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�Tillid er jo ikke noget, man implementerer.

Det er noget, man gør sig fortjent til.�

- anonym SOSU-assistent om tillidsbaseret styring

(Interview med hjælper)
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1 Abstract

In recent years, politicians, researchers, unions etc. have pointed out trust as a

pivotal concept of management to achieving greater productivity in the public

sector. By posing the critical research question 'what are the consequences of

implementing more trust in the overall management of the home care in Munici-

pality of Copenhagen?', this thesis investigates a speci�c case of implementation

of a trust-based management method in the public sector. Using qualitative

methods and theory on trust-building, power and control, three key �ndings are

produced and presented.

Firstly, a trust-based management method increases the focus on professional

expertise. Handling this challenge with both trust and control is a possibility.

Trust can be associated with a productive form of control which compels em-

ployees to practice a higher degree of self-management and commitment to both

leadership and other colleagues. When successfully handled, this gives the man-

ager a powerful social control with the unit and its performance. On the other

hand, repressive control does not necessarily crowd out trust. In fact, some em-

ployees prefer a manager who plays to his strengths, tells the employees what

to do, and de�nes limits of trust.

Secondly, actors play a key role in the realisation of trust-based management;

particularly the daily manager. He has to apply the right management tech-

nologies and balance repressive and productive control in the right way. This

is not an easily accomplished task. Implementing a more trust-based manage-

ment method in the organisation might a�ect his conduct, but ways of managing

employees are also highly in�uenced by the manager's personal experience and

background.

Thirdly, trust-based management can accentuate con�icts in the organisa-

tion. The increased focus on professional expertise makes it more legitimate

for social and health care workers to explicitly challenge the assessment unit of

home care, when the assessors, due to overall economic and political reasons,

cannot give the workers extra time to nurse the elderly. There is an inher-

ent con�ict between the two units. On the one hand, trust-based management

could potentially escalate the con�ict. On the other, a successful implementa-

tion of trust-based management and a common understanding of the di�erent

organisational aspects and roles could help solve the con�ict.

Finally, the three key �ndings above imply several empirical and theoretical

perspectives to be scrutinized. Further and more thorough investigation into

this complex case could de�nitely shed light on contrasting perspectives and

novel aspects of trust-based management.
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2 Indledning

De �este danskere er til at stole på. Det mener i hvert fald 84 pct. af danskerne,

når man spørger dem. Dermed er Danmark intet mindre end verdensmestre

i tillid (Svendsen & Svendsen, 2010). Tillid kan ses som et værdifuldt råstof,

der fx sparer samfundet for mange transaktionsomkostninger forbundet med

traditionel kontrol og dokumentation (Svendsen, 2012).

Et bredt felt af blandt andet politikere (Fx Thomsen, 2013; Nielsen, 2014),

forskere (Fx Dandanell, 2014; Thygesen & Kampmann, 2013), faglige organisa-

tioner (Fx OAO, 2012; FTF 2014), en kommission (Produktivitetskommissio-

nen, 2013) og en tænketank (Møller, 2013) har over de seneste år rettet deres

opmærksomhed mod tillid i forbindelse med styringen af den o�entlige sektor.

En sektor som i stigende grad er under både politisk og administrativt pres for

at levere mere kvalitet til �ere borgere for færre penge. Her er tillid som en

styringsmæssig tilgang blevet udpeget som et nøglebegreb. Produktivitetskom-

missionen har fx konkluderet, at et mere tillidsfuldt arbejdsmiljø vil øge de

o�entligt ansattes arbejdsglæde og engagement (Produktivitetskommissionen,

2013). Det vil reducere sygefraværet og forbedre e�ektiviteten og kvaliteten i

opgaveløsningen (ibid.). Øget tillid stiller derfor betydelige produktivitetsgevin-

ster i udsigt.

Økonomi- og Indenrigsminister Margrethe Vestager er en af de politikere,

der har sat fokus på tillid. Hun er bannerfører for en såkaldt 'tillidsreform' af

den o�entlige sektor:

En af grundene til, at vores samfund fungerer så godt, som det gør, er, at
vi har en meget høj grad af tillid til hinanden. Derfor vil vi - lovforslag
efter lovforslag - tage procesregler væk for at give plads og vise tillid til
ledelse. (Thomsen, 2013)

Finansminister Bjarne Corydon har store forhåbninger til sin ministerkollegas

arbejde: �Jeg tror, at om 5-10 år, så vil man se, at det var her og nu, vi skiftede og

ændrede kurs mod en mere tillidsbaseret ledelse i den o�entlige sektor� (Nielsen,

2014).

Kigger man 30 år tilbage i tiden, støder man imidlertid på lignende bestræ-

belser. I den daværende Schlüter-regerings 'Moderniseringsredegørelse' hed det

sig blandt andet:

Det er regeringens principielle opfattelse, at der skal gennemføres en de-
centralisering af ansvar og kompetence. Arbejdet bliver mere e�ektivt og
tilgodeser brugernes behov bedre, hvis beslutningerne træ�es så tæt som
muligt ved det personale, der har den direkte kontakt med borgere og
virksomheder. (Finansministeriet, 1983)
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Efter 30 års moderniseringsbetræbelser for den o�entlige sektor står politikerne

altså med akkurat samme grundproblematik - som tilmed synes at have forvær-

ret sig. Mængden af regler og kontrol i den o�entlige sektor er på mange områ-

der vokset og vokset (Produktivitetskommissionen, 2013). Undersøgelser viser,

at mange o�entligt ansatte har en oplevelse af stigende og unødige kontrol- og

dokumentationskrav (ibid.).

Der kan være mange forklaringer på ovenstående, men det fortæller én ting

meget klart: Styringen af den o�entlige sektor er en enormt kompleks størrelse.

Selvom Danmark er verdensmestre i tillid, er vi også en demokratisk retsstat

med et omfattende velfærdssystem. Et velfærdssystem, som skal levere ydelser til

borgerne i overensstemmelse med politiske mål, økonomiske rammer og retslige

krav. Derfor kan der være gode grunde til, at der �ndes så meget kontrol og

dokumentation i den o�entlige sektor. Af samme grund er der også lang vej fra

at proklamere en tillidsreform til at skabe reelle forandringer i praksis for fx

pædagoger, sygeplejersker og hjemmehjælpere. Især fordi tillid ikke må betyde

et fravær af styring. Tillid skal som styringsværktøj kunne levere gode resultater,

som overholder både politiske og økonomiske målsætninger. Derfor må tillid også

kobles til styring og kontrol for at kunne fungere i praksis. Men måske resulterer

det i en anden form for kontrol end den, som man typisk associerer med 'kontrol'

i den o�entlige sektor.

2.1 Motivation, case og problemformulering

Der er især to perspektiver i ovenstående, som motiverer mig meget for arbejdet

med tillid og styring i denne afhandling. Det ene er det brede, samfundsmæssige

perspektiv: Kan tillid blive en større styringsmæssig ressource i den o�entlige

sektor? Hvad skal der til, hvis tillid skal være med til at løfte kvalitet og e�ek-

tivitet til gavn for alle borgerne; forældre til børn i daginstitutioner, patienter

på sygehuse, enlige hjemmehjælpsmodtagere?

Det andet perspektiv er af faglig karakter: Hvilke konsekvenser får det for

medarbejderne i den o�entlige sektor at styre mere med tillid? Hvordan er rela-

tionen til kontrol i praksis? Det er i sagens natur sidstnævnte perspektiv, som

jeg vil fokusere på i denne afhandling. Mit håb og min motivation er, at af-

handlingen i sin færdige form - udover at udgøre et fagligt bidrag - også kan

være et lille indspark af nuancer i forhold til det samfundsmæssige perspektiv

på tillidsbaseret styring i den o�entlige sektor.

For at undersøge det faglige perspektiv har jeg fundet det nødvendigt at ar-

bejde med en helt konkret case. En case fra virkelighedens verden i den o�entlige
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sektor, hvor man netop har forsøgt at arbejde mere med tillidsbaseret styring.

Her har jeg fundet Københavns Kommune særligt oplagt. Danmarks største

o�entlige arbejdsplads har nemlig gennem de seneste år haft en 'tillidsdags-

orden' for hele kommunens forvaltning (Københavns Kommune, 2013). Blandt

kommunens forskellige forvaltninger har jeg i særdeleshed fundet sundheds- og

omsorgsforvaltningen (SUF) og deres hjemmepleje relevant. Det skyldes �ere

forhold.

For det første fordi forvaltningen med borgmester Ninna Thomsen i spidsen

har været meget aktive i forhold til at indføre en mere tillidsbaseret styrings-

form for hjemmeplejen. Der er med andre ord sket en masse, og derfor er der

rig empiri. For det andet er hjemmepleje generelt set netop et område, som

rent styringsmæssigt har været meget hårdt ramt af kontrol og dokumentation

- fx i forhold til det udskældte 'minuttyranni'. Mange af styringsværktøjerne

fra New Public Management er blevet udrullet og anvendt i mest omfattende

grad i hjemmeplejen (Kamp & Hvid, 2012). Med 'tillidsdagsordenen' og en ny

styringsform i SUF har man dog forsøgt at løsne op for de stramme elementer

i styringen fra New Public Management. Det gør i sagens natur hjemmeplejen

til et perfekt 'laboratorium' for at undersøge tillidsbaseret styring i forhold til

kontrol. For det tredje er området særligt udfordret af en voksende ældrebyrde.

Ud fra et samfundsmæssigt perspektiv �nder jeg det derfor relevant at under-

søge nye styringsværktøjer som fx tillid og deres mulighedsbetingelser, hvis de

kan være med til at løfte kvalitet og e�ektivitet på området.

På den baggrund har jeg valgt SUF's hjemmepleje som case for denne af-

handling. Med udgangspunkt i empirien og min faglige motivation har jeg valgt

følgende problemformulering med to arbejdsspørgsmål. Jeg vil besvare arbejds-

spørgsmålene i henholdsvis analysedel 1 og analysedel 2 i afhandlingen.

Overordnet problem:

Hvilke konsekvenser får det at indføre mere tillid i den samlede styring af

hjemmeplejen i Københavns Kommune?

Arbejdsspørgsmål:

a) Hvordan påvirker den nye styringsform som institutionel ramme SUF's

hjemmepleje?

b) Hvordan oplever og udøver aktørerne styringen?
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3 Styring i den o�entlige sektor

Som jeg nævnte i indledningen kan tillid næppe adskilles fra styring, når man

arbejder med styring i den o�entlige sektor. Som grundlag for mit videre arbejde

med afhandlingen �nder jeg det derfor nødvendigt at uddybe, hvad jeg forstår

ved styring i den o�entlige sektor. Jeg vil i dette kapitel forsøge at tegne et kort

overblik over de mekanismer og paradigmer, som jeg �nder mest centrale for

min undersøgelse af den nye styringsform i SUF's hjemmepleje.

3.1 Styringens nødvendighed og tre faser

Jeg sætter, inspireret af Lotte Bøgh Andersen og Lene Holm Pedersens bog Sty-

ring og motivation i den o�entlige sektor (2014), tre præmisser for arbejdet med

styring. For det første: Styring i den o�entlige sektor er kort sagt uomgængeligt.

Det er nødvendigt, at nogen - politikere, centralforvaltning, institutionsledere

etc. - sætter retning. Ellers bliver det uklart, hvilke målsætninger en o�entlig

institution skal opnå, og hvordan den skal prioritere mellem disse (ibid.). For det

andet: Det er politikernes ret og pligt som demokratisk valgte at udøve denne

styring; at sætte mål og retning. Dernæst er det i lige så høj grad de o�entlige

top- og mellemlederes ansvar at gennemføre styringen og sikre en så høj grad

af den politiske målopfyldelse som muligt (ibid.). For det tredje - og måske al-

lervigtigst: Måden hvorpå styringen udvikles og gennemføres kan ske på mange

forskellige måder med forskellige konsekvenser (ibid.). I denne afhandling stiller

jeg skarpt på en speci�k styringsform for hjemmeplejen i SUF; en ny styrings-

form som i tråd med politiske målsætninger skal højne tilliden til hjælpernes

faglighed for bl.a. at skabe bedre kvalitet i leverancen af ydelser og bedre ar-

bejdsmiljø i SUF.

Jeg ser tre faser i designet af en styringsform. I første fase lægger beslutnings-

tagerne - de styrende - nogle bestemte strategiske antagelser og hensyn til grund

for dem eller det, de skal styre. Fx at hjælpere1 er egennyttemaksimerende, eller

at konkurrenceudsættelse af o�entlige institutioner er en måde at øge e�ektivi-

teten på. I anden fase udvælger beslutningstagerne de styringsparadigmer, som

korresponderer med deres strategiske antagelser og hensyn. Markedsvarianten

af New Public Management er fx et styringsparadigme, der indeholder bestemte

styringsteknologier til at e�ektuere antagelserne om konkurrenceudsættelse eller

den egennyttemaksimerende hjælper. I tredje fase udvælges og sammensættes

styringsteknologier på tværs af strategiske antagelser og styringsparadigmer til

1I afhandlingen bruger jeg ordet 'hjælper' som betegnelse for en o�entligt ansat, der yder
pleje og omsorg i ældre borgeres hjem. 'Hjælperen' er typisk SOSU-hjælper eller SOSU-
assistent af uddannelse.
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en samlet styringsform.

I de næste to afsnit vil jeg uddybe de tre faser; de strategiske antagelser, de

forskellige styringsparadigmer og sammensætningen af styringsform.

3.1.1 Første fase: strategiske antagelser

På hvilken baggrund bør beslutningstagere - det være sig politikere, men også

top- og mellemledere i administrationen - udvælge og kombinere styringspara-

digmer og styringsteknologier til en samlet styringsform? Svaret er todelt - i

hvert fald ifølge Julian Le Grands ind�ydelsesrige bog Motivation, Agency and

Public Policy (2003). På den ene side afhænger det af antagelserne om de of-

fentligt ansattes motivation. På den anden side afhænger det af antagelserne om

borgernes handlingskapacitet.

Velfærdsstatens 'skakbræt': knights & knaves, pawns & queens Man

skal læse Le Grand med to vigtige forbehold. For det første er hans teori et

forsimplet bud på at beskrive en kompleks virkelighed. Derfor er der givetvis

mange �ere nuancer i styringstænkningen, end Le Grands forenklede model

indfanger. For det andet er modellen udtænkt med et pure rationelt sigte. Den

argumenterer kausalt ved at anbefale bestemte at gennemføre styring på, når

bestemte antagelser hos beslutningstageren gør sig gældende. Derfor rummer

modellen en stærk grad af normativitet. Med de to forbehold in mente vil jeg i

min analyse bruge hans begreber til at undersøge hvilke bagvedliggende antagel-

ser og logikker, som synes at præge den nye styringsform for SUF's hjemmepleje.

Le Grand deler først de o�entligt ansatte op i to meget overordnede katego-

rier: knights og knaves. Knights er ansatte med en høj public service motivation

(PSM) (Andersen & Pedersen, 2014). PSM kan underinddeles i �re dimensioner:

pligt- og loyalitetsbaseret motivation over for samfundet, følelsesmæssig motiva-

tion over for den enkelte, politisk motivation og selvopofrende motivation (Perry,

1996). Fx hjælperen, der bliver lidt længere hos den sidste ældre borger på kø-

relisten, selvom han har fået fri. Knaves er derimod o�entligt ansatte, som er

drevet af en egoistisk motivation af fx løn eller karriere og er egennyttemaksi-

merende (Andersen & Pedersen, 2014; Le Grand, 2003). De har derfor en lav

PSM. Det kunne fx være hjælpere, som spekulerer i at skippe borgerbesøg for

at få tidligere fri.

Dernæst deler Le Grand brugerne af o�entlige velfærdsydelser op i to ka-

tegorier: pawns og queens. Queens kan bevæge sig frit rundt på 'skakpladen'

for o�entlige ydelser og har således en høj handlingskapacitet (Andersen & Pe-

dersen, 2014; Le Grand, 2003). Det kunne være ældre borgere, som er fuldt i

stand til at vurdere den for dem perfekte private eller o�entlige leverandør af
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hjemmehjælp. Pawns har som brugere til gengæld en lav handlingskapacitet.

Tilsvarende kunne det være de meget svage hjemmehjælpsmodtagere, som har

svært ved at ytre deres behov eller opsøge information (ibid.).

Antagelser peger i retning af styringsparadigmerne Pointen med he-

le skakmetaforen er, at antagelserne kan have en ind�ydelse på fase to og tre

af styringsformens udvikling: Hvilke styringsparadigmer og -teknologier, som

beslutningstagere anvender. Derfor kalder jeg antagelserne for strategiske. An-

tagelserne bør nemlig ifølge Le Grand føre til �re forskellige måder at bedrive

styring på: voice, choice, trust og mistrust (Le Grand, 2003).

En beslutningstager bør vælge voice, når han antager, at en o�entlig ansat

med høj PSM møder en bruger med høj handlingskapacitet. Ifølge den logik har

brugeren mulighed for at ytre sin mening om den o�entlige ydelsesproduktion,

hvorefter den o�entligt ansatte med de gode hensigter ideelt set vil lytte til

borgerens behov og efterkomme dem fagligt forsvarligt (Andersen & Pedersen,

2014). Choice bør beslutningstageren anvende, når brugeren har høj handlings-

kapacitet, og man antager, at en o�entlig institution som fx hjemmeplejen er

egennyttemaksimerende. Derfor giver man brugeren mulighed for frit at vælge

mellem leverandører af ydelser, så brugeren selv kan frasortere de leverandører,

der leverer lav kvalitet. Det skal tilskynde institutionslederen af hjemmeplejen

til at e�ektivisere produktionen og løfte ydelseskvaliteten for ikke at miste bru-

gere og dermed �nansiering (Andersen & Pedersen, 2014). Beslutningstageren

bør følge trust, når o�entligt ansatte med høj PSM leverer ydelser til brugere

med lav handlingskapacitet. I så fald har man tillid til, at de leverer de bedste

ydelser - og derfor bør medarbejderne få frihed og ansvar (ibid.). Mistrust bør

til gengæld vælges, når beslutningstageren lægger til grund, at egennyttemaksi-

merende ansatte skal levere ydelser til brugere med lav handlingskapacitet. Her

opbygger beslutningstagerne typisk kontrol- og dokumentationsforanstaltninger

for at sikre, at brugerne får de ydelser, de skal have, når brugerne nu ikke selv

kan ytre deres utilfredshed (ibid.).
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Queens 
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Knights Knaves 

Choice 
(Fx  Fritvalgs-

ordninger) 

Mistrust 
(Fx  kontrol og 

dokumentation) 

Voice 
(Fx bruger-

inddragelse)  

Trust 
(Fx frihed og 

ansvar)  

Figur 1: Styringsformens første fase. Strategiske antagelser (med

fed skrift) og måder at bedrive styring på (med kursiv skrift).

Tilvirkning efter Le Grand (2003) og Andersen og Pedersen (2014).

3.1.2 Anden fase: styringsparadigmer i den o�entlige sektor

Når beslutningstageren har gjort sig bestemte antagelser om dem og det, der

skal styres, så udvælger han den 'værktøjskasse' (Lerborg, 2013), der er vel-

egnet til at løse opgaven ud fra antagelserne. En værktøjskasse er en metafor

for et styringsparadigme. Redskaberne i den svarer til speci�kke styringstekno-

logier. Et styringsparadigme er derfor den forenende logik bag en samling af

styringsteknologier (Lerborg, 2013). Fx er New Public Management (NPM) et

styringsparadigme med en række bestemte styringsteknologier som kontrakter,

marked, evidens etc. i sin 'værktøjskasse'. Et styringsparadigme sætter nogle

rammer for, hvordan man anskuer problemer og løser dem. En vigtig pointe

er dog, at man sjældent kan løse komplekse problemstillinger med kun ét sty-

ringsparadigme. For at blive i værktøjsmetaforen er det altså svært at bygge

et komplet hus med kun en murers værktøjskasse. Derfor er styringsformerne i

den o�entlige sektor ofte præget af �ere forskellige paradigmer. Det gør sig også

gældende for SUF, hvad jeg vil undersøge nærmere i selve analysen.

Ud fra Leon Lerborgs bog Styringsparadigmer i den o�entlige sektor (2013)

vil jeg skabe et kort overblik over seks toneangivende styringsparadigmer i den

o�entlige sektor. Paradigmerne er en måde analytisk at kategorisere forskellige

måder at tænke styring på. De kan næppe indfange al virkelighedens kompleksi-

10



tet, men de kan tjene som forsimplende analytiske kategorier. Paradigmerne er

listet kronologisk for at illustrere, hvordan styringstænkningen i den o�entlige

sektor historisk set har udviklet sig. Det betyder dog ikke, at paradigmerne på

skift har a�øst hinanden. I nutidens styring af den o�entlige sektor sammen-

sættes paradigmer ofte - blandt andet qua de o�entlige opgavers kompleksitet

(Christensen et al, 2011; Lerborg, 2013).

Det bureaukratiske styringsparadigme Det bureaukratiske paradigme er

Max Webers idealtype på den o�entlige organisation, hvor regelstyring, hierarki,

klar arbejdsdeling og ligebehandling er i højsædet. Dette paradigme står stadig

den dag i dag centralt i den o�entlige sektor, fx i myndigheder som skattefor-

valtninger, socialforvaltninger, sagsbehandlende styrelser osv. (Lerborg, 2013).

Paradigmet har en høj grad af orden og koordination, men en lav grad af �eksi-

bilitet, innovationsevne og evne til at prioritere mellemmenneskelige relationer

(ibid.)

Det professionelle styringsparadigme Det professionelle paradigme bæres

primært at velfærdsstatens 'varme hænder': læger, pædagoger, politifolk, hjem-

mehjælpere osv. Her sættes faglighed og frihed til at løse opgaverne decentralt

højsædet (Lerborg, 2013). Fagpersoner i et professionelt paradigme ønsker selv-

styre og skyr u(den)forstående bureaukraters indblanding i og styring af deres

opgaver. I et professionelt paradigme opbygger fagpersoner ofte et stærkt fæl-

lesskab inden for deres egen faglighed og kan tilsvarende udvikle et kon�iktfyldt

forhold til andre fagligheder i tilfælde af, at der konkurreres om ressourcer, eller

der skal ændres i grænse�aderne og arbejdsdelingen mellem faggrupper (ibid.).

Det professionelle styringsparadigme har også en vis stivhed og konservatisme i

forhold til at skabe e�ektivisering og fornyelse (ibid.).

New Public Management - marked Markedsvarianten af New Public Ma-

nagement var det første forsøg på at modernisere og afbureaukratisere den of-

fentlige sektor. Det går kort sagt ud på at lade styringen af o�entlige institu-

tioner inspirere af markedsmekanismer (Lerborg, 2013). Derfor skal styringen

gennemsyres af incitamenter. Den o�entlige sektor skal konkurrenceudsættes

med fritvalgsordninger, så borgerne - eller kunderne - selv kan tage stilling til,

hvilken leverandør af velfærdsydelser, de ønsker. På den måde motiveres hver

institution til at e�ektivisere og forny sin produktion for at tækkes 'kunderne i

velfærdsbutikken' mest muligt. Det medfører dog også en nøje afmåling af le-

verancen af velfærdsydelser, hvis man skal kvanti�cere en institutions samlede

performance. Fx er markedstænkningen bag fritvalgsordningen af hjemmeplej-

eleverandør delvist skyldig i det tidligere nævnte 'minuttyranni', fordi det blev
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nødvendigt at måle og veje hver enkelt ydelse nøje, da kommunale og private

leverandører blev bragt i konkurrence med hinanden (ibid.).

New Public Management - kontrakt De rendyrkede markedsmekanismer

i den o�entlige sektor er aldrig helt slået igennem (Lerborg, 2013). Ambitionen

var at indføre kvasi-markeder, men selv det er vanskeligt. En institution kan ikke

gå fallit. Borgere er ikke kun kunder, men også retsstatsborgere med visse krav,

hvis sikring nødvendiggør bureaukratiets hierarki (ibid.). Og så fremdeles. Som

svar herpå �ndes kontraktstyringen, der er blevet meget udbredt i den o�entlige

sektor (ibid.). Hvor markedstænkningen frisætter det o�entlige i sådan en grad,

at det kan være svært for politikerne at styre, giver kontrakttænkningen nogle

svar på at genvinde kontrollen. Den styrende indgår en kontrakt med den styrede

om opnåelsen af nogle bestemte mål. I kontrakten indgår typisk en resultatløn,

og den følges op af interne handlingsplaner. Dernæst bliver det nødvendigt i om-

fattende grad at dokumentere, at/om de opsatte mål opnås. Dermed kan man

over tid benchmarke en institutions performance med en lignende institution.

Til slut kan man på baggrund af den bedst performende institution udrulle

dennes måde at gøre tingene på som best practice til alle andre institutioner

(ibid.). Den kontraktbaserede styring er e�ektiv til at realisere politisk forank-

rede mål, men svag når det gælder friheden til at e�ektivisere produktionen og

øge �eksibiliteten decentralt (ibid.). Styringen har i stigende grad også rettet sig

mod processer, som fastlåses via standarder og gør, at institutionen kan opleve

dem som unødigt bureaukratiske, mistillidsfulde og hæmmende for den faglige

kvalitet (ibid.). I dag udgør kontraktstyringen i udbredt grad grundstyringen af

professionelle miljøer som fx hospitaler eller kommunal hjemmehjælp (bid.).

Det humanistiske styringsparadigme Den mere menneskelige og perso-

nalepolitiske dimension af moderniseringsbestræbelserne fra NPM �nder man

i det humanistiske paradigme (Lerborg, 2013). Med teoretisk afsæt i Human

Resource Management sættes der fokus på de uformelle og sociale aspekter af

organisationen. Organisationsstrukturen er �ad, decentral og bottom-up (ibid.).

Lederen er uddelegerende, dialogsøgende og værdiorienteret (ibid.). Medarbej-

dernes relationer til hinanden søges styrket ved opbygningen af en fælles kultur

ved hjælp af bl.a. teambuilding, som skal tilskynde medarbejderne til at indgå

i selvstændige team (ibid.). Paradigmet har et stærkt blik for de socialpsyko-

logiske aspekter af en organisation, men det leverer ikke nogle modeller, der

håndterer e�ektivitet og produktivitet direkte (ibid.). Dets positive værdilad-

ning gør det også dogmatisk og vanskeligt at kritisere uden samtidig at fremstå

kold og kynisk (ibid.).
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Det relationelle styringsparadigme (DRP) Det relationelle paradigme

sætter fokus på relationerne i forvaltningens organisation og udgør en radika-

lisering af det humanistiske paradigme (Lerborg, 2013). Det er bygget på tre

teoretiske strømninger: systemisk familieterapi, socialkonstruktionisme og Ap-

preciative Inquiery (AI) (ibid.). Kort fortalt ser de tilsammen medarbejdernes

forståelse af den organisatoriske virkelighed som kompleks, �ertydig og kon-

tekstafhængig. Derfor må man anerkende alle enkelte aktørers meninger og for-

ståelser på lige fod. Det sætter mennesket i centrum i bestræbelsen på at ska-

be den gode organisation, hvor høj medarbejdertrivsel og -tilfredshed ses som

den vigtigste faktor i organisationens performance (ibid.). De enkelte relationer

mellem medarbejderne udgør kernen i organisationen. Derfor prioriteres fami-

lieværdier som omsorg, tillid og tryghed højt, og de står samtidig i skærende

kontrast til mere institutionelle systemværdier som regler, e�ektivitet, budget-

ter, hierarki osv. (ibid.). Styringen bør altså basere sig på tillid og selvstyrende

team - ikke regler og materielle incitamenter. Det skaber en stærk orientering

mod sociale relationer, men en svag orientering mod de konkrete faglige opgaver

og den lineære ledelse i organisationen (ibid.).

Det relationelle styringsparadigme rummer klare paralleller til øvrige teoreti-

ske beskrivelser af den nuværende udvikling i styringen af den o�entlige sektor.

Således argumenterer nogle forskere for, at begrebet New Public Governance

(NPG) bedre indfanger kompleksiteten i nutidens o�entlige forvaltning. De me-

ner blandt andet, at �[...] the NPM fail to capture the complex reality of the

design, delivery and management of public services in the twenty-�rst century�

(Osborne et al, 2010:5). Begrebet om NPG bygger på ideen om en mere net-

værksorganiseret forvaltning, hvor der i højere grad lægges vægt på forhandling

af værdier, mening og indbyrdes forhold (ibid.). Andre forskere foreslår begrebet

Public Value Management (PVM) til at analysere, hvordan der arbejdes med

værdier og relationer i den o�entlige sektor (O'Flynn, 2007; Shaw, 2013; Stoker,

2006).

Man kunne argumentere for, at de forskellige begreber - DRP, NPG, PVM

- dækker over den samme bevægelse i beskrivelsen af den o�entlige sektor, hvor

fokus �yttes fra den konkurrence- og kontraktbaserede NPM-tilgang til en mere

relationelt og værdibaseret tilgang. Som jeg skrev i indledningen til dette afsnit,

er det dog vigtigt ikke at lade sig forlede til at tænke, at styringsparadigmerne

a�øser hinanden på skift. Der er stadig masser af NPM-baseret styring i den

o�entlige sektor i dag. Pointen er måske snarere, at det er kommet en øget

opmærksomhed og et bedre teoretiske vokabular til at tematisere nye styrings-

former som fx tillid og relationsopbygning mere eksplicit. Casen SUF beviser i
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al fald dette øgede fokus på nye styringsparadigmer.

3.1.3 Tredje fase: sammensætning af en styringsform

Når en styringsform sammensættes, kombineres forskellige styringsteknologier.

Disse hentes fra styringsparadigmerne, som på baggrund af de strategiske an-

tagelser er udvalgt. Som tidligere nævnt kan der sagtens ligge �ere strategiske

antagelser til grund for en måde at styre på. I nutidens styring af den o�entli-

ge sektor er alle strategiske antagelser faktisk i spil på mange af den o�entlige

sektors kerneområder (Andersen & Pedersen, 2014). Det betyder naturligvis, at

en styringsform ofte er præget af �ere styringsparadigmer og derfor indeholder

vidt forskellige styringsteknologier. Lad mig give et eksempel.

Generelt set er hjemmeplejen på den ene side styret af choice, hvor konkur-

renceudsættelse skaber e�ektivitet. Her byder styringsparadigmet NPM-marked

sig til med en række styringsteknologier som fx kvanti�cering af ydelserne i form

af 'støttestrømper 5 minutter' eller 'støvsugning 10 minutter'. På den anden

side kan hjemmeplejen også være styret af mistrust i antagelsen om, at hjælper-

ne er egennyttemaksimerende uden public service motivation. Derfor anvendes

der i nogle kommuner en styringsteknologi til at føre opsyn med dem; nemlig

PDA'en2, hvor hjælperne skal registrere deres tidsforbrug.

Pointen er, at der ved hvert strategisk valg byder sig bestemte styringspara-

digmer med bestemte styringsteknologier til. Fx ville en antagelse om trust til

hjælperne pege i retning af det fagprofessionelle og det relationelle og/eller hu-

manistiske paradigme. Det ville gøre styringsteknologier til at underbygge tillid

og faglig kompetence aktuelle - i samspil med teknologierne fra NPM-marked.

Styringskon�ikter Det kan skabe modsætnings- og kon�iktfyldt styring at

anvende radikalt forskellige styringsparadigmer som fx NPM-kontrakt og det

humanistiske paradigme samtidig. Eksempelvis hvis en gruppeleder på den ene

side forsøger at arbejde med tillidsbaseret styring, imens hjælperen på den anden

side skal leve op til strenge dokumentationskrav. Denne problematik vil jeg

berøre i analysen.

Der kan også være værdikon�ikter mellem den fagprofessionelle og den sty-

rendes prioriteringer (Andersen & Pedersen, 2014). Et eksempel er hjælperen,

som er meget tæt på en række ældre borgere, men langt fra den overordnede

økonomistyring af ældreplejen. Når man dagligt er meget tæt på borgerne, er

det ikke usandsynligt, at man knytter tætte relationer. Dernæst er det heller

ikke usandsynligt, at man som fagprofessionel ønsker at levere et godt og fag-

ligt forsvarligt stykke arbejde hos borgeren. Den tætte relation og den faglige

2PDA står for Personal Digital Assistant og er en slags håndholdt computer, som hjælperen
har med sig, når han eller hun er på arbejde hos de ældre.
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pligtopfyldelse kan resultere i en overdreven �brugerorientering� (ibid.:100). Det

betyder, at hjælperen ud fra empatiske og/eller faglige årsager �nder det nød-

vendigt, at give øget omsorg og pleje til netop de borgere, som han selv passer.

Det vil dog resultere i et øget ressourceforbrug, som måske ikke er i hele den

kommunale hjemmeplejes interesse. Der kan eksempelvis være en borger et an-

det sted, som har langt mere brug for de ekstra ressourcer. En beslutningstager

kan altså �nde en stram styring nødvendig, hvis han vurderer, at hjælperens

høje motivation og faglige stolthed resulterer i en overdreven brugerorientering.

Dermed kan beslutningstageren stå i den ironiske situation, at man grundlæg-

gende har tillid til de fagprofessionelles arbejde, men alligevel �nder en stram

styring baseret mere på mistrust nødvendig.

3.2 Rammerne for SUF's styring

Jeg har nu gennemgået nogle af de dominerende antagelser, logikker og styrings-

paradigmer som giver en forklaring på, hvordan styringen i den o�entlige sektor

udvikles og gennemføres. Min præmis er, at ovenstående mekanismer også vil

spille en rolle i SUF's nye styringsform.

SUF og dens politiske ledelse har frihed til selv at designe sine styringsfor-

mer. Overordnet set er man forpligtet på � 83 i serviceloven. Her lyder det, at

�Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje, 2) hjælp eller

støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og 3) madservice� (Social-,

Børne- og Integrationsministeriet, 2013)3. Det er desuden bestemt ved lov, at

kommunerne skal have et sæt kvalitetsstandarder for hjælpen (Christensen et

al, 2011). Altså en slags vejledende katalog, som fortæller borgerne, hvad de

kan forvente af hjælpen. Kommunerne har ret frie rammer til selv at fastlægge

indholdet for hjælpen og dermed niveauet. Størsteparten af udgifterne til ek-

sempelvis netop ældreomsorg dækkes også af kommunerne selv via kommunale

skatter (ibid.).

Det er dernæst op til den politiske og administrative ledelse af SUF at træ�e

beslutninger om, hvordan kvalitetsstandarderne og de politiske mål bedst over-

holdes og opnås. Her er styring naturligvis en afgørende faktor. Man har valgt,

at mere tillid skal præge styringen. Imidlertid betyder det givetvis ikke, at den

øgede tillid a�øser alle de øvrige styringsparadigmer i SUF. Hvordan tillid kobler

sig til styringen; hvordan medarbejdere oplever tilliden udfolde sig og hvordan

det påvirker nogle af SUF's aktører tæt på borgerne og langt fra SUF's top-

ledelse - det er derfor spørgsmål, som jeg videre vil beskæftige mig indgående

med i afhandlingen.

3Betingelserne for at være berettiget til hjælpen er især, at den pågældende borger har ned-
sat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, som gør, at vedkommende
ikke kan løse opgaven selv.
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4 Metode og empiri

Som mine arbejdsspørgsmål viser, så spiller hvordan-spørgsmålet en helt cen-

tral rolle i min erkendelsesmæssige indgangsvinkel til afhandlingens emne. Jeg

er interesseret i, hvordan den mere tillidsbaserede styring fungerer i praksis,

og hvilke konsekvenser den får. Med denne tilgang vil jeg samtidig forsøge at

forholde mig objektivt til det ellers meget dydsirede begreb 'tillid', som ofte

aftvinger en lang række automatiske positive associationer.

Mine lettere kritiske hvordan-spørgsmål hænger sammen med en central an-

tagelse, som jeg allerede på dette stadie tillader mig at gøre. Som jeg også

berørte i min indledning, så er der nemlig langt fra en strategis formulering til

dens forankring i praksis. Når Københavns Kommune i deres budgetaftale for

2013 skriver, at

I Københavns Kommune har vi sat en tillidsdagsorden, som skal give al-

le medarbejdere de bedste forudsætninger for at bruge deres faglighed.

Unødvendig kontrol erstattes med klare mål, dialog og tillid til, at med-

arbejderne selv kan vurdere og prioritere indsatsen i hverdagen. (Køben-
havns Kommune, 2013:69)

... så er det ikke ensbetydende med, at tillidsdagsordenen per se er implemen-

teret i hele kommunen, inklusive SUF's hjemmepleje. Det er snarere udtryk for

igangsættelsen af en proces, hvad kommunen da også betoner i selvsamme bud-

getaftale (ibid.). Det samme er også tilfældet med den nye styringsform. Blot

fordi den er implementeret, er det ikke ensbetydende med, at den har ændret

praksis i fuld overensstemmelse med hensigten. Det er heller ikke givet, at den

styring, som en gruppeleder bedriver, er betinget af en ny og mere tillidsbaseret

styringsform alene. Ligeså er det heller ikke sikkert, at medarbejderne tilskriver

deres leders styring den nye styringsform. Styring og tillid er faktorer, der i høj

grad er betinget af relationer. Derfor kan mange andre faktorer også spille ind.

På baggrund af disse to forhold - hvordan-spørgsmålene og antagelsen om

tillidsbaseret styring som en kompleks og relationel proces - har jeg valgt en kon-

struktivistisk tilgang i min måde at gribe afhandlingen an på (Larsen, 2005). Jeg

ser virkeligheden i SUF som en social virkelighed, der fremtræder forskelligt for

forskellige individer. Betydningen af 'tillidsdagsordenen' og den nye styringsform

er således betinget af, hvem man spørger, og hvordan vedkommende tilskriver

det mening (ibid.).

4.1 Kvalitativ metode og interview

Ovenstående præmisser giver naturligvis både nogle metodiske begrænsninger

og muligheder. En klar begrænsning er, at det er svært at arbejde kvantitativt
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for at løse problemformuleringen. Måske kan man ud fra spørgeskemaer fra en

repræsentativ mængde medarbejdere i SUF sætte tal på deres oplevede grader af

tillid og kontrol i hverdagen. Men det vil være svært at �nde frem til baggrunden

for tallene - og det er jo netop baggrunden, der interesserer mig mest.

Muligheden er derfor at arbejde kvalitativt og undersøge individernes subjek-

tive forståelser. Det er den metode, som jeg har betjent mig af til at tilvejebringe

hovedvægten af data for analysen. Metoden hænger tæt sammen med konstruk-

tivismen, hvor jeg også netop har en �[...] fortolkende og mikroorienteret tilgang

til fænomener og begivenheder, som ikke uden videre kan kvanti�ceres og korre-

leres� (Larsen, 2005:136). Her har jeg fundet det kvalitative forskningsinterview

særligt frugtbart, fordi jeg har kunnet indhente beskrivelser af virkeligheden fra

mine interviewpersoner i SUF. I Kvales og Brinkmanns terminologi forsøgte jeg

at være en �interview-traveler� (2009:48), der med en åben og nysgerrig tilgang

'rejste' rundt blandt respondenterne; �[...] asking questions and enouraging them

to tell their own stories of their lived world [...]� (ibid.) ud fra emnet om 'tillids-

dagsordenen' og den nye styringsform.

For at opretholde åbenheden i interviewene har jeg arbejdet med semistruk-

turerede interview (Helles & Køppe, 2003). Den tilgang har været betydnings-

fuld. Ofte har respondenterne givet svar, som har åbnet nye perspektiver for

mig og bevæget interviewene i retninger, som jeg ikke havde forestillet mig fra

starten. For at sikre åbenheden og �eksibiliteten har jeg i de �este interview an-

vendt interviewguider. De har indeholdt overordnede spørgsmål skræddersyet

til respondenten. Samtidig har de ikke forhindret mig i at forfølge nye retninger

og alternative spørgsmål i det aktuelle interview (Kvale & Brinkmann, 2009).

Jeg har dels brugt interviewguiderne som et redskab til mig selv, og dels i �ere

tilfælde sendt dem til respondenten på forhånd, så vedkommende havde mulig-

hed for at forberede sig. Interviewguiderne er vedhæftet som bilag.

Jeg har ikke været alene om at gennemføre interviewene. Med undtagel-

se af interviewet med Ninna Thomsen og hjælperen fra lokalområdet så har

min vejleder for dette projekt, Steen Vallentin, også været med til at gennem-

føre interviewene. Det skyldes, at han som forsker skriver �ere artikler med

udgangspunkt i casen. I og med at både Vallentin og jeg har grundlæggende

samme erkendelsesinteresse, ser jeg ikke hans deltagelse som et problem. Især

ikke fordi Vallentins deltagelse i interviewene også rummer nogle klare fordele.

Først og fremmest har han qua sin faglige viden kunnet kvali�cere interviewe-

ne med spørgsmål, som jeg måske ikke selv ville have stillet. Dernæst har det

også været en fordel at være to til at gennemføre et interview, fordi man som

enkeltinterviewer i så fald ikke er lige så meget 'på'. Det giver en større ro til at
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re�ektere over respondentens svar og udtænke nye spørgsmål.

4.2 Udvælgelse af respondenter

Udvælgelsen af respondenter er styret og påvirket af �ere faktorer. Først og frem-

mest min egen erkendelsesinteresse. Idet jeg er interesseret i at undersøge både

styringsformen som overordnet ramme og aktørernes oplevelse og anvendelse af

denne styringsform, har jeg fundet det nødvendigt at bevæge mig på �ere ni-

veauer rent hierarkisk i SUF's organisation (Flick, 2014). Det har derfor været

en klar prioritet for mig at interviewe alle led i hele styringskæden - fra borgme-

ster til hjælper. Med denne udvælgelsesmetode har jeg søgt at skabe variation

i måden, hvorpå 'tillidsdagsordenen' og den nye styringsform beskrives (Tracy,

2013). Derfor er nedenstående respondenter blevet interviewet. Med undtagelse

af sundheds- og omsorgsborgmesteren har jeg anonymiseret alle respondenter

og deres respektive lokalområder. 'Lokalområde 1' og 'lokalområde 2' er således

betegnelser for bestemte lokalområder i SUF.

� Ninna Thomsen, sundheds- og omsorgsborgmester

� En tidligere afdelingsleder i centralforvaltningen og speci�kt ansvarlig for

implementeringen af den nye styringsform; 'afdelingsleder'

� En hjemmeplejeleder for 'lokalområde 1'; 'hjemmeplejeleder 1'

� En hjemmeplejeleder for 'lokalområde 2'; 'hjemmeplejeleder 2'

� To organisationskonsulenter fra 'lokalområde 2'; 'organisationskonsulen-

ter'

� En leder af visitationen (myndighedsfunktionen) til 'lokalområde 2'; 'visi-

tator'

� En gruppeleder fra 'lokalområde 2'; 'gruppeleder'

� En hjælper fra 'lokalområde 2'; 'hjælper'
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Figur 2: Organisationsdiagram med respondenter. Skrift med fed markerer de

interviewede respondenter. Der er �ere gruppeledere og hjælpere, end boksene illustrer.

Egen tilvirkning på baggrund af SUF's organisationsdiagram (SUF, 2013).

Det er ikke mig selv, der har udvalgt alle respondenter. Vallentin har udvalgt

nogle af respondenterne, fordi han kender dem fra tidligere møder i regi af sin

undervisning i tillidsbaseret ledelse. Det gælder afdelingslederen, gruppelederen,

begge hjemmeplejeledere og en af organisationskonsulenterne. Gruppelederen

var endvidere også Vallentins forslag i forlængelse af vores interview med hjem-

meplejeleder 2. Da der som tidligere nævnt er en klar parallel mellem Vallentins

og min erkendelsesinteresse, ser jeg igen ikke hans påvirkning på udvælgelsen

som et problem. Fordelen er til gengæld, at Vallentin på forhånd kender respon-

denterne og dermed har kunnet kvalitetssikre dem i forskningsøjemed.

Hjælperen, gruppelederen og lederen af visitationen er respondenter, som

hjemmeplejeleder 2 har henvist mig/os til, da jeg/vi efterspurgte interview med

de medarbejdertyper. Når man benytter sig af denne 'sneboldsmetode', hvor en

respondent henviser videre til andre respondenter, skal man naturligvis være

opmærksom på faldgruberne (Tracy, 2013). Det mest kritiske er, at det næppe

er tilfældigt, at hjemmeplejelederen har henvist mig/os til netop disse respon-

denter. Hjemmeplejelederen kunne have en interesse i at vælge de medarbejdere
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(det gælder især for gruppelederen og hjælperen), som pga. deres kompetencer

og/eller resultater sætter hende som leder og hendes institution som helhed i det

bedst mulige lys. Eller hun kan have udvalgt de medarbejdere, som er mest en-

gagerede i 'tillidsdagsordenen' og derfor mest meddelsomme. Det er naturligvis

givende at interviewe kompetente og engagerede respondenter, men man risike-

rer også at respondenterne tegner et billede af tillidsdagsordenen, som måske

ikke er repræsentativt for hele medarbejdergruppen.

4.3 Kildekritik

Der er �ere faktorer, der kan påvirke pålideligheden af mit tilvejebragte data

fra interviewene (Kvale & Brinkmann, 2009).

Først og fremmest selve det meget dydsirede begreb 'tillid'. Det er et for-

holdsvist 'politisk korrekt' begreb, som måske kan være svært at udtale sig

skeptisk omkring uden at fremstå usympatisk eller mistillidsfuld. Hvis respon-

denterne har et ønske om at fremstille sig selv i et positivt lys (social desirability

bias), kan det derfor påvirke deres udtalelser og dermed pålideligheden af data

(Callegario, 2008). Denne principielle problematik gælder for alle kilder.

En anden principiel problematik er mine respondenters interesser. For at

starte fra en ende af så er Ninna Thomsen først og fremmest politiker. Den

nye styringsform og 'tillidsdagsordenen' er en del af hendes politiske projekt, og

derfor kan hun også have en tendens til at overvurdere den positive betydning af

netop disse ting. Den samme problematik gør sig gældende for afdelingslederen,

der som ansvarlig for implementeringen kan have en interesse i at fortælle en

meget positiv historie om processen. Hjemmeplejelederne bliver målt på deres

institutioners performance og dermed også på deres lederevner. Derfor kan de

have en særlig interesse i at fremstå som ledere, der er dygtige til at omsætte

den nye styringsform og udleve de politiske ambitioner om tillid i praksis. Dette

kan også gælde for lederen af visitationen og gruppelederen. Det kan være svært

for især en gruppeleder at udtale sig meget kritisk om en ny styringsform, som

hendes overordnede hjemmeplejeleder er ansvarlig for at implementere. Lige-

ledes kan hjælperen måske være tilbageholdende med at tale negativt om sin

gruppeleders ledelsesstil.

I praksis mener jeg dog ikke, at mine respondenters udtalelser har været

stærkt farvede af deres interesser eller en udpræget social desirability bias. Alle

respondenter har været aldeles imødekommende over for mine og Vallentins

spørgsmål. De har efter min overbevisning forholdt sig nøgternt, re�ekteret og

kritisk til hele processen omkring 'tillidsdagsordenen' og den nye styringsform.

Endelig vil jeg fremhæve endnu en mulig fejlkilde til datas pålidelighed: mig

selv. I sin essens er et interview jo en �social production of knowledge�, hvor både

20



jeg og min respondent skaber viden sammen (Kvale & Brinkmann, 2009:17-18).

Her er jeg som interviewer ikke upåvirket af min egen viden, erfaringer og forfor-

ståelse. Det kan påvirke interviewene i en bestemt retning og samtidig udelukke

andre retninger. Som tidligere nævnt har jeg dog som interview-traveler fra start

til slut bestræbt mig meget på at have en saglig og åben tilgang til interviewene.

4.4 Anvendelse af data

Det tilvejebragte data fra interviewene4 danner fundamentet for afhandlingens

to analysedele. I nogle analyseafsnit bruger jeg data fra udelukkende et interview

for at underbygge mine pointer. Det gør sig især gældende for analysedel 2,

hvor jeg undersøger forholdene mellem de tre aktører; gruppeleder, hjælper og

visitator. Med ovenstående gennemgang af udvælgelseskriterier og kildekritik

in mente så rummer dette valg naturligvis nogle faldgruber. Jeg producerer en

virkelighed, men kan ikke være sikker på, om den er valid eller repræsentativ

for hele det pågældende lokalområde (Kvale & Brinkmann, 2009).

En god metode til netop at øge en kvalitativ analyses validitet og trovær-

dighed er at inddrage �[...] multiple data points and researcher points of view,

even when they do not converge [...]� (Tracy, 2013:236). Her vil jeg arbejde ud

fra begrebet �crystallization� (Ellingson, 2008). Det er en metodisk metafor for,

hvordan analyseresultater som 'krystaller' kan vendes og drejes og herved danne

forskellige farver og mønstre. Det skaber et �[...] multi-faceted, more complicated

and therefore more credible picture of the context� (Tracy, 2013:237).

I mit diskussionsafsnit vil jeg forsøge mig med dette. Derfor vil jeg se på

tværs af data fra alle mine interview, inddrage andre kvalitative undersøgelser

af SUF og anvende generel både kvalitativt og kvantitativt baseret forskning i fx

motivation hos o�entligt ansatte. Jeg vil først og fremmest lede efter sammen-

hænge med mine analyseresultater, men jeg vil i lige så høj grad også forsøge

at nuancere og udfordre resultaterne for at skabe et mere komplekst billede af

den fremanalyserede virkelighed.

5 Teori

Mit mål med teorikapitlet er at opbygge en samlet teoretisk ramme, som jeg

dels kan forstå tillid og kontrol ud fra, og dels kan bruge analytisk i det videre

arbejde. Jeg vil derfor besvare tre centrale spørgsmål:

4Alle interviewoptagelser kan downloades i deres fulde længde via links i litteraturlisten.
Denne løsning er valgt af to praktiske årsager. For det første er ikke alle interview fuldt trans-
skriberede. For det andet fylder den mængde, som imidlertid er transskriberet, over 50 sider.
Af hensyn til respondenternes anonymitet, vil interviewoptagelserne ikke være til rådighed for
download, når afhandlingen er blevet gjort elektronisk tilgængelig i CBS' arkiv. Skulle man
fatte interesse for det transskriberede data, kan jeg kontaktes på rasmus.hagedorn@gmail.com.
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1. Hvordan kan man de�nere tillid, og hvordan kan man rent analysemetodisk

arbejde med det?

2. Hvordan opbygges tillid; hvilke faktorer og konsekvenser er i spil på for-

skellige niveauer?

3. Hvordan er tillid koblet til kontrol og styring?

Teorikapitlet indeholder således tre hovedafsnit, hvor hvert afsnit repræsenterer

besvarelsen af det respektive spørgsmål. Som afslutning på kapitlet vil jeg præ-

sentere en opsummerende analysemodel.

Jeg har tru�et ovenstående valg, fordi jeg har fundet, at tillid og tillidsba-

seret styring er komplekse størrelser at arbejde med rent videnskabeligt. Alene

i opbygningen af tillid er der mange forskellige faktorer og niveauer i spil. Det

er altså fx langt fra nok at fokusere på tillid som værende betinget udelukkende

af en interaktion mellem to mennesker. Samtidig er tillid som vej til styring og

kontrol i høj grad også forbundet med opbygningen af tillid. Jeg har derfor ud-

valgt de ovenstående tre nedslagspunkter for at kunne anlægge et bredspektret

syn på tillidsbaseret styring i praksis.

Det betyder dog også, at jeg har fundet det nødvendigt at anlægge en eklek-

tisk tilgang til min teoretiske litteratur. Jeg har udvalgt og kombineret forskellige

tekster og begreber fra den teoretiske og forskningsbaserede litteratur omkring

både tillid og kontrol. Ikke blot for teoriens og mangfoldighedens skyld. Men

netop fordi jeg vurderer, at jeg ved at kombinere forskellige elementer giver min

teoretiske ramme en spændvidde, som sætter mig i stand til at besvare min

problemformulering på en fyldestgørende måde.

5.1 De�nition og niveauer

I dette første afsnit vil jeg skabe klarhed omkring to forhold. Først og fremmest

afhandlingens tillidsde�nition. Dernæst hvordan jeg skelner mellem tillidens for-

skellige niveauer, fx forskellen på personlig tillid og institutionelt baseret tillid.

5.1.1 Afhandlingens tillidsde�nition

I den videnskabelige litteratur bliver tillid generelt set forbundet med to ting:

risiko og positive forventninger. Niklas Luhmann de�nerer tillid som en �risiko-

fyldt forudydelse� (Luhmann, 1999: 59). Rousseau et al de�nerer tillid som �a

psychological state comprising the intention to accept vulnerability based upon

positive expectations of the intentions or behavior of another� (1998:395). Thy-

gesen et al forstår tillid som en �[...] tilvalgt risiko mod forventet merværdi�

(Thygesen et al, 2008:93).
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Jeg vil i afhandlingen arbejde med en syntese af disse de�nitioner, hvilket så

kommer til at lyde

At udvise tillid er en tilvalgt risiko med positive forventninger til
den andens adfærd

Jeg har valgt udvise tillid, fordi tillid nødvendigvis må udvises af en aktør eller

udrykkes via en institutionel ramme, og...

tilvalgt risiko, fordi udvisningen af tillid også indebærer en risiko med både

fordele og ulemper, og...

positive forventninger, fordi tilliden forudsætter en positiv vurdering af den

andens person og en antagelse om, at den udviste tillid før eller siden vil skabe

merværdi, og...

den andens adfærd, fordi forudsætningen for at blive udvist tillid er frihed,

og dermed er den tillidsudvisende part ikke direkte herre over den andens ad-

færd.

Jeg har valgt ovenstående de�nition af tillid, fordi det skaber en tilpas bred

og nuanceret tilgang til begrebet. At jeg ser tillid som noget, der udvises af en

person og dermed er afhængig af positive forventninger og personlige vurderin-

ger, giver gode analytiske muligheder for at arbejde med tillid på det interperso-

nelle plan. Dette vil jeg berøre i underafsnit 5.2.3. Imidlertid �nder jeg det også

vigtigt at se tillid som noget, der også kan komme til udtryk via institutionelle

rammer - som fx en ny styringsform i SUF's hjemmepleje. Det vil jeg uddybe

i underafsnit 5.2.1. At se tillid som en tilvalgt risiko åbner op for at nuancere

tillidens mekanismer og konsekvenser. Det gør jeg i underafsnit 5.2.2. Slutteligt

er den andens adfærd og begrebet frihed også afgørende at inkludere i tillids-

de�nitionen. Det åbner nemlig op for en hel dimension omkring selvstyring og

produktiv magt, som jeg vil uddybe i afsnit 5.3.

5.1.2 Tillidens forskellige niveauer

En helt grundlæggende udfordring, som jeg har mødt i mit arbejde med tillid,

er tillidens forskellige niveauer. Hvordan skelner man fx mellem personlig tillid

og en institutionelt baseret tillid fra en ny og mere tillidsbaseret styringsform?

Kan man arbejde analytisk med tillid på tværs af �ere niveauer? Udfordringen

er af stor betydning for afhandlingen her, idet problemfeltet netop spænder over

�ere forskellige niveauer. Fx vil jeg undersøge tilliden i styringsforholdet mellem

medarbejdere i SUF, men tillidsopbygningen på dette niveau er også betinget

af de overordnede, strukturelle rammer på et andet niveau. Nemlig hvilke sty-

ringsparadigmer og hvilken styringsform, som anvendes i SUF.
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I mit arbejde med tillidslitteraturen har jeg dog fundet ud af, at jeg heldig-

vis ikke er ene om at sidde med udfordringen. Luhmann skelner selv mellem

personlig tillid og systemtillid (Luhmann, 1999). Han argumenterer for, at tillid

ikke kan forstås til fulde, hvis man kun studerer det på det ene niveau (Lewis &

Weigert, 1985). Ifølge Lewis & Weigert må en adækvat sociologisk teori om tillid

derfor tilbyde �[...] a conceptualization of trust that bridges the interpersonel

and the systemic levels of analysis [...]� (ibid.:974), så studiet af personlig tillid

ikke kun er forbeholdt psykologer, og studiet af systemtillid ikke kun er forbe-

holdt sociologer. Tillid er nemlig en �[...] social reality that penetrates not only

individual psyches but also the whole institutional fabric of society� (ibid.:982).

Den måde, hvorpå Luhmann de�nerer og adskiller systemtillid fra personlig

tillid, �nder jeg dog ikke videre analytisk frugtbar. Systemtilliden løftes - qua

hans ambitiøse systemteori - op til noget meget generelt som fx tillid til det poli-

tiske eller videnskabelige system, hvor tillidens mulighedsbetingelser er markant

anderledes end ved den personlige tillid. Når man skal analysere tillid på �ere

niveauer, må man dog efter min overbevisning arbejde med et mere nuanceret

syn på systemer som værende typer af forskellige institutionelle rammer, der er

i konstant vekselvirkning med det personlige plan. Grey & Garsten foreslår fx,

at der ikke er en dualitet, men snarere en dualisme på spil i forholdet mellem

person og system:

We do not think that it is possible to understand the operation of systems
and structures without reference to the individuals who reproduce those
structures. Equally, we cannot envisage individuals trusting each other
without the contextual apparatus of social systems. (Grey & Garsten,
2001:231)

Citatet peger i retning af et mere sammensat syn på tillid på tværs af niveau-

erne, hvor man dog opretholder en skelnen mellem, hvad der er aktør, og hvad

der er struktur, system eller institutionelle rammer.

Det leder mig videre til endnu en de�nition: institutionelle rammer. Her læ-

ner jeg mig op af Anthony Giddens, der de�nerer en institution som en struktur

repræsenteret af adfærdsregler, som individuel og kollektiv handling oriente-

rer sig efter. Ifølge Giddens skaber institutioner social orden, fordi de forsyner

virkeligheden med adfærdsmønstre, hvorfra aktører kan hente mening og legi-

timitet til deres egen adfærd (Giddens, 1984). Jeg vil i afhandlingen se SUF's

styringsform som en institutionel ramme, der skaber bestemte roller og muliggør

bestemte adfærdsmønstre for aktørerne. Min tese er, at disse roller og adfærds-

mønstre kan påvirke tillidsdannelsen på det interpersonelle niveau og dermed

den tillidsbaserede styring i praksis.
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5.1.3 Min 'tillidsmetode'

Pointen om at se tillid på tværs af både de interpersonelle og systemiske niveau-

er underbygges også af Steven C. Curall og Andrew C. Inkpen. I en artikel fra

2006 diskuterer de den metodiske kompleksitet ved at analysere tillid i organisa-

tionsmæssige sammenhænge. Deres argument er følgende: �[...] it is possible to

grasp the complexity of trust at one level (e.g. the interpersonal level) by exam-

ining trust at another level (e.g. the inter-group or inter-organizational level�

(ibid.:235). De formulerer derfor et bud på nogle retningslinjer for empirisk

baseret tillidsforskning. Jeg har udvalgt de for mig mest relevante retningslinjer

og fortolket dem til følgende:

1. Studér den organisationsmæssige sammenhæng og struktur for tillid for

at opnå et indblik i tillid på andre niveauer (ibid.:243-244)

2. Triangulér analysen af tillid, så man bruger sin viden og analysekraft fra

alle niveauer til at konkludere på tilliden (ibid.)

3. Undersøg tillid med et tidsperspektiv, således at man opnår blik for tillid

som en proces, der foregår i vekselvirkning mellem forskellige niveauer over

tid (ibid.).

Jeg har taget retningslinjerne med, fordi jeg �nder det overordnede budskab

bag dem særdeles frugtbart og inspirerende for mit videre arbejde. For at be-

svare mine egne spørgsmål fra før, så synes det altså at være muligt at arbejde

analytisk med tillid på tværs af niveauer. På baggrund af litteraturen vil jeg

ligefrem konkludere, at det er tvingende nødvendigt for at forsøge at indfange

hele det komplekse billede af, hvordan en tillidsbaseret styringspraksis udspiller

sig i en organisation. Det betyder, at jeg i de følgende to teoriafsnit vil forsøge

at opbygge et teoretisk blik, med hvilket jeg kan kigge på tværs af både det

interpersonelle og institutionelle niveau for tillidsbaseret styring.

5.2 Tillidsopbygning

At bedrive tillidsbaseret styring er i sagens natur betinget af opbygningen af

tillid. I dette teoriafsnit stiller jeg derfor skarpt på, hvordan tillid opbygges;

hvordan og i hvor høj grad forskellige faktorer påvirker processen. Her vil jeg

berøre tre dimensioner: det institutionelle plan, kompleksitetsforskydninger og

det personlige plan.

5.2.1 Tillid på det institutionelle plan

Som tidligere nævnt opbygges tillid ikke uafhængigt af påvirkningerne fra de in-

stitutionelle rammer. Klaus Weber og Mary Ann Glynn (2006) har et godt blik

25



for denne påvirkning fra det institutionelle niveau. Glynn og Weber anfører, at

der er et åbenlyst samspil mellem de institutionelle rammer og de interpersonelle

relationer. De argumenterer for, at rammerne påvirker aktørernes meningsska-

belsesprocesser. Begrebet om meningsskabelse låner de fra Karl E. Weick, som

de�nerer meningsskabelse som en �ongoing retrospective development of plau-

sible images that rationalize what people are doing� (Weick et al, 2005:409,

mine kursiveringer). Det skal med reference til konstruktivismen forstås som

måden, hvorpå aktører tilskriver mening til virkeligheden og dermed skaber den

i en �ydende bevægelse. Processen er igangværende retrospektiv, fordi aktørerne

i mødet med nye oplevelser bruger deres tidligere forståelser og erfaringer som

ramme for den nye fortolkning. Herved skaber de plausible billeder af det, som

foregår i organisationen. Billederne er ikke nødvendigvis akkurate og objektive

i forhold til det, som eksempelvis ledelsen har tænkt og formuleret i forbindelse

med implementeringen af et nyt styringsværktøj. Billederne er derimod plausible

for den enkelte; altså subjektive øjebliksbilleder af, hvad der giver mest mening

for den aktør, som fortolker. Slutteligt rationaliserer aktørerne ud fra disse er-

kendelser, hvilket fører til handling, som igen skaber grundlag for nye oplevelser.

Det er denne proces omkring meningsskabelse5, som de institutionelle ram-

mer ifølge Weber og Glynn påvirker. De de�nerer her det overordnede begreb

om en 'institution' som �[...] a constellation of identities (typi�ed actors), fra-

mes (typi�ed situations) and actions (typi�ed expectations of performance or

conduct)� (Weber & Glynn, 2006:1644). Weber og Glynn ser de tre faktorer

føre til to konsekvenser: bestemte roller og bestemte adfærdsmønstre. Det er

kombinationen af frames og identities, der fører til skabelsen af typiske roller

for aktørerne; en �actor-in-situation�, som de formulerer det (ibid.). Og det er

kombinationen af frames og actions, der skaber typiske handlingsmønstre for

aktørerne; en �actions-in-situations� (ibid.). I det følgende vil jeg uddybe de tre

faktorer:

1. Institutionalized frames. Institutioner udgør strukturer, som skaber de

ovennævnte typiske roller og handlingsmønstre for aktørerne (ibid.). Ek-

sempelvis kan en stram styringspraksis med 'minuttyranni' i hjemmeplejen

ses som en struktur, der kan skabe typiske roller og hændelsesforløb for

medarbejderne i hjemmeplejen. En struktur kan fx være en omfattende

tidsregistrering hos hjælperne eller en detailstyring fra både gruppeledere

og visitation.

5I analysen vil jeg ikke bruge Weicks begreb om meningsskabelse direkte, men med reference
til Weber og Glynn bruge begreber som 'forståelse', 'opfattelse' og 'handling'.
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2. Institutionalized identities. Dette er typiske roller6 for aktørerne i situ-

ationer (ibid.). Når ovenstående strukturer påvirker aktørernes identiteter

skabes der bestemte og situationsafhængige roller. I forhold til ovenståen-

de eksempel så bliver hjælperens rolle i højere grad en leverandør af på

forhånd bestilte ydelser og i mindre grad en fagligt selvstændig og �eksibel

hjælper. Ligeledes får gruppelederen og visitatoren måske i højere grad en

rolle af kontrollanter, der overvåger og sikrer, at de bestilte ydelser leveres.

3. Institutionalized expectations. Dette er typiske handlingsmønstre i si-

tuationerne (ibid.). Disse handlinger påvirkes også af de i punkt 1 omtalte

strukturer. Fx kan den omfattende tidsregistrering og detailstyring resul-

tere i, at hjælperne anlægger et mistillidsfuldt syn på de styrende. Det kan

føre til, at hjælperne handler efter deres egen faglige dømmekraft ude hos

borgeren i stedet for at lade sig styre af den stramme styring.

De tre faktorer er tæt forbundne. Overordnet set betyder faktorerne, at de insti-

tutionelle rammer som helhed er med til at påvirke aktørerne og dermed deres

muligheder for at opbygge tillid og styre med tillid. Det kan med andre ord

være udfordrende for en medarbejder at have tillid til lederen, hvis de styrings-

mæssige rammer har sat lederen i scene som en overvågende og sanktionerende

kontrollant.

5.2.2 Kompleksitet og tid

En anden væsentlig faktor i tillidsopbygningen er tillidens evne til at reducere

kompleksitet. Den tyske sociolog Niklas Luhmann forstår blandt andet kom-

pleksitet som systemers aktualiseringspotentiale. Altså de muligheder et system

har for at skabe sig selv (Luhmann, 1999). Fx ved at italesætte - aktualisere -

bestemte ting på en bestemt måde og dermed skabe mening for en organisation.

Ifølge Luhmann indeholder fremtiden langt �ere muligheder, end der kan aktua-

liseres i nutiden. Det er det, der skaber kompleksitet - og det er det, som tilliden

kan modvirke: �Tillid behøver man til reduktion af en fremtid, som indeholder

en kommende, mere eller mindre ubestemt kompleksitet� (Luhmann, 1999:48).

Kompleksitetsbegrebet indebærer, at �[...] verden tillader �ere muligheder,

end der kan realiseres, og at verden i denne betydning er struktureret 'åben' �

(Luhmann, 1999:35). Derfor er oplevelsen - eller erkendelsen - af andre menne-

sker central for Luhmann. Han skriver, at �Det andet menneske har sin originale

tilgang til verden og kan opleve alt anderledes end jeg og kan derfor skabe radikal

6Jeg undlader her bevidst at uddybe forskellen mellem identitet og rolle nærmere. Kort
sagt læser jeg Weber og Glynns tekst som, at roller kan skifte alt efter den institutionelle
kontekst, hvorimod identitet er mere statisk.
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usikkerhed for mig� (Luhmann, 1999:36). Hvis man vælger at udvise tillid til et

andet menneske, begår man altså en kalkuleret risikofyldt forud-ydelse (Kamp-

mann, 2011:218; Luhmann, 1999:59). Dette forhold er som tidligere nævnt en

del af min tillidsde�nition. Fx kan en gruppeleder i SUF aldrig vide, hvordan

en medarbejder forvalter sin originale tilgang til verden ude hos borgeren. Dette

forhold gælder også den anden vej, og derfor er der en dobbeltkontingens på

spil, som præger alle interaktioner mellem mennesker og gør normdannelse nød-

vendig (ibid.).

Jeg fortolker tillid som en nødvendig del af denne normdannelse. Sagt helt

enkelt, så ville vi simpelthen gå til grunde i kompleksitet i vores hverdag, hvis vi

konstant skulle forholde os til det potentielt risikofyldte i, at vores medmenne-

sker oplever verden anderledes end os og handler derefter. Hvis man i SUF's cen-

tralforvaltning udspeci�cerer, hvad hver enkelt medarbejder skal gøre i enhver

tænkelig situation i arbejdet hos borgeren, så skaber man en øget kompleksitet

for sig selv. For Luhmann fører det til en enkelt formel: �[...] på grundlag af

socialt udvidet kompleksitet kan og må mennesket nødvendigvis udvikle mere

virksomme former til reduktion af kompleksitet� (Luhmann, 1999:37). Tillid kan

være en af disse former.

Dermed ikke sagt, at tillid løser kompleksitetsproblemet totalt. Kompleksi-

tet er blot en uundgåelig risiko, som lettere bæres, når risikoen tager form af

tillid (Luhmann, 1999). Når en ny og relativt mere tillidsbaseret styringsform

forsøger at reducere kompleksitet ved at arbejde med tillid, er det derfor ikke

nødvendigvis ensbetydende med, at kompleksiteten forsvinder. At levere kom-

munal hjemmehjælp kan fortsat være en opgave med masser af kompleksitet -

tillid eller ej. Hvis man accepterer præmissen om en status quo i kompleksitet,

vil en reduktion af kompleksitet ét sted føre en til en forøget kompleksitet et

andet sted. Derfor kunne en forsigtig tese på dette stadie lyde, at kompleksi-

tetsreduktion faktisk er lig med kompleksitetsforskydning. Det er ikke et forhold,

som Luhmann synes at berøre eksplicit i sin teori. Derfor vil jeg senere i analysen

teste min tese og begreb om kompleksitetsforskydning på empirien.

5.2.3 Personlig tillid

Den tredje væsentlige faktor i tillidsopbygning er naturligvis det interpersonelle

plan; selve handlingen hvor en aktør udviser tillid til en anden aktør. Niklas

Luhmann giver her en efter min mening præcis de�nition af personlig tillid:

[...] en generel forventning om, at den anden vil håndhæve sin frihed, det
vil sige potentialet i sine handlemuligheder, i overensstemmelse med sin
personlighed - den personlighed som han eller hun har fremstillet og gjort
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synlig for sin personlighed. Værdig til tillid er den, der lever op til det,
som vedkommende har meddelt andre om sig selv, bevidst eller ubevidst.
(Thygesen et al, 2008:73)

Der er to vigtige sider af denne de�nition. På denne ene side er tillidsopbyg-

ningen afhængig af, hvor stor tilbøjeligheden til at udvise tillid er hos den, der

udviser tilliden. På den anden side er tillidsopbygning også stærkt afhængig af

den personlige selvfremstilling hos den, som udvises tillid. Her er jeg altså inde

på dimensionerne omkring selve det at udvise tillid og de positive forventninger

til den andens person, hvilket er en del af min tidligere nævnte tillidsde�nition.

En persons tilbøjelighed til at udvise tillid kan være påvirket af forskellige

faktorer som fx professionelle erfaringer, personlighed eller kulturel baggrund

(Mayer et al, 1995). I SUF vil en leder, som har arbejdet i en meget kontrol-

og topstyret del af forvaltningen i mange år, nok have en lavere tilbøjelighed til

at udvise tillid sammenlignet med en leder, som har gjort sig mange positive

erfaringer med tillidsbaseret styring. En medarbejders personlighed stammende

fra fx opvækst, kultur eller social arv kan også påvirke tilbøjeligheden til at

udvise tillid til en kollega. Tilbøjeligheden til at udvise tillid kan altså først og

fremmest ses som et personligt karaktertræk. Denne personlige indstilling til

tillid bør dog langt fra ses afkoblet fra sociale og formelle strukturer, hvad jeg

senere skal komme ind på.

Dernæst spiller informationen om modparten også en central rolle i tillidsop-

bygningen. Den fordeler sig på tre primære aspekter af modpartens selvfremstil-

ling, og de tre faktorer gestalter tilsammen en persons tillidsværdighed: evner,

velvilje og integritet (Mayer et al, 1995:715). Ved evner forstås personens sæt af

kompetencer eller faglighed. Jo større faglighed inden for område x, jo større til-

lidsværdighed angående opgaver inden for område x. Velvilje er en vurdering af,

i hvor høj grad modparten vil handle uegennyttigt og indfri forventningerne fra

den, der udviser tillid - selvom muligheden for tillidsbrud og egocentrisk adfærd

er til stede (ibid.). Slutteligt er bedømmelsen af integritet betinget af, om mod-

parten vurderes at have og leve op til et bestemt sæt værdier eller principper,

som den, der udviser tillid, �nder acceptable. Modparten kunne eksempelvis

vurderes på, hvor godt vedkommende passer ind i organisationskulturen og ef-

terlever organisationens værdier (ibid.).

Derudover indgår risikoen som tidligere nævnt også som en væsentlig faktor

i tillidsopbygningen. Den, som udviser tillid, laver en hurtig og delvist ubevidst

vurdering af det tab, som en eventuel utroværdighed hos modparten vil medføre

(Bachmann & Inkpen, 2011). At udvise tillid til en anden person er derfor

hverken en rendyrket rationel kalkule eller en udelukkende følelsesstyret gerning
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- det er en blanding (Lewis & Weigert, 1985).

5.3 Tillid og kontrol

Efter at have gennemgået tillidens de�nition, niveauer og faktorer for opbygning

vil jeg nu stille skarpt på forholdet mellem tillid og kontrol. Tillid og kontrol

er nemlig et begrebspar, som hænger tæt sammen - især i denne case. Alene

hensigten om at bedrive 'tillidsbaseret styring ' er udtryk for, hvordan det at

opbygge tillid kan ses som en vej til kontrol. Dernæst opererer tillid sjældent

som helt blind eller grænseløs tillid. Den vil i større eller mindre udstrækning ofte

være genstand for visse grænsedragninger. Disse grænsedragninger kan formelt

set også tage form af 'kontrol'.

Hvis man bruger kontrol og styring, bruger man også magt. Men en sådan

magtanvendelse har �ere ansigter. Er det fx udtryk for kontrol- og magtanven-

delse, når man som leder forsøger at skabe et tillidsfuldt arbejdsmiljø, som vil

få medarbejderne til at levere bedre ydelser med højere e�ektivitet? Det vil jeg

argumentere for. Pointen er nemlig, at det i så fald blot er en anden og mere

produktiv form for magt gennem social kontrol. I sådan et tilfælde ville man

givetvis benytte sig af styringsteknologier fra det relationelle styringsparadig-

me som fx gruppeudviklingssamtaler, coaching osv. for at skabe og styre den

ønskværdige kultur.

Jeg forstår derfor kontrol på to på måder. Dels som en repressiv magt be-

stående af formelle regler og procedurer, der overvåger adfærd og belønner, når

adfærden indfrier det ønskede output (Costa & Bijlsma-Frankema, 2007; Grøn,

2011). Dels forstår jeg også kontrol som en produktiv magt bestående af ufor-

mel social kontrol, der påvirker aktørers adfærd gennem organisatoriske normer,

værdier og kultur (ibid.). Det vil jeg uddybe i det følgende.

5.3.1 Repressiv og formel kontrol

Den klassiske forståelse af magt og kontrol tager udgangspunkt i Robert Dahls

oprindelige de�nition: �A får B til at gøre noget, B ellers ikke ville have gjort�

(Dahl, 1961). Her forstår man primært magt som en repressiv faktor, der ta-

ger form af �[...] 'regulering', 'kontrol' og 'sanktioner' � (Andersen & Thygesen,

2004:10). Sverre Ra�nsøe knytter det til �re c'er: command, coercion, control og

calculation (Ra�nsøe, 2013:243). Set i denne optik vil styring gennem tillid føre

til et tab af kontrol og dermed magt. Thygesen et al kalder det sågar et ledelses-

mæssigt �nulsumsspil� (2008:15). Som jeg skal vise i underafsnit 5.3.3 fortrænger

repressiv magt dog ikke nødvendigvis tillid. Man skal altså ikke forstå det sådan,

at repressiv magt og kontrol partout gør det vanskeligt at styre ved hjælp af

tillid. Pointen er snarere, at tillidsbaseret styring kommer til at fremstå som et
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uattraktivt alternativ, når man ser på det gennem den repressive magts prisme.

5.3.2 Produktiv og social kontrol

Som modpol til den repressive magt og kontrol, stiller jeg en produktiv form

for magt og kontrol. Denne forståelse har sit udspring fra den franske �losof

og idéhistoriker, Michel Foucault (Fx Foucault, 2000). Han mener, at magt

er et forhold; en proces, hvor subjektivitet er den producerede e�ekt: �It is a

form of power which makes individuals into subjects� (ibid.:311). Når individet

har taget subjektiviteten på sig, bliver det ifølge Foucault selvstyrende (ibid.).

Ra�nsøe anfører, at magten her viser sig som en kapacitet til at påvirke andre

menneskers adfærd og dispositioner og gøre visse udfald mere sandsynlige end

andre (Ra�nsøe, 2013). Magten bliver altså til en mere subtil form for social

kontrol.

Sagt med et konkret eksempel: Hvis en hjemmehjælper i SUF tager en be-

stemt subjektivitet på sig - for eksempel ansvarlighed og faglig stolthed - bliver

lederens produktive magt øget. Det bliver mindre nødvendigt at styre hjælperen

med repressiv kontrol, fordi hjælperen under egen selvstyring selv klarer opga-

verne. Det gør styringsteknologier som fx en PDA med tidsregistrering mindre

relevante. Den produktive magt producerer nemlig et ønsket output uden direk-

te at styre pågældende output. En grundpræmis for at udøve produktiv magt er

derfor en frihed hos det selvstyrende subjekt; hos hjælperen (Ra�nsøe, 2013).

Set gennem den produktive magts prisme bliver det at udvise tillid også til en

måde at udøve magt på, fordi man herved tager højde for modpartens frihed for

at få det bedste ud af modpartens selvstyring (Ra�nsøe, 2013). Det hænger altså

tæt sammen med den del af min tidligere nævnte tillidsde�nition, der handler

om den andens adfærd og vedkommendes frihed. Nogle forskere argumenterer

sågar for, at man ved at udvise tillid øger sin magt. Netop fordi tillid er en

ressource, �[...] der gør ledere stærkere og gør det muligt for dem at udrette

mere - gennem andre� (Thygesen et al, 2008:16). Det ironiske er imidlertid, at

tillid også kan fungere repressivt: �Undoubtedly, actively trusting people has

the capacity to a�ect them and make them behave in ways they would not

otherwise behave� (Ra�nsøe, 2013:254). Det skyldes, at en medarbejder, der

er blevet udvist tillid fra eksempelvis sin leder, kan føle sig ansvarliggjort og

forpligtet af tilliden (ibid.).

5.3.3 Repressiv og produktiv kontrol i forhold til tillid

Det er naturligvis nærliggende at undersøge relationen mellem kontrol og til-

lid nærmere. På den ene side kan de to faktorer være substituerende, således
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at mere tillid fører til mindre kontrol og vice versa (Das & Teng, 2001; Grøn,

2011; Long & Sitkin, 2006). På den anden side kan de være komplimenteren-

de, så de forstærker hinanden (ibid.). Fx hvis medarbejderne oplever kontrollen

som tillidsfuld, som i nedenstående eksempel. Das og Teng argumenterer for, at

formel kontrol i en organisation ofte virker substituerende på medarbejdernes

tillid, hvorimod social kontrol har en større tendens til at virke komplimente-

rende på deres tillid (2001). Denne sondring er dog både teoretisk og empirisk

problematisk. Lad mig give et eksempel.

Under SUF's nye styringsform skal hjælperen udfylde et såkaldt døgn- og

ugeplansskema som dokumentation af behovene hos de ældre. Principielt set er

skemaet et udtryk for formel kontrol. Men hjælperens subjektive forståelse af

skemaet spiller også en stor rolle (Andersen & Pedersen, 2014). Hvis hjælperen

ser skemaet som et hjælpsomt værktøj, der viser tillid til hans eller hendes faglige

dømmekraft og formidlingsevner, så kan skemaet blive forstået som en tillidser-

klæring. Det gælder dog også omvendt. Hvis skemaet ses som et konstant opsyn

med, om hjælperen udfører sit arbejde godt nok, så vil skemaet givetvis blive

forstået som formel overvågning og dermed påvirke hjælperens tillid til de sty-

rende negativt (Costa & Bijlsma-Frankema, 2007; Grøn, 2011). Formel kontrol

kan altså blive forstået som enten understøttende eller overvågende (Andersen

& Pedersen, 2014).

Derfor er det for simpelt at sige, at formel kontrol fortrænger muligheden

for at styre med tillid. Antoinette Weibel (2007) har undersøgt forholdet nær-

mere og kommet frem til, at det - som ovenstående eksempel også illustrerer

- afhænger af forståelsen af den formelle kontrol samt de strukturelle forhold.

Når der skal styres med en værdi som fx tillid, imens der også udøves formel

kontrol, er der ifølge hende tre faktorer i spil: medarbejdernes oplevede autono-

mi, medarbejdernes rum for faglighed og medarbejdernes forhold til deres leder.

Hendes pointe her er, at den formelle kontrol kan påvirke hver af disse faktorer

på forskellige måder.

For det første spiller medarbejderens grad af involvering i de kontrolmæssige

tiltag en stor rolle for oplevelsen af vedkommendes autonomi og dermed frihed

(Weibel, 2007). Hvis en hjælper selv har været med til at udvikle skemaet, så

har vedkommende en større tilbøjelighed til at se skemaet som noget, der ikke

nødvendigvis indskrænker hjælperens følelse af autonomi - netop fordi man har

været involveret i processen og har haft medind�ydelse på det færdige produkt.

Omvendt kan kontroltiltag, som kommer 'fra oven' i hierarkiet og bliver im-

plementeret i deres færdige form uden dialog, påvirke oplevelsen af autonomi

negativt og dermed vanskeliggøre opbygningen af tillid.

For det andet betyder feedback'en i kontrollen også meget for medarbejderens
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oplevelse af hans eller hendes faglige rum. Lederens feedback har en positiv

ind�ydelse på det oplevede faglige rum og dermed indtrykket af lederens tillid

til medarbejderen, hvis feedback'en er coachende og fagligt fokuseret frem for

overvågende og potentielt sanktionerende (ibid.). Også her ses der en parallel

til hjemmeplejen. Når en leder kører med sin medarbejder ud på tur rundt til

de ældre med henblik på udelukkende at være faglig sparringspartner, så vil

lederens tilstedeværelse givetvis mere blive opfattet som et udtryk for tillidsfuld

coaching frem for mistillidsfuld overvågning.

For det tredje betyder oplevelsen af intentionerne bag lederens kontrol også

meget i forhold til det indbyrdes forhold mellem leder og medarbejder (ibid.).

Her er vi tilbage ved eksemplet med skemaet eller den netop uddybede faglige

sparring. Hvis intentionerne bag den formelle kontrol opleves som gode, så kan

kontrollen godt understøtte den mere produktive form for kontrol, som udøves

ved hjælp af tillidsbaseret styring.

5.3.4 Samspillet mellem tillid, magt, kontrol og styring

Som jeg har forsøgt at anskueliggøre i det ovenstående med både teori og empi-

riske eksempler, så er samspillet mellem tillid, magt og kontrol meget komplekst.

Selvom formel magt og kontrol i sagens natur fungerer repressivt, er det ikke

nødvendigvis eroderende for medarbejdernes engagement og evne til at lede sig

selv inden for et bestemt rum. Hvis både ledere og medarbejder anser den for-

melle kontrol som understøttende, så står den med andre ord ikke i vejen for en

produktiv styring med tillid.

At styre tillidsbaseret gennem produktiv magt og kontrol, betyder heller ik-

ke et fravær af kontrol. Tværtimod kunne man argumentere for, at der er en

høj grad af social kontrol på spil, når man som leder forsøger at fremme tillid

som en bestemt organisatorisk værdi og kultur, der kan påvirke medarbejdernes

subjektivitet og selvstyrende adfærd i en bestemt retning. Hvis en leder styrer

ved at udvise tillid, kan vedkommende få mere selvstyrende og e�ektive med-

arbejdere. Det kan igen øge lederens kontrol over enhedens samlede performance.

I forhold til koblingen til styringsteknologier, så vil den repressive kontrol

typisk komme konkret til udtryk i teknologier fra NPM-marked, NPM-kontrakt

og det bureaukratiske styringsparadigme. Jævnfør ovenstående er det dog vig-

tigt at understrege, at teknologierne fra disse paradigmer ikke nødvendigvis er

repressive, tillidsfjendske eller 'onde'.

Når man styrer med produktiv magt og kontrol vil det typisk indebære, at

man orienterer sig efter styringsteknologier fra det fagprofessionelle paradigme

og især de humanistiske og relationelle styringsparadigmer. En vigtig pointe her

33



er ligeså, at tillidsbaserede styringsteknologier ikke nødvendigvis er produktive,

tillidsfremmende eller 'gode'. Hvis de fx grundet egoistiske medarbejdere for-

årsager et tab af kontrol over en dalende performance, så er der næppe noget

produktivt eller 'godt' ved dem.

5.4 Struktur og fremgangsmåde for analysen

For at genkalde de metodiske anbefalinger fra teorikapitlets start så har jeg

forsøgt at strukturere min analyse efter de forskellige niveauer for tillid. Jeg har

derfor opdelt analysen i to. I den første del vil jeg behandle de institutionelle

rammer. Det betyder, at jeg først fokuserer på udviklingen og indholdet af den

nye styringsform i hjemmeplejen. Her vil jeg inddrage litteraturen fra kapitel 2

om styring i den o�entlige sektor for at analysere den nye og mere tillidsbaserede

styringsform. Dernæst undersøger jeg, hvordan disse styringsmæssige rammer

forskyder kompleksitet og påvirker roller i SUF's hjemmepleje.

I analysens anden del tager jeg resultaterne fra den første analysedel med til

at undersøge de e�ekter, som styringen har på mikroplan. Her stiller jeg skarpt

på udføringen og opfattelsen af styringen hos tre centrale aktører: gruppeleder,

hjælper og visitator. Derfor vil jeg også berøre konsekvenserne af at styre med

både en produktiv tillidsfuld kontrol og en mere repressiv formel kontrol på

samme tid.

Fremgangsmåden for analysen er opsummeret i følgende model. Modellen er

samtidig også en oversigt over analysens kronologi.
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Styringsparadigmer og 
styringsteknologier 

Kompleksitets- og 
rolleforskydninger 

Analysedel 1 
Styringsformen 
som 
institutionel 
ramme 

Analysedel 2 
Styringsforhold 
mellem 
aktører 

Gruppeleder 

Hjælper 

Visitator 

Figur 3: Analysemodel. Kronologisk struktur for analysen. Pilene angiver indbyrdes

påvirkninger mellem de forskellige delelementer. Egen tilvirkning.

6 Analysedel 1. Styringsformen som institutionel

ramme: baggrund, indhold, konsekvenser

6.1 Ny styringsform i SUF's hjemmepleje

I dette første afsnit af analysen vil jeg stille skarpt på den nye styringsform for

SUF's hjemmepleje på tre områder.

For det første den politiske baggrund og de forvaltningsmæssige målsætnin-

ger for styringsformen. For det andet selve indholdet af den nye styringsform.
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Og for det tredje de konsekvenser, som den nye styringsform har for tre centrale

aktører i SUF's hjemmepleje: gruppeleder, hjælper og visitator.

6.1.1 Den politiske idé

Den tidligste kilde for 'tillidsdagsordenen' i SUF �ndes formentlig i SF'eren Nin-

na Thomsens valgkampsoplæg for 2009. Her gik hun direkte til valg på at afska�e

'minuttyranniet' i ældreplejen til fordel for mere tillidsbaseret styring (Interview

med afdelingsleder; Interview med Ninna Thomsen). Efter SF's succesfulde valg

blev hun sundheds- og omsorgsborgmester og bebudede et servicetjek af alle

SUF's styringsmodeller og forenklinger i den administrative struktur (Dyrholm,

2013). Begrundelsen var at skabe bedre rammer for et fagligt råderum decen-

tralt i hjælperens møde med den ældre (Interview med afdelingsleder; Interview

med Ninna Thomsen). Ifølge Ninna Thomsen selv, var der brug for at gøre op

med det meget stærke styringsfokus, som prægede SUF's organisationskultur.

Der skulle være plads til øget tillid (Interview med Ninna Thomsen).

6.1.2 Målsætningen

At ændre på styringsformerne er bl.a. en af målsætningerne i det politisk pro-

gram Aktiv og tryg hele livet, som Sundheds- og Omsorgsudvalget udgiver i juni

2011 (Københavns Kommune, 2011). Overordnet set sigter det efter at reforme-

re indsatsen for ældre og syge københavnere i de kommende år (ibid.). Internt

for forvaltningen som organisation er der en central sigtelinje, som især gør sig

gældende for hjemmeplejen, nemlig faglighed:

I hjemmeplejen skal der skabes øget fokus på kerneydelserne og øget rum
til faglighed, så borgerne modtager professionel omsorg og pleje, der �ek-
sibelt kan tilpasses borgernes behov og ønsker. Det skal også medvirke til
at sikre, at medarbejderne har et attraktivt arbejdsmiljø, hvor medarbej-
derne får øget ind�ydelse på eget arbejde og øget mulighed for at anvende
deres faglighed. (Københavns Kommune, 2011:25)

Ifølge det politiske udvalg er tillid nøglen til at øge denne faglighed: �Der skal væ-

re tillid til medarbejdernes evne til selv at foretage faglige vurderinger� (ibid.).

Tillid skal altså integreres i forvaltningens måde at styre på, lyder den politiske

målsætning.

I et notat fra 2012 til Sundheds- og Omsorgsudvalget påpeger SUF's cen-

tralforvaltning, at der for at nå det politiske programs mål er brug for �[...] en

større kulturforandring i hjemmeplejen, der sætter fokus på tillid, faglighed og

�eksibilitet� (SUF, 2012). På daværende tidspunkt medfører styringsformen i

hjemmeplejen angiveligt, at �[...] behovet for detaljeret dokumentation vægtes
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højt frem for tillid til den enkelte medarbejder� (ibid.). Samtidig gør styrings-

formen ifølge centralforvaltningen det svært at tilrette hjælpen til borgerne �ek-

sibelt og �[...] sikre optimal udnyttelse af medarbejdernes faglighed� (ibid.). Det

skyldes en meget detaljeret styring af ydelser og tid. Hjælpen til borgeren bli-

ver bestilt af forvaltningens myndighedskontor, visitationen, i form af en række

enkeltydelser som fx 'øvre toilette', 'påklædning' eller 'sengeredning'. Når hjæl-

peren ankommer til borgerens hjem, skal han/hun så levere de bestilte ydelser,

registrere eventuelle afvigelser fra det planlagte og registrere starttid og sluttid.

Styringsformen er ifølge centralforvaltningen for rigid til at efterkomme de

politiske ønsker om mere tillid til faglighed. Derfor sætter centralforvaltnin-

gen i 2011 et pilotprojekt i gang i hjemmeplejens lokalområdekontor Vester-

bro/Kongens Enghave. Projektet har til opgave at udvikle og afprøve en ny,

mere �eksibel og mere tillidsbaseret styringsform for hjemmeplejen.

Centralforvaltningen udpeger �re overordnede formål med pilotprojektets

arbejde med en ny styringsform (SUF, 2012):

1. Øget fokus på kerneydelser og øget rum til faglighed, så borgerne

modtager professionel omsorg og pleje, der �eksibelt kan tilpasses borger-

nes behov og ønsker (ibid.)

2. Mere attraktivt arbejdsmiljø i SUF, idet medarbejderne får øget

ind�ydelse på eget arbejde og øget mulighed for at anvende deres faglighed

(ibid.)

3. Øget fokus på borgernes inddragelse og tilrettelæggelse af plejen for

at øge brugertilfredsheden og skabe bedre grundlag for at hverdagsreha-

bilitere borgerne (ibid.)

4. Forenkling af hjemmeplejens administration: Sagsgangene og kom-

munikationen mellem forvaltningens enheder - især den bestillende myn-

dighed (visitationen) og den udførende leverandør (institutionen / grup-

pelederen / hjælperen) - skal forenkles (ibid.).

Samtidig stilles der tre krav til den nye styringsform (SUF, 2012):

1. Uændret serviceniveau: Det politisk besluttede serviceniveau skal for-

blive uændret (ibid.)

2. BUM bevares: Den grundlæggende struktur i bestiller-udfører-modellen

37



(BUM)7 skal forblive uændret (ibid.)

3. Økonomisk status quo: Den nye styringsform skal hverken føre til be-

sparelser eller forøgelser af SUF's udgifter til ældrepleje (ibid.).

6.1.3 Indholdet

Pilotprojektet udvikler en ny styringsform med tre centrale komponenter:

� 'Besøgsblokke' som erstatning for mange af enkeltydelserne

� Dokumentation i form af 'døgn- og ugeplaner'

� Ophør med tidsregistrering.

Besøgsblokke Ideen om 'besøgsblokke' udgør grundstrukturen i den nye sty-

ringsform. Sammenlignet med den tidligere styringsform er det en halvering

i detaljeringsgraden af de ydelser, som visitationen bestiller hos den udføren-

de hjælper. Den ansvarlige afdelingsleder fra centralforvaltningen kalder det en

�enkelt BUM-model� (Interview med afdelingsleder). I den gamle styringsform

var der 79 enkeltydelser, som borgeren blev visiteret til enkeltvis. I den nye sty-

ringsform har man bibeholdt 21 enkeltydelser og erstattet alle de øvrige med

19 besøgsblokke. En besøgsbloks tidsmæssige omfang kan enten være 'let', 'mo-

derat' eller 'omfattende' alt efter borgerens behov for hjælp. Blokken kan falde

enten morgen, middag eller aften. Og endelig �ndes der to kategorier for blok-

kene: personlig pleje og praktisk støtte. I alt giver det således 3 x 3 x 2 = 18

forskellige besøgsblokke. Dertil kommer så en tillægsblok, 'særlig støtte', som

kan udmåles individuelt til borgere med fx demens eller kognitive problemer

(Interview med afdelingsleder).

Pointen med besøgsblokkene er, at den enkelte hjælper skal anvende sin fag-

lighed i en dialog med borgeren for at afstemme vedkommendes behov for hjælp.

Dernæst skal de ydelser, som hjælperen og borgeren bliver enige om, så leveres

inden for rammerne af den blok, som borgeren er visiteret til. Når man arbejder

med besøgsblokke, bliver det også muligt for hjælperne at distribuere deres sam-

lede besøgstid hos alle borgere mere �eksibelt (Interview med hjemmeplejeleder

1). �Borgere de er jo ikke ens hver dag. Borgerne skifter niveau fra, hvad de kan,

og hvad de ikke kan� (ibid.). Oplever hjælperen derfor, at tiden skrider inden for

7BUM-modellen er en kontraktbaseret styringsteknologi fra New Public Management. Den
deler bestiller(B), udfører(U) og modtager(M) op i tre separate aktører og formaliserer ydel-
sesleverancen. Således er den bestillende myndighed fx en visitation, som visiterer borgerne
til de ydelser, som de har krav på at modtage inden for kommunens politisk-økonomiske ram-
mer. Dernæst bestiller visitationen leverancen af ydelserne hos de udførende driftsenheder -
fx hjemmeplejeinstitutioner. Modtageren kan vælge at få leveret ydelser fra enten privat eller
kommunal leverandør.
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den ene borgers blok, kan han/hun tage sig lidt mindre tid i den anden borgers

blok. Hvis hjælpebehovet er markant øget på permanent basis, så skal hjælperen

kontakte visitationen og ud fra fagligt funderet dokumentation på skrift bede

om en ændring i blokkene (Interview med afdelingsleder).

Døgn- og ugeplaner I samarbejde med borgeren skal hjælperen beskrive

hjælpens form og indhold i en 'døgn- og ugeplan'. Døgn- og ugeplanen gør det

muligt for både faste hjælpere og a�øsere at vide hvilken slags hjælp, borgeren

skal have, og hvordan hjælpen skal udføres. Det forventes, at hjælperen selv

vedligeholder døgn- og ugeplanen og justerer den om nødvendigt (Interview

med afdelingsleder). Døgn- og ugeplanen ses i centralforvaltningen som et vigtigt

redskab til at sikre ensartet faglig kvalitet (SUF, 2012).

Tidsregistrering I den nye styringsform er al detaljeret tidsregistrering afvik-

let. Hjælperne skal ikke længere på deres håndholdte PDA elektronisk registrere,

hvornår de påbegynder et besøg hos en borger, og hvornår de afslutter det. De

skal heller ikke registrere, hvis en borger får en anden hjælp end den planlagte

(SUF, 2012). Derudover er registrering af mødetid og frokosttid også afska�et

(Interview med afdelingsleder). På følgende områder har man dog bibeholdt

registreringen: Når borgeren a�yser besøg, ved forgæves besøg, hvis besøgstids-

punktet �yttes, ved fejl i planlægningen, når akut besøg tilføjes og når besøg er

udført som vikar (SUF, 2012).

6.2 Styringsformen som institutionel ramme

Efter kort at have gennemgået styringsformens baggrund og indhold, vil jeg

nu analysere den som en institutionel ramme, der sætter nogle bestemte be-

tingelser for aktørernes roller og handlingsmønstre. Jævnfør min analysemodel

be�nder jeg mig altså stadig på det institutionelle niveau. Jeg vil analysere sty-

ringsformen på to måder: dels som en blanding af forskellige styringsantagelser,

-paradigmer og -teknologier. Dels som en rolleforskyder i sin egenskab af at

forskyde kompleksiteten i SUF.

6.2.1 Bag om styringen i den nye styringsform

For kort at opsummere det foregående afsnit er den nye styringsformen relativt

mere tillidsbaseret end den gamle styringsform på tre punkter. For det første

betyder besøgsblokkene færre enkeltydelser, mere �eksibilitet decentralt og der-

med mere tillid til hjælperens faglige kompetence i mødet med borgeren. For

det andet er e�ekten af de obligatoriske døgn- og ugeplanerne ligeledes betinget

af, at hjælperne løbende dokumenterer deres erfaringer og ansøger om ændring
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i blokkene om nødvendigt. For det tredje må afviklingen af den detaljerede tids-

registrering også ses som en tillidserklæring til hjælperne.

Disse tre punkter betyder dog ikke et fravær af kontrol og styring. Baggrun-

den herfor vil jeg uddybe i det følgende.

De strategiske dimensioner i styringsformen For at genkalde Julian Le

Grands 'velfærdsstatslige skakbræt' fra indledningen så rummer den nye sty-

ringsformer aspekter af alle de �re måder at bedrive styring på: voice, choice,

trust og mistrust.

Med ændringerne på de tre ovennævnte punkter, synes der at være sat et

stigende fokus på dimensionerne voice og trust og dermed antagelsen om, at

hjælperne grundlæggende er motiverede og fagligt engagerede for at gøre et

godt stykke arbejde for borgerne. For det første bliver der med besøgsblokke-

ne lagt øget vægt på voice, når ældre brugere med høj handlingskapacitet har

mulighed for at gå i dialog med hjælperne om de konkrete ydelser. Her er der

tillid til, at hjælpernes faglige kompetencer og motivation vil få det bedste ud

af denne øgede brugerinddragelse. For det andet bliver der lagt vægt på trust,

idet man antager, at selv brugere med lav handlingskapacitet (fx ældre med

demens) vil få leveret de bedste ydelser af hjælperne inden for besøgsblokkens

rammer. Det bliver ikke detailstyret og kontrolleret i lige så høj grad som før

hvilke ydelser, hjælperne skal levere. Fjernelsen af tidsregistreringen knytter sig

også til antagelsen om de uegennyttige hjælpere, der under de friere omstæn-

digheder vil prioritere deres tid for borgernes bedste.

Den nye styringsform rummer dog stadig elementer fra choice og mistrust.

For det første er SUF's kommunale hjemmepleje stadig i konkurrence med pri-

vate leverandører om leverancen af hjemmehjælp. Det sker med antagelsen om,

at konkurrence er et godt incitament for de kommunale institutioner, idet de

ellers ville være mindre e�ektive. Her er logikken, at det ikke public service

motivation, der får hjemmeplejelederne til at drive deres institutioner e�ektivt.

Motivationen skal i stedet �ndes i faren for at tabe markedsandele og dermed

�nansiering til de private konkurrenter.

For det andet bliver der også bevaret en grad af mistrust, idet man har

valgt at bygge den nye styringsform op omkring BUM-modellen. Der er ikke

tillid til, at institutionerne selv kan styre økonomien forsvarligt. Derfor må en

bestiller styre de udførende leverandører, så økonomien og målopfyldelsen er

under kontrol. Ninna Thomsen siger selv, at �[...] hun tror på BUM-modellen�

(Interview med Ninna Thomsen). Hun svarer ja på spørgsmålet, om det ville

eskalere udgifterne til hjemmepleje, hvis man eksempelvis lod institutionerne og

hjælperne visitere borgerne selv (ibid.). Thomsen uddyber: �[...] vi har stadig
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knaphed på ressourcer, og det bliver ikke bedre. Det her er en ny måde at styre

på, men det betyder ikke, at vi får guld og grønne skove� (ibid.).

Ifølge den øverste politiske leder er der altså her behov for en strammere

styring; en repressiv og formel kontrol. Det er i øvrigt værd at bemærke, at

konturerne af en værdikon�ikt tegner sig. Thomsen synes at have tillid til de

fagprofessionelles public service motivation og faglighed. Men det er måske netop

dette faktum, der ifølge hende vil eskalere udgifterne. Antagelsen synes at være,

at hjælpernes motivation kan føre til en overdreven brugerorientering, hvor de

overvurderer deres borgeres behov uden at tage højde for SUF's økonomiske

rammer. Logikken er altså, at der ganske enkelt ikke er råd til at lade hjælperne

levere ydelser i det fulde omfang, som deres motivation og faglige engagement

ansporer dem til. Derfor må allokeringen af ressourcer styres forholdsvist stramt

ved hjælp af BUM-modellen.

For at opsummere er der voice, choice, trust og mistrust i spil i den måde,

som styringen udtænkes på. Det har konsekvenser for hvilke styringsparadigmer

og -teknologier, der tilvælges. Det vil jeg uddybe i det følgende.

Styringsparadigmer og -teknologier Det stærke fokus på trust og voice

accentuerer behovet for særligt to styringsparadigmer. Det første er det fagpro-

fessionelle paradigme, hvor beslutningskraften i stigende grad bliver skubbet ud

i de yderste led. Der er tillid til, at de fagprofessionelle hjælpere har fagligheden

i orden, og derfor skal der i mindre grad detailreguleres. Her bliver døgn- og

ugeplanerne en central styringsteknologi. Samtidig sættes de driftsnære ledere -

især gruppelederne - i scene som faglige ledere og faglige eksperter.

Der synes også at være et fokus på det relationelle og/eller humanistiske pa-

radigme, hvor de menneskelige relationer prioriteres. Hvis man vil øge tilliden

til fagligheden, fordrer det et arbejde med de menneskelige ressourcer i organi-

sationen. Det kan ske via en produktiv og social form for kontrol og styring. Fx

via gruppeudviklingssamtaler, teambuilding, coaching osv., hvor man kan skabe

øget forståelse for hinandens forskellige kompetencer, erfaringer og oplevelser

på tværs af fx en hjemmeplejegruppe (Interview med organisationskonsulenter).

Fælles for det fagprofessionelle og det humanistiske og/eller det relationelle sty-

ringsparadigme er desuden det stærke fokus på brugeren og brugerens behov.

Brugeren skal i stigende grad inddrages som led i ydelsesleverancen. De årlige

brugertilfredshedsundersøgelser er også en afgørende styringsteknologi for at ud-

pege retning og fokusområder for indsatserne (Interview med hjemmeplejeleder

1).

Fastholdelsen i choice gør det dog nødvendigt også at anvende styringstek-

nologier fra NPM-marked. Derfor opgøres hjælpen til borgeren stadig i ydelser
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og besøgsblokke af forskellig størrelse med forskellig økonomisk normering. På

den måde kan man ved hjælp af BUM-modellen styre bestillingerne af ydelser til

borgerne på et marked med både private og kommunale leverandører. Ved hjælp

af politisk vedtagne kvalitetsstandarder afgøres omfanget af borgerens krav på

ydelser. BUM-modellen bliver som styringsteknologi især et værktøj til at holde

styr på økonomien ud fra den føromtalte mistrust til institutionernes (leveran-

dørernes) evne til at styre udgifterne. Afdelingslederen fra centralforvaltningen

siger fx:

På hjemmeplejen har vi fx både private og kommunale leverandører. Hvis
man tror bare en lille smule på økonomisk teori, så hjælper det ikke at
sige, at leverandøren selv skal fastsætte, hvor meget hjælp, der er brug
for. For så vil udgifterne formentlig galoppere af sted. (Interview med
afdelingsleder)

At styre vha. BUM og mistrust bliver måske mest nødvendigt pga. de private

leverandører, som givetvis har en større pro�tinteresse end de kommunale leve-

randører. Afgørende er det dog, at styringen kommer til at gælde for både de

kommunale og de private leverandører. For at sikre at visitationen holder sig

inden for de politisk-økonomiske rammer, bliver den tilsvarende styret forholds-

vist stramt ud fra NPM-kontrakt ved hjælp af en styringsteknologi som måltal

(Interview med visitator). Der er bestemte mål, der skal opnås - og bestemte

økonomiske rammer, der absolut ikke må overskrides.

For at opsummere kommer styringsformen til at bestå af to forskellige søjler.

Den ene søjle baserer sig på antagelsen om brugerorientering og faglighed. Her

styres der efter især det relationelle paradigme (DRP) og det fagprofessionelle

paradigme. Den anden søjle bygger på antagelsen om konkurrence og overdreven

brugerorientering. Her styres der især med NPM. I følgende tabel er pointerne

omkring den samlede styringsform opsummeret i forenklet principskitseform.
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DRP og fagprofessionelt NPM

Strategiske

antagelser

Voice: brugerinddragelse

Trust : faglighed

Choice: konkurrence

Mistrust : overdreven

bugerorientering

Styringspara-

digmer

Fagprofessionelt: decentralisme

Humanistisk: værdier

Relationelt: tillidsopbygning

NPM-marked og NPM-kontrakt:

udgifts- og ydelseskontrol

Styringstekno-

logier

Gruppeudviklingssamtaler

Faglig sparring

Tværfaglige workshops

BUM-model

Måltal

Kvalitetsstandarder

Tabel 1: Den nye styringsform for hjemmeplejen. Skematisk fremstilling af de

antagelser, paradigmer og teknologier, der knytter sig til de to bærende søjler i den nye

styringsform for SUF's hjemmepleje.

6.2.2 Kompleksitetsforskydning og nye roller

I kraft af sine styringsantagelser, -paradigmer og -teknologier sætter den nye

styringsform som struktur altså nogle institutionelle rammer. Rammerne får to

konsekvenser. For det første er de med til at forskyde kompleksitet. For det an-

det påvirker strukturerne aktørernes roller. I det følgende vil jeg vil jeg udfolde

disse to pointer.

Den nye styringsform kan med reference til Luhmann ses som et forsøg på

at bruge tillid til at reducere kompleksitet. Forvaltningen nævner netop selv, at

den hidtidige detailstyring har accelereret kompleksiteten, fordi der i det store

system af enkeltydelser skal dokumenteres så meget. Det er netop et system,

som lægger op til, at den styrende overtager al kompleksiteten fra den styre-

de. Som hjemmeplejeleder 1 også understregede, så ændrer borgernes behov og

funktionsevne sig konstant. Det er med til at gøre hjemmepleje til et voldsomt

komplekst styringsområde. Hvis man vil styre denne virkelighed med detailsty-

ring, stiller det naturligvis nogle krav til den styrendes evne til i detaljen at sikre

leverancen af netop de enkeltydelser, som borgeren har mest brug for - også selv-

om den styrende leder måske er situeret langt fra den konkrete praksis. Glipper

planlægningen, leverancen eller kvaliteten af ydelser, falder det til gengæld i høj

grad tilbage på den styrende, fordi man netop har påtaget sig kompleksiteten.

Tilsvarende reduceres den styrede hjælper til det, som Ninna Thomsen kalder

et �samlebåndshoved� (Lange, 2012), der ud fra en nærmest tayloristisk logik

skal producere de helt udspeci�cerede ydelser, som bliver bestilt.

43



Den nye styringsform reducerer ganske vist kompleksiteten nogle steder.

Samtidig viser mit data dog, den nye styringsform andre steder øger komplek-

siteten. Jeg vil derfor de�nere den nye styringsforms samlede e�ekter som for-

skydninger i kompleksiteten i SUF's organisation. Mit argument er, at styrings-

formens kompleksitetsreduktioner er med til at avle ny kompleksitet. Det sker

i relationerne mellem tre aktører, som i et spændingsfelt tilsammen bestiller og

udfører ydelser hos borgerne: visitator, gruppeleder og hjælper. I det følgende

vil jeg udfolde det argument.

Visitatoren Som bestillende myndighed er visitatoren under den nye sty-

ringsform stadig styrende i forhold til gruppelederen og hjælperen, der begge

tilhører det udførende led i SUF. Men besøgsblokkene og døgn- og ugeplanernes

natur implicerer, at visitator må udvise en øget tillid til hjælper og gruppele-

der. Besøgsblokkene kan ses som et forsøg på at reducere kompleksiteten for

visitatoren, fordi han/hun ikke længere skal udspeci�cere enkeltydelser over for

hjælperen og gruppelederen i samme grad som før. Samtidig tilvejebringer hjæl-

peren i døgn- og ugeplanen den dokumentation, som skal bruges til at visitere

borgerne. Ved at udvise tillid til hjælperens dokumentationsevner, bliver visi-

tationens dokumentationsbehov også reduceret. Som hjemmeplejeleder 2 siger:

�Vores visitation bruger simpelthen den dokumentation, som hjælperne kan præ-

stere, som baggrund for hvilken hjælp, som borgeren skal have� (Interview med

hjemmeplejeleder 2). Visitationslederen bekræfter, at man bruger meget mindre

tid på dokumentation end før (Interview med visitator).

Idet styringsformen er bygget op omkring BUM-modellen, har visitationens

rolle som myndighed dog ikke ændret sig. På det konkurrenceudsatte marked

for hjemmehjælp bestiller visitationen ydelser hos både private og kommunale

leverandører. Det fordrer naturligvis anvendelsen af nogle bestemte styrings-

paradigmer og -teknologier, som jeg var inde på i det foregående afsnit. Med

den type styring er visitationen stadig en politisk-økonomisk myndighed (Inter-

view med visitator). Men med ovenstående kompleksitetsforskydning i forhold

til dokumentationen, er visitatorens rolle i afgørelserne mere koordinerende og

økonomistyrende end rent faglig (Interview med hjemmeplejeleder 2; Interview

med visitator). Visitatoren skal ikke selv tilvejebringe det faglige grundlag for

afgørelser af hjælp til borgerne. I stedet skal man indhente informationen fra de

mange samarbejdspartnere fra fx hjemmeplejen, træningscentre osv. og træ�e

afgørelser ud fra de politisk-økonomiske rammer (Interview med visitator). Med

den nye styringsform går det i retning af, at visitationen bliver koordinerende og

styrende i forhold til det input, som de mange forskellige leverandører afgiver.

Dermed lægges der også op til, at fremtidens visitator har et mere tværfagligt
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overblik frem for et strengt monofagligt perspektiv (Interview med visitator).

For at opsummere er den nye styringsform ganske vist med til at reducere

den meget fagspeci�kke kompleksitet for visitatoren i forbindelse med doku-

mentation. Det betyder dog samtidig, at der dukker en ny rolle op som en mere

koordinerende myndighed. En myndighed, der skal håndtere og prioritere do-

kumentationen fra mange forskellige samarbejdspartnere. Det kan medføre et

krydspres af mange forskelligrettede interesser, fordi der generelt set er et pres

på den primære sundhedssektor. Der er mange speci�kke enheder, der mener,

at netop deres fag skal have tilført tid og ressourcer (Interview med visitator).

Gruppelederen På lige fod med visitatoren er gruppelederen i sagens natur

også styrende over for hjælperen. Men besøgsblokkene gør, at gruppelederen må

have tillid til hjælperens evne til ansvarligt at aktualisere de potentielle mulig-

heder for hjælp, som ud fra hjælperens faglige skøn er de bedste. Også her er

der altså tale om en kompleksitetsreduktion. Samtidig reduceres gruppelederens

behov for at kommunikere med visitationen om ændringer i borgernes hjælpe-

behov. Hvor de tidligere skrev 10-15 gange om dagen, kan der nu gå �ere dage

imellem (SUF, 2012).

Det betyder dog ikke, at gruppelederen er frigjort fra kompleksitet. Besøgs-

blokkene betyder, at gruppelederen skal bevæge sig væk fra rollen som 'driftsad-

ministrator' og mere i retning af at være 'faglig leder'. Som afdelingslederen

udtrykker det: �Vi efterspørger noget andet ledelse af nogle ledere, som er valgt

til deres job som administratorer. Nu efterspørger vi, at de også kan noget fag-

ligt� (Interview med afdelingsleder). Tilliden i besøgsblokken betyder ikke, at

gruppelederen kan skubbe al kompleksitet i leverancen af ydelser helt over på

hjælperen. Forudsætningen for tillidsrelationen er netop, at lederen står i bag-

grunden som en faglig støtte, der potentielt kan tages i brug, hvis en hjælper

har svært ved at sondre mellem de mange aktualiseringsmuligheder for hjælp

inden for blokken (Interview med gruppeleder).

Samtidig påpeger hjemmeplejeleder 2, at �[...] vi jo ikke kan undvære drifts-

ledelsen� (Interview med hjemmeplejeleder 2). Gruppelederen skal stadig være

personale- og driftsleder med alle de tjenstlige samtaler, MED-udvalgsmøder,

MUS-samtaler og daglig drift og planlægning, som det job indebærer. �Hvis

man har mere end 30-35 medarbejdere, er det nærmest mere end et job�, på-

peger hjemmeplejeleder 2 (Interview med hjemmeplejeleder 2). Her er det også

værd at bemærke, at den nye styringsform sætter mere aktivt fokus på især

personaleledelse. Når tilliden italesættes så tydeligt i den nye styringsform, må

gruppelederen også sætte det som et ledelses- og styringsmæssigt fokus. Hjem-
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meplejeleder 1 har ligefrem givet alle sine gruppeledere �[...] nogle driftsmål, der

går på, at de skal have lavet nogle initiativer, der går på tillidsdagsordenen. Det

bestemmer de selv, hvad de skal være� (Interview med hjemmeplejeleder 1). Hvis

gruppelederen skal efterkomme disse krav og øge tilliden mellem medarbejderne,

kræver det et aktivt arbejde med den sociale kontrol og styringen af kulturen

i gruppen. Fx med teknologier som gruppeudviklingssamtaler eller workshops

fra det relationelle og humanistiske styringsparadigme. En sådan indsats kræver

også tid og ressourcer.

For at opsummere, så reducerer den mere tillidsbaserede styringsform ganske

vist kompleksiteten for gruppelederen i forhold til selve ydelsesleverancen. Det

betyder dog ikke, at gruppelederen har fået et lettere job. Der dukker en ny

kompleksitet op i jobbet som drifts- og personaleleder. Vel at mærke samtidig

med, at man nu også skal være faglig leder.

Hjælperen Som sidste og udførende led i styringskæden rammer komplek-

sitetsreduktionerne hos visitatoren og gruppelederen hjælperen med omvendt

fortegn. På �ere områder bliver kompleksiteten for hjælperen øget.

For det første betyder besøgsblokkene, at hjælperen i faglig dialog med bor-

geren skal tage stilling til et hav af potentielle aktualiseringsmuligheder for hjæl-

pens indhold og prioritere i varigheden af de valgte ydelser.

For det andet stiller tilliden til hjælperens tilstrækkelige udfyldelse af døgn-

og ugeplanerne øgede krav til hjælperens faglighed. �Det kræver jo, at man har

en faglighed, hvor man kan formulere sig - også på skrift. Og der har vores

medarbejdere en udfordring�, udtaler hjemmeplejeleder 2 (Interview med hjem-

meplejeleder 2).

For det tredje betyder afska�elsen af tidsregistreringen på den ene side, at

hjælperne skal bekymre sig mindre om hele tiden at indtaste og indberette på

deres PDA, imens de er på farten. Tilliden i den ændring betyder en ganske

praktisk reduktion af kompleksitet. Men i kombination med besøgsblokkene gør

det samtidig hele spørgsmålet om distribution og prioritering af hjælp meget

mere komplekst. Hjælperen skal selv vurdere, om man kan �[...] skære lidt på

fru Jensens tid og så give lidt mere til hr. Hansen, fordi han har det så skidt

i dag. Den sondring skal medarbejderne også konstant stå i� (Interview med

hjemmeplejeleder 2).

Når de tillidsbaseret komponenter i den nye styringsform rammer hjælpe-

ren, betyder det altså både øget frihed, men også øget ansvar og øgede krav

til forvaltningen af denne frihed. Derfor er der belæg for at sige, at den nye

styringsform gør hjælperens arbejdsdag mere kompleks, end det var tilfældet

under den gamle styringsmodel.
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Alle de omtalte forskydninger i roller og kompleksitet er opsummeret i føl-

gende skema.

Gammel styringsform Ny styringsform

Visitator

Bestilling af enkeltydelser

Forestår faglig dokumentation

Faglig myndighed

Bestilling af besøgsbloke

Indhenter faglig dokumentation

Koordinerende myndighed

Gruppeleder
Personaleleder

Driftsleder

Personale- og driftsleder

Faglig leder

Hjælper

Udførelse af enkeltydelser

Fastsat tid

Lav frihed med lav kompleksitet

Udførelse af besøgsblokke

Fleksibel tid

Høj frihed med høj kompleksitet

Tabel 2: Kompleksitets- og rolleforskydninger i SUF's hjemmepleje. Skema-

tisk opsummering af den gamle og den nye styringsforms forskellige konsekvenser for

aktørernes roller. Skemaet er en principskitse. Der kan være nuancer i de forskellige

forskydninger, som ikke afbildes direkte.

7 Analysedel 2. Styringsforhold mellem aktører:

opfattelse, udføring, handling

Efter at have undersøgt den nye styringsform som institutionel ramme, vil jeg

nu bevæge mig et skridt videre i analysen. Det betyder, at jeg bevæger mig ned

på det interpersonelle niveau. Jeg vil nu undersøge, hvordan visitator, gruppele-

der og hjælper udfører og opfatter styringen. Som nævnt i mit metodekapitel vil

jeg her anvende data, som jeg i interview med både en gruppeleder, en hjælper

og en visitator har tilvejebragt sammen med Steen Vallentin. Dette data giver

et godt indblik i, hvordan de tre aktører opfatter og udfører styring relateret til

'tillidsdagsordenen' og den nye styringsform i deres respektive hverdagspraksis.

Hvor jeg i analysedel 1 havde fokus på roller, vil jeg i denne analysedel derfor

have fokus på de forståelser, handlingsmønstre og konsekvenser, som blandt an-

det kan være et resultat af den nye styringsforms påvirkning på aktørerne. Når

jeg i analysen omtaler aktørernes handling, trækker jeg på Weber og Glynns

pointe om, hvordan bestemte handlingsmønstre kan være institutionaliseret -

netop som følge af en ny styringsform.

7.1 Gruppelederen

Gruppelederen spiller en nøglerolle i forhold til at udmønte styring over for

hjælperen, idet gruppelederen er hjælperens direkte leder og dermed hjælperens
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primære kontakt til styringsstrengen i hjemmeplejen. Gruppelederen er altså en

hovedkilde til den grad af tillidsbaseret styring, som den enkelte hjælper måtte

opleve.

7.1.1 Baggrund og tillidsindstilling

De �este gruppeledere har typisk en faglig baggrund som fx sygeplejerske og

en supplerende diplomuddannelse i ledelse. Det gør sig også gældende for min

respondent, som er gruppeleder i lokalområde 2. Hun er uddannet sygeplejer-

ske og har taget en tillægsuddannelse i ledelse. Tidligere har hun selv arbejdet

som hjemmesygeplejerske. I det følgende vil jeg undersøge min respondents til-

bøjelighed til at udvise tillid og hendes vurdering af hjælpernes tillidsværdighed.

Som gruppelederen selv siger, så har hun været så heldig at �[...] arbejde med

forandringer og omstruktureringer hele min karriere� (Interview med gruppele-

der). Hun har både gode erfaringer med og stor interesse i den ledelsesmæssige

opgave, der ligger i at implementere forandringer, så de skaber mening for me-

darbejderne (ibid.). Samtidig påpeger hun, at �Tillid som værdi har været en

meget vigtig ledelsesværdi for mig gennem alle årene. Jeg kan ikke være i det

her univers her - ledere over og ved siden af mig og medarbejdere - hvis jeg ikke

har tillid� (ibid.). Hun er slet ikke i tvivl om, �[...] at tillid skaber værdi�. (ibid.).

Jævnfør Mayer et als model for tillid, så har gruppelederen altså nogle er-

faringer, nogle personlige værdier og en bestemt baggrund, som præger hendes

tilbøjelighed til at udvise tillid til sine medarbejdere. På baggrund af ovenstå-

ende må man vurdere denne tilbøjelighed som værende forholdsvist høj. Dertil

kommer naturligvis også hendes vurdering af modtagernes - hjælpernes - tillids-

værdighed, som jf. Mayer et al sker i forhold til evner, velvilje og integritet. For

det første vurderer hun deres evner rent kollektivt som en sammensætning af

forskellige kompetencer inden for hjemmepleje, hvor hver kompetence bidrager

til helheden. Hun gør meget ud af at understrege, at der overordnet set er en

stærk faglighed i gruppen (Interview med gruppeleder). For det andet har hun

positive forventninger til hjælpernes velvilje. Hun siger:

Jeg tror på, at hvis vi stoler på hinanden og stoler på, at medarbejdere,
der har taget en uddannelse også kan løse en opgave og giver dem det
ansvar, så gør de det også. For det vil vi gerne. Vi vil gerne engagere os
på vores arbejdsplads, hvis vi synes, at det giver mening. (ibid.)

For det tredje lægger gruppelederen også stor vægt på medarbejdernes integritet;

at de ligeledes har en værdi om tillid, så hun kan opbygge et tillidsforhold til

dem. Medarbejderne skal kunne honorere hendes forventninger. Og �Det ved

medarbejderne godt. De ved godt, at jeg stiller nogle forventninger� (ibid.).
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I gruppelederens baggrund for at bedrive styring ligger der altså først og

fremmest en antagelse om en hjælper med en høj public service motivation.

Gruppelederen er derfor rede til at udvise tillidens risikofyldte forud-ydelse,

fordi hun vurderer, at hjælperne vil forvalte tilliden i overensstemmelse med

hendes positive forventninger.

7.1.2 Styring og handlingsmønstre

Som ovenstående viser, er gruppelederen allerede qua sin personlige baggrund

indstillet på at udvise tillid i sin styring af medarbejderne. Det ville derfor være

en overdrivelse at påstå, at den nye og mere tillidsbaserede styringsform med et

trylleslag har revolutioneret hendes styringspraksis. Når det er sagt, spiller den

nye styringsform dog en ikke uvæsentlig rolle. Fx ved at forskyde kompleksitet

og roller og sætte nye fokusområder. Gruppelederen kobler da også selv den nye

styringsform til tillidsbaseret styring:

Det der er sket nu, det er, at der er kommet en bevidstgørelse. At man
italesætter tillid som en vej til styring. Med tillid, der følger jo et kæmpe
ansvar. Og det er også noget, jeg taler med medarbejderne om. (Interview
med gruppeleder)

Dermed er styringsformen som institutionel struktur også med til at skabe in-

stitutionaliserede handlingsmønstre for gruppelederen. Gruppelederen ser det

her som sin opgave som leder at handle ved at skabe mening for medarbejderne

omkring den nye styringsform og tillidsdagsordenen generelt: �Det er noget der

skal virke. Det er noget, der skal give mening. Og dem, det skal virke for, skal

opleve det som meningsgivende� (ibid.). Det antyder også, at gruppelederen ser

udmøntning af styring som et spørgsmål om at udføre en produktiv kontrol,

hvor medarbejderne kan styre sig selv. Hendes præmis er, at en repressiv formel

kontrol, der kommer fra oven og ikke giver mening for medarbejderne, vil have

en kontraproduktiv e�ekt. Derfor må hun handle ved selv agere 'oversætter' og

bindeled af styringsformen. Jeg vil i det følgende belyse gruppelederens styring

ved hjælp af tre konkrete eksempler på handling.

1) Gruppeudviklingssamtaler Det første eksempel er gruppelederens be-

slutning om at indføre gruppeudviklingssamtaler (GRUS) for hvert af de tre

team, som hendes medarbejdere er opdelt i. Her betoner gruppelederen, at hun

kan arbejde bevidst med det enkelte teams kompetencer. �Der sidder de sammen

og interviewer hinanden og spotter hvad det er for kompetencer, vi bruger og vi

skal have for at løse opgaverne� (Interview med gruppeleder). For gruppelederen

bliver det altså et spørgsmål om faglighed. Når den nye styringsform på det in-

stitutionelle niveau øger kompleksiteten for den enkelte hjælper og lægger mere

vægt på den faglige rolle, så handler gruppelederen ved at øge fokus på faglighed
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på tværs af gruppen. Hvis man kan styrke hjælpernes indbyrdes forståelse for

hinandens faglighed, så kan det måske også gøre dem mere i stand til at støtte

hinanden og mindre afhængige af, at gruppelederen skal planlægge alt.

Med GRUS som styringsteknologi bliver gruppelederen en facilitator, der

foranstalter en læringsproces. GRUS er dermed også en udleder af en social og

produktiv form for kontrol, fordi hjælperne anspores til selv at blive afklarede

om hinandens evner og bruge dette aktivt i hverdagen. Samtidig kan det også

understøtte opbygningen af relationerne mellem medarbejderne og en kultur,

hvor man dybest set har tillid til hinandens faglighed.

2) Assisterende gruppeledere Et andet eksempel på at handle efter det

stigende fokus på faglighed er de to assisterende gruppeledere, som gruppelede-

ren har fået ansat. De har det rent faglige ansvar og er �[...] med medarbejderne

ude og kvali�cere mødet med borgerne� (Interview med gruppeleder). Samtidig

bistår de også hjælperne med at udfylde døgn- og ugeplanerne. Gruppelederen

uddyber:

Man kan give så meget ansvar i tillidsdagsordenens ånd, og medarbejderne
kan blive fuldstændigt overloaded [...] vi skal passe på som ledere, at vi ikke
trækker os og siger: Jamen nu har vi fået helt selvledende medarbejdere,
så nu kan vi styre på afstand. (ibid.)

Heri ligger også en klar reference til den nye styringsforms kompleksitets- og

rolleforskydninger. Gruppelederen forstår det som en bydende nødvendighed,

at nogen påtager sig den faglige rolle og støtter hjælperne, så hendes tillid ikke

efterlader hjælperne i et tomrum. Gruppelederen handler derfor ved at lade de

assisterende gruppeledere forpagte hendes nye ansvar som faglig leder. På den

måde har gruppelederen selv mere tid til at tage sig af de drifts- og personale-

mæssige ting, som knytter sig til en mere tillidsbaseret styring - blandt andet

at gennemføre GRUS. Gruppelederen ser de assisterende gruppeledere som rent

faglige sparringspartnere for hjælperne - ikke kontrollerende opsynsmænd. De-

res rolle knyttes derfor til et relationelt og fagprofessionelt styringsparadigme -

ikke et NPM-baseret styringsparadigme.

3) At sætte grænser og skabe tydelighed De to ovenstående eksempler

peger i retning af en produktiv form for social kontrol, som sigter efter at gø-

re medarbejderne fagligt kompetente og selvstyrende. Det betyder dog ikke, at

gruppelederens styring og handling har et totalt fravær af mere repressiv og

formel kontrol. Det kan to situationer på handling eksempli�cere.

Den ene situation er en personalesag, hvor gruppelederen valgte at afskedige

en medarbejder. Gruppelederen kunne konstatere, at medarbejderen gentagne
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gange havde forbrudt sig mod tillidsforholdet til hende og dermed også havde

forsømt sit arbejde. Der er ifølge gruppelederen nødt til at være nogle tyde-

lige rammer og retningslinjer, som medarbejderne skal kende (Interview med

gruppeleder). Derfor synes hendes logik at være, at tillidsbaseret styring ikke

kun handler om produktiv og delegerende magt. Det handler også om at udvise

repressiv og sanktionerende magt om nødvendigt.

En lignende tilgang gjorde sig også gældende i en anden sag, hvor medarbej-

derne i overensstemmelse med gruppelederens tillid og afklaring af kompetencer

på tværs af gruppen havde fået lov til frit at bytte besøg med hinanden. Men

på et tidspunkt blev der byttet så mange besøg, at det skabte ustabilitet for

borgerne og en meget stor arbejdsindsats i den administrative planlægning af

medarbejdernes kørelister (Interview med gruppeleder). Det var ifølge gruppe-

lederen blevet �[...] lidt for meget og lidt for kaotisk� (ibid.). Derfor var hendes

budskab, at medarbejderne selv måtte �nde en løsning - ellers ville hun gøre det

(ibid.). Selvom gruppelederens magtudøvelse her principielt var repressiv, blev

den dog efter hendes eget udsagn ikke opfattet sådan af medarbejderne:

Der sagde medarbejderne til mig bagefter: De syntes selv, det her var
blevet lidt for kaotisk, så de var glade for, at jeg trådte i karakter [...] For
det er der også behov for. Men det kan godt foregå i et tillidsfuldt rum.
(ibid.)

For at opsummere så er den måde, hvorpå gruppelederen gennemfører styrin-

gen både betinget af hendes personlige baggrund og den nye styringsform. Hun

bruger teknologier og tilgange, som knytter sig til en produktiv magtforståelse

med en social kontrol af selve kulturen i gruppen. Her forsøger hun at styrke

tilliden mellem hende og medarbejderne og mellem medarbejderne selv ved at

fremme fagligheden og styrke relationerne. Hun sætter dog også bestemte ram-

mer og grænser for tilliden. Her viser der sig en repressiv magt, som måske ikke

nødvendigvis opfattes som tillidssubstituerende af medarbejderne. Der er ingen

tvivl om, at gruppelederen er eksponent for afsendingen af tillid i sin styring.

Hvordan hjælperen så opfatter styringen, vil jeg undersøge i det følgende.

7.2 Hjælperen

Hjælperens opfattelse af styringsformen og 'tillidsdagsordenen' generelt er na-

turligvis først og fremmest betinget af gruppelederens adfærd. Dernæst spiller

visitationen dog også en meget væsentlig rolle i ligningen for hjælperens til-

lidsopbygning til de styrende aktører. Jeg vil derfor belyse begge faktorer i det

følgende.
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7.2.1 Baggrund og tillidsindstilling

Respondenten, hvis udtalelser danner grundlaget for de følgende underafsnit, er

uddannet SOSU-assistent. Han er ansat under den i ovenstående afsnit omtalte

gruppeleder. Han har været i SUF's hjemmepleje i tre et halvt år og har et meget

positivt syn på tillid. For det første pga. de sociale e�ekter: �Tillidsbaseret ledelse

- jeg håber virkelig, at det bliver et hit [...] det giver bare en bedre arbejdsplads

for alle [...] Når man arbejder med tillid, så får man lyst til at være hinanden

ved�. For det andet pga. den plads til ansvar og faglighed, som det skaber:

Hvis du får lov at føle: Det er mig, der går på arbejde, det er mig, der
gør de her ting, det er mig der implementerer, så laver du også et bedre
stykke arbejde, og så bliver det mere e�ektivt. (Interview med hjælper)

Ligesom gruppelederen så mener han, at tillid har en produktiv e�ekt. Selv inden

tillidsdagsordenen blev italesat, så lavede hjælperen �sin egen� tillidsdagsorden,

hvor han forhandlede sig frem til et tillidsfuldt forhold til sine tidligere lede-

re (ibid.). Han har også positive erfaringer med tillid fra tidligere ansættelser

(ibid.). Samlet set må man derfor vurdere hjælperen til at have en i udgangs-

punktet relativt høj tilbøjelighed til at udvise tillid.

Vurdering af gruppelederens tillidsværdighed Hjælperens vurdering af

gruppelederens tillidsværdighed er meget positiv:

[...] vi har gruppelederen [navn udskiftet, red.], og hun er en virkelig dygtig
leder. Hun kan rumme alle de der 72 medarbejdere. Hun giver alle plads
til at være der � folk får en følelse af, at det er 'mit'. Og så tager de jo også
et eget ansvar, som de ikke ville tage, hvis de �k det pålagt. De ved godt,
at der er nogle ydelser, der skal leveres � men hvordan, de skal leveres,
det kommer gruppelederen ikke med opskriften på. Det er meget, meget
tillid jo. (Interview med hjælper)

For det første vurderer hjælperen hende som værende en dygtig leder med gode

evner. For det andet mener han, at hun har en høj grad af velvilje, idet hun

opfattes som værende fokuseret på at skabe en god kultur i gruppen og skabe

plads til ansvar og faglighed. For det tredje relaterer hjælperen det også til

hendes personlige integritet om at styre med tillid som en menneskelig værdi.

Vurdering af visitators tillidsværdighed Når hjælperen skal vurdere vi-

sitatorernes tillidsværdighed, er resultatet dog langt fra lige så positivt. For det

første er hjælperen skeptisk over for deres evner, fordi de til hans beklagelse

sjældent kommer ud hos borgerne og ser opgaverne med pleje og omsorg fra

hjælperens synsvinkel (Interview med hjælper). Hjælperen mener ikke, at de

forstår perspektivet i hans faglige vurderinger:
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Og så kommer jeg så med en faglig re�eksion, hvor jeg siger: �Jeg bruger
måske et kvarter ude hos den borger�. Fordi jeg gør det, får borgeren
mere livskvalitet, kan være i eget hjem og bliver formentlig mindre syg og
kommer mindre på hospitalet og alt det der. Så vil visitationen komme
tilbage og sige: �Du får fem minutter�. Og du har lige skrevet to sider -
nærmest en lille afhandling - om hvad det menneske har behov for. (ibid.)

I forlængelse heraf er hjælperen også meget kritisk over for visitationens velvilje.

Han føler sig ofte mødt med en mistillid, fordi visitationen efter hans opfattelse

ikke er indforstået med det øgede fokus på tillid og faglighed i hjemmeplejen:

�Visitationen er slet ikke med på det her, og der er ingen tillid fra deres side�

(ibid.). Han er således også kritisk over for deres integritet, fordi deres angivelige

mistillid og afvisning af hans fagligt funderede forespørgsler vidner om fraværet

af nogle af de værdier, som han selv prioriterer højt. Nemlig at kunne give

borgeren den situationsbestemte omsorg, som han mener, at borgeren har brug

for.

7.2.2 Modsætningsfyldt styring over for hjælperen

Hjælperen er på den ene side styret af gruppelederen. På den anden side er

hjælperen dog også indirekte underlagt visitationens styring, fordi det er visi-

tatorerne, der udmønter tid og ressourcer til hjælperne på baggrund af blandt

andet hjælpernes dokumentation i døgn- og ugeplanerne. For hjælperen er de to

styringsbestræbelser langt fra i harmoni. Hjælperens modstridende vurderinger

af henholdsvis gruppelederens og visitatorens tillidsværdighed sætter nogle vidt

forskellige rammer for, hvordan hjælperen oplever og handler efter deres styring.

Handling efter gruppelederens styring Hjælperen tager i høj grad ud-

gangspunkt i sine hverdagsoplevelser, når han fortolker sin gruppeleders styring.

Han lægger især vægt på det tidspres, som præger hans hverdag ude hos bor-

gerne (Interview med hjælper). Her påpeger han, at gruppelederen kompenserer

for dette ved at lægge hjælpernes kørelister på en �eksibel måde. �Gruppele-

deren [navn udskiftet, red.] hun er så fed, at hun jo lægger listerne, så der er

et par timers 'hvid tid'8 hver dag. For ellers kan vi simpelthen ikke nå at få

vores faglighed med� (ibid.). Gruppelederen har nemlig ifølge hjælperen �[...]

sat sig for, at det er faglighed, der er det vigtigste. Du er færdig i dit hjem, når

borgeren har det godt, og du trygt kan gå derfra� (ibid.). Gruppelederen lægger

altså bevidst 'hvid tid' ind under antagelsen om, at medarbejderne med deres

faglighed vil udnytte �eksibiliteten til glæde for borgerne. Det må ses som noget

8'Hvid tid' er tid, som ikke er udfyldt med borgerbesøg, møder mm. Det indsættes typisk i
hjælpernes køreplaner for at indlægge transporttid mellem hjælpernes borgerbesøg (Interview
med gruppeleder).
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af en tillidserklæring. Men det har også en e�ekt i form af en produktiv social

kontrol, fordi forventningerne bliver forpligtende:

Det er jo ikke forventninger til at tingene leveres, som hun synes, de skal
leveres. Forventningen ligger i, at du gør dit bedste. Det er meget svært
for dig som menneske - hvis du har en leder, der tror på dig og tror, at du
gør dit bedste - så ikke at gøre dit bedste [...] Jeg vil jo ikke sku�e. Og
jeg er også stolt af det, jeg laver. Så jeg vil godt levere. (ibid.)

Hjælperen vurderer også ordningen med de to assisterende gruppeledere som en

positiv ting. Han ser det netop som værende i tråd med opprioritering af det

faglige fokus (ibid.). Ifølge hans udsagn kan man nemlig altid ringe til dem for

at sparre eller dokumentere, hvis der er noget galt hos en borger, og der skal

iværksættes et forløb (ibid.). De assisterende gruppeledere opfattes altså ikke

som en overvågende kontrolforanstaltning.

I forlængelse heraf forholder hjælperen sig også meget positivt til døgn- og

ugeplanerne. Her har han mulighed for at sætte sig sammen med de assisterende

gruppeledere og udfylde dokumentationen ud fra det føromtalte setup. �Det er

fedt, at man gør det to mennesker, for så får du �ere sider af historien� (Inter-

view med hjælper). Hjælperen ser ikke døgn- og ugeplanerne som en repressiv

og overvågende kontrol, men derimod som en produktiv form for �egenkontrol�,

fordi man kan bruge dem som et hjælpsomt værktøj til at tjekke sin faglig-

hed efter (ibid.). Og �egenkontrollen er der, fordi motivationen er der� (ibid.).

Selvom døgn- og ugeplanen principielt set er udtryk for en repressiv formel kon-

trol, fordi hjælperen er tvunget til at anvende den, så ser hjælperen den som et

produktivt værktøj. For at genkalde Weibels tre aspekter af formel kontrol fra

teoriafsnittet, så er der altså to aspekter, der spiller en vigtig rolle her: feedback

og indbyrdes forhold. I forhold til feedback så opfatter hjælperen netop sigtet

med døgn- og ugeplanen som et redskab til at styrke hans faglighed - ikke til

at overvåge den. Hjælperen vurderer også, at de assisterende gruppeledere har

grundlæggende gode intentioner med deres faglige kontrol af arbejdet. Det på-

virker deres indbyrdes forhold positivt.

Slutteligt lader gruppelederens sociale kontrol med gruppen - blandt andet

ved hjælp af gruppeudviklingssamtalerne - også til at have en styrende e�ekt.

Hjælperen nævner direkte, at der synes at være en �tillidskultur� i gruppen,

som hjælperne handler efter (Interview med hjælper). Det synes at hænge sam-

men med en generelt høj public service motivation og fagligt engagement i hele

enheden. Hjælperen siger fx:

Vi kan ikke over en kam sige, at vi skal have kontrol. Vi har prøvet det i
mange år, og det virker ikke. Men i teamet kan vi ligesom mærke det, hvis
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der var en, der gik og luskede. Og man ville ikke gå til ledelsen og sladre.
Man ville hive fat og sige: �Hvad sker der, er du klar over, at det kan gå
ud over os alle sammen, hvis de vidste, hvad du gik og lavede?� Det kan
skade os alle sammen. Det handler om at passe på hinanden. Men det her
menneske er måske også bare kommet for at tjene penge, og så må vi sige;
�Så kan du ikke være her�. (ibid.)

At der er en udbredt tillid i enheden er altså med til at tilvejebringe en stærk

form for social kontrol, som medarbejderne selv synes at udøve over for hinan-

den. Vel at mærke på en understøttende måde. Samtidig skaber kulturen også

bestemte eksklusionsparametre: Hvis man ikke er motiveret og fagligt engage-

ret, så hører man ikke til i enheden. I den forbindelse påpeger hjælperen også,

at den samme tillidskultur kan blive �benhård�:

Hvis der er nogen, der bryder tilliden, så vil folk blive fyret. Det giver
jo også mig en tryghed. Hvis der kommer for meget uro, som truer med
at vælte hele teamet, så synes jeg også, at man skal ekspedere [afskedige,
red.] mennesket med det samme og sige: �Det er ikke her, du hører til�.
(Interview med hjælper)

Tilstedeværelsen af gruppelederens repressive sanktionsmuligheder i form af eks-

klusion giver altså en tryghed, der er med til at forstærke tilliden. I den hense-

ende må man tolke det som om, at gruppelederens beslutning om at sanktionere

tillidsbrud ikke nødvendigvis har en negativ e�ekt på den produktive dimension

af den tillidsbaserede styring af gruppen - snarere tværtimod.

For at opsummere har gruppelederens styring - hvad enten den er repressiv

eller produktiv - overordnet set en positiv e�ekt på hjælperen. Han oplever en

høj grad af korrespondance mellem hans egen faglige rolle og den rolle, som han

oplever, at gruppelederen har; nemlig en forsvarer for tid til faglighed. Gruppe-

lederens kontrol står ikke i vejen for opbygningen af og styringen med tillid -

den synes tværtimod at understøtte den.

Handling efter visitatorens tidsstyring Hjælperens forhold til visitatio-

nen er præget af kon�ikt og mistillid. Det skyldes først og fremmest en styrings-

og rollemæssig kon�ikt. Hvor gruppelederen styrer tillidsbaseret med blandt an-

det 'hvid tid' og delegering af fagligt ansvar, så har visitationen et stramt fokus

på ydelser og tid. Skismaet kommer især til udtryk i dette citat fra hjælperen:

Når jeg har været på arbejde, så har jeg været ude i marken hos folk.
Det har været det primære. Du kan ikke gøre mennesker op i tid. Du kan
heller ikke visitere; �du skal have fem minutter�. Hvem siger det? Det er
mennesker, vi er meget forskellige fra dag til dag og fra aften til aften. Så
man kan ikke måle mennesker på den måde. (Interview med hjælper)

Imidlertid er det netop det, som visitators rolle i SUF's hjemmepleje indebæ-

rer: at måle mennesker og udmønte tid. Hjælperen ser derimod sin rolle som en
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�eksibel, faglig og omsorgsfuld hjælper. I modsætning hertil ser han visitato-

rens rolle som en stiv og kalkulerende type, der mest af alt er en hæmsko for,

at hjælperen kan gøre det for ham fagligt rigtige ude hos borgeren. Hjælperen

har en meget høj grad af public service motivation, som måske også resulterer

i en overdreven brugerorientering. Han nævner ofte, at de �socialpsykologiske,

socialpædagogiske� opgaver spiller en større og større rolle for ham (ibid.). Han

betegner det som et generelt �paradigmeskift� og påpeger, at det er blevet svæ-

rere at være hjælper (ibid.). Derfor er det her, at han ofte ønsker ekstra tid til

en faglig indsats for �at få fat på mennesket� og sikre, at borgeren kan blive

længere tid i eget hjem (ibid.). Og det især her, at han ofte møder modstand

fra visitationen:

Jeg har brug for tid til psykisk pleje og omsorg. Så siger de: �Jamen det
giver vi ikke�. Men det er det, mennesket har brug for! Hvis hun ikke får
det nu, så ryger hun på hospitalet om et halvt år. (ibid.)

Modstanden resulterer i en faglig kon�ikt, hvor hjælperen føler sig mødt af mi-

stillid i sine faglige vurderinger. �Det er et kæmpe problem for os� (ibid.). Efter

hans udsagn tror visitationen, at hjælperne �[...] bare er ude for at hente tid og

tjene �ere penge på det� (ibid.). Dog vurderer hjælperen, at de på det seneste

er blevet lidt bedre. Han har også blik for deres rolle som koordinerende og

økonomistyrende myndighed: �Jeg tror, de sidder fast i det der gamle: Der skal

også spares. De ved godt, at hver gang de giver os mere tid, så er det penge ud

af kassen [...] de bliver jo også trykket fra regeringen� (ibid.). Men hans konklu-

sion er alligevel klar: �Nogle ydelser kan du bare ikke skære ned i tid� (ibid.).

Ifølge hjælperen så løser den nye styringsforms �eksible besøgsblokke ikke dette

problem (ibid.).

For hjælperen tager visitatorens tidsstyring form af en formel, repressiv kon-

trol. Hjælperen føler en lav grad af involvering i tidsstyringen, fordi han ikke

føler sig fagligt respekteret. Dernæst opfatter han feedback'en fra kontrollen som

stærkt begrænsende for hans faglige rum. Slutteligt opfatter han også intentio-

nerne bag tidsstyringen som værende kyniske over for det enkelte menneskes

behov. Derfor er det altså en formel kontrolform, der i alle Weibels aspekter

fortrænger hjælperens tillid til visitator. Som konsekvens heraf mister styringen

også noget af sin e�ekt. Den tidsramme, som visitator styrer med en besøgs-

blok, bliver ikke nødvendigvis overholdt af hjælperen. Hjælperen siger selv, at

han �[...] går op hos en borger og bruger 12 minutter, og kan kun få fem minut-

ter af visitationen. Det er totalt selvmord� (Interview med hjælper). Alligevel

arbejder han ikke over, fordi gruppelederens mere tillidsbaserede og �eksible

styring med 'hvid tid' giver ham mulighed for at overskride blokken. Hjælperen

har i det hele taget svært ved at se formålet med visitationens styring:
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Visitationen kæmper lidt for deres liv, tror jeg. Jeg kan ikke se, at de
kommer til at være med os i lang tid. For der er ikke rigtig brug for dem.
Hvis der er ordentlig tillid til os og vores ledere, så kan jeg jo gå ud og
visitere et menneske. (ibid.)

Den nye styringsform sætter som institutionel ramme et øget fokus på tillid

til hjælperens faglighed, og det gør ham mere selvsikker og selvstyrende. Med

denne rolle udfordrer han ligefrem visitatorens rolle som 'den styrende' for at

handle mere selvstændigt i overensstemmelse med sin egen rolle.

7.3 Visitatoren

Visitatoren er principielt set styrende over for både gruppeleder og hjælper.

Visitatoren spiller derfor en væsentlig styringsmæssig rolle i forhold til begge

aktører. Det er dog primært gruppelederen, som visitatorerne har kommunika-

tion og samarbejde med (Interview med visitator). Men det sker også, at der er

direkte dialog mellem hjælper og visitator (ibid.), hvilket ovenstående analyse

netop også er et bevis på.

7.3.1 Baggrund og tillidsindstilling

En visitator er typisk uddannet sygeplejerske eller ergoterapeut. Mange har ta-

get tillægskurser i fx rehabilitering eller empowerment og forsøger dermed at

�[...] følge med i forhold til hvor det er, organisationen er på vej hen�, siger

respondenten for dette afsnit. Hun er leder af den visitation, som styrer den

ovenstående gruppeleder og hjælper. Visitatoren er selv uddannet sygeplejerske

og har taget en ledelsesuddannelse som overbygning. Hun har været i SUF siden

1997 og har været leder af en myndighedsafdeling i Københavns Kommune siden

2008.

Visitatoren har ligesom gruppelederen og hjælperen også arbejdet med tillid,

inden den nye styringsform og 'tillidsdagsordenen' slog igennem. Derfor frem-

står 'tillidsdagsordenen' for visitatoren også lidt �hypet�: �[...] i virkeligheden

handler det jo om, at der er kommet noget forklaring på noget, som man måske

allerede gør� (Interview med visitator). Som leder er visitatoren altså person-

ligt indstillet på at bedrive tillidsbaseret styring. Hun synes bestemt, �[...] at

tillidsdagsordenen har sin plads på nogle områder� (ibid.).

Gruppeleders og hjælpers tillidsværdighed Baggrunden for en visitators

vurdering af gruppelederens og hjælperens tillidsværdighed skal nok i høj grad

�ndes i visitatorens rolle. Som tidligere nævnt er denne som følge af den nye

styringsform blevet forskudt i retning af at være mere koordinerende end faglig
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myndighed. Visitationens grundessens er dog forblevet intakt: Det er en politisk-

økonomisk myndighed. En rolle, som jævnfør ovenstående analyse, står noget i

modsætning til hjælperens rolle som den faglige, �eksible og altid omsorgsfulde

person tæt på borgeren. Følgende citat fra visitatoren afspejler kløften mellem

roller ret tydeligt:

Altså vi har jo rigtig mange indgangsvinkler. Min er en myndighedsind-
gangsvinkel, der er politisk og økonomisk. Hvad er det borgeren har krav
på, hvad er det for nogle politiske målsætninger, der er ud fra det. Hvor
meget kan vi tillade os at strække elastikkerne ud på de rammer, der er
i forhold til den økonomi, der ligger. Det er mit udgangspunkt. Og jeg
sidder så over for nogle mennesker som hjemmeplejen eller træningscen-
trene, som har nogle helt andre omsorgsindgangsvinkler. (Interview med
visitator)

Som konsekvens af deres 'omsorgsindgangsvinkel' har gruppelederne ifølge vi-

sitatoren nogle gange �[...] nogle ønsker, som ikke ligger inden for de politiske

rammer [...] Altså jeg har egentlig fuld tillid til deres vurdering � det ligger

bare ikke inden for det serviceniveau, som Københavns Kommune har� (Inter-

view med visitator). Visitatoren betvivler hverken gruppelederens evner, velvilje

eller integritet. Grundlæggende set har gruppelederne altså en rimelig tillids-

værdighed. Problemet synes dog at være den styringskon�ikt, der er mellem

gruppeledernes public service motivation for at levere omsorg og det begræn-

sede politisk-økonomiske råderum, som visitatoren skal styre disse leverancer

indenfor.

Lidt på samme måde vurderer visitatoren, at hjælperne er �[...] nogle meget

søde og omsorgsfulde mennesker, og de har mange gange et hjerte af guld [...]�

(ibid.). Samtidig påpeger hun dog - uden at lyde fordomsfuld - at det er en

faggruppe, hvor nogen nogle gange har personlige problemer, der påvirker deres

adfærd. Visitatoren nævner, at nogle hjælpere har en �sprød� faglighed (ibid.);

altså en meget skrøbelig en af slagsen. Derfor er det ifølge visitatoren vigtigt,

�[...] at man anerkender deres faglighed, men måske også lige holder lidt skak

med den [...]� (ibid.). Her er vurderingen af hjælpernes tillidsværdighed altså

mere blandet. På den ene side har de en høj velvilje, men på den anden side er

der en personlig integritet og et sæt konkrete evner udi faglighed, som visitato-

ren har tendens til at opfatte som værende mere skrøbelige.

En afgørende faktor, som præger visitatorens vurdering af hjælper og grup-

peleders tillidsværdighed, er den traditionelle rolle som myndighed. Det ligger

ganske enkelt dybt i organisationens kultur, at der er et klart skel mellem myn-

dighed (visitationen) og drift (blandt andet hjemmeplejeenhederne). Adspurgt

om visitatorerne som myndighedsfolk ligefrem er trænet op til ikke at have tillid
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til driften, svarer visitatoren ja:

[...] der har ligget rigtig meget mistillid til, at det nok mest handlede om
at få penge ud af visitationen [set fra visitationens side, red.]. Den synes
jeg, at vi er kommet langt videre med. Men jeg oplever den da stadigvæk.
Jeg oplever så også nogle gange, at gruppelederne har den fra deres side.
(Interview med visitator)

Af denne grund mener visitatoren også, at der er et stort potentiale for at

forbedre tilliden og relationerne mellem visitationen og driften. �Både i forhold

til, hvad vi kan lære med samspillet med vores faglighed og troen på, at de andre

har leveret, og den e�ektivisering, der ligger i at vi gør noget dobbelt� (ibid.).

7.3.2 Den nye styringsforms konsekvenser for visitationen

Den nye styringsform har især to tydelige konsekvenser for visitationen: en øget

faglig kon�ikt med driften og kontroltab på �ere områder.

Mellem �tillidskøller� og faglighed Den grad af mistillid, som visitator

føler sig nødsaget til at udvise og handle efter, er et redskab, der knytter sig

til rollen som politisk-økonomisk myndighed. Det er en repressiv kontrolforan-

staltning for at sikre, at forvaltningen ikke mister kontrollen med både udgifter

og retskrav. Den nye styringsform lægger dog et øget pres på visitationen om at

nedjustere mistilliden. Det er der to årsager til. På den ene side fordi driftens

og især hjælperens faglige rolle bliver kraftigt styrket. Det er hjælperen, der

i døgn- og ugeplanen forestår den faglige dokumentation - ikke visitator. Det

er hjælperen, der skal bruge sin faglighed lokalt til at give borgeren de bedste

ydelser - ikke visitatoren, der skal detailplanlægge ydelsesleverancen på afstand.

På den anden side har visitators rolle mere karakter af en koordinator, der afta-

ger faglig dokumentation. Skiftet i disse institutionaliserede roller og strukturer

skaber også et skift i de institutionaliserede handlingsmønstre for aktørerne. Et

eksempel fra visitatorens hverdag kan illustrere dette:

Hvis gruppelederen siger, at de skal bruge noget mere tid, så siger visita-
toren: �Det skal de dokumentere�. Og så kan det være, at de kommer med
en dokumentation, hvor visitatoren siger: �Det kan vi simpelthen ikke give
tid til�. Så får visitatoren besked på, at de skal have tillid til, at gruppele-
deren ved bedst. Så bruger man det som en argumentation i en diskussion,
som i virkeligheden ikke har noget med tilliden at gøre, men noget med
nogle rammer og noget faglighed at gøre. (Interview med visitator)

Visitatoren kalder dette for en �tillidskølle�; At gruppeledere og hjælpere bruger

'tillidsdagsordenen' og opprioriteringen af deres faglighed til at legitimere deres

krav om mere tid (ibid.). Som følge af rolleforskydningerne er der altså blevet

institutionaliseret nogle forventninger hos gruppeledere og hjælpere omkring en

59



langt højere grad af tillid til deres faglige vurdering fra visitationens side. Som

tidligere nævnt har visitatoren tillid til selve indholdet af den faglige vurde-

ring. Problemerne opstår, når ønskerne i den faglige vurdering bryder med de

politisk-økonomiske rammer. Som fx nogle af hjælperens forespørgsler om mere

tid til socialpsykologisk omsorg måske gør. Her kan den øgede tillid i den nye

styringsform ifølge visitatoren blive blokerende for selve diskussionen om, hvad

der er muligt og umuligt inden for de overordnede rammer (ibid.). Det resulterer

til hendes ærgrelse nogle gange i følelsen af, �[...] at man angriber hinanden på

ens faglighed. På en ikke særligt saglig måde, fordi der lige pludselig er noget

tillidsdagsorden inde over� (ibid.). Tidligere var det visitationen, der som faglig

myndighed havde det sidste ord i afgørelserne. Nu er forholdet mere ligeværdigt,

og det skaber nye kon�ikt�ader.

Tre kontroltab I forlængelse af ovenstående oplever visitationen et tab af den

formelle, repressive kontrol som følge af den nye styringsform. Selvom visitato-

ren i princippet �nder blokkonceptet �genialt�, fordi hjælperne �k �fagligheden

tilbage�, så har det ifølge hende ikke fungeret tidsmæssigt (Interview med visi-

tator). �Vores tidsforbrug har været opadgående, siden vi �k blokkonceptet. Og

det er sindssygt svært at styre� (ibid.). Før i tiden kunne man nemlig se præcist

hvilke enkeltydelser, der forårsagede det øgede tidsforbrug. Det kan man ikke

længere i samme grad (ibid.).

Qua den kulturelt betingede mistillid mellem visitation og drift føler nogle

visitatorer også et tab af kontrol med selve ydelsesleverancen: �[...] det har været

svært for dem nogle gange at tro på, at det, de så var nødvendigt i hjemmet,

det blev udført. Og det handler jo om den der tillid til, at selvfølgelig bliver de

det� (ibid.). Visitatoren forklarer det også med, at visitatorerne er �vokset op�

med det politiske systems kvalitetsstandarder for hjemmeplejen (ibid.). Når der

nu er �[...] mulighed for at lave noget i en blok uden for standarderne � det kan

en visitator godt blive en smule frustreret over� (ibid.).

I den nye styringsform vil visitationens vej til en mere produktiv kontrol

med hele driften især gå via hjælpernes døgn- og ugeplaner. Hvis hjælperne

tager teknologien til sig og anvender den fyldestgørende, så opnår visitatoren et

bedre grundlag at visitere ud fra og dermed en højere grad af kontrol. Denne vej

til kontrol bliver især vigtig, fordi visitatorerne som følge af den nye styringsform

har fået besked på fra centralforvaltningen, at de skal besøge borgerne mindre og

bruge døgn- og ugeplanerne mere (Interview med visitator). Visitatoren påpeger

dog, at der er et problem her:

Vi kan jo se, at vi besøger dem [borgerne, red.] mindre og mindre. Men
det har de faktisk ikke fået besked på ovre i hjemmeplejen, så de vil jo
gerne have, at vi kommer ud og besøger borgerne [...] Jeg siger til dem:
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�Prøv at høre, I skal beskrive det her i jeres døgn- og ugeplaner, så vi
kan visitere ud fra dem�. Og så siger til mig: �Jamen det er jo ikke vores
arbejde, det er jeres�. (Interview med visitator)

Det er altså ikke alle hjælpere, der tager døgn- og ugeplanen lige så produktivt

til sig som hjælperen i denne analysedel. Som jeg også tidligere citerede hjem-

meplejeleder 2 for, så har mange hjælpere en rent skriftlig udfordring med at

udfylde døgn- og ugeplanerne. Hjælpernes mangelfulde anvendelse af døgn- og

ugeplanerne fører til et tab af kontrol hos visitatorerne. Visitatorernes tillid til

selve dokumentationen i døgn- og ugeplanerne er dog ifølge respondenten sti-

gende (Interview med visitator). Problemet synes derfor snarere at være, at alle

hjælpere ikke tilvejebringer dokumentationen i tilfredsstillende grad.

Samlet set er der altså tre kontroltab, der gør sig gældende: tab af tidskon-

trol, tab af ydelseskontrol og tab af dokumentationskontrol. Disse kontroltab

skal holdes op mod en anden afgørende faktor; nemlig at visitationen ifølge vi-

sitatoren stadig �[...] bliver målt rigtig, rigtig meget på i forhold til måltal og

besøg og sådan noget� (ibid.). På den måde oplever visitatoren ikke en øget til-

lid fra centralforvaltningen. Den nye styringsform nedjusterer visitationens rolle

og kompetence som kontrollerende myndighed, imens den stramme kontrol med

selve visitationen holdes på det samme niveau. Selvom visitationen reelt mister

kontrol, forventes den stadig at kunne honorere de samme stramme mål- og

dokumentationskrav. Der synes at være en vis modstrid i dette forhold.

7.4 Opsamling på analysedel 2

Personlige faktorer Handlingsmønstre/konsekvenser

Gruppeleder
Positiv tillidsindstilling

Hjælper: høj tillidsværdighed

Gruppeudviklingssamtaler

Assisterende gruppeledere

Grænser for tillid; �skabe tydelighed�

Hjælper

Positiv tillidsindstilling

Gruppeleder: høj tillidsværdighed

Visitator: lav tillidsværdighed

Afvisning af visitators styring

Gruppeleders styring: understøttende

Stærk �tillidskultur� i gruppen

Visitator

Positiv tillidsindstilling

Gruppeleder: faglig skepsis

Hjælper: faglig skepsis

�Tillidskøller� og fagligt pres

Tre kontroltab

Tabel 3: Opsummering af analysedel 2. Oversigt over de personlige faktorer og

handlingsmønstre/konsekvenser, som spiller ind i processen omkring tillidsbaseret sty-

ring på det interpersonelle plan.
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8 Diskussion af analyseresultater

Inden jeg konkluderer på begge afhandlingens analysedele og besvarer min pro-

blemformulering, vil jeg - som beskrevet i afslutningen af mit metodekapitel -

diskutere analyseresultaterne for både at give dem et bedre empirisk fodfæste

og udfordre deres validitet.

8.1 Analysedel 1

I analysedel 1 var min første konklusion, at den nye styringsform er sammensat

på tværs af forskellige strategiske antagelser, styringsparadigmer og -teknologier.

Denne konklusion kom jeg frem til ved at undersøge styringsformen ud fra pri-

mært et strukturelt niveau og koble det til litteratur omkring styring i den

o�entlige sektor. Koblingen mellem litteraturen og min indsamlede empiri - ci-

tater fra bl.a. borgmesteren og ledende medarbejdere - tilvejebringer et i mine

øjne forholdsvist plausibelt billede af den nye styringsform. Det er dog vigtigt

at understrege, at denne beskrivelse jo kun er plausibel i forhold til mine opstil-

lede styringsantagelser og styringsparadigmer. Der er en risiko for, at jeg kan

have overset vigtige nuancer, fordi jeg med litteraturens modeller ganske enkelt

ikke kan få øje på dem. Desuden er en styringsform en meget sammensat og

kompleks størrelse, som kan være svær at opløse i forskellige antagelser, sty-

ringsparadigmer og -teknologier uden at fordreje indholdet eller prioriteringen

af styringsformens enkelte dele.

8.1.1 Ny styringsform - revolution eller status quo?

Jeg brugte beskrivelsen af styringsformen som en præmis for min næste konklu-

sion; nemlig at den nye styringsform er med til at forskyde roller og kompleksitet

i SUF's hjemmepleje. Den teoretiske idé om kompleksitetsforskydning har jeg

hentet - og modi�ceret en smule - fra Luhmanns teori om tillid som mekanis-

me til reduktion af social kompleksitet. I mit arbejde med empirien fandt jeg

nemlig, at den øgede tillid i den nye styringsform ganske vist reducerer kom-

pleksiteten nogle steder, men samtidig også øger og forskyder kompleksiteten

andre steder. Således fremhævede alle mine respondenter, uafhængig af deres

position i organisationen, det øgede fokus på faglighed. Mange understregede i

den forbindelse også, at det følgelig skaber et øget fagligt pres på gruppeleder og

hjælper. Flere kilder bekræfter, at blandt andet disse forhold også giver visitator

en mere økonomistyrende og koordinerende rolle (Interview med hjemmepleje-

leder 2; Interview med visitator).

Det er dog vigtigt ikke at forstå forskydningerne alt for stringent inden for
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en før-og-efter-tænkning. Først og fremmest på grund af respondenternes in-

teresser. En hjemmeplejeleder kan fx have en interesse i at fremstille den nye

styringsform som mere udfordrende i håbet om at få tilført øgede ressourcer til

lederuddannelse eller mellemlederstillinger. Dernæst pegede �ere respondenter

på, at der med den gamle styringsform også var plads til faglighed (Interview

med gruppeleder; Interview med hjemmeplejeleder 2; Interview med hjælper;

Interview med Ninna Thomsen). Den blev bare udøvet af hjælperne ved hjælp

af en civil ulydighed over for detailstyringen af ydelser. Under den gamle sty-

ringsform lyttede man også til borgerens behov og lavede faglige skøn. Seks

RUC-studerende har i et kvalitativt studium undersøgt indførelsen af besøgs-

blokke i SUF's hjemmepleje og er kommet frem til samme konklusion (Pedersen

et al, 2012).

En anden henseende, hvor før-og-efter-tænkningen også kan være misvisen-

de, er selve fortællingen om tillidsbaseret styring. Især Ninna Thomsen har som

politisk ansvarlig haft en interesse i at fortælle en klar og positiv historie om,

hvordan man i SUF er gået fra 'tidstyranni' til tillid. Overborgmester Frank

Jensen har tilmed proklameret en 'tillidsrevolution' for kommunen (Interview

med gruppeleder). I en sådan politisk ladet fortælling kommer det nemt til at

se ud som om, at der nærmest ikke har været tillid i SUF under den gamle

styringsform. Og det er langt fra tilfældet. Hjemmeplejeledere, gruppeleder og

visitator understreger, at de også før 'tillidsdagsordenen' og den nye styrings-

form har styret med tillid. Som hjemmeplejeleder 2 fx siger: �Det er jo ikke

sådan, at vi bare har pisket vores medarbejdere, og de bare var nogle robot-

ter. Hvis der ikke havde været tillid og ansvar, så havde vi aldrig kunnet drive

sådan en virksomhed� (Interview med hjemmeplejeleder 2). Visitatoren undrer

sig ligeledes lidt over det 'nye' fokus: �Når man bliver bedt om at arbejde med

tillid, tænker man: Jamen det gør vi jo allerede� (Interview med visitator). En-

delig er der givetvis også mange hjælpere, der slet ikke kan mærke forskellen på

gammel og ny styringsform i deres hverdag (Interview med hjemmeplejeleder 2).

Analysedel 1 har den væsentlige svaghed, at analysen af styringsformen og

kompleksitets- og rolleforskydningerne er bygget op om teoretisk litteratur og

kvalitativt tilvejebragt empirisk materiale. Dels er det ikke sikkert, at littera-

turen er nøjagtig i forhold til den konkrete praksis. Dels er det ikke sikkert,

at det indsamlede empiriske materiale jf. mit afsnit om metode er validt eller

repræsentativt for hele SUF's hjemmepleje.
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8.2 Analysedel 2

Analysedel 2 foregår på det interpersonelle niveau. Det giver både en styrke,

men også en klar svaghed. Styrken er, at jeg har kunnet stille helt skarpt på

forholdene mellem de roller, som jeg gennemgik i analysedel 1. På den måde kan

analysedel 2 også ses som en test af, om pointerne fra analysedel 1 omkring fx

forskydning af kompleksitet og faglighed holder. Svagheden ved analysedel 2 er

imidlertid, at den er bygget op omkring udsagn fra enkeltkilder og ikke mange

interview med forskellige hjælpere, gruppeledere og visitatorer. En sådan forø-

gelse af respondentmængden havde givetvis kunnet forøge analysens reliabilitet

og afdække �ere nuancer.

8.2.1 Gruppelederen - prototype eller enkelttilfælde?

I det første afsnit af analysedel 2 har jeg fokus på gruppelederen. Her er det en

bærende pointe, at gruppelederens personlighed og erfaringsmæssige baggrund

spiller en stor rolle i forhold til at 'oversætte' tillidsdagsordenen for medar-

bejderne og bedrive tillidsbaseret styring med øget fokus på faglighed. Flere

respondenter i SUF bekræfter dette. En afdelingsleder påpeger, at �[...] det er

en stor kulturforandring for nogle af lederne�, og at hjemmeplejelederne derfor

har arbejdet meget med at �ytte ledelsesfokus (Interview med afdelingsleder).

Men det er ifølge hende ikke ensbetydende med, at alle gruppeledere formår at

omstille deres styringspraksis. En af hjemmeplejelederne er enig:

Der er stor forskel på gruppelederne i forhold til det faglige fokus. Nogle
er langt fremme. Og nogle bliver måske også udfordret, fordi de ikke kan
ændre fokus. Der er nogle, der vil kunne � og der er også nogle, der vil
være nødsaget til at kapitulere. (Interview med hjemmeplejeleder 2)

Nogle gruppeledere �nder det svært at fralægge sig den mere detaljeorienterede

og repressive kontrol til fordel for det øgede fokus på tillid til faglighed (ibid.).

Det understreger vigtigheden i at se min respondent som eksponent for en sty-

ringspraksis - ikke som en prototype på, hvordan hovedparten af gruppeledere

handler under den nye styringsform. Eksempelvis fremhæver to organisations-

konsulenter min respondent som et eksempel på den eneste gruppeleder, der

arbejder med styringsteknologien GRUS (Interview med organisationskonsulen-

ter). Ligeledes er ordningen med de to assisterende gruppeledere heller ikke

en typisk ledelsesstruktur for grupperne i SUF's hjemmepleje (Interview med

hjemmeplejeleder 2). Endvidere spiller hjemmeplejelederne givetvis også en vig-

tig rolle i forhold til, hvordan gruppelederne omsætter den nye styringsform. Fx

siger hjemmeplejeleder 1:

Det her er jo noget, der er besluttet ovenfra, at vi skal have den her nye
styreform. Men hvordan jeg forvalter det nedad i hverdagen har jo også
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stor betydning. Hvad er det for en tillid, jeg udviser? Bliver det nu bare
en anden form for kontrol? (Interview med hjemmeplejeleder 1)

Det viser, at udmøntningen af en styringsform også er en oversættelsesproces,

som føres videre ned gennem mange led. Hvordan gruppelederens hjemmeplej-

eleder fortolker og udmønter styringsformen og 'tillidsdagsordenen' har altså

også en betydning for gruppelederens egen udmøntning af styringsformen. Som

tidligere nævnt har hjemmeplejeleder 1 stillet driftsmål til sine gruppeledere om

at arbejde målrettet med tillid. Det er ikke ensbetydende med, at alle de øvrige

hjemmeplejeledere oversætter den nye styringsform på samme måde over for de-

res gruppeledere. Alt i alt er det samlede billede af gruppeledernes omsætning

af den nye styringsform derfor langt mere broget og komplekst, end min analyse

illustrerer.

8.2.2 Hjælperen - overvågende eller understøttende styring?

Den metodiske problematik fra ovenstående gør sig i høj grad også gældende

for analysen af hjælperen. Jeg interviewede en hjælper, der var meget positivt

stemt over for sin gruppeleder. Havde jeg talt med en negativt indstillet hjælper,

havde analysen naturligvis set noget anderledes ud. Desuden er analysen i sagens

natur også koblet tæt til gruppelederen. Hvis den samme hjælper havde haft en

anden gruppeleder, havde det måske også påvirket analysen.

Ud fra både kvalitativt og kvantitativt funderede studier er det dog muligt

at tegne en generaliseret karakteristik af hjælperen. I forhold til min respon-

dents høje public service motivation og faglige engagement �nder andre stu-

dier også dette karaktertræk hos hjælpere i hjemmeplejen. Olsen og Andersen

(2012) konkluderer, at hjælpere generelt har en høj brugerorientering. Andersen

og Pedersen (2014) refererer til studier, der påviser, at PSM styrkes, når man

møder dem, der nyder godt af ens arbejde - hvad hjælperne jo gør hver dag.

Et kvalitativt studium udført af Kamp (2012) af hjælpernes identitetsforståelse

konkluderer, at de har en høj faglig stolthed, og at 'professionalisme' er en vigtig

meningsgivende faktor for dem. Et andet kvalitativt studium udført for Køben-

havns Kommune i 2009 konkluderede, at hjælperne i kommunen �[...] motiveres

af at give omsorg og modtage anerkendelse� (ReD, 2009:11).

Min respondents kon�iktfyldte forhold til visitationen er sandsynligvis ikke

et unikt tilfælde i SUF. Flere af mine respondenter placeret andre steder i or-

ganisationen påpeger, at �det samarbejde er ikke gnidningsløst� (Interview med

organisationskonsulenter), og at der er en �indbygget kon�ikt� i BUM-modellen

(Interview med hjemmeplejeleder 1). En af de to organisationskonsulenter på-

peger også indirekte, at den nye styringsform kan være med til at tilspidse
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kon�ikten:

Jeg tror måske, de [hjælperne, red.] tænker, når de får det her større faglige
rum, så vil de gerne have mere tid. Jeg tror generelt, at de har ønsket sig
mere tid. Nu får de mere elastiske rammer, men den er der stadig: gammel
frustration i forhold til BUM. Fordi de ikke ønsker den. Der er den her
afstand mellem dem [hjemmeplejens drift og visitationen, red.]. De ser
forskelligt på hinanden. (Interview med organisationskonsulenter)

Det er også vigtigt at pointere, at ikke alle hjælpere nødvendigvis ser den øgede

frihed og fokus på faglighed som et gode. Hjemmeplejeleder 2 påpeger fx, at

nogle hjælpere faktisk har været glade for den gamle styringsmodels detailsty-

ring, fordi de da vidste præcis hvilke ydelser, der skulle leveres (Interview med

hjemmeplejeleder 2). Derfor er der også dem, �[...] som bliver usikre på det [blok-

konceptet, red.], fordi de har svært ved at vurdere, hvad der er behov for� (ibid.).

Denne pointe underbygges af studier, som har fundet, at hjælperes forhold til

den ellers så udskældte PDA kommer meget an på, om de ser teknologien som

understøttende eller overvågende (Andersen & Pedersen, 2014). De hjælpere,

som modsat min respondent er mere fagligt usikre, kan derfor måske have en

tendens til at �nde PDA'en og den repressive styring mere understøttende og

positiv. Et andet studium fremhæver også lederens betydning. Jo større tillid

medarbejderne har til lederen, jo mere tror de også på styringen (Mikkelsen et

al, 2012).

Det er vanskeligt at konkludere, om gennemsnittet af medarbejderne under

gruppelederen i analysen �nder hendes styring understøttende og positiv. Det

ville i hvert fald kræve mange �ere enkeltinterview. Måske af denne grund har

forskere også gennemført studier, der påviser en sammenhæng mellem SOSU'ers

opfattelse af styring og deres sygefravær. Hvis de opfatter dokumentationskra-

vene i deres arbejde som kontrollerende og overvågende, så har de en lavere

motivation og et højere sygefravær (Andersen et al, 2011). Om der er direkte

kausalitet mellem faktorerne er usikkert, men en vis sammenhæng argumenterer

forskerne i hvert fald for. Derfor er det påfaldende, at sygefraværet i lokalområde

2 og især netop hos den interviewede gruppeleder er for nedadgående og/eller

relativt lavt (Interview med hjemmeplejeleder 2; Interview med hjælper). Det

kunne antyde, at hjælperne under gruppelederen generelt anser og anvender fx

døgn- og ugeplanerne som et produktivt dokumentationsredskab. Samt at hjæl-

perne �nder gruppelederens styring understøttende. Det er dog meget usikkert,

om der er en entydig kausalitet mellem disse faktorer. Som hjemmeplejeleder 2

siger: �[...] der er mange andre faktorer, der spiller ind� (Interview med hjem-

meplejeleder 2). Fx �nanskrisen; at folk simpelthen ikke har råd til at miste deres

arbejde. Det lave sygefravær kan altså ikke korreleres direkte med en ny og me-

re tillidsbaseret styringspraksis. Alligevel er det interessant, at gruppelederen
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udtaler: �Vi har mange uopfordrede ansøgere. Jeg har ikke søgt medarbejdere

de sidste tre år� (Interview med gruppeleder). Gruppen nyder en vis populari-

tet, som måske blandt andet kan kædes sammen med et godt arbejdsmiljø, en

udpræget tillidskultur, produktiv og understøttende styring, etc.

8.2.3 Visitatoren - fjende eller samarbejdspartner?

I underafsnittet om visitatoren er en af de vigtige pointer, at rollen som politisk-

økonomisk myndighed sætter nogle rammer for tillidens mulighedsrum. Der er

�ere respondenter, der er enige i denne beskrivelse (Interview med gruppeleder;

Interview med hjemmeplejeleder 2). Antagelsen om hjælperen som den overdre-

vent brugerorienterede ansatte med �et hjerte af guld� (Interview med visitator)

får også understøttelse fra faglitteraturen. Eksempelvis påpeger Gailmard, at

ansatte med høj PSM også har en tendens til at have en høj subjektiv forståelse

af det o�entliges interesse. En forståelse, som de bringer med ind i deres job

(Gailmard, 2010).

Respondentens beskrivelse af �tillidskøllerne� og hjemmeplejens faglige ud-

fordring af visitationen er sandsynligvis ikke udtryk for et enkelttilfælde. For-

valtningen har fået gennemført studier, der påviser, at visitatorerne generelt

�[...] ikke mener, at de bliver anerkendt af hjemmeplejen for de beslutninger, de

tager. De mener ikke, at hjemmeplejen forstår den fælles opgave� (Interview med

organisationskonsulenter). Hjemmeplejeleder 2 anfører også, at visitationen som

følge af den nye styringsform har mistet noget kontrol. �[...] jeg tænker også, at

hele vores BUM-koncept er lidt udfordret af det her. Fordi vi har en visitation,

der ikke længere kan have den samme styring� (Interview med hjemmeplejeleder

2). Tilsammen tegner de forskellige faktorer et billede af en visitation, der er

kommet mere under pres efter den nye styringsform. Det er dog ikke sikkert,

at dette billede er helt entydigt. Hjemmeplejelederen fra lokalområde 1 taler

fx meget positivt om hjemmeplejens samarbejde med visitationen. De bliver

angiveligt mere set som en �samarbejdspartner�, og kommunikationen mellem

hjemmepleje og visitation omkring forhandling af ydelser og tid er ifølge hendes

tal dalet med 70 pct. (Interview med hjemmeplejeleder 1).

9 Konklusion og videre perspektiver

Med det foregående diskussionsafsnit in mente kan det synes vanskeligt at frem-

sætte en meget generel og håndfast konklusion. Og det er måske i virkeligheden

også denne afhandlings vigtigste konklusion. Nemlig at tillidsbaseret styring er

en enormt dynamisk og kompleks størrelse.
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Set i lyset af ovenstående erkendelse føler jeg, at arbejdet med afhandlingen

har gjort mig en del klogere. Da jeg tilbage i november 2013 begyndte at fatte

interesse for emnet, var min forforståelse meget unuanceret. Jeg var overbevist

om, at devisen �jo mere tillid, jo bedre� gjaldt. Min oprindelige tilgang til emnet

var derfor meget instrumentel: I min iver for at fremme den tillidsbaserede sty-

ring ville jeg undersøge, hvordan man implementerer den i praksis. I takt med

mit arbejde med emnet erfarede jeg dog, at en sådan tilgang var problematisk.

Dels fordi den havde et meget normativt sigte og ikke tog tilstrækkelig højde

for konsekvenserne af at indføre mere tillid i styringen. Dels fordi den indirekte

antog, at man på ganske enkelt vis kan forankre tillidsbaseret styring i praksis

og dermed forandre den måde, hvorpå hver enkelt hjælper bliver styret. De før-

ste interview med mine respondenter fortalte mig dog en noget andet og meget

mere nuanceret historie. Det �k mig derfor til at reformulere min tilgang og der-

med min problemformulering. Jeg endte som bekendt med følgende overordnede

problem:

Hvilke konsekvenser får det at indføre mere tillid i den samlede sty-

ring af hjemmeplejen i Københavns Kommune?

Med baggrund i min analyse kan jeg konkludere på, hvordan den nye styrings-

form under nogle omstændigheder kan påvirke SUF's hjemmepleje. Og jeg kan

konkludere på, hvordan nogle af aktørerne i SUF synes at reagere på dette.

Derfor vil mit svar på det overordnede problem være et ikke-udtømmende og

forsigtigt bud på nogle af de konsekvenser, som den øgede tillid i styringen af

SUF's hjemmepleje kan forårsage.

Jeg �nder det vigtigt at understrege både disse faglige forbehold og den

indledende erkendelse af kompleksiteten i tillidsbaseret styring. På baggrund

af mit arbejde med afhandlingen mener jeg dog alligevel, at jeg kan fremsætte

nogle saglige og relevante svar på problemformuleringen. Jeg har således sam-

menfattet konsekvenserne af at indføre mere tillid i styringen af hjemmeplejen

i nedenstående tre hovedpointer for konklusionen:

1. En tillidsbaseret styringsmodel sætter øget fokus på faglighed. Her kan

lederens tillid og kontrol fungere sammen

2. Hvordan tillidsbaseret styring e�ektueres i praksis er påvirket af styrings-

modellen, men er i høj grad også præget af enkeltpersoner

3. Ambitionen om øget tillid kan forstærke kon�ikter og skabe spændinger

mellem styringsparadigmer
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I det følgende vil jeg gennemgå disse tre hovedpointer. Samtidig vil jeg bruge

mine svar som lejlighed til at perspektivere med nye spørgsmål i forhold til

tillidsbaseret styring.

9.1 Tillid og kontrol kan fungere sammen

En tydelig konsekvens af den nye og mere tillidsbaserede styringsform er, at den

sætter øget fokus på faglighed. Formår gruppelederen at håndtere dette - fx ved

at ansætte assisterende gruppeledere, anvende gruppeudviklingssamtaler, etc. -

kan den enkelte hjælper oplever den øgede tillid og frihed som produktiv.

Hvis lederen blot udviser tillid uden at give støtte eller personlig udvikling til

medarbejderne, kan hendes styring og den nye styringsform dog blive kontrapro-

duktiv. Så risikerer lederen, at tilliden efterlader den fagligt usikre hjælper i et

tomrum, hvor han ikke aner, hvad han skal stille op med borgeren. Det øgede

fokus på faglighed kan altså videre medføre forskellige konsekvenser.

En vigtig pointe her er ligeså, at både repressiv og produktiv kontrol kan

virke understøttende. Nogle hjælpere oplever det måske som understøttende for

deres arbejde, at lederen detailplanlægger deres ydelsesleverancer. Andre hjæl-

pere - som fx min respondent i denne afhandling - oplever tillid og produktiv

kontrol som mest understøttende for deres arbejde, fordi de får mere frihed,

ansvar og tiltro til deres faglighed. Det kan gøre hjælperne forpligtede over for

lederen, selvstyrende i forhold til borgerens behov og coachende over for hinan-

den. I den henseende kan tillidsbaseret styring ses som en alternativ vej til at

opnå både kontrol og e�ektivitet for gruppelederen. Samtidig udelukker tillids-

baseret styring ikke anvendelsen af repressiv kontrol. Både fordi nogle hjælpere

givetvis ønsker en stram styring, og fordi andre hjælpere �nder det nødvendigt,

at lederen træder i karakter og drager visse grænser for tilliden ved hjælp af

formel kontrol og sanktioner.

Ovenstående pointer rummer væsentlige teoretiske og empiriske perspekti-

ver. For det første: Kan man tale om, at repressiv kontrol kan virke produktivt?

Kan tillid og kontrol følges ad og komplimentere hinanden? Det kan lyde para-

doksalt. På baggrund af afhandlingens resultater vil jeg umiddelbart mene ja.

Derfor mener jeg også, at der i litteraturen er behov for nye bidrag, der yder-

ligere nuancerer det komplekse samspil mellem repressiv og produktiv magt og

mellem tillid og kontrol.

For det andet er der også interessante empiriske muligheder i casen i for-

hold til denne problemstilling. Det kunne være interessant at foretage et langt

mere dybdegående kvalitativt feltarbejde blandt et bredt udsnit af hjælpere
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for at undersøge deres oplevelser af tillid og kontrol i hverdagen. Hvilken rol-

le spiller gruppelederen? Hvilke kontrolforanstaltninger er meningsfulde? Hvor

møder tilliden sine grænser? Et sådant feltarbejde kunne danne en god basis for

førnævnte teoretiske bidrag.

9.2 Gruppelederen er en nøgleperson

Det øgede fokus på faglighed og koblingen mellem tillid og kontrol sætter fo-

kus på gruppelederens vanskelige kår under en mere tillidsbaseret styringsform.

Først og fremmest skal hun håndtere sin rolle som faglig leder over for den

enkelte og samtidig sikre, at hun også udvikler hjælpernes relationer og tvær-

faglige sparring. Dernæst skal hun også �nde den rette blanding af repressiv og

produktiv kontrol; afstemt efter den enkeltes behov og visse grænsedragninger

for tillid. Det er langt fra givet, at alle gruppeledere vil kunne klare denne ud-

fordring på samme måde som gruppelederen i denne afhandling. I de tilfælde

hvor gruppelederne bruger for meget repressiv kontrol og forkert detailstyring,

kan medarbejderne opfatte det som tillidssubstituerende. Og i de tilfælde hvor

der styres med ubetinget tillid og totalt faglig frihed, kan det resultere i reelt

kontroltab, forvirring og usikkerhed blandt medarbejderne.

Erkendelsen af gruppelederens nøglerolle gør det relevant at iværksætte en

bredere undersøgelse af gruppelederne. Det kunne fx være alle gruppeledere i lo-

kalområde 2. Er der forskel på deres måde at arbejde med den nye styringsform

på? Har de forskellige personlige tilgange til styring og tillid? Og kan eventu-

elle forskelle blandt gruppeledernes styring ses, når man forhører sig på tværs

af hjælperne i grupperne? Sidstnævnte kunne gøres ved fx rent kvantitativt at

tjekke korrelation med sygefravær eller rent kvalitativt at anvende data fra et

mere omfattende feltarbejde blandt hjælperne i lokalområde 2.

Med analysen har jeg imidlertid vist, at det kan lykkes en gruppeleder at

styre med tillid, bevare kontrol og skabe høj arbejdsglæde og engagement. Er

det så den nye styringsforms fortjeneste alene? Både ja og nej. Gruppelederens

personlige baggrund, kompetencer og engagement spiller som sagt en afgørende

rolle for udmøntningen af en tillidsbaseret styring. Det generelle institutionel-

le setup i SUF har dog også en betydning. Det havde nok ikke været muligt

for gruppelederen at ansætte assisterende gruppeledere, hvis ikke den nye sty-

ringsform havde sat øget fokus på faglighed. Desuden spiller den overordnede

kontekst og dagsorden givetvis også ind. Hvis der i medierne hyppigt var skan-

dalesager om dovne hjælpere og eskalerende udgifter, havde det nok været svært

for gruppelederen at gennemføre en tillidsbaseret styring.

Det må derfor konkluderes, at den generelle 'tillidsdagsorden' og det stærke
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fokus på mere faglighed med den nye styringsform har spillet en positiv rolle for

gruppelederen. Det kunne dog også være interessant at undersøge hjemmepleje-

lederens påvirkning på gruppelederen mere indgående. Hjemmeplejeleder 1 sag-

de fx, at hun kræver af sine gruppeledere, at de iværksætter tillidsbaserede

tiltag i deres grupper. Hvordan fortolker gruppelederne i lokalområde 1 denne

fordring? Hvordan vælger de at oversætte det til deres medarbejdere? Udmønt-

ning af tillidsbaseret er formentlig betinget af ledere på �ere forskellige niveauer

og deres kompetencer.

9.3 Øget tillid kan føre til øget kon�ikt

Jo mere gruppeledere og hjemmeplejeledere lykkes med at balancere tillid og

kontrol og bruge den nye styringsform til at arbejde med et fagprofessionelt

og relationelt styringsparadigme, jo mere tillid, faglig selvsikkerhed og evne til

selvstyring vil hjælperne måske også opleve. Dette skaber ironisk nok nye ud-

fordringer. Det synes nemlig at gøre det mere legitimt for hjælperne at udfordre

visitationens NPM-baserede styringsparadigme mere eksplicit. BUM-modellen

har formentlig altid konstitueret en grundkon�ikt mellem hjælpere og/eller grup-

peledere og visitationen. Men hvor hjælperne før i tiden måske mere unddrog sig

visitationens repressive styring i smug for at få fagligt albuerum hos borgeren, så

kan den nye styringsform legitimere en mere åbenlys udfordring af visitationen

ved hjælp af faglig dokumentation.

Set fra hjælperens side er det givetvis paradoksalt at læse hensigtserklærin-

ger om �mere tillid til faglighed� (fx Københavns Kommune, 2013), imens de

samtidig mødes med en mistillid til deres faglige vurderinger fra visitationen.

Set fra visitationens side har man grundlæggende tillid til hjælperne og grup-

pelederne, men man arbejder inden for nogle politisk-økonomiske rammer og er

tvunget til at sætte visse begrænsninger for hjemmeplejens forespørgsler. Re-

sultatet er, at visitationen arbejder med en tidsstyring af blokkene, som mange

hjælpere oplever som en repressiv, u�eksibel og tillidssubstituerende kontrol.

Kontrollen mister ligefrem noget af sin e�ekt, fordi hjælpere og gruppeledere

har mulighed for at arbejde med 'hvid tid'.

Der er ingen tvivl om, at mange hjælpere og gruppeledere i hjemmeplejen

nok gerne ville være BUM-modellen foruden. Hjælperen, der medvirker i denne

afhandling, mener fx, at visitationen er over�ødig; han kan selv visitere borgerne,

siger han. Spørgsmålet er dog, om en så decentral, tillidsfuld og fagprofessionelt

forankret styring af hjemmeplejen er realistisk. Især når man tager i betragtning,

at man har prøvet det før i SUF - med millionoverskridelser af budgetterne til

følge (Interview med visitator).
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Accepterer man præmissen om, at BUM-modellen og visitationen i den ene

eller anden form forbliver en del af styringen, gør det visitationen til et kardi-

nalpunkt i det samlede billede af en tillidsbaseret styringsform i hjemmeplej-

en. Det rejser interessante og afgørende spørgsmål om styringsparadigmernes

kompatibilitet. Virker kontrollen fra det NPM-baseret styringsparadigme direk-

te tillidssubstituerende og hæmmende for mulighederne for at arbejde med et

relationelt og fagprofessionelt styringsparadigme? Eller: Hvis tillid og kontrol

kan fungere sammen, kan styringsparadigmerne så ikke også sameksistere på en

produktiv måde? Her kunne et feltarbejde blandt visitatorerne i lokalområde 1

være interessant, idet de efter hjemmeplejeleder 1's udsagn fungerer som �sam-

arbejdspartnere�. Hvordan har de opnået denne status? Og hvordan ser de på

deres kontrol af gruppeledere og hjælpere?

9.4 Afrunding

For at vende tilbage til indledningen for konklusionen var jeg som sagt meget

unuanceret begejstret for tillidsbaseret styring, da jeg påbegyndte arbejdet med

denne afhandling. I et indlæg til Politiken skrev jeg fx: �Landets beslutnings-

tagere - politikere og bureaukrater - er ved at regulere og 'kvalitetsstyre' den

o�entlige sektor i sænk. Vi har brug for mere tillid og færre regler. Det er her, at

nøglen til øget produktivitet og arbejdsglæde ligger� (Hagedorn-Olsen, 2013). I

lyset af afhandlingens hovedpointer er der naturligvis �ere stærkt problematiske

ting i min bombastiske formulering. Først og fremmest er �bureaukrater� ikke

nødvendigvis ved at tage livet af den o�entlige sektor med styring. �Bureaukra-

ter� er også den interviewede visitator, som har en bunden politisk-økonomisk

opgave med at fordele ressourcer blandt byens borgere. Dernæst har vi ikke nød-

vendigvis brug for �mere tillid�, hvis det efterlader medarbejderne i et tomrum,

accentuerer kon�ikter og undergraver styringen. Men tillidsbaseret styring kan

fungere både kontrol- og ressourcemæssigt produktivt, hvis den vel at mærke

udmøntes med kompetence og balance af de styrende, og der er en fælles for-

ståelse af roller på tværs af organisationen. Hele denne styringsproces er meget

mere kompleks end bare at sige �mere tillid og færre regler� i et debatindlæg i

Politiken.

Ideen om tillidsbaseret styring stiller på den ene side endnu større krav til

o�entlig styring og organisering. Disse krav kan langt fra indfries alene ved at

fjerne nogle kontrolforanstaltninger og udråbe en 'tillidsdagsorden'. På den an-

den side synes ideen om tillidsbaseret styring også at fordre endnu mere empirisk

baseret forskning for at blive klogere på tillidsbaseret styring rent videnskabe-

ligt. Et videre arbejde med denne meget omfangsrige og komplekse case kunne

fx danne et godt grundlag for sådan en forskningsmæssig ambition.
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11 Bilag: interviewguider

På de følgende sider �ndes de interviewguider, som jeg har benyttet mig af til

at gennemføre interviewene. De er listet kronologisk i forhold til den rækkefølge,

som interviewene er blevet gennemført i.
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Interviewguide til interview med hjemmeplejeleder 2

1. Opbygning af tillid

Hvordan bygger du det op?

Har du sanktionsmuligheder i tilfælde af tillidsbrud?

Hvilke strukturelle tiltag benytter du dig af?

Hvordan fungerer samarbejdet med visitationen? (Social kapital)

Pibler enkeltydelserne frem igen?

BUM udfordret?

2. Subjekter og magt

Hvordan ser medarbejderne sig selv i 'tillidsdagsordenen'?

Hvordan bruger du din magt som leder?

Oplever du et forstørret ledelsesrum?

Din rolle som mentor?

Enkeltsager?

3. Sammenføjning med øvrig styring

Hvilke andre styringsværktøjer bruger du - og hvilke bliver du styret af?

Måltal?

Hvordan er din relation til hhv. fremskudt forvaltning og centralforvalt-

ning?

Hvor meget kontrol og registrering benytter du dig af - og hvorfor?

Oplever du ikke ustyrlighed og manglende dokumentation?

Har du nogle tal for mulige resultater af den nye styringsform?



Interviewguide til interview med hjemmeplejeleder 1

1. Tilsynsrapporter

(2011: �alvorlige fejl og mangler i hjemmeplejen�, 2012: �godkendt� hjem-

mepleje, men �mangler� ved hjemmesygeplejen�)

Udtryk for kontrol/mistillid?

Hvordan oplever du dem?

Hvordan styrer du med tillid på tilsynsrapportens konklusioner?

Har tillid forbedret jeres resultater?

2. Brugertilfredshed 2013

(Generel hjemmepleje: faldet fra 78 (2011) til 75 (2013), men tilfredshed

med borgerbestemmelse er steget fra 58 til 61)

Hvad lægger du i resultaterne?

3. Trivselsundersøgelse 2013

Københavns Kommune ligger en anelse lavere end landsgennemsnittet, når

det kommer til tillid. Hvorfor?

Tilfredshed er steget fra 2010 til 2013. Hvad skyldes det?



Interviewguide til interview med hjælper

1. Hvad lægger du i begrebet 'tillidsdagsordenen' eller 'tillidsbaseret ledelse'?

2. Hvad har tillidsdagsordenen konkret betydet for dit daglige arbejde? -

hvilke ændringer har du mærket? - hvad er godt og hvad er dårligt � i

forhold til før?

3. Har tillidsdagsordenen betydet ændringer i forholdet til din leder og dine

kollegaer?

4. Kunne man efter din mening indrette arbejdet endnu bedre og mere til-

lidsbaseret?

5. Hvilken slags og hvor meget kontrol/dokumentation oplever du i dit ar-

bejde?

6. Mener du, at der er grænser for tillid � og i så fald hvor?

7. Hvordan og i hvor høj grad er tillid efter din mening koblet til ledelse og

styring?

8. Hvordan vurderer du, at rammerne i SUF's organisation eller din afdeling

� fx kulturen, styringsværktøjerne osv. � påvirker tillidsdagsordenen?

9. Hvor langt er SUF efter din mening i forhold til at opnå en �tillidskultur�

i hele organisationen eller i din afdeling?



Interviewguide til interview med gruppeleder

1. Hvad lægger du i begrebet 'tillidsdagsorden' eller 'tillidsbaseret ledelse'?

2. Hvad har tillidsdagsordenen konkret betydet for dit daglige arbejde?

3. Hvilke værktøjer benytter du dig af for at bedrive tillidsbaseret ledelse i

det daglige? Hvad gør du for at fremme en 'tillidskultur' i din enhed?

4. Kunne man efter din mening indrette arbejdet endnu bedre og mere til-

lidsbaseret?

5. Har kontrol og dokumentation en passende berettigelse i dit arbejde som

leder?

6. Hvad gør du for at sikre dig og dokumentere over for dine overordnede, at

din enhed lever op til sine mål? Og hvad gør du, hvis den ikke gør?

7. Mener du, at der er grænser for tillid � og i så fald hvor?

8. Hvordan og i hvor høj grad er tillid efter din mening koblet til ledelse og

styring?

9. Hvordan vurderer du, at rammerne i SUF's organisation eller din afdeling

� fx kulturen, styringsværktøjerne osv. � påvirker mulighederne for at

bedrive tillidsbaseret ledelse?

10. Hvor langt er SUF efter din mening i forhold til at opnå en 'tillidskultur'

i hele organisationen eller i din afdeling?

11. Hvordan fungerer din enheds samarbejde med visitationen og de øvrige

dele af forvaltningen?



Interviewguide til interview med Ninna Thomsen

1. Udfordringer. Hvilke udfordringer har du som politiker og øverste leder

af forvaltningen mødt i forbindelse med tillidsdagsordenen?

2. Proces. Hvor langt er I i SUF og særligt i hjemmeplejen med tillidsdags-

ordenen?

3. Politisk ledelse. Har tillidsdagsordenen ændret den måde, hvorpå du

bedriver politisk ledelse? Er det blevet sværere at styre og gennemføre nye

tiltag? �Færre politiske mål�; sanering af politiske mål i SUF

4. Enkeltsager. Hvordan ville du i lyset af tillidsdagsordenen tackle en po-

tentiel ny �Håndværkerhave-sag�?

5. Spareøvelse. Hvis tillidsdagsordenen er en måde at få mere ud af den

o�entlige sektor på, kan det så blive til en spareøvelse?

6. New Public Management. Du har tidligere udtalt, at der med New

Public Management har været alt for meget hård styring. Skal vi også

have et opgør med selve BUM-modellen? �Ændring af vertikal styring?�

7. Kontrol. Hvilke kontrol- og styringstiltag er for dig meningsfulde?

8. Medinddragelse vertikalt. Bør �medinddragelse� af alle typer medar-

bejdere i udvikling af nye styringstiltag og arbejdsgange i SUF prioriteres

højere � og i så fald hvordan? Hvordan skabe vertikal, tværfaglig sparring

ifht. udvikling, implementering og drift?

9. Faglighed. Hvordan vil du styrke den, �opkvali�cere medarbejdere� og

�sætte øget fokus på ledelse længere nede�?

10. Udviklingsperspektiver. Hvilke udviklingsperspektiver og næste skridt

ser du i forhold til tillidsdagsordenen? Fx �ere besøgsblokke?

11. Råd til andre politikere. Hvad er dine vigtigste råd til den kommunal-

bestyrelse, som påtænker at gå i SUF's fodspor?



Interviewguide til interview med visitator

1. Tillidsbaseret ledelse. Hvad lægger du i begrebet 'tillidsdagsorden' eller

'tillidsbaseret ledelse'?

2. Udvikling og implementering. Hvordan har du oplevet udviklingen og

implementeringen af den nye styringsform med besøgsblokke osv.?

3. Betydning af tillidsdagsordenen. Hvad har 'tillidsdagsordenen' og den

nye styringsform med besøgsblokke osv. betydet for dit og visitatorernes

daglige arbejde?

4. Lederrolle. Hvilke prioriteter har du i din rolle som leder � hvor ligger

dine fokusområder? Hvordan håndterer du tillidsdagsordenen ledelsesmæs-

sigt?

5. Samarbejde og roller. Hvordan fungerer jeres samarbejde med de ud-

førende dele af SUF; gruppeledere og hjælpere? Er det anderledes end før

� og er jeres rolle blevet påvirket?

6. BUM-modellen. Hvordan vurderer du, at BUM-modellen spiller sam-

men med ambitionerne om mere fokus på tillid og faglighed i hjælperens

møde med borgeren?

7. Grænser for tillid. Hvor er kontrollen meningsfuld? Hvor går grænserne

for tillid?

8. Processen. Hvor langt er SUF efter din mening kommet i forhold til

'tillidsdagsordenen'? Hvilke udfordringer og mulige næste skridt ser du

fra din stol og med dine erfaringer?
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