ikke længere bede en bruger komme til opfølgning et halvt år senere, så vi kan 

se, om alt kører, som det skal, for eksempel med et høreapparat", siger centerleder 

Agnete Selvejer.”  

  Kilde: www.specialpædagogik.dk (21.11.2008) 

 

Tidligere havde medarbejderne på Kommunikationscentret – begrundet i at de også havde bestillerrollen - 

muligheden for frit valg af egen handlen og afgørelse uden indblanding udefra. Efter indførelsen af BUM-

modellen er medarbejderne på Kommunikationscentret nu underlagt ”generiske, fremmede fagligheder” 

(Lerborg, 2014).  
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Markedsmekanismerne henhørende til BUM-modellen (og et af karakteristikaene for NPM-marked) træder 

frem, idet det nu er kommunale sagsbehandlere, som skal bevilge en ydelse til borgeren. Sagsbehandlerne/ 

kommunerne bliver en slags ”kunder”, som vælger fra ”hylderne”.  

Et forskningsprojekt udarbejdet af AKF9 i juni 2011 viser at brugerne i vidt omfang er tilfredse med de ydel-

ser, de modtager på de specialiserede tilbud, og har kun i mindre omfang oplevet ændringer. Undersøgel-

sen viser også at medarbejderne på tilbuddene har været gode til at skærme brugerne for negative virknin-

ger af medarbejdernes og ledernes nye arbejdsvilkår. 

Medarbejderne på Kommunikationscentret kan fortsat foretage valg af egen handlen indenfor eget under-

visningsrum, men må acceptere ”indblanding udefra”. Her ses, at autonomien bliver begrænset men det er 

muligt for medarbejderne fortsat at fastholde den i selve undervisningen/rådgivningen af borgeren. 

 

Fra fokusgruppeinterview nr. 2 (bilag 9, side 97) fortælles 

”på en eller anden måde kan man jo sige, at det er os som har den nemme rolle, og kommunen den 

svære rolle for de skal gøre op ud fra hvad vi siger, og give bevilling eller afslag”. 

 

Det er et meget interessant udsagn, som man ikke skulle tro ville komme fra en fagprofessionel. Måske har 

den fagprofessionelle rolle ændret sig og adopteret markedsmekanismerne som en uundgåelig del af det at 

være medarbejder på Kommunikationscentret.  

5.1.2. Den samlede opgavevaretagelse opstykkes i strengt opdelte enkeltydelser 

Kommunikationscentret tidsfastsætter enkeltydelserne som grundlag for prissætning, og der udarbejdes 

ydelseskataloger. Fra fokusgruppeinterviewet (bilag 9, side 97+99) fortælles  

”Vi skulle lave et ydelseskatalog på ingen tid og ydelsesbeskrivelserne skulle være færdige på ½ time”.  

”Tidligere var det lidt mere fluffy, for hvornår var det lige man stopper helt, hvis borgeren hele tiden 

har et behov” 

 

Med ydelseskataloget begrænses autonomien, idet hver ydelse er prissat ud fra 3 elementer: Undervis-

ningstid, forberedelsestid, anden tid f.eks. kørsel.  

Nu er det ikke den enkelte medarbejder på Kommunikationscentret, som vurderer fra borger til borger men 

i stedet ydelseskataloget som definerer hvor meget tid den enkelte borger skal have.  

Ændringen udtrykkes således i fokusgruppeinterview nr. 1 (bilag 8, side 94): 

”jeg gør det klart for borgeren, at vi har disse x gange og vi har denne slutdato” 
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”Tidligere fortsatte vi bare undervisningen til vi var færdige, men i dag tager jeg hensyn til kommu-

nens rammer (det bevilgede)” 

 

Her træder NPM-marked igen tydeligt frem, idet fagligheden nu styres ved hjælp af en fastsat timeramme 

og ikke via medarbejdernes egne vurderinger af, hvor mange timer borgeren skal have.  

5.1.3. Deregulering over imod frit marked 

Samtidig med at BUM-modellen blev indført på Kommunikationscentret i Hillerød i 2008 blev der udarbej-

det en rammeaftale, som er gældende for et kalenderår. Elementer i Styringsaftalen hvor der er fokus på 

spilleregler for samarbejde mellem køber og sælger er interessante i forhold til begrebet ”frit marked”, idet 

kommunerne som modtager ansøgninger fra Kommunikationscentret i Hillerød har mulighed for at visitere 

borgere til andre leverandører end Kommunikationscentret.  

Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale, samt en bilagsoversigt over alle tilbud 

beliggende i regionen udtrukket fra Tilbudsportalen. 

Udviklingsstrategien: Formålet er at fastsætte hvilke tilbudstyper, temaer og målgrupper, der skal være i 

fokus (udviklingstendenser og -perspektiver). Derudover har socialministeren mulighed for at udmelde 

centrale temaer, som skal indgå i strategien. 

Styringsaftalen: Formålet er at lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen af tilbud, som aftalen 

omfatter (klare spilleregler for samarbejde mellem køber og sælger). 

Kilde: Region Hovedstadens hjemmeside. 

Fra fokusgruppeinterview nr. 1 (bilag 8, side 95) bemærkes om dette 

”at få nogle papirer fra en anden institution og så skal vi komme med et bedre tilbud. Det er lige som 

at gå ned til håndværkeren og sige hvad kan du male mit hus for og så gå til en anden og spørge om 

det samme” 

”Jeg kommer med et realistisk bud, men har i baghovedet at det er en konkurrence” 

Hos de fagprofessionelle (ifølge Leon Lerborg, 2014) er der traditionel skepsis over for nye styringsformer 

og tankegange, der ikke udspringer af faglighed, så det er interessant at se hvordan medarbejderne på 

Kommunikationscentret er opmærksomme på konkurrenceelementet og deres rolle i dette – ”at agere 

strategisk i konkurrence med andre aktører ” (Lerborg, 2014).  

”Det frie marked” er blevet til kvasi-markeder, som er markeder, der opstår, når offentlige myndigheder 

sælger og køber ydelser af hinanden. Kvasimarkeder er påvirket af markedskræfterne, men afviger også fra 

dem, da udbud og/eller efterspørgsel kan fastsættes centralt.   
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5.1.4. Indførelse af ICF 

I 2006 begyndte Kommunikationscentret med at implementere WHO’s internationale klassifikation af funk-

tionsevne, funktionsnedsættelse og helbredstilstand (ICF), og ICF er et standardiseret sprog, der giver mu-

lighed for at kommunikere med samarbejdspartnere ud fra en fælles forståelsesramme.  

At vælge et ensartet udredningsskema har flere fordele for både borgere og samarbejdspartnere:  

En skemabaseret udredning vil sikre at alle borgere, der er i kontakt med Kommunikationscentret pga. 

behov for specialpædagogisk undervisning, rådgivning eller vejledning, får en ensartet og systematiseret 

udredning, med fokus på deres subjektive og aktuelle behov, uanset hvilken underviser de møder. Samti-

dig lægger udredningsskemaet, i tråd med ICF-tankegangen, op til en langt større grad af brugerdeltagel-

se allerede i udredningen, ligesom pårørendes viden og erfaringer, i udredningsskemaet bruges i højere 

grad end der tidligere har været tradition for. 

For det andet vil samarbejde med andre instanser, f.eks. sagsbehandlere i kommunerne, profitere af, at 

udredninger foretaget på Kommunikationscentret er ensartede i form og opbygning, fokuserer på den 

enkelte borgers behov på baggrund af opståede begrænsninger på aktivitets- og deltagelsesniveau og 

bygger på en model og tankegang, der også benyttes på beslægtede fagområder, f.eks. af fysio- og ergo-

terapeuter. 

Kilde: Kommunikationscentrets i Hillerød – hjemmeside 

Den skemabaserede udredning (ICF) er også med til at begrænse medarbejdernes autonomi, idet det ikke 

mere er den enkelte, som selv vurderer hvor meget eller hvor lidt der skal skrives i sagen i forbindelse med 

en udredning, men det standardiserede skema, som gælder alle former for udredning.  

Fra fokusgruppeinterview nr. 2 (bilag 9, side 98) fortælles 

”Da vi begyndte med ICF, og den mere strukturerede faglige tilgang til afdækninger, det har gjort 

meget i forhold til tidligere. Tidligere var der et checkskema, som vi skulle igennem. Hvis vi havde visi-

tationskompetencen ville dokumentationen blive mindre. Det er ikke nødvendigt at producere lige 

som meget”. 

Ud over de to styringsparadigmer jeg har valgt i denne afhandling er der et styringsparadigme, som bl.a. har 

fokus på evidens, dokumentation og evaluering. ICF er et dokumentationsværktøj, som har udgangspunkt i 

betegnelsen best practice10. Det hører ikke til i NPM-Marked men NPM-kontrakt. Jeg har dog valgt ikke at 

inddrage NPM-Kontrakt i denne masterafhandling, men har alligevel medtaget ICF dokumentationen, da 

det er et godt billede på, hvorledes medarbejdernes autonomi begrænses i forhold til tidligere.  
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 bestemt fremgangsmåde der er officielt anerkendt som den bedste og derfor som regel formelt og detaljeret be-

skrevet for at kunne bruges andre steder 
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5.1.5. Delkonklusion på analyse 1 

Analysen afdækker, at medarbejdernes autonomi er blevet meget begrænset efter indførelsen af BUM-

modellen. Medarbejderne har mistet både magt og autoritet, og er kommet i et afhængighedsforhold ved 

at visitationskompetencen og dermed retten til at træffe ressourceudløsende beslutninger er flyttet fra 

Kommunikationscentret til kommunerne.  

Med indskrænket autonomi er medarbejdernes særlige position og omdømme blevet udfordret og uden 

troværdighed er det svært at opretholde egne privilegier og status. Derudover har kommunerne i praksis i 

kraft af ”det frie marked” også fået magt til at beslutte, om Kommunikationscentret fortsat skal eksistere, 

idet det er muligt at vælge konkurrerende aktører, eller hjemtage opgaven til egen kommune.  

Dog er der ét sted hvor de fortsat kan udøve deres autonomi og det er i ”undervisningen”. Her er der endnu 

ikke kommet restriktioner. Her kan de fortsat fastholde deres identitet som fagprofessionel, hvor fokus 

lægges på borgerens behov. 

 

5.2. Analyse 2 - Hvilke tanker har medarbejderne gjort sig i tiden efter at BUM-modellen blev implemen-

teret? 

Analysedel 2 vil fokusere på hvordan medarbejderne har skabt mening efter at BUM-modellen er blevet 

implementeret. Analysen er opdelt i de 4 temaer: A) Din vigtigste rolle som underviser i dag, B) Ændringer i 

din rolle som underviser, C) Samarbejdet med kommunerne og D) Ledelsens rolle. Temaerne er også blevet 

anvendt i fokusgruppeinterviewene og Weicks 7 karakteristikaer vil blive inddraget undervejs i de 4 temaer, 

hvor det er relevant. 

5.2.1. Tema A – din vigtigste rolle som underviser i dag.  

Meningsskabelse tager udgangspunkt i den person, der forsøger at skabe mening, og der er en klar sam-

menhæng mellem, hvordan vi opfatter os selv, og hvordan vi opfatter og skaber mening i verdenen omkring 

os. Hvordan vi opfatter os selv er en vigtigt ingrediens i den meningsskabelse, der sker. 

I begge fokusgruppeinterview giver deltagere udtryk for, at deres vigtigste rolle fortsat er at hjælpe borge-

ren, dvs. deltagerne ser fortsat deres egen identitet som faglig. Det kommer til udtryk således (bilag 8, side 

93): 

”At bruge sin faglighed sammen med borgeren” 

”Den vigtigste opgave er at bringe borgeren frem, dvs. hjælpe dem” 

”Kerneopgaven er bestemt i forhold til borgeren og de behov de har” 
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Resultatet af trivselsundersøgelserne i 2012 og 2014 støtter op omkring den faglige identitet og fokus på 

borgerne.  

Styrker defineres med score mellem 4,0 – 5,0 

4,7 – vi har et godt samarbejde med borgerne i min institution 

4,6 – mit arbejdet bliver anerkendt og påskønnet af borgere eller andre der drager nytte af mit arbejde. 

4,7 – jeg yder en vigtig arbejdsindsats 

 Kilde: Trivselsundersøgelser på Kommunikationscentret i Hillerød i årene 2012 og 2014 

Den faglige identitet ser ud til at være intakt, og det stemmer meget godt overens med resultaterne i spør-

geskemaundersøgelsen (bilag 4, side 61) hvor 2/3 af de adspurgte hellere vil være borgerens advokat end 

kommunens forlængede arm.  

 

SPG 1. resp.1 resp.2 resp.3 resp.4 resp.5 resp.6 resp.7 resp.8 resp.9 i alt 

De fleste medarbejdere vil hellere være borgerens advokat end kommunens forlængede arm 

Meget enig     1           1 2 

Enig   1   1     1 1   4 

Uenig 1       1 1       3 

Meget uenig                   0 

Ved ikke                   0 

 I alt                   9 

 

Alligevel kan der identificeres en ændring fra tidligere, idet i hvert fald respondent 5 (bilag 4, side 61) er-

klærer sig uenig og bemærker at der var en tendens til dette tidligere, men oplever det ikke længere, og 

forklarede sit svar i fokusgruppeinterview nr. 2 (bilag 9, side 97) således: 

”Da vi selv visiterede var vi nok lidt advokatagtige, men nu er det jo et løbende samarbejde med 

kommunen”. 

Respondent 3 og 4 (bilag 4, side 61) vil også hellere være borgerens advokat, men ud fra deres bemærknin-

ger ses det tydeligt, at de er klar over, at ikke kun fagligheden er i fokus:  

”Man er jo godt klar over at økonomien spiller ind” 

”Når man som fagperson ser et åbenlyst behov for relevant faglig indsats, er det meget svært at tage 

de ”økonomiske briller på” og overbevise sig selv og borgeren om, at de er kompenseret i tilstrækkelig 

grad”. 

En af deltagerne i fokusgruppeinterview nr. 1 mente godt at man både kunne være borgerens advokat og 

kommunens forlængede arm, for indenfor den timeramme der bevilges sørger man for at borgeren får det 

som de skal have.  
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Det kommer til udtryk således (bilag 8, side 94):  

”Rammen er advokat for en selv, for man får jo ikke mere (flere timer)” 

Her ses, at den faglige identitet tilpasses til at kunne udfoldes indenfor rammen. Samtidig ses det, at den 

faglige identitet forstyrres af en ny identitet ”økonomistyrer”. En identitet som ikke før har givet mening for 

fagprofessionelle. En identitet som er en anomali i deres faglige univers.  

En udtrykker det således (bilag 8, side 93): 

”Jeg skal flytte borgere pædagogisk/menneskeligt. Jeg skal ikke være interesseret i det med pengene” 

Med indførelse af økonomistyring på medarbejderniveau opstår endnu en ny identitet ”bogholderidentite-

ten”, idet opgaven med at tidsregistrere placeres hos medarbejderne. En deltager i fokusgruppeinterview 

nr. 1 (bilag 8, side 93) udtrykker det således: 

”Jeg kan godt se at det gør at man bliver mere skarp på hvad det er man bruger sin tid til, men jeg 

synes også man er blevet meget bogholder” 

Tidsregistreringen anvendes til at kunne dokumentere overfor kommunerne hvorledes timerne i ydelserne 

er anvendt, og det er de enkelte medarbejdere som har ansvaret for løbende at tidsregistrere i ydelserne. 

Disse ydelser figurerer i ydelseskataloget på Kommunikationscentrets hjemmeside, hvor såvel pris som 

timetal er beskrevet. Da fokusgrupperne blev spurgt om hvad de tænker om tidsregistreringsopgaven i dag 

kom der meget forskellige svar.  

Deltagerne i fokusgruppe nr. 2 (bilag 9, side 97) synes at opgaven var ved at være integreret, og så det ikke 

som den store problematik. Det kommer til udtryk således:  

”Jeg tænker ikke så meget over den, for det er bare noget vi skal gøre” 

”Man skal gøre det med det samme borgeren er gået ud af døren, for det er et problem hvis man skal 

gøre det en uge eller en måned bagud”  

”Det er en større udfordring i dagligdagen at holde sig inden for den afsatte tid end at skrive den tid 

man bruger” 

 

Deltagerne i fokusgruppe nr. 1 havde en hel anden holdning til tidsregistreringsopgaven. Nemlig at det er 

noget, som ikke hører hjemme på en undervisningsinstitution.  

 

Det kom til udtryk således (bilag 8, side 93):  

”Jeg synes det er frygteligt, simpelthen forfærdeligt, distraherende, intet positivt” 

”Det er en hadeopgave” 

”For os som sidder med nogle bløde værdier er det svært at blive talt på” 
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Med udsagnene (bilag 8, side 93) 

”Vi vidste godt at vi gik ind i noget der lignede en forretningsmodel i stedet for en pædagogisk” og  

”jeg kommer fra bankvæsenet og der gik vi lige så stille over til mere og mere tidsregistrering – og vi 

jokede med ”tidsrøverkontrol”,  

”Springer den gerne over ind imellem – vågner om natten og tænker at jeg må få styr på det” 

 

træder det retrospektive aspekt meget tydeligt frem, for her ses klart hvordan fortidens indtryk og erfarin-

ger har været med til at påvirke holdningen til tidsregistreringsopgaven.  

Samtidig vækker opgaven ubehagelige følelser som hidrører fra andre begivenheder. Her bliver det nød-

vendigt at genfortælle historien således at medarbejderen ikke låses fast i en særlig følelse, men får mulig-

hed for at skabe ny mening. Retroperspektiv søgning fortsætter kun til det giver os en fornemmelse af klar-

hed, og medarbejdernes forforståelse kan være medvirkende til at besværliggøre implementeringen og 

accepten, for udsagnet (bilag 8, side 93) 

”Jeg kan godt forstå det, men det hjælper ikke på det – jeg er ikke mere vild med det” 

 

viser klart at selv om tidsregistreringen blev implementeret i 2012 giver det fortsat ikke mening på et dybe-

re niveau for flere af medarbejderne. Da meningsskabelse er en kontinuerlig proces, som betyder at me-

ning hele tiden udvikler sig efterhånden som forandringen løber, og at når forandringen skaber mening, 

fortsætter meningsskabelsen, må det tolkes som, at flere af medarbejderne fortsat ikke kan se en mening i 

det at tidsregistrere. 

Medarbejderne er qua indførelse af BUM-modellen kastet ind i nye identiteter som ”økonomistyrer og 

bogholder”. Med kastethed bringer jeg den tyske filosof Heidegger på banen, som introducerede begrebet 

”Geworfenheit”, og Weick har inddraget begrebet ”kastethed” i sin teori om meningsskabelse. Kastethed 

betyder, at vi mennesker er kastet ind i tilværelsen med valg vi ikke selv har indflydelse på. Vi er derfor 

nødt til at anvende vores intuition og de midler vi har til rådighed.  

5.2.2. Delkonklusion A 

I tema A skulle deltagerne i fokusgruppeinterviewene forholde sig til, hvad de synes var deres vigtigste op-

gave som underviser i dag og hvad de synes om tidsregistreringsopgaven.  

Den faglige identitet træder meget tydeligt frem og der er ingen tvivl om, at det fortsat er deres faglige 

etos, som styrer dem. De er fortsat ”borgerens advokat”, men det har alligevel ændret sig. De har fortsat 

mulighed for at udfolde deres faglighed i undervisningsrummet med borgeren, men de er også klar over, at 

de har en forpligtelse overfor kommunerne og dermed har de fået udvidet den faglige identitet til også at 
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kunne rumme det økonomiske aspekt, dvs. der er skabt mening i forhold til det at styre timerammer. Over 

tid er det økonomiske aspekt blevet en del af det at være medarbejder på Kommunikationscentret.  

 

Når det drejer sig om tidsregistreringsopgaven ser det anderledes ud. Nogle af medarbejderne har en stor 

forståelse for, at opgaven skal varetages og varetages løbende. For andre skaber opgaven tydeligvis fortsat 

en meget stor forstyrrelse i dagligdagen, og de kan slet ikke se, hvorfor en sådan opgave skal ligge på en 

undervisningsinstitution. Her ses tydeligt, hvordan fortiden og fortidens erfaringer (det retrospektive) på-

virker meningsskabelsen, idet billeder af hvordan opgaven italesættes negativt, f.eks. Tidsrøverkontrol”.  

5.2.3. Tema B – ændringer i din rolle som underviser.  

I dette tema fokuseres på områderne kompetenceudvikling overfor økonomisk fokus. Spørgeskemaunder-

søgelsen (bilag 4, side 62) viser at 5 ud af 9 synes, at muligheden for kompetenceudvikling er blevet mindre. 

SPG 6. resp.1 resp.2 resp.3 resp.4 resp.5 resp.6 resp.7 resp.8 resp.9 i alt 

Der er samme mulighed for kompetenceudvikling i dag som før Kommunikationscentret blev takstfinansieret. 

Meget enig                 1 1 

Enig       1   1       2 

Uenig 1   1         1   3 

Meget uenig   1     1         2 

Ved ikke             1     1 

 I alt                   9 

En af respondenterne (bilag 4, side 63) - som helst ville svare delvis enig - synes, at der er gode muligheder 

for at komme på kursus, dog oplevede respondenten (i Amtets tid) mere tid og ro til faglig fordybelse og 

sparring. Den faglige fordybelse nævner en af deltagerne i fokusgruppeinterviewet (bilag 9, side 98) også 

således: 

”Tiden til fordybelse blev fundet undervejs” 

”Vi tænkte ikke på de 37 timer (timer afsat til faglig fordybelse). Dem husker jeg først i de senere år” 

Her træder det sociale aspekt meget tydeligt frem, og det sociale har ifølge Weick meget stor betydning for 

meningsskabelsen, idet meningsskabelse i høj grad er noget, der sker sammen med andre. Med indførelsen 

af BUM-modellen bliver tiden målt på en anden måde, og timer til faglig fordybelse tildeles ud fra bereg-

ningsmodeller og ikke ud fra hvad den enkelte medarbejder har af behov. Tiden kan ikke anvendes til faglig 

fordybelse på samme måde som tidligere, og det kommer til udtryk i fokusgruppeinterviewet således (bilag 

9, side 98): 

 ”Der var både formel og uformel mødestruktur, og der var tættere sparring i sagerne” 
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”Jeg kan huske vi mødtes tit om morgenen og tog lige en kop kaffe sammen og vendte situation (sa-

ger)”. 

 

Der er general enighed i fokusgrupperne om, at ”vi kommer ikke på så mange kurser mere, men man kom-

mer heller ikke på så mange konferencer i udlandet som vi gjorde i gamle dage”. En af respondenterne (bi-

lag 8 side 94) udtrykker det sådan:  

”Verdens bedste fagperson bliver man altså ikke hvis man ikke får opdateret sin viden eller kommer 

ud steder hvor man kan være i faglig sparring” 

”Vi er også blevet ældre, så vi ved mere, men man vil jo gerne udvikle sig alligevel” 

Ifølge rapport fra Danske Regioner11 i 2012 handler faglig bæredygtighed om mulighederne for, at man som 

fagprofessionel kan opnå erfaring og rutine, og at der er mulighed for at specialisere sig inden for subspeci-

aler. En faglig bæredygtig enhed er en enhed, der personalemæssigt, teknologisk, organisatorisk og ledel-

sesmæssigt har forudsætninger for at løse opgaverne med en høj grad af målopfyldelse, dvs. med den nød-

vendige faglighed i forhold til målgruppernes konkrete behov. 

På Kommunikationscentret i Hillerød arbejder medarbejderne typisk inden for et enkelt eller 2 faglige om-

råder. Arbejdet er organiseret i 6 team, som har mulighed for at trække på faglig viden fra hinanden.  

 

Kilde: Kommunikationscentret i Hillerød, virksomhedsplan 2016/18 

Tiden, der anvendes til udveksling af viden mellem medarbejderne, tages enten fra deres egen timepulje 

(faglig fordybelse), foregår i møder eller tages ud af den bevilgede ydelse. 

 

Trivselsundersøgelsen fra 2012 og 2014 understøtter tydeligt, at medarbejderne synes at deres muligheder 

for kompetenceudvikling og efteruddannelse er blevet væsentligt mindre efter indførelse af BUM-

modellen.  

Forhold man skal være opmærksom på 3,0 – 3,9 

3,3 – jeg har gode muligheder for kompetenceudvikling og efteruddannelse 

 Kilde: Trivselsundersøgelser på Kommunikationscentret i Hillerød i årene 2012 og 2014 
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En deltager i fokusgruppeinterviewet (bilag 9, side 99) udtaler: 

”jeg oplever at nye opgaver tages ind, som vi ikke altid er fuldt ud klædt på til. Forventningen om at vi 

i højere grad er specialister og ikke bare konsulenter, kræver opmærksomhed på kompetencer og lø-

bende opkvalificering samt sparring”. 

Nedenfor ses udviklingen i størrelsen af kursusbudgettet fra 2007 til 2015.  

Statistiktal fra Kommunikationscentret 

I 2007 var kursusbudgettet på 510.000 kr. til 92 medarbejdere. Det svarer til 5.544 kr. pr. 

medarbejder.  

I 2015 var kursusbudgettet på 292.000 kr. til 66 medarbejdere. Det svarer til 4.424 kr. pr. 

medarbejder. 

 Kilde: Statistik udarbejdet af Kommunikationscentret i Hillerød  

Spørgeskemaundersøgelsen (bilag 4, side 63) viser at 8 ud af 9 synes der er kommet større fokus på øko-

nomi frem for faglighed.  

SPG 7. resp.1 resp.2 resp.3 resp.4 resp.5 resp.6 resp.7 resp.8 resp.9 i alt 

Der er kommet større fokus på økonomi frem for faglighed, f.eks. mere ydelsesorienteret end tidligere 

Meget enig     1 1 1       1 4 

Enig 1 1         1 1   4 

Uenig                   0 

Meget uenig           1       1 

Ved ikke                   0 

 I alt                   9 

En af respondenterne (bilag 4, side 63) synes at der fortsat er plads til faglighed men økonomien er absolut 

kommet i højsædet. Dog tilkendegives det af samme respondent, at fagligheden måske har fået et løft i 

form af større præcisering af tilbuddene (ydelserne). En deltager i fokusgruppeinterviewet (bilag 9, side 98) 

udtaler: 

”jeg tænker heller ikke at fagligheden var dårligere den gang. Der var bare ikke samme mængde af 

dokumentation”. 

Flere af deltagerne i fokusgruppeinterview nr. 1 tilkendegiver, at de ser Kommunikationscentret som en 

købmandsforretning, og hvis varerne ikke kan sælges, kan pengene heller ikke bruges. Kommunikationscen-

tret er ikke en købmandsforretning, men for medarbejderne er dette et plausibelt billede af virkeligheden 

og ved hjælp af dette billede, kan de skabe mening i det som sker. Deltagerne kobler også det med at kun-

ne sælge ydelserne til deres mulighed for at fortsætte deres arbejde på Kommunikationscentret.  
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Det kommer til udtryk således (bilag 8, side 94): 

 ”Der skal kunder i butikken ellers mister man sin pind” 

Før indførelsen af BUM-modellen var økonomien ikke så interessant for medarbejderne, for tildeling af 

ressourcer skete ud fra et fastlagt budget, som hverken var aktivitets- eller elevtalsafhængigt. Der var fokus 

på den faglige udvikling og et godt arbejdsmiljø. Dette ses ud af følgende udsagn (bilag 8 side 94): 

”Vi har aldrig hørt om økonomi før, det var det pædagogiske og at vi var fagligt opkvalificerede og at 

vi følte, at vi havde et godt pædagogisk miljø og fungerede godt med hinanden”. 

”Ikke noget med hvordan det gik med økonomien. Den gik bare” 

”Det er blevet sådan meget managementorienteret, og det er ikke med udgangspunkt i vores faglig-

hed”. 

5.2.4. Delkonklusion B 

I tema B skulle deltagerne i fokusgruppeinterviewene forholde sig til mulighederne for kompetenceudvik-

ling overfor større økonomisk fokus.  

Deltagerne har svært ved at forstå, hvordan de kan blive ved med at være verdens bedste fagperson, når 

der ikke er råd til at sende dem på kurser og efteruddannelse. De tilkendegiver at det er blevet meget mere 

managementorienteret og det er ikke med udgangspunkt i deres faglighed.  

Medarbejderne er også af den opfattelse, at der ikke gives så meget rum til formelle og uformelle møder, 

som tidligere, herunder også reducerede muligheder for sparring i sager. Det sociale aspekt betyder meget 

for meningsskabelsen, for gennem det sociale udvikles det fælles sprog og dagligdagens sociale interaktion.  

Det ses også i analysen, at medarbejderne forsøger at skabe mening ved at beskrive Kommunikationscen-

tret som en forretning i stedet for en undervisningsinstitution. Da meningsskabelse i høj grad drives af for-

ventninger og tro, er denne forklaring med til at give medarbejderne mulighed for at handle og derigennem 

kunne se meningen med det de gør. Samtidig kan historien om at Kommunikationscentret er en forretning, 

virke som et kort for medarbejderne. Når vi er faret vild, vil ethvert kort ifølge Weick - hjælpe hvis man bare 

handler på det.  
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5.2.5. Tema C – samarbejdet med kommunerne.  

I dette afsnit fokuseres på hvordan samarbejdet med kommunerne har ændret sig siden indførelse af BUM-

modellen.  

I spørgeskemaundersøgelsen (bilag 4, side 64) er 8 ud af 9 enige om, at kommunerne har tillid til de ansøg-

ninger, der udarbejdes af medarbejderne på Kommunikationscentret.  

SPG 5. resp.1 resp.2 resp.3 resp.4 resp.5 resp.6 resp.7 resp.8 resp.9 i alt 

Kommunerne har tillid til de ansøgninger, der udarbejdes af medarbejderne på Kommunikationscentret? 

Meget enig 1       1 1       3 

Enig     1 1     1 1 1 5 

Uenig                   0 

Meget uenig                   0 

Ved ikke   1               1 

                    9 

 

En af respondenter (bilag 4, side 64) har haft svært ved at vurdere om det er økonomien eller manglende 

tillid, der gør, at de ikke bevilger så meget, eller selv vil bestemme karakteren af undervisningen, og har 

derfor svaret ”ved ikke”. En anden af respondenterne (bilag 4, side 64) svarer, at selv om kommunerne har 

tillid betyder det ikke at de ikke en gang imellem shopper mellem forskellige tilbud (andre centre/firmaer).  

I fokusgruppeinterviewene blev følgende nævnt (bilag 9, side 98 og bilag 8, side 93)):  

”Nogen gange ringer der en (sagsbehandler) og det er mere for at få uddybet noget i ansøgningen” 

”Vi får bevillinger tilbage uden særlig mange kommentarer, og det tolker jeg som at de stoler på det 

vi gør”. 

”Kommunerne henvender sig om alt muligt, både før og efter en sag er afsluttet. Man kan jo ikke sige 

til kommunen at jeg ikke har denne halve time til at snakke med dig”. 

Afbrydelser kan skabe alle mulige følelser fra behagelige fornemmelser til raseri og det har betydning for 

meningsskabelsen. Tidligere kunne medarbejderne på Kommunikationscentret selv beslutte hvilket tilbud 

den enkelte borger skulle have. Nu er dette et valg kommunen træffer, og når kommunen henvender sig 

med spørgsmål eller bevilger færre eller andre ydelser end det ansøgte, kan det ses som en afbrydelse af et 

kontinuerligt flow.  
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Det udtrykkes således (bilag 4, side 95): 

”Den der skal købe en vare bliver jo nødt til at stille sig kritisk overfor en person, som både gør det 

ene og det andet, men som fagperson er det da irriterende”.  

”Når jeg er hos tandlægen – jeg aner jo ikke hvad hun roder med, så jeg må bare betale og så stole på 

at der er de huller. Jeg går ikke til en anden tandlæge”. 

Efter at kommunerne overtog visitationsopgaven bliver det vigtigt for medarbejderne på Kommunikations-

centret at tilpasse sig de kommunale strukturer og få en forståelse af det ansvar, som kommunale sagsbe-

handlere har fået tildelt.  

En deltager i fokusgruppeinterview nr. 2 (bilag 9, side 98) udtaler: 

”Selvfølgelig er der nogle sager man støder ind i, hvor man tænker øv, men siger så: det er dig som vi-

siterer og det er dig som bestemmer”. 

En bemærkning fra spørgeskemaundersøgelsen (bilag 4, side 61) lyder således:  

”jeg synes ikke det er rimeligt at vi skal præsentere kommunens servicemål som det bedst egnede for 

borgerne. Jeg synes kommunerne selv burde tage ansvaret for deres servicemål”. 

Kommunikationscentret beskriver borgerens behov i afdækningen (ICF-skemaet12), men må ikke pege på en 

konkret foranstaltning, idet kommunens visitation og dermed serviceniveau afgør, hvilket tilbud borgerne 

visiteres til. Ved at udvælge og fortolke særlige ledetråde i vores omverden kommer vi samtidig til at skabe 

de betingelser, vi selv kommer til at leve under.  

En organisation, der er under et særligt økonomisk pres, vil have en særlig opmærk-

somhed rettet mod økonomiske indikatorer. Det vil være disse økonomiske ledetråde, 

der træder frem i organisationen.  

Kilde: Sverri Hammer og James Høpner, 2014. 

En medarbejder. som har meget fokus på, at kommunens servicemål påvirker råderummet for ansøgnin-

gen, kan ifølge Weick have sværere ved at finde mening i den stillede opgave. Modsat den anden medar-

bejder som klart tilkendegiver, at man ved hvem som bestemmer. I følge Weick er konteksten, men også 

personen selv, vigtig i forhold til hvilke ledetråde vi udvælger, og hvordan vi fortolker dem. 

  

                                                           
12 brug af ICF skal sikre en ensartet brug af klassifikationen på tværs af fag og sektorer i relation til personer med funk-

tionsnedsættelse. 
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Et forskningsprojekt udarbejdet af AKF13 i juni 2011 tilkendegiver, at brugerne oplever, at der er kommet 

større sammenhæng i den indsats, de modtager fra kommunen, men flere brugere oplever, at de møder 

kommunale sagsbehandlere, der har en lav grad af faglig viden om deres funktionsnedsættelse og behov. 

Der er eksempler på brugere, som oplever, at de kommunale sagsbehandlere har mistillid og mangler for-

ståelse for de problemer, deres funktionsnedsættelse afføder.  

Undersøgelsen viser også, at de fleste af kommunerne stadig befinder sig i en omstillingsfase, hvor de ar-

bejder med at tilpasse visitationsenhederne til de nye opgaver og nogle kommuner synes at følge en selv-

forsyningsstrategi og opretter nye tilbud i eget regi, som kan erstatte de tidligere amtslige specialtilbud. 

Fra fokusgruppeinterviewene (bilag 8, side 95 og bilag 9, side 99)fortælles: 

”Man skal sidde og forklare (oversætte) det man har skrevet i sin ansøgning” 

”Tidligere var der ikke det store samarbejde. Nu er det jo lang tid siden, det er ikke noget som står 

klart for mig, at vi havde et samarbejde”. 

Ledetråde er vigtige elementer i meningsskabelsesprocessen. Når vi oplever noget, prøver vi at sætte ople-

velsen (ledetråden) ind i vores allerede etablerede erfaringer (ramme), og hvis vi kan skabe forbindelse 

mellem disse, dannes der mening.  

Ledetråden kan være en telefonsamtale med en kommunal sagsbehandler, som stiller sig kritisk overfor det 

ansøgte, og stiller spørgsmål til ydelsen og timetallet. Medarbejderen, som har udarbejdet ansøgningen, 

har udarbejdet den ud fra borgerens behov, vil have svært ved at forstå, at kommunen ikke ønsker at bevil-

ge ydelsen eller kun ønsker at bevilge halvdelen. En deltager i fokusgruppeinterview nr. 1 (bilag 8, side 95) 

udtaler: 

”En ansøgning resulterede i et svar fra en kommune, hvor de skrev, at de var ved at falde ud af deres 

træsko af grin over hvad det kostede”. 

I fokusgruppeinterviewene (bilag 8, side 95 og bilag 9, side98) tilkendegiver alle deltagerne, at der i dag er 

et godt samarbejde med kommunerne, men omfanget af kontakten er forskelligt fra kommune til kommu-

ne. Nogle kommuner har oprettet hotline-aftaler, som betyder, at borgere - med afsluttede ydelser – fort-

sat må kontakte Kommunikationscentret uden forudgående bevilling. En kommune har opsagt rammeafta-

len med den frie henvendelsesret men i stedet indgået bilaterale aftaler, og en kommune har indgået en 

bilateral aftale inden for lovgivningsområdet specialundervisning for voksne.  

En anden deltager i fokusgruppeinterview nr. 2 (bilag 9, side 99) udtaler: 

”Nogle kommuner har jeg en god kontakt til og andre kommuner snakker jeg ikke meget med”. 
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Samarbejdet med kommunerne opleves forskelligt både indholdsmæssigt og arbejdsglædemæssigt, men 

uanset at kommunerne nu har overtaget visitationsrollen, så har det ikke den konsekvens, at medarbejder-

nes motivation er påvirket af det - i hvert fald ud fra scoren i trivselsundersøgelsen.  

 

Styrker defineres med score mellem 4,0 – 5,0 

4,6 – jeg er motiveret og engageret i mit arbejde. 

4,5 – mine arbejdsopgaver er meningsfulde for mig 

 Kilde: Trivselsundersøgelser på Kommunikationscentret i Hillerød i årene 2012 og 2014 

5.2.6. Delkonklusion C 

I tema C skulle deltagerne i fokusgruppeinterviewene forholde sig til hvordan samarbejdet med kommu-

nerne havde ændret sig siden indførelsen af BUM-modellen.  

Kommunen, som tidligere ikke havde betydning for medarbejderne, er nu blevet en samarbejdspartner, 

som stiller krav til ydelser, timeramme og pris, og som har kompetencen til at give afslag eller bevilge. Et 

afslag kan påvirke meningsskabelsen negativt, idet det kan ses som en afbrydelse af et kontinuerligt flow.  

Kommunerne stiller krav om, at kommunens servicemål følges, og det betyder at medarbejderne kan be-

skrive borgerens behov men må ikke pege på en konkret foranstaltning, idet kommunens visitation og 

dermed serviceniveau afgør, hvilket tilbud borgerne visiteres til.  

Ledetråde kan være med til at skabe de betingelser vi selv kommer til at leve under, f.eks. hvis medarbej-

derne meget fokus på, at kommunens servicemål påvirker råderummet for ansøgningen, kan det være svæ-

rere at finde mening i udarbejdelse af ansøgningen. Har medarbejderen fokus rettet mod at være skatte-

borger og dermed en forståelse for kommunens krav, vil meningsskabelsen påvirkes positivt.  

 

5.2.7. Tema D – ledelsens rolle.  

I dette afsnit fokuseres på ledelsens rolle bl.a. omkring plads til formel dialog, socialt samvær og involve-

ring.  

I spørgeskemaundersøgelsen (bilag 4, side 64) var 8 ud af 9 enige om, at ledelsen har været god til at give 

rum til formel dialog, herunder også rum til faglige møder. 

  



  

Side 38 

 

SPG 3. resp.1 resp.2 resp.3 resp.4 resp.5 resp.6 resp.7 resp.8 resp.9 i alt 

Ledelsen har været god til at give rum til formel dialog, f.eks. faglige møder? 

Meget enig                 1 1 

Enig 1   1 1 1 1 1 1   7 

Uenig                   0 

Meget uenig                   0 

Ved ikke   1               1 

 I alt                   9 

Selv om respondent 2 og 3 (bilag 4, side 65) er enige i at der er givet plads til dialog, bemærkes at møderne 

til faglig dialog er blevet nedprioriteret i forhold til tidligere herunder- også skippet til fordel for andre op-

gaver af mere administrativ karakter. 

I fokusgruppeinterviewene (bilag 8, side 95 og bilag 9, side 99) var der en gennemgående positiv opfattelse 

af, at der har været plads til formel dialog, socialt samvær og involvering. Det kom til udtryk således: 

”Vi var på Nordisk Lejrskole, der var masser af rum til at kunne diskutere, prøve af finde ud af det” 

”Det var meget med temadage, men det var da enormt kaotisk, når jeg sidder og prøver at komme 

tilbage i tiden” 

 

Ifølge Weick er meningsskabelse ikke en kognitiv proces, der sker i hovedet på den enkelte, men i høj grad 

noget, der sker sammen med andre. Sammen med andre kan nye fortællinger blive skabt og dermed danne 

bund for ny meningsskabelse, som kan rumme det nye. Ved at ledelsen sætter medarbejderne i bevægelse 

vil der ske en handlen, og denne handlen kan være med til at vise ”den råde tråd”, så handlingen giver me-

ning, men misforståelser kan guide meningsskabelsen den forkerte vej.  Se udsagn fra fokusgruppeinter-

view nr. 1 (bilag 8, side 95):  

”Det var – vi må prøve os frem-modellen” 

”Jeg tror at man (ledelsen) gjorde noget for at fortælle, men alligevel var der noget som gjorde at jeg 

tog afstand” 

En af deltagerne tog afstand fra det, som var ved at skulle ske uden egentlig at vide hvorfor, og efterfølgen-

de udsagn viser bekymringer, som har med det retrospektive aspekt at gøre, nemlig ”det ligner noget jeg 

kender, som ikke er godt” (bilag 8, side 96):  

”Flere af os fastholdt at vi ville fortsætte som læreransatte, for jeg så foran mig det der tidskontrol” 

”Det med konsulent lugtede af – du kan gøre med dem hvad du vil – ubegrænset arbejdstid” 

”Banksystemet kom væltende ind over og jeg ville ikke have en fjeder i ryggen” 
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Nedenstående uddrag fra Bogason rapporten fra 2009 viser også, at en del medarbejderes ansættelsesform 

blev ændret fra lærer til konsulent for at få en større fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen ved overgang til 

BUM-modellen. 

  

Igen træder kastetheden tydeligt frem, for medarbejderne kastes ud i at skulle være konsulenter. De har 

ingen stabile mønstre at gå ud fra (hvad betyder det egentlig at være konsulent i stedet for læreransat). 

Først senere vil møntre komme frem og blive tydelige. De ved ikke, i hvilken grad deres fortolkning af virke-

ligheden også repræsenterer virkeligheden, så det er ikke muligt for dem at foretage en objektiv analyse af 

det, man er kastet ud i.  

Tidligere oplevede begivenheder rekonstrueres i nutiden som forklaringer, ikke fordi de 

ligner hinanden, men fordi de føles som det samme. 

 Kilde: Weick, 1995 

Hvis det, som skal ske, vækker ubehagelige følelser for medarbejderne, behøver det ikke resultere i at det 

ikke er muligt at gennemføre, men her har ledelsen en vigtig rolle med at genfortælle historien og at gøre 

det på nye måder, således at medarbejderne ikke låses fast i en særlig følelse, men får mulighed for at ska-

be ny mening.  

Hvorfor er det så interessant at tale om socialt samvær og sociale processer i forbindelse med meningsska-

belse – fordi når vi er i dialog med hinanden sætter vi ord på begivenheder og mulige fortolkninger heraf, 

og hermed påvirker vi samtidig hinanden og den fælles meningsskabelse.  

I spørgeskemaundersøgelsen (bilag 4, side 65) tilkendegav 8 ud af 9 respondenter, at ledelsen havde været 

god til at give rum til socialt samvær, f.eks. uformel dialog. 
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SPG 4. resp.1 resp.2 resp.3 resp.4 resp.5 resp.6 resp.7 resp.8 resp.9 i alt 

Ledelsen har været god til at give rum til socialt samvær, f.eks. uformel dialog? 

Meget enig                 1 1 

Enig 1     1 1 1 1     5 

Uenig               1   1 

Meget uenig                   0 

Ved ikke   1 1             2 

 I alt                   9 

 

I fokusgruppeinterviewene kunne deltagerne supplere med en række eksempler på hvad ledelsen har gjort 

godt, f.eks. styrkelse af samarbejdsrelationerne mellem kommunerne og Kommunikationscentret, og en 

accept af, at da ledelsen jo aldrig før havde været med i en proces med nedlæggelse af amter, kunne de jo 

heller ikke vide, hvad der skulle ske. Det kom til udtryk således (bilag 8, side 95,96 og bilag 9, side 99): 

”Jeg husker det som vi brugte meget tid på at drøfte ydelseskataloget” 

”Problemet var også at ledelsen jo heller ikke havde en fin model, de manglende også rammen” 

”Vi var på Nordisk Lejrskole, der var masser af rum til at kunne diskutere, prøve af finde ud af det” 

 

Samtidig udtrykker nogle af deltagerne at ledelsen gav stor mulighed for at skabe plads til dialog, men at 

mange medarbejdere så det som en ”ko-vending”, og der blev beskrevet stor uro i personalegruppen (bilag 

9, side 99): 

Der var meget stor udskiftning i personalegruppen – det var sådan lidt – hvem er det så i næste må-

ned”. 

Den manglende klarhed over roller og forventninger som fulgte i kølvandet på BUM-modellen kan have 

påvirket medarbejderne. Hvis de fortalte historier ikke skaber sammenhæng og genkendelighed, så resulte-

rer det ikke i plausible forklaringer, som kan give mening for medarbejderne. Hvis man som medarbejder 

ikke kan genfinde sig selv og ens funktioner i den nye virkelighed, vil der ske et ”meningssammenbrud”. 

Ud over at give rum til socialt samvær og dialog ses i spørgeskemaundersøgelsen (bilag 4, side 65), at 8 ud 

af 9 respondenter svarer, at ledelsen involverer medarbejderne i beslutninger om forandringer.  
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SPG 8. resp.1 resp.2 resp.3 resp.4 resp.5 resp.6 resp.7 resp.8 resp.9 i alt 

Ledelsen involverer medarbejderne i beslutninger om forandringer 

Meget enig                 1 1 

Enig   1 1 1 1 1 1 1   7 

Uenig                   0 

Meget uenig                   0 

Ved ikke 1                 1 

I alt                   9 

 

Dog tilkendegiver en af respondenterne (bilag 4, side 66), at man bliver orienteret, men beslutningerne kan 

fortsat godt komme sådan lidt ”hovsa”, hvis der ikke er tid nok.  

En anden respondent (bilag 4, side 66) udtrykker, at der jo sker forandringer på flere niveauer og at nogle 

forandrings- og omstillingsprocesser håndteres mere topstyrede ”hvilket jeg har stor respekt for og tillid 

til”. For denne respondent gælder at arbejdsglæden og moralen løftes i de perioder, hvor medarbejderen 

har indflydelse på sit faglige felt og hvor medarbejderen føler sig fagligt ”sikker” trods indgribende foran-

dring/omstilling.  

5.2.8. Delkonklusion D 

I tema D skulle deltagerne i fokusgruppeinterviewene forholde sig til ledelsens rolle bl.a. omkring plads til 

formel dialog, socialt samvær og involvering.  

Det ses tydeligt, at ledelsen har givet plads til dialog - både formel og uformel. Ifølge medarbejderne (bilag 

8, side 95) blev der afholdt mange temadage, og der var ”masser af rum til at kunne diskutere, prøve af, 

finde ud af det”, og ”der blev brugt meget tid på at drøfte ydelseskataloget”.  

Det ret positive syn på ledelsen, som måske især kommer i spørgeskemaundersøgelsen vil jeg godt dvæle 

lidt ved, for hvis medarbejderne er utilfredse med ledelsen, så er det ikke sikkert at man får det at vide.  

Til hverdag er medarbejderne rigtig gode til at udtrykke både glæde og utilfredshed meget klart overfor for 

ledelsen, og jeg er derfor ikke i tvivl om, at besvarelserne meget godt svarer til det billede, der er af ledel-

sen. I afsnit 6.1 (hensigtsmæssigheden om anvendt teori og metode) har jeg nogle overvejelser omkring 

hvad man kunne gøre for at være helt sikker på, at det, jeg vurderer, også passer til virkeligheden. 

Samtidig ses der også en accept af, at ledelsen heller ikke vidste, hvad det betød at nedlægge amter, og 

måske derfor også havde svært ved at fortælle historier, som kunne skabe sammenhæng og genkendelig-

hed, og dermed resultere i plausible forklaringer, som kan bidrage positivt til meningsskabelsen.  
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De medarbejdere, som fortsat var læreransatte, ønskede ikke at blive ansat som konsulenter, idet ”det 

ligner noget jeg kender, som ikke er godt”. Her ses det meget tydeligt at fortidens erfaringer er med til at 

påvirke nutidens valg. Det viser også, at når vi kastes ud i noget (Weicks kastethed), hvor der ikke er stabile 

mønstre at gå ud fra, så er det ikke muligt at foretage en objektiv analyse og dermed lede meningsskabel-

sen positivt.  

 

5.3. Analyse 3 - Hvor skal ledergruppen lægge sit fokus for at få mulighed for at præge en fremtidig me-

ningsskabelse?  

Analysedel 3 fokuserer på, hvor ledergruppen skal lægge sit fokus for at præge en fremtidig meningsskabel-

se. Fundene i de to foregående analyser peger på, at selv om indførelse af BUM-modellen har sat medar-

bejdernes faglige identitet under pres, ser det ud til at de har fået en forståelse af, at de har en forpligtelse 

overfor kommunerne samtidig med at de fortsat kan fastholde deres faglige identitet i undervisningsrum-

met med borgeren.   

Det sociale aspekt har også haft stor betydning. Medarbejderne vægter faglig sparring og uddannelse højt 

og er kede af, at mulighederne er meget begrænset. Her kunne det være relevant for ledelsen at have fokus 

fremadrettet. Det kunne være befordrende for meningsskabelsen, at faglig sparring løbende sættes på 

dagsordenen. Ledetråden (sparring) udvælges og gives opmærksomhed og dermed stimuleres medarbej-

dernes handlemuligheder i en positiv retning.  

Tidsregistreringsopgaven - som nogle af medarbejderne er meget kede af - vil blive inddraget sammen med 

de 5 gode råd, som deltagerne i fokusgruppeinterviewene er kommet frem til.  Weicks meningsskabelse i 

praksis (de 7 anbefalinger) vil blive inddraget undervejs, hvor det er relevant. 

For at få en ekstra dimension på mine opdagelser har jeg som nævnt i afsnit 4.3. præsenteret delkonklusio-

nerne og de 5 gode råd for min centerleder for at få hendes vinkel på sagen.  

 

5.3.1. Bedre kendskab til medarbejdernes virkelighed. 

Fra fokusgruppeinterview nr. 1 (bilag 8, side 96) nævnes, at når man (ledelsen) sidder der oppe i kassen og 

vi sidder hernede i kasserne med borgerne, så er vores virkelighed en anden end den virkelighed som ledel-

sen omgiver sig med.  

I dialogen med centerlederen (bilag 10, side 100) er det tydeligt, at hun er klar over at ”strukturreformen 

har sat medarbejdernes faglige identitet under et betydeligt pres”.  
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Ved at sammensætte ledelsen på Kommunikationscentret på en sådan måde at souschefen har stor egen 

erfaring i forhold til undervisning af centrets målgruppe mener hun, at ”det giver ledelsen større kendskab 

til de udfordringer medarbejderne møder i deres virkelighed”.  

Ledergruppen forsøger som hovedregel at tage afsæt i deres forståelse af medarbejdernes virkelighed, så 

jeg ser ikke problemet så meget er manglende kendskab, men at medarbejderne oplever, at ledelsen ikke 

har tilstrækkeligt kendskab til medarbejdernes virkelighed. Derfor bør ledergruppen overveje, hvordan vi 

kan signalere, at vi kender medarbejdernes virkelighed.  

Talk the walk - Ved at bevæge os rundt på Kommunikationscentret finder vi ud af hvad der optager medar-

bejderne, og hvad de finder vigtigt og betydningsfuldt. Vi skal ikke kun lytte - vi skal også i dialog med dem 

for at fortælle dem, hvad vi oplever og mener, er vigtigt.  

5.3.2. Vær mere opmærksom på, at forandringer tager tid at gennemføre for medarbejderne. 

Fra fokusgruppeinterview nr. 1 (bilag 8, side 96): Når det så kommer ned til medarbejderne, så er det første 

gang men møder det – det er helt nyt for os, og så er der en forventning om at det kan implementeres med 

det samme, men vi har ikke haft samme tid til at vende og dreje tingene som ledelsen har haft. 

Centerlederen  giver udtryk for (bilag 10, side 100), at ”der - set i et ledelsesperspektiv – er givet tid i mange 

forskellige fora til drøftelser af forandringerne, men anerkender, at nogle medarbejdere oplever, at der ikke 

er givet tid nok”. Samtidig tilkendegiver hun, at udsagnet om at ledelsen har haft tid til at vende og dreje 

tingene, bygger på en forestilling om, at ledelsen selv kan styre implementeringshastigheden, hvilket ledel-

sen ofte ikke kan. Hastigheden hvormed strukturreformen blev gennemført påvirkede alle styringsled og 

satte alle under et voldsomt tidspres.  

Ledergruppen er godt klar over, at strukturreformen har betydet en omkalfatring af medarbejdernes faglige 

identitet, hvilket tager tid og kræver dialog i mange forskellige sammenhænge. Vi oplever, at medarbejder-

ne har forstået/accepteret forandringerne i forskellige tempi, og at vi har derfor haft flere erkendelsesrun-

der, hvor vi har skullet samle op på forandringerne og baggrunden for dem.  

Møder giver mening – Ved at bruge tiden til at diskutere vores forvirring, i stedet for at tale om alt det vi 

ikke ved noget om, kan vi sætte fokus på flertydigheden og de mange muligheder for at skabe mening. 
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5.3.3. Pas på med at sætte nye forandringer i gang inden tidligere forandringer er gennemført af medar-

bejderne. 

Fra fokusgruppeinterview nr. 1 (bilag 8, side 96): Et skib sendes ud og vi forsøger at stå selv om det vipper, 

og så sendes der et nyt skib ud, og det er jo fordi I bruger tiden til at udvikle institutionen, vi bruger tiden til 

at udvikle kontakten med borgerne. 

Centerlederen anderkender (bilag 10, side 100), ”at medarbejderne kan føle sig overbebyrdede af de krav 

som forandringer indebærer, men da tempo og tidskrav sjælden styres af en decentral leder kan det være 

vanskeligt at dosere forandringer i forhold til medarbejdernes absorptionsevne”. Det er desuden centerle-

derens opfattelse, at udvikling meget sjældent foregår som en lineær proces, men i højere grad sker cirku-

lært, i forskelligt tempo.  

Enhver leder er en historiker – Ved at skabe mening retrospektivt og trække elementer frem fra historien, 

der understøtter de nye forandringer, kan vi være med til at fortælle historien, som bidrager til at skabe 

mening i forhold til de nye forandringer.  

5.3.4. Tilskynd den gode ide, selv om den ikke kan implementeres direkte. 

Fra fokusgruppeinterview nr. 2 (bilag 9, side 99): Jeg tror at mange holder sig tilbage med behov, for de 

tænker at det kan nok ikke lade sig gøre. Når man også har fået nej et vist antal gange, så spørger man ikke 

mere. Så har man fundet ud af hvor niveauet er. 

Centerlederen udtaler (bilag 10, side 101): ”Midt i implementeringen af strukturreformen, hvor Kommuni-

kationscentret overgik til Kommunal drift skete der en betydelig økonomisk opbremsning i kommunen, som 

også berørte Kommunikationscentret. En af konsekvenserne af opbremsningen var, at medarbejderne fik 

nej til ønsker om kurser og efteruddannelse mm”.   

Ledergruppen er godt klar over, at opbremsningen har haft store eftervirkninger i medarbejdernes forestil-

linger om, hvad der kan lade sig gøre.  Derfor bør ledergruppen drøfte hvorledes muligheder for kurser og 

efteruddannelse kan italesættes.  

Forventninger er virkelige – Ved at ledelsen skaber en tro på, at selv med færre ressourcer til rådighed, vil 

det være muligt at generere positive resultater og videreudvikle Kommunikationscentrets faglige bæredyg-

tighed.  
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5.3.5. Afsæt tid til drøftelser i teamene ved forandringer. 

Fra fokusgruppeinterview nr. 2 (bilag 9, side 99): Især tid ude i teamene, hvordan gør vi det rent praktisk. 

Det er især i praksis man skal have fat i det – hvordan håndterer vi det. 

Centerleder er helt enig i, at der skal afsættes tid til drøftelser (bilag 10, side 101). 

Ledergruppen sørger allerede i dag for, at en del af praksishåndteringen foregår ude i teamene, men som 

nævnt tidligere er tempo og tidskrav sjældent styret af en decentral leder og derfor kan det være vanskeligt 

at give den tid som medarbejderne ønsker. Ved at sætte processen i gang og efterfølgende sørge for tæt 

opfølgning sammen med medarbejderne kunne bidrage til større meningsskabelse ved forandringer. 

Opmuntre til fælles erfaringsdannelse - Ved at medarbejderne oplever og gør sig fælles erfaringer generer 

det en ”kulturlignende effekt”, og bidrager til fælles meningsskabelse ved forandringer. 

5.3.6. Tidsregistreringsopgaven. 

Fra fokusgruppeinterview nr. 1 (bilag 8 side 96): Tidsregistreringsopgaven er med til at skubbe folk ud over 

grænsen, hvis de er meget pligtopfyldende mennesker. Jeg kunne godt tænke mig en anden model (end 

tidsregistrering), hvor man havde tryghed i, at vi selvfølgelig gør hvad vi skal.  Det er ubehageligt at blive 

kaldt til samtale hvis man mangler taksttimer. 

Centerlederen fortæller (bilag 10, side 101), ”at ledelsen arbejdede med en anden mere tillidsbaseret model 

frem til 2012, men måtte konstatere at der var (for) store forskelle på effektiviteten”. Centerlederen er fuld 

af forståelse for at det opleves ubehageligt at blive kaldt til samtale, hvis ikke man leverer det aftalte antal 

timer, men samtidig er medarbejdernes effektivitet afgørende for Kommunikationscentrets overlevelse.  

Tidsregistrering/ fokus på output er et paradigmeskifte og opleves som ubehageligt i en ellers ”blød kultur”.  

Ledelsen skal arbejde mere med at de meget pligtopfyldende ikke overpræsterer og med at centralisere 

planlægningen af opgaverne. 

Talk the Walk – Som leder skal vi værdsætte forstyrrelser fra medarbejderne, for det betyder, at de vil for-

tælle om noget, der giver anledning til bekymring. ”Forstyrrelsen skal opfattes som en mulighed for at høre, 

hvad der optager medarbejderne og en mulighed for at skabe mening sammen” (Weick, 1995). 
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5.3.7. Delkonklusion på analyse 3 

På baggrund af ovenstående analyse har jeg nogle bud på, hvad Kommunikationscentrets ledelse med for-

del kan fokusere på fremadrettet for at præge en fremtidig meningsskabelse: 

• Styrkelse af synlig og tilgængelig ledelse – herunder fokus på ”Talk the Walk” 

• Sætte mere fokus på sparring  

• Sørge for fælles erfaringsdannelse  

• Fortælle de gode historier 

 

Især de gode historier er vigtige set i lyset af nogle medarbejderes opfattelse af tidsregistreringsopgaven. 

Denne opgave er utrolig vigtig for Kommunikationscentret og derfor bliver det vigtigt sammen med medar-

bejderne at finde en model, som kan tilgodese forpligtelsen overfor kommunerne, sikre indtjeningen og 

gøre det muligt for medarbejderne selv at checke deres taksttimer14. Medarbejderne får mulighed for 

egenkontrol – ligesom de gør i undervisningsrummet sammen med borgeren, og dette kunne være med til 

at skabe en ny historie, som kan støtte op omkring den positive meningsskabelse.  

  

                                                           
14

 Taksstimer er de årlige fakturérbare timer, som hver medarbejder skal tjene. 



  

Side 47 

 

6. Konklusion  

Jeg har i denne afhandling haft overordnet fokus på, hvordan de pædagogiske medarbejdere har oplevet de 

forandringer, der er sket i forbindelse med implementering af Bestiller-Udfører-Modtager modellen (BUM-

modellen). Jeg vil trække tråde tilbage til afhandlingens delkonklusioner og på baggrund af dette besvare 

afhandlingens overordnede problemformulering: 

Hvilken meningsskabelse har fundet sted hos de pædagogiske medarbejdere på Kommunikationscentret i 

Hillerød i forbindelse med indførelse af Bestiller-udfører-Modtager Modellen (BUM-modellen) og hvor-

dan kan en forståelse af denne meningsdannelse udnyttes ledelsesmæssigt fremadrettet? 

Ved hjælp af meningsskabelsesteorien (Weick, 1995), som består af 7 karakteristikaer: Identitet, retrospek-

tivt, handling, social, kontinuerlig, ledetråde, plausibilitet, har det været muligt at opnå en forståelse af, 

hvordan medarbejderne har forsøgt at skabe mening og samtidig hvordan denne forståelse kan anvendes 

fremadrettet ledelsesmæssigt. Afhandlingens centrale fund er 

• Den største forstyrrelse er fortsat tidsregistreringsopgaven 

Der er ingen tvivl om, at tidsregistreringsopgaven fortsat skaber en stor forstyrrelse, som påvirker nogle af 

medarbejdernes meningsskabelse meget negativt. Ledelsen har derfor en opgave (sammen med medarbej-

derne) med at finde ud af, hvordan tidsregistreringsopgaven skal takles.  

• Ny identitet er koblet til den faglige identitet 

Igennem hele denne forandringsproces med indførelse af BUM-modellen viser analysen tydeligt, at medar-

bejderne har fastholdt deres fokus på, hvad kerneopgaven er for dem – nemlig undervisning af borgerne. 

Her træder den faglige identitet tydeligt frem og er med til at give mening, men selv om de har fagholdt 

den faglige etos, har BUM-modellen alligevel tilført en ny identitet, som omfatter det økonomiske aspekt. 

Ydelseskataloget er blevet en del af hverdagen, og synes at være accepteret som styringsværktøj, og de 

kommunale sagsbehandlere er accepteret af medarbejderne som nødvendige samarbejdspartnere for at 

sikre Kommunikationscentrets overlevelse. At agere strategisk i konkurrence med andre aktører virker fort-

sat lidt mærkeligt for medarbejderne. 

• Efterspørgsel på mere faglig sparring og efteruddannelse 

Det giver fortsat ikke mening for flere af medarbejderne, at der er reducerede muligheder for sparring i 

sagerne i forhold til tidligere, samtidig med at muligheden for efteruddannelse også er begrænset i forhold 

til tidligere.  
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Det ser ikke ud til at der tilføres flere ressourcer til Kommunikationscentret i de kommende år, og derfor er 

det vigtigt, at ledelsen signalerer, at selv om ressourcerne er knappe, betyder det ikke, at fagligheden på 

Kommunikationscentret ikke kan udvikles. Ledelse og medarbejdere må i samarbejde finde nye veje, som 

giver oplevelsen af opkvalificering hos den enkelte medarbejder, også selv om kursusbudgettet er mindre 

end tidligere. Et ledelsesmæssigt fokus på at fastholde/optimere den faglige sparring som en del af indhol-

det i teammøderne kan bidrage til fælles erfaringer som genererer nye fortællinger, der kan være med til at 

styrke meningsskabelsen. 

 

6.1. Hensigtsmæssigheden i anvendt teori og metode 

Valget af Weicks teori om meningsskabelse og de 7 karakteristikaer var ikke et tilfælde. Da jeg første gang 

blev præsenteret for Weicks 7 karakteristikaer fandt jeg dem så interessante, at jeg allerede der besluttede 

mig for, at min masterafhandling skulle have fokus på meningsskabelse. Valget af teori hjalp mig også til at 

vælge min metode til indsamling af data, idet teorien lægger op til fokusgruppeinterview (meningsskabelse 

er en social proces). Ved anvendelse af Weicks 7 karakteristikaer i min analyse, får jeg et nuanceret billede 

at hvordan forandringer påvirker meningsskabelsen, og dermed opstår der ny og brugbar viden.  

Teorien om styringsparadigmer medtog jeg som hjælpeteori, idet Leon Lerborg beskæftiger sig med de to 

elementer, som er vigtige i min afhandling – de fagprofessionelle og New Public Management. Her synes 

jeg at hans teori er meget anvendelig til at synliggøre forskellene mellem de to paradigmer, således at det 

også kan anvendes i min efterfølgende analyse.  

Det positive syn på ledelsen er ikke overraskende og passer egentligt meget godt til det som jeg kan obser-

vere i dagligdagen på Kommunikationscentret, men mine observationer kan også have ”blinde pletter”, og 

hvis jeg skulle være helt sikker i min sag, så skulle jeg have gennemført en spørgeskemaundersøgelse af det 

aspekt knyttet til alle medarbejderne på Kommunikationscentret. Det samme gælder oplevelsen af opga-

ven med at tidsregistrere. 

Derudover kunne det have været interessant at have interviewet sagsbehandlere i udvalgte kommuner for 

at få deres oplevelse af samarbejdet og se hvorledes det hænger sammen med medarbejdernes oplevelse 

af samarbejdet.  

Konkurrenceforholdet mellem kommunikationscentrene i Region Hovedstaden betød, at det faglige samar-

bejde ophører da BUM-modellen implementeres i 2008, men det kunne have været relevant også at have 

interviewet medarbejderne på de to andre kommunikationscentre. 
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6.2. Empirisk perspektivering 

Mandag Morgen15 udsendte i 2005 rapporten ”Overset”. Rapporten omhandlede hvordan den netop ved-

tagne strukturreform kunne blive en alvorlig trussel mod kvaliteten af indsatsen for voksne og børn med 

tale-hørehandicap. I Bogason-rapporten fra 2009 viser konklusionerne, at kommunerne finder, at mange af 

institutionernes ydelser er dyre i forhold til det, kommunerne er vant til inden for servicelovens rammer. 

Der stilles spørgsmålstegn ved omfang og varighed af visse ydelser indenfor den kompenserende undervis-

ning. 

Statistiktal fra Kommunikationscentret (nævnt på side 6) viser, at der i 2007 var ca. 3.400 borgere, der til-

sammen modtog 5.600 ydelser. Samme opgørelse for 2015 viser, at der var ca. 2.800 borgere, der tilsam-

men modtog ca. 4.400 ydelser.  

Der er i perioden 2007 til 2015 sket et væsentligt fald på 700 borgere, som modtager ydelser på Kommuni-

kationscentret. Skal det tolkes som et udtryk for 

• at antallet af borgere med funktionsnedsættelser er faldet!  

• at kommunerne har hjemtaget borgerne til egne tilbud eller anvender andre aktører!   

Eller er der er handicappede borgere, som ikke længere får et tilbud, som de faktisk i henhold til gældende 

lovgivning har krav på – enten på grund af en sagsbehandler der ikke er klar over, hvad der skal stilles op 

med en borger, som har den funktionsnedsættelse eller på grund af kommunens dårlige likviditet og der-

med forringede servicemål. 

Det er interessant, at antallet af ydelser pr. borgere har ikke ændret sig i samme periode. Det ligger fortsat 

på 1,6 ydelser pr. borger.  
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7. Egen ledelsesudvikling 

Jeg påbegyndte masteruddannelsen i 2012 og mit mål var at få en større viden inden for det ledelsesfaglige 

område, udvikle mine personlige ledelsesmæssige kompetencer og få en større forståelse for spændingsfel-

tet mellem pædagogik, økonomi og administration.   

Da jeg vidste at MPG var en uddannelsen, som jeg 

skulle bruge 3-4 år på at gennemføre var det vig-

tigt, at de valgte moduler kunne udfordre mine 

forforståelser og  give mig nogle aha-oplevelser 

både i forhold til ledelse generelt og i forhold til 

egen lederstil.  

Alle fagene har givet mig interessant viden omkring det at være leder i en offentlig organisation. Det var 

spændende at følge modulet Personligt lederskab og dialogisk coaching, hvor jeg kunne afprøve mine dia-

logiske evner og samtidig få tydeliggjort, hvordan ledelse og coaching nogle gange kan være problematisk, 

idet relationen mellem lederen og medarbejderne er magtbaseret (Reinhard Stelter, 2012).  

I faget ledelse af organisatorisk beredskab stiftede jeg bekendtskab med Karl E. Weick (1995), og jeg fandt 

hans teori Sensemaking (meningsskabelse) meget inspirerende. I en efterhånden meget kompliceret ver-

den bliver det vigtigt, at jeg som leder kan skabe mening i alle de forandringer, som skal implementeres. Jeg 

var derfor ikke i tvivl om, at Karl E. Weick skulle inviteres ind i min masterafhandling. Som sagt så gjort! 

På LFG-modulet blev jeg præsenteret for Golemans 6 lederstile, og så til min overraskelse, at den coachen-

de stil ikke var ret tydelig i min profil. Jeg har derfor gennem de sidste par år arbejdet meget med at udbyg-

ge min ledelseskompetence til også at omfatte den coachende lederstil, for jeg tror at den bedst kan sikre 

resultater i en autonom organisation som Kommunikationscentret ved at hjælpe medarbejderne til at lære 

frem for at undervise dem, og at stille de rigtige spørgsmål i stedet for at fortælle hvad medarbejderne skal 

gøre.  

Som leder i en offentlig organisation står jeg overfor forskellige paradokser, og jeg valgte derfor at tage 

modulet Paradokser i organisationer for at blive klogere på, hvordan man som leder kan håndtere bl.a. 

kravene omkring styring (tidsregistrering og dokumentation) samtidig med at Kommunikationscentret har 

meget selvledende medarbejdere.  

MPG-uddannelsen har givet mig et mere nuanceret billede af, hvem jeg er som leder, og hvor jeg skal være 

mere opmærksom på at udvikle mine kompetencer. Arbejdet med våbenskjoldet på LFG samt PUF A og B 

gav mig en god selvindsigt i mine stærke ledelseskompetencer og mine svage sider som leder.   
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Ved at lytte til andres behov og være opmærksom på andres ideer kan jeg åbne mit lederrum til at være 

mere dialogbaseret, og give rum til andres ideer. 

En god leder – et godt menneske? 

Der er et dilemma mellem at være en god leder og et godt menneske. Lederens evige dilemma er, at han 

gennem den magt, som lederrollen giver, møder sin egen menneskelighed i form af et paradoks. Som 

leder må han ofte leve med en splittelse mellem sin menneskelighed og de krav, der stilles til rollen som 

leder. En leder kan ikke bare ’vælge det gode’. 
Kilde: Citat fra bogen Kierkegaard og ledelse af Kirstine Andersen, 2012. 

Arbejdet med masterafhandlingen 

Når jeg ser på forløbet med masterafhandlingen, så har det været en utrolig lærerig proces. Klyngeforløbe-

ne med vejleder og medstuderende har hjulpet mig til at hele tiden at holde fokus, kvalificere mine under-

søgelser og strukturere arbejdet med afhandlingen. Arbejdet med afhandlingen har også vist mig, at en 

skarp problemformulering er fundamentet for en god afhandling, idet problemformuleringen skal kunne 

omsættes i en konkret analyse (Kaare Pedersen, 2003).  

Det var også vigtigt for mig, at det ledelsesmæssige fremadrettede skulle være en del af afhandlingen, idet 

nogle af de udfordringer, som Kommunikationscentret har stået overfor, da BUM-modellen blev indført, 

fortsat ikke er løst, og med denne afhandling kunne der skabes nye bud på løsninger.  

Jeg er i min dagligdag meget løsningsorienteret og blev derfor udfordret i forbindelse med arbejdet med 

metodeafsnittet, bl.a. det at gå i detaljer med, hvad man har tænkt sig at gøre, men jo mere jeg fik styr på 

metoden, jo nemmere var det at udarbejde spørgeguiderne. Metoden er de arbejdsprocesser, jeg har været 

igennem for at få mine resultater og de valg, jeg har foretaget undervejs i undersøgelsen (Pædagogisk Cen-

ter Samfundsvidenskab, 2010). Afhandlingen har givet mig en større forståelse af ledelsens opgave med at 

skabe mening i et landskab som hele tiden forandrer sig. 

Efter MPG 

Den ledergruppe – jeg er en del af - har ændret sig meget fra 2007 og til i dag. Den har tidligere været en 

ledergruppe bestående af 1 centerleder og 6 afdelingsledere, som var meget fagligt orienteret. Nu er den 

blevet en ledergruppe med 1 centerleder og 2 afdelingsledere, hvor indtjeningsmål, produktivitet og vente-

tider er blevet en del af dagligdagen.  

I takt med at ledergruppen er blevet mindre, er opgaver - som relaterer sig til de pædagogiske medarbejde-

re (de fagprofessionelle) og som tidligere har været placeret hos de faglige afdelingsledere - nu placeret hos 

mig (den administrative leder). Næste udfordring er effektmåling, som skal implementeres i efteråret 2016. 
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