


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Det er regeringens principielle opfattelse, at der skal 

gennemføres en decentralisering af ansvar og kompetence. 

Arbejdet bliver mere effektivt og tilgodeser brugernes behov 

bedre, hvis beslutningerne træffes så tæt som muligt ved det 

personale, der har den direkte kontakt med borgere og 

virksomheder. For de ansatte vil det give større råderum og flere 

udfordringer. De centrale myndigheder i stat og kommuner skal 

indskrænke sig til at fastsætte generelle rammer for de udførende 

institutioners og myndigheders virke” 

 

- Et uddrag fra det første moderniseringsprogram fra 1983 
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ABSTRACT 

 

 

For more than 30 years, the public sector has had to produce more quality to more 

people for less money. By common assent, several politicians, NGOs and researchers 

point to the management tool ‘trust’ as a possible solution. Trust as a management tool 

is about having confidence in the employees’ professionalism, which contrasts with the 

way the public sector is managed – that is, by results. These two strategies are based on 

different views concerning the management of employees. The first form of 

management relies upon on trust – the second, on distrust. In this thesis, I will look 

into the consequences of combining result management with trust in management.  

The point of departure is the employees dressed in uniforms, prison guards, in the 

largest prison in Denmark, Vestre Fængsel, which falls under the purview of the 

Department of Justice. The aim of the thesis is to show how managing by results and 

managing by trust can go hand in hand in the public sector.  

I will present the political idea of implementing management with trust, after which 

I will investigate it further among the employees of Vestre Fængsel. The point is that 

trust is a very complex phenomenon, which is difficult to manage with, but it will, 

however, create a dynamic organization if successful.  

 

 

Key words: Public sector, public management, public service motivation, NPM, 

trust, trust theory, Danish prison system 
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KAPITEL 1 

 

 

INDLEDNING 

Hvis man leder efter et afgørende skifte i den måde, som den offentlige sektor styres på 

i moderne tid, skal vi tilbage til d. 23. november 1983. Her gik finansminister Henning 

Christophersen (V) i Folketinget med firkløverregeringens stort opslåede program for 

modernisering af den offentlige sektor. Moderniseringsprogrammet indeholdt ikke en 

drejebog for udførelsen, men havde imidlertid klare politiske mål. Den offentlige sektor 

skulle effektiviseres, og ansvar og kompetencer skulle decentraliseres. Når 

beslutningerne træffes i yderste led, hvor der var direkte kontakt med borgere og 

virksomheder, ville arbejdet blive mere effektivt og tilgodese brugernes individuelle 

behov bedre (Finansministeriet 1983).  

Spoler vi tiden knap 30 år frem til i dag, står den offentlige sektor umiddelbart over 

for den samme grundproblematik. Den offentlige sektor skal levere mere kvalitet til 

flere borgere for færre penge, og resultatstyring er i den forbindelse blevet et vigtigt 

styringsværktøj til at sikre, at vi i vores samfund får det udbytte af skattekronerne, vi 

ønsker (Ejersbo & Greve 2013: 65). Her formuleres konkrete mål for, hvad arbejdet skal 

indebære, og hvilke resultater statens institutioner skal efterleve, hvilket er en central 

del af NPM-paradigmet. Da finanskrisen ramte vækstraterne og saldoen på de 

offentlige budgetter, blev fokus på resultater kun yderligere styrket (Majgaard 2013: 

13). Produktivitetskommissionen har tilmed konkluderet, at mængden af regler og 

kontrol i den offentlige sektor på mange områder vokser sig større og større 

(Produktivitetskommissionen 2013). 

Hvert årti siden 1983 har medført nye reformer og moderniseringsbestræbelser af 

den offentlige sektors organisering og virkemåde. Fælles for dem alle er, at der 

substantielt ikke er de store forskelle (Ejersbo & Greve 2014: 81). De bygger i stedet 

videre på det fundament, som blev dannet med det første moderniseringsprogram. Det 

seneste tiltag, som er udpeget som en potentiel løsning, er ’tillid’ som en 

styringsmæssig tilgang. Eksempelvis konkluderer Produktivitetskommissionen, at et 

tillidsfuldt arbejdsmiljø vil kunne øge offentligt ansattes arbejdsglæde, engagement og 

motivation (Produktivitetskommissionen 2013: 61). Ifølge Thygesen og Kampmann 

(2013) kan det spare samfundet for mange transaktionsomkostninger, som forbindes 

med traditionel dokumentation og kontrol (Thygesen & Kampmann 2013: 14; Svendsen 
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2012). Flere organisationer peger ligefrem på, at tillid er et styringsredskab med 

potentiale for at løse de udfordringer, den offentlige sektor står over for (OAO 2015; 

FTF 2014; KL 2015, DI 2014).  

Under SR-regeringen udgjorde tillid en af de bærende søjler i moderniseringen af 

den offentlige sektor. Den daværende økonomi- og indenrigsminister Margrethe 

Vestager (R) indgik sammen med Akademikerne, Danske Regioner, FTF, KL og OAO en 

aftale om syv principper for samarbejde og modernisering af den offentlige sektor i 

midten af 2013 (Regeringen 2013). Her hed det, at ”ledelse og styring skal tage afsæt i 

tillid og ansvar” (Ibid.). Formålet var, beskrives det af aftaleparterne, at ”tilliden og det 

faglige handlerum følges af pligten til at holde fagligheden ved lige samt af et fælles 

ansvar for at målene nås, at politiske prioriteringer følges og at opgaveløsningen 

udvikles” (Ibid.). Tillid skal altså være et konkret redskab til at levere gode resultater, 

som svarer til de politiske målsætninger. 

 

MOTIVATION, CASE OG PROBLEMFORMULERING 

Det fascinerer mig meget, at tillid og resultater skal gå hånd i hånd i den offentlige 

styring. Det medfører en ledelsesmæssig udfordring, hvor man skal balancere mellem 

tillid til de offentligt ansatte og styring efter resultater, hvor der sættes konkrete mål for 

arbejdet, som er fastlagt uden de ansattes indflydelse, men som determinerer deres 

arbejde i dagligdagen. Det bygger på mistillid, fordi der ligger en forståelse af, at de 

ansatte ikke kan selv, hvorfor man må holde øje med dem. Spørgsmålet er blot, 

hvordan tillid som et styringsredskab kan blive en styringsmæssig ressource og 

effektivisere den offentlige sektor og i sidste ende komme borgeren og vores samfund til 

gode, fordi det medvirker til at løfte kvaliteten af de offentlige ydelser.  

Jeg er især motiveret til at undersøge, hvordan den offentligt ansatte opfatter og 

udmønter den nye tillidsbaseret styreform. Jeg fandt det derfor nødvendigt med en 

case for at kunne undersøge det mere dybtgående. I min søgen efter en konkret case 

opdagede jeg, at Københavns Kommune havde arbejdet med en tillidsdagsorden siden 

2008, og at andre kommuner også havde fokus på styring med tillid, men under andre 

betegnelser som fx samarbejde (Bilag 1 – Christina Borries). Flere studerende og 

forskere havde allerede anvendt Danmarks største kommune som genstand for diverse 

undersøgelser af styreformen, men til min store overraskelse havde ingen statslige 

organisationer endnu påbegyndt implementeringen af trepartsaftalen fra 2013. Kort tid 

efter udsendte Kriminalforsorgen og Fængselsforbundet via Offentligt Ansattes 

Organisationer (OAO) nyheden om, at Kriminalforsorgen ville gøre tillid til en fast 

bestanddel af styringen i landets fængsler. Direktør i Kriminalforsorgen Johan 
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Reimann begrunder beslutningen med, at ”vi skal yde mere for færre penge. Det 

kræver, at ledere, tillidsrepræsentanter og medarbejdere står skulder ved skulder for 

at finde de bedste løsninger, som tjener Kriminalforsorgens formål” (OAO 2015a). 

Målet er at styrke samarbejdet mellem ledere og medarbejdere, så man i fællesskab skal 

finde fælles løsninger på fælles problemstillinger. 

Det atypiske ved Kriminalforsorgen i forhold til en lang række af andre statslige 

organisationer er, at frie borgere i et demokratisk samfund har en lang række 

rettigheder, som forsvinder, når de kommer i deres varetægt. Det medfører, at 

Kriminalforsorgen er underlangt love, regler samt kontrol, som skal sikre den indsattes 

rettigheder under frihedsberøvelsen. Af Kriminalforsorgens institutioner finder jeg 

Vestre Fængsel særlig oplagt. Det er der flere grunde til. En af de vigtigste er, at man i 

Vestre Fængsel har alle fra de værste forbrydere til uskyldige, indtil de er dømt, hvilket 

gør det til et særligt sted i Kriminalforsorgens regi. Vestre Fængsel er samtidig 

Danmarks største arresthus med plads til 447 indsatte og modtager desuden dem, som 

andre arresthuse har svært ved at håndtere. Fængslet er med andre ord fyldt med 

empiri. Med udgangspunkt i min motivation og problemstilling leder det mig frem til 

følgende problemformulering: 

Hvilke konsekvenser får det, når styring med tillid og resultatstyring skal 

gå hånd i hånd? 

I afhandlingen undersøger jeg, hvordan man i Vestre Fængsel balancerer mellem 

resultatstyring og styring med tillid. Centralt i afhandlingen er derfor det at styre. På 

engelsk er der to ord for styring: management og leadership (Grøn & Hansen 2014: 68-

69). På dansk har vi ikke den sproglige sondring, men man kan på dansk skelne mellem 

styring og lederskab. Det er en distinktion, som tydeligt viser forskellen mellem 

resultatstyring og styring med tillid. Mens styring primært fokuserer på det formelle 

som at opnå resultater og fordeling af økonomiske ressourcer, fokuserer lederskab på 

lederens personlige adfærd og især lederens effekt på medarbejdernes motivation 

(Ibid.). Adfærd afgrænser jeg til at handle om at motivere medarbejdernes motiver. De 

to styreformer bygger således på forskellige syn på, hvordan man leder sine 

medarbejdere. Mens styring med tillid handler om lederens evne til at styrke 

medarbejdernes motivation, bygger resultatstyring på mistillid og kontrol. Her anses de 

for at være opportunister, der primært forfølger deres egne frem for organisationens 

interesser. Styring efter resultater sikrer på den måde ensartethed i de offentlige 

ydelser og skal fremme eller forhindre en bestemt adfærd hos de offentligt ansatte. 

Hvordan denne styringsdualitet konkret håndteres i Vestre Fængsel, er det, jeg 

undersøger med afhandlingen. 



 9 

Jeg havde en ambition om at undersøge Vestre Fængsel bredt, men blev hurtigt ramt 

af virkelighedens realiteter og kompleksitet. Efter at have interviewet en række 

fængselsbetjente, socialrådgivere og lærere i fængslet stod det mig klart, at deres 

individuelle fagligheder og ansvarsområder fik styringen og lederskabet til at springe 

frem på meget forskellige måder. Det var også forskellige problemstillinger, de pegede 

på under interviewene. Jeg har derfor valgt at afgrænse undersøgelsesområdet til det 

uniformerede personale og deres ledere på grund af den begrænsede tid og plads, jeg 

har til rådighed i afhandlingen. Valget faldt på fængselsbetjentene, fordi jeg her mødte 

den største grad af interesse i at deltage. Jeg har udarbejdet to arbejdsspørgsmål, som 

vil fungere som omdrejningspunkt i afhandlingens to analysedele.  

Arbejdsspørgsmål: 

 Hvilke konsekvenser får det at indføre tillid som et styringsmæssigt redskab i 

den samlede styring i Kriminalforsorgen? 

 Hvordan oplever og udøver ledere og fængselsbetjentene i Vestre Fængsel den 

nye styreform? 

 

AFHANDLINGENS STRUKTUR  

Afhandlingen vil være opdelt i otte kapitel med en afsluttende konklusion. Mens jeg i 

dette kapitel har gennemgået den problemstilling, jeg undersøger med afhandlingen, 

redegør jeg i det næste kapitel for de generelle betingelser ved resultatstyring. Bagefter 

uddyber jeg i tredje kapitel Kriminalforsorgen som statslig organisation. Formålet er at 

vise Kriminalforsorgens samfundsmæssig rolle, vision og mål. I fjerde kapitel uddyber 

jeg mine metodiske overvejelser og beskriver det kildemateriale, jeg har indsamlet i 

Vestre Fængsel. Det leder mig frem til det femte og teoretiske kapitel, der handler om 

tillid. Tillid er et fænomen, som er svært rent videnskabeligt at få begreb om, fordi tillid 

afhænger af øjnene, der ser, og derfor påvirkes af mange faktorer. Jeg forsøger at 

komme godt rundt i tillidslitteraturen for at vise dets kompleksitet. I kapitel seks 

starter jeg på analyserne. Først og fremmest analyserer jeg de politiske mål ved at 

oversætte tillidsreformen til praksis. Analysen er baseret på tre interviews med 

henholdsvis Kriminalforsorgens direktør, formanden for Fængselsforbundet og en 

konsulent i OAO, som skal undervise i tillid på landets fængsler. 

Undervisningsforløbene foregår i skrivende stund. Her inddrager jeg litteraturen og 

indsigterne omkring tillid og styring til at belyse, hvordan styringen anskuer 

fængselspersonalet på en særlig måde. Det handler grundlæggende om at skabe 

rammerne for et gunstigt samarbejde, hvor ledelse og tillidsrepræsentanten sammen 

finder løsninger på fælles problemstillinger i en formel samarbejdsstruktur kaldet SU. 
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Jeg tager med syvende kapitel et spadestik dybere og analyserer, hvordan styring med 

tillid udspiller sig i Vestre Fængsel. Til min store overraskelse arbejdede man allerede 

med tillid som et styringsredskab og med særligt fokus på at inddrage personalet og 

dermed øge samarbejdet. I Vestre Fængsel er styreformen derfor ikke afgrænset til SU-

strukturen, tværtimod. Det er den måde, man ønsker, at dagligdagen skal foregå på. 

Derfor undersøger jeg, hvordan fængselsbetjentene og deres ledere oplever og udfører 

den nye styreform. Analyserne foregår derfor på to forskellige niveauer; hvor den første 

analyse tager afsæt i et strukturelt niveau, foregår den anden på et personligt niveau 

med fokus på den individuelle opfattelse. Afslutningsvis diskuterer jeg resultaterne af 

analyserne.  

Målet med afhandlingen er komme med bud på, hvordan resultatstyring og styring 

med tillid kan gå hånd i hånd i den offentlige sektor. Jeg viser med afhandlingen, at 

tillid som et styringsredskab er komplekst at omsætte til praksis, fordi det har en række 

utilsigtede konsekvenser. Nøglen er de nærmeste ledere, fordi fængselsbetjentene 

oplever styring gennem dem.  
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KAPITAL 2 

 

 

OFFENTLIG STYRING 

Kapitel 2 beskriver det ene af afhandlingens to ben: resultatstyring. Jeg giver et kort 

overblik over de elementer, der indgår i styreformen, og som i høj grad er måden at 

styre på i den offentlige sektor – også i Kriminalforsorgen. Afslutningsvis beskriver jeg, 

hvordan jeg via en simpel model bliver i stand til at iagttage, hvordan forskellige 

styreformer udformes efter et bestemt syn på den offentligt ansatte og borgeren.  

 

BEHOVET FOR STYRING  

I Danmark bruges godt 860 mia. kr. om året på den offentlige sektor, som anvendes på 

områder som forsvar, sundhed, uddannelse, retsvæsen m.v. (Bogason 2009: 29). 

Styring i den offentlige sektor er med andre ord uundgåeligt. Det er nødvendigt, at 

nogen sætter mål og retning, men også har visioner for den offentlige sektor i fremtiden 

(Andersen & Pedersen 2014: 11). Når man styrer i den offentlige sektor, retter det sig 

mod den ansatte, hvor formålet er at få personen til at udføre den politik, politikerne 

har besluttet. Som Andersen & Pedersen understreger, er det politikernes ret og pligt 

som demokratisk valgte at udøve denne styring. Mens politikerne sætter retning, skal 

man i ministerier og de tilhørende ressortområder omsætte det til praksis. De skal så 

lokalt vurdere, hvordan de politiske mål bedst overholdes og opnås (Ibid.). Med 

tillidsreformen er det politiske mål at styrke tilliden til den offentligt ansatte, hvilket 

bør øge motivationen og arbejdsglæden, mens man lokalt i Kriminalforsorgen skal 

finde en måde at implementere det. Tillidsreformen i Kriminalforsorgen er derfor noget 

anderledes, end man ser det i fx Københavns Kommune, fordi institutionerne selv skal 

omsætte det til tiltag, der passer ind i deres lokale kontekst.  

Når politik handler om, hvordan samfundets ressourcer skal fordeles, eller som 

Easton (1965: 50) formulerer det: ”den autoritative fordeling af værdier med 

gyldighed for et samfund”, bliver offentlige ledere centrale politiske aktører. Det 

skyldes, at de får ansvaret for fordelingen af ressourcer lokalt. Ledelse har på den måde 

stor betydning for de præstationer, statslige organisationer leverer (O’Toole & Meier 

2011: 2).  
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I årtierne op til 1983 mente man ikke, at de offentlige ledere og medarbejdere kunne 

have andre mål og interesser end dem, de havde på øverste ledelsesniveau i et stort 

hierarki (Majgaard: 47). Staten havde en blind tillid til, at de offentligt ansattes 

faglighed og viden nok skulle levere gode ydelser med høj kvalitet (Andersen & 

Pedersen 2014: 28). Det falder derfor ikke i øjnene, da man i 60’erne og 70’erne havde 

en tro på at regulere samfundets forskellige sektorer gennem en overordnet 

planlægning (Majgaard 2013: 46). Man opbyggede et hierarki af planer fra 

samfundsmæssige helhedsplaner til kommunale sektorplaner, og man forventede, at 

planen lokalt blev fulgt trin for trin, så man i toppen af hierarkiet kunne have overblik 

og iværksætte de rette initiativer (Ibid.). Udfaldet var dog anderledes. Skiftende 

regeringer kæmpede med at få styr på de offentlige udgifter, som voksede eksponentielt 

(Ejersbo & Greve 2014: 101), og de statslige organisationer havde deres egne liv og var 

svære at styre (Majgaard 2013: 45ff).  

Den offentlige sektor var derfor ikke overraskende genstand for voldsom kritik i 

perioden op til moderniseringsprogrammet i 1983. Kritikken gik på en mistro i forhold 

til, hvorvidt de offentligt ansatte gjorde det bedste for brugerne, borgerne og 

samfundet, eller om de alene prøvede at komme til at tjene mest muligt med mindst 

muligt indsats (Andersen & Pedersen 2014: 28).  Eksempelvis begyndte leder og stifter 

af Fremskridtspartiet Mogens Glistrup at fordømme den offentlige sektor som et 

bureaukrati af papirnussere og skrankepaver (Kaspersen & Nørgaard 2015: 74). En 

anden hård kritik kom med bogen Den herskende klasse fra 1973 af Jørgen Dich, der 

var tidligere embedsmand i Socialministeriet og senere professor. Han argumenterede 

for, at den herskende klasse i Danmark var den store gruppe af offentlige forvaltere og 

ledere, der var et resultat af velfærdstatens udbygning. Han mente, at den nye gruppe 

af forvaltere i en vis forstand udnyttede resten af befolkningen, og de underminimerede 

den enkeltes ansvar og i stedet overlod det til staten (Ibid.: 75). Politisk havde de 

etablerede partier som S, R, K og V alle et ønske om at ændre kursen for den offentlige 

sektor. Den grundlæggende udfordring var, at vælgerne samtidig forventede mere 

velfærd, og det gjorde det svært at gennemføre konkrete tiltag (Ibid.: 74).  

 

RESULTATSTYRING 

Som sagt, kom der med Schlüter-regeringens moderniseringsprincip fra 1983 et opgør 

med den måde, man styrede på i det offentlige. Midlet blev en ny styringsteknologi, 

som på det tidspunkt var et nyt ledelsesprincip med inspiration fra det private: New 

Public Management (NPM). Udgangspunktet var at fokusere på offentlige 

organisationer som nogen, der skulle skabe resultater (Ejersbo & Greve 2014: 102).  Det 
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medførte, at offentlige ledere skulle kunne retfærdiggøre deres handlinger - ikke 

længere alene efter gældende regler, men i forhold til produktiviteten i og effekterne af 

indsatsen (Kristiansen 2014: 14). Det var således en ny måde at forklare de resultater, 

de havde opnået, da de blev bedt om at gøre mere for mindre (Moynihan 2008: 1). 

Resultatstyring er et af de mest udbredte reformelementer verden over i de seneste 

årtier, og dets betydning i den offentlige sektor bliver større og større (Kristiansen 

2014: 15; Moynihan 2008). Nationalt som internationalt er resultatstyring derfor 

uundgåeligt, og styreformen er ”as old as public administration itself”, forklarer Pollitt 

& Bouckaert (2011: 106). Alligevel anvendes en lang række begreber for det at styre 

efter resultater. Det er begreber som resultatmåling, resultatbaseret styring, 

performance measurement, resultatbaseret ledelse, målstyring, mål- og resultatstyring, 

som jeg kommer ind på senere, samt kontraktstyring, præsentationsmåling, 

effektmåling og mange flere. I afhandlingen fungerer resultatstyring som en samlet 

betegnelse. Resultatstyring er en sammenfatning de to begreber resultat og styring. 

Mens resultater er det, der kommer ud af en indsats, er styring det at minimere en 

forskel, forklarer Andersen & Thygesen (2007: 67ff). Forskellen, der skal minimeres, er 

forskellen mellem nutid og den potentielle fremtid – altså forskellen mellem dér, hvor 

man er, og der, hvor man idéelt gerne vil hen. Forskellen kan synliggøres ved 

resultatmålinger, som fastslår, hvor man aktuelt befinder sig. Resultaterne kan så 

bruges til at træffe beslutninger og styre med henblik på at minimere forskellen (Ibid.).  

Selvom resultatmålinger og resultatstyring anvendes synonymt, er den 

grundlæggende forskel betydningsfuld. Van Dooren et al. (2010) definerer 

resultatmåling som ”den samlede mængde af bevidste aktiviteter, der udføres i 

bestræbelserne på at kvantificere resultater. Resultatet af disse aktivister er 

resultatinformationen” (i Kristiansen 2014: 21). Det vil altså sige, at resultatmålinger 

er de aktiviteter, der fører til tilvejebringelsen af resultatinformation, mens 

resultatstyring er den aktive anvendelse af resultatinformationen. Resultatstyring 

indebærer derfor en aktiv handlen, der skal føre fra den aktuelle tilstand mod det 

intenderede mål (ibid.: 22). 

Ifølge Reimann har Kriminalforsorgen gode resultatinformationer, som anvendes til 

at styre efter. Der er trivselsundersøgelser, brugerundersøgelser og 

arbejdsmiljøundersøgelser, hvor man kan finde resultatinformationen om den sociale 

kapital, rolleafklaring, tillid og troværdighed mellem ledere og medarbejdere, antallet 

af trusler og vold mod indsatte og ansatte og antallet af magtanvendelser (Bilag 1 – 

Johan Reimann). Derudover måles der på MU-samtaler, belægningsgrad, 

recidivopgørelser og meget mere (Ina Eliasen: 17:55; Kriminalforsorgens 2016d). SR-
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regeringen, der som bekendt startede det politiske fokus på at styre med tillid, 

bekendtgjorde i selv samme regeringsgrundlag fra 2011 også en stor tiltro til 

resultatstyring. I regeringsgrundlaget fastslås det, at: 

”Øget fokus på resultater vil skabe rum for større faglig ansvar og give 

plads til moderne ledelsesformer og øget nytænkning. Det vil forbedre 

kvaliteten og frigøre ressourcer til bedre service for borgerne, og det vil 

gøre faglig stolthed og arbejdsglæde til drivkraft i udvikling af servicen til 

borgeren” (Regeringen 2011: 63). 

Med resultatstyring holdes ressourceforbruget op imod de effekter, som 

ressourcerne bidrager til at skabe. På den måde kan man målrette og føre ressourcerne 

derhen, hvor det batter mest, fordi man trimmer alle aktiviteter for overflødigheder 

(Majgaard 2013: 46). Det var Christopher Hood med artiklen ”A Public Management 

for All Seasons?” fra 1991, som gav styringsteknologien navnet New Public 

Management (NPM), hvor resultater, decentralisering og regulering prioriteres højere 

end proces og direkte styring gennem hierarki (Grøn m.fl. 2014: 32-33; Hood 1991).  

 

DET STATSLIGE STYRINGSKONCEPT 

De mål, som de statslige organisationer skal efterleve, skal kommunikeres fra yderste 

led, som i Vestre Fængsel, op til den centrale styring i et ministerium, som så igen kan 

dokumentere over for Finansministeriet og politikere, hvordan det går med at opfylde 

resultaterne og overholde budgetterne. Resultaternes rejse er lang. Måden, det er 

organiseret på, stammer fra 1986, hvor Finansministeriet ønskede at skabe større 

sammenhængskraft i de enkelte ministerområder. Det enkelte ministerium skulle 

fremover fungere som en koncern, fordi ”opgaven med at skabe sammenhæng på de 

enkelte ministerområder har utvivlsomt lighedspunkter med de styringsopgaver, man 

står over for i store private koncerner” (Finansministeriet 1986: 4). Den offentlige 

sektor er ikke en samlet koncern, men koncerntanken vedrører derimod de enkelte 

ministerområder hver for sig. Målet var et ideal om selvregulering, hvor institutionerne 

skulle kunne regulere sig selv inden for en hensigtsmæssig ”incitamentstruktur” og 

tjene og implementere de politiske mål (Andersen 2003: 61; Majgaard 2013: 48).  

Majgaard (2013) argumenterer for, at moderniseringen af den offentlige sektor, som 

vi kender den i dag, skete gennem to stadier, og han illustrerer det på følgende måde: 
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Figur 1: Statslige styringskoncepter 

 

Kilde: Majgaard 2013: 50 

Den første er mål- og rammestyring, der blev indført i 1980’erne og angår den måde, 

som Folketinget via ”finansloven tildeler bevillinger til de enkelte ministerområder og 

deres institutioner” (Majgaard 2013.: 48). Ministeriernes samlede udgifter fastlægges, 

og arbejdet må derefter tilrettelægges efter den budgetmæssige begrænsning. Det giver 

derfor Finansministeriet en særlig rolle i forhold til andre ministerier, fordi det er 

derfra de økonomiske ressourcer tildeles. Det skal skabe bedre muligheder for at 

foretage tværgående prioritering og koordinering inden for den økonomiske ramme. 

Den økonomiske ramme suppleres med politiske mål, som beskrives i anmærkningerne 

til Finansloven.  

I 1990’erne udvikles mål- og resultatstyringen, som inden for hvert ministerområde 

betegner styringsrelationen mellem ministeriets departement og de tilhørende 

institutioner (Ibid.: 49). Her opstilles den offentlige sektor som et hierarki af mål og 

midler, der rækker fra de overordnede nationale mål til de konkrete effekter i forhold til 

den enkelte slutbruger (Ibid.: 80). De offentlige institutioner forpligter sig til at opfylde 

bestemte resultatkrav mod at få større frihedsgrader. Resultater kan skabes på kort sigt 

(output) og ved at opnå en effekt på langt sigt (outcome) (Ejersbo & Greve 2014: 102). 

Her er det yderst vigtigt, forklarer Moynihan et al. (2011: 13), at resultaterne bør 

designes efter det miljø, de arbejder under, i stedet for en ’one-size-fits-all’-model, der 
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kan arbejde udmærket under nogle forhold, men ikke under andre. Det har udviklet sig 

over tid og indebærer nu resultatkontrakter, direktørkontrakter, årsrapporter og 

benchmarking (Ibid.: 263). Eksempelvis indeholder Reimanns direktørkontrakt en 

række emner, der hver især indeholder både drifts- og udviklingsmål – altså konkrete 

resultater, han skal opnå i sin fireårige periode som direktør. Han skal bl.a. medvirke til 

at nedbringe sygefraværet og gennemføre en effektiviseringsproces, som jeg kommer 

ind på senere (Direktørkontrakt 2012). Hvor en typisk statslig medarbejder er syg otte 

dage om året, er en fængselsbetjent syg 20 dage om året (Fængselsforbundet 2016). 

Institutionerne viser, at de efterlever målene ved en gang årligt at rapportere om mål og 

målopfyldelse via en årsrapport (Majgaard 2013: 121).  

 

NÅR MÅLENE BLIVER MÅLET 

Trods stor popularitet i den offentlige sektor møder resultatstyring alligevel kritik. 

Grundlæggende kan den sammenfattes til, at offentlig ledelse fokuserer for meget på 

effektivitet, målinger og topstyring og for lidt på at udvikle kerneydelserne i dialog med 

medarbejderne. 

Ifølge Kaspersen & Nørgaard (2015: 81) er intentionen med resultatstyring god, men 

den skaber en række utilsigtede negative bivirkninger. En af de vigtigste er, at 

måltallene, som i udgangspunktet blot skal fungere som midler til, at de offentligt 

ansatte arbejder for et højere mål, bliver mål i sig selv. Det kan skabe stor frustration, 

da de offentligt ansatte på den måde ikke nødvendigvis føler, at de får lov til at bruge 

deres faglighed optimalt. I et interview med Ugeavisen A4 om bogens konklusioner 

fremstiller Kaspersen det på følgende måde: 

”Politikerne fortæller os, at vi alle sammen må yde vores bedste, så vi får 

det optimale ud af vores skattekroner. Så siger vi alle sammen: 

Selvfølgelig! Næste skridt er, at så må vi sikre kvaliteten. Næste skridt 

igen er at måle kvaliteten. Næste skridt er en ledelsestænkning, der 

handler om at styre efter nogle kvalitetsmål, som i virkeligheden ikke 

handler om kvalitet men om kvantitet” (Redder 2016). 

Den pointe finder genhør i et nyt, stort forskningsprojekt udarbejdet af KORA, 

bestilt af det daværende Økonomi- og Indenrigsministerium, som konkluderer, at man 

med resultatstyring risikerer at fortabe sig i ”målingsiver”, ”målfiksering” og 

”tunnelsyn” (KORA 2016: 65). I bestræbelserne på at efterleve målene konkluderes det, 

at de svageste borgere risikerer at tabe, når der mangler entydige mål og gode 

måleredskaber, og når det faglige skøn bliver til tjeklister. Det skyldes, at svage borgere 
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sjældent er nemme at hjælpe. Det fører til, at disse borgere bliver parkeret frem for 

borgere, der har relativt mindre gavn af en given præstationsfremmende indsats (Ibid.). 

At resultatstyringen skal gøre det, som virkelig batter, som Majgaard formulerede det, 

har imidlertid også den sidegevinst, at man negligerer væsentlige værdier ved den 

offentlige sektor: at værne om de svageste (Ibid.).  

En tredje kritik kommer fra NPM-navngiveren Christopher Hood i 2015. Han har 

sammen med Dixon undersøgt tre årtier med NPM-reformer i Storbritannien og 

kommer med en opsigtsvækkende konklusion: NPM fejler i at skabe mere effektivitet 

og kvalitet. 

”Reported administration costs in fact rose substantially—no less than 

40% or so in constant prices—over 30 years. And that running-cost 

increase occurred in spite of a reduction of roughly a third of civil service 

numbers over the three decades. That fall in civil service numbers far 

exceeded Milton Friedman’s call for the removal of one civil servant in six, 

widely dismissed as just a far-right fantasy when Friedman first floated 

the idea in the 1970’s” (Hood & Dixon 2015: 266). 

Trods bestræbelser på at effektivisere er driftsudgifterne ved varetagelsen af 

kerneopgaverne i den offentlige sektor steget – og uden nævneværdig effekt af 

kvaliteten af opgaverne, konkluderer de. Faktisk viser deres forskning, at 

utilfredsheden med serviceniveauet i den offentlige sektor i Storbritannien er steget 

tilsvarende – en kritik, vi også ser herhjemme af sygehusene, folkeskolerne, 

jobcentrene, ældreplejen m.v. (KORA 2016; Andersen & Pedersen 2014). 

Efter nu at have gennemgået, hvad jeg i afhandlingen forbinder med resultatstyring 

og præsenteret væsentlige kritikpunkter, vil jeg i det følgende beskrive, hvordan en 

styreform ikke er neutral eller passiv. En styreform bør nemlig baseres på nogle særlige 

antagelser om den ansatte og borgeren. 

 

STYRING OG MOTIVATION 

Ifølge Andersen & Pedersen (2014: 30) har politikernes syn på offentligt ansatte og 

borgere betydning for, hvordan styringen indrettes. Inspirationen finder de hos Le 

Grands begrebsapparat, som med udgangspunktet i en metafor om skakbrættet viser, 

hvordan opfattelsen af borgerrollen over tid har ændret sig fra at se borgerne som 

underdanige brugere (bonde) til at opfatte dem som den kravstillende bruger 

(dronning) (Ibid.; Grøn et al. 2014: 163). Hos borgerne findes der slagkraftige 
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dronninger, som kan manøvrere frit rundt med stor handlekapacitet. 

Handlingskapacitet hos borgerne er de evner, brugerne af en specifik offentlig ydelse 

oplever at have i forhold til at kunne træffe kvalificerede valg mellem forskellige 

leverandører og deltage i den valgte organisations besluttende organer. Bønderne er 

modsat langsommelige og bevæger sig et skridt ad gangen (Andersen & Pedersen 2014: 

16).  

Le Grand argumenterer videre for, at der også er sket et skifte i synet på den 

offentligt ansatte. De har bevæget sig fra at være selvopofrende altruister (knights – 

riddere) til at være egennyttemaksimerende (knaves – landsknægte) (Grøn et al. 2014: 

163.). Hos de offentligt ansatte er der altså riddere, der kæmper for det gode og ønsker 

at hjælpe andre. På den anden side er der landsknægte – eller egoister – der alene vil 

gavne sig selv eller ”mele deres egen kage”, som Andersen og Pedersen (2014: 16) 

formulerer det. På den ene side er der altså dem med en høj public service-motivation, 

mens der på den anden side er dem med en lav public service-motivation.  

Figur 2: Styringens udvikling over tid 

 

Figuren viser, hvordan de politiske beslutningstagers antagelser påvirker måden at styre på. 
Kilde: Andersen & Pedersen 2014 

Mens x-aksen udgør de offentligt ansatte, udgør y-aksen borgerne. Samlet illustrerer 

det perceptionen af begge grupper. Det væsentligt ved modellen er, at den offentlige 

styring kan foregå i alle firekvadranter, og at styringen må tage højde for hvert særtræk 
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i de fire kvadranter. De ansatte og borgerne er ikke passive agenter, der lader sig styre. 

Modellen omfavner de forskellige motivationsformer og er en fleksibel forståelse af, 

hvordan man kan opfatte de styrede, der både kan være riddere eller landsknægte, 

dronninger eller bønder, medspillere eller modspillere med dertilhørende lav eller høj 

handlekapacitet og public service-motivation.  

 

STYRINGEN PÅVIRKER MOTIVATIONEN 

Når beslutningstagerne har gjort sig bestemte antagelser om borgeren og den offentligt 

ansatte, skal de udvælge en strategi, der virker motiverende (Andersen & Pedersen 

2014: 27). Motivation er drivkraften bag målrettede handlinger og omhandler den 

energi, en ansat er villig til at lægge bag opnåelsen af et givent mål i forbindelse med sit 

job (Jørgensen & Andersen 2010: 35). På den måde får politikere og lederes opfattelse 

af eksempelvis den offentligt ansatte betydning for, præcis hvad personen finder 

motiverende. Hvis det er en, som handler egennyttigt, vil en økonomibonus fx virke 

motiverende, mens det nødvendigvis ikke er tilfældet med en, der har en høj grad af 

public service motivation. Det er derfor, at valget af styringsmodel bør være strategisk, 

som Le Grand argumenterer for (Andersen & Pedersen 2014: 27). I forhold til den 

offentligt ansatte, som jeg fokuserer på i afhandlingen, bør antagelserne ifølge Le 

Grand tage udgangspunkt i fire måder at bedrive styring på, som bygger på henholdsvis 

tillid, mistillid, lydhørhed og valgfrihed.   

 Tillid 

Hvis styringsformen er baseret på tillid, har man tillid til de offentligt ansatte 

som fagprofessionelle, fordi de effektivt kan fordele ressourcer, ansvar og har 

høje kvalitetsstandarder. Behovet for kontrol, resultater og mål er reduceret, 

fordi de gør det, som er bedst for andre i samfundet. Som jeg kommer nærmere 

ind på i teorikapitlet, er en af mine pointer i afhandlingen, at kontrollen ikke 

forvinder ved at indføre en styreform baseret på tillid. Det skal snarere ses som 

en anden form for kontrol end den traditionelle. 

 Mistillid 

Baserer styreformen sig på mistillid, anser man offentligt ansatte for at følge 

egne interesser frem for samfundets. Denne styreform ser på de offentligt 

ansatte som landsknægte, hvor der er behov for kontrol med, at de ikke snyder, 

og økonomiske incitamenter for at få dem til at gøre noget ekstra. De skal styres 

med avancementsmuligheder, men også sanktioner og trusler, og der er grund 

til at måle på, hvor effektivt de udfører deres arbejde. De arbejder derfor ud fra 

de mål, som de bliver vurderet på, og ikke ud fra den sammenhængende opgave. 
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Man retter derfor ens arbejde mod de mål, man får en belønning for. Denne 

form for styring er der ofte kritik af, fordi den kan virke irriterende for den 

enkelte og ikke tilgodese det samlede individuelle ansvar og opgaveudførelse.  

 Lydhørhed 

Er styreformen baseret på lydhørhed, ser man borgeren som ridder, der er i 

stand til at give sin mening til kende, og man ser de offentlige ansatte som 

nogen, der vil lytte til, hvad borgeren siger. Udfordringen er, hvis den ansatte 

ikke er interesseret i at lytte til borgeren eller selv ved, hvad der er bedst for 

borgeren. Eller hvis borgeren ikke er i stand til at give sin mening tilkende.  

 Valgfrihed 

Den sidste styreform, som baserer sig på valgfrihed, virker mindre relevant i 

forhold til arbejdet i fængslerne. Hvis styreformen baseres på valgfrihed, 

antager beslutningstagerne, at den offentligt ansatte handler egennyttigt 

sammen med en borger, der har høj handlingskapacitet. Her kan man så vælge 

mellem forskellige leverandører til den pågældende ydelse. Rollen som 

fængselsbetjent kan endnu ikke varetages af fx G4S-virksomheden, der udlejer 

vagtpersonel. Det er derfor vigtigt som leder, at man tænker over, hvilke borgere 

man arbejder med - er de ressourcestærke eller ej - og hvad det er for nogle 

ansatte, man har at gøre med. Gør de noget godt for borgeren, eller gør de noget 

godt for sig selv. 

Når en styreformen sammenfattes, kombineres forskellige antagelser om de ansatte 

og brugerne. I en organisation opererer flere styreformer samtidig; de påvirker 

hinanden, og det bliver derfor interessant at undersøge hvordan, og hvad det medfører. 

Generelt set er fængslerne styret af kontrol, fordi de skal efterleve en række mål og 

krav, der skal efterleves og dokumenteres, så man kan fremvise effekten af arbejdet, og 

fordi de indsatte stadig i fængselssystemet har krav på en række rettigheder under 

frihedsberøvelsen. Eksempelvis måles der i Kriminalforsorgen på, hvor mange 

gengangere man har. Midlet til at mindste recidivstatistikken er resocialiserende 

arbejde, men som en fængselsbetjent fortalte mig, er det svært at dokumentere 

hverdagssamtalen, som kan betyde meget for den indsatte, som lige er blevet fjernet fra 

familien (Fængselsbetjent 4 11:20). Som jeg tidligere viste, kan det være en udfordring, 

hvis styreformen gør det faglige skøn til en tjekliste for det gode arbejde. 

Fængselsbetjene er fagprofessionelle og er dagligt i tæt kontakt med de indsatte, men er 

underlagt den samlede styring af fængslerne. Det medfører et paradoks. Da de dagligt 

er meget tæt på de indsatte, ønsker de måske at udføre et godt og fagligt korrekt stykke 

arbejde, som kræver tid fra andre opgaver. Det kan føre til øget ressourceforbrug, fordi 

man så ikke har tid til andre ting, der måles på, og som derfor ikke er i hele 
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Kriminalforsorgens interesser. Her rammes fængselsbetjenten af styringskrydspresset, 

som på den ene side fortæller, hvordan arbejdet skal udføres, men på den anden side 

spørger, hvordan det bedst udføres.  
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KAPITEL 3 

 

 

KRIMINALFORSORGENS MÅL, ROLLE OG 

VISION 

Kriminalforsorgen hører under Justitsministeriets ressortområde, som det hedder i 

starten af Kriminalforsorgens årsrapporter. Kriminalforsorgen har ansvaret for 

omkring 14.000 personer dagligt, hvor cirka 4.300 sidder i fængsler, arrester og 

pensioner, mens de resterende 9.700 er under en eller anden form for tilsyn 

(Kriminalforsorgen 2016a) . 

Et af målene med tillidsreformen er at højne kvaliteten af de offentlige ydelser. Den 

ydelse, som Kriminalforsorgen leverer, er at straffe borgerne. Selve straffen har 

historisk haft mange former. I 1960’erne kom der med en række administrative 

reformer og straffelovsreformen i 1973 et ’normaliseringsprincip’, som bygger på en 

rettighedsbaseret tankegang. Efter flere revisioner står der i den gældende lov om 

straffuldbyrdelse, at der under fuldbyrdelsen af straf ikke må pålægges en person andre 

begrænsninger i tilværelsen end sådanne, der er fastsat ved lov eller er en følge af selve 

straffen. ”Bagved dette princip”, fastlår Engbo & Smith (2012: 28), ”ligger 

forestillingen om, at selve indespærringen med alle de personlige, følelsesmæssige og 

materielle afsavn, der følger heraf, så at sige er straf nok i sig selv”. Som Durkheim 

(2000: 100) formulerer det, er staffens formål at opretholde tryghed ved at skabe en 

form for retfærdighedsfølelse blandt samfundets borgere. Retfærdighed omhandler den 

rette fordeling af og det tilsvarende indhold af henholdsvis pligter og rettigheder, 

forklarer Erik Bendtsen til en forelæsning. Kortfattet betyder det, at rettighederne er 

samfundets beskyttelse af individet i visse henseender, og pligterne er individernes 

bidrag til samfundets beståen og bevarelse i visse henseender. På den måde illustrerer 

staffen, hvor den normale adfærdsgrænse går i samfundet. 

I 2001 med VK-regeringens tiltræden blev der vedtaget en samlet lovregulering af 

straffuldbyrdelsen. Ifølge §3 i straffuldbyrdelsesloven er den centrale opgave todelt: 

udover at gennemføre straffen, skal Kriminalforsorgen også medvirke til at 

resocialisere de indsatte (Minke 2012: 51). De skal med andre ord medvirke til at 

minimere antallet af gengangere i landets fængsler – også kaldet recidiv. Kontrol og 

sikkerhed vægter ikke højere end støtte og motivation. De er sidestillede. Tanken om 
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resocialisering kan spores tilbage til 1954, hvor en fængselsdirektør i sin årsberetning 

skrev om at øge mulighederne for et liv i civilsamfundet uden kriminalitet efter 

afsoningen (Fode 2013: 107). 

Kunsten at balancere mellem det hårde og det bløde er Kriminalforsorgens 

grundlæggende værdi (Kriminalforsorgen 2016b). Det skal medvirke til 

Kriminalforsorgens vision, som går på at bringe ”mennesker sikkert videre til et liv 

uden kriminalitet” (Ibid.). Fængselsbetjentene står derfor i en situation, hvor de hver 

dag skal finde balancen mellem en kælderkold jura med hårde konsekvenser og den 

højeste menneskelighed. Kriminalforsorgen har derfor indført en række tiltag, der skal 

fremme resocialiseringsprocessen. Dette er tilbud om uddannelse under afsoning, 

personlig udvikling m.m. Det øgede fokus på resocialisering har også en central rolle i 

flersårsaftalen 2013-2016, der fastsætter mål for Kriminalforsorgen og binder penge i 

den gældende periode. Her står der, at der skal gøres en målrettet indsats ”for et liv 

uden for kriminalitet efter endt afsoning” (Flerårsaftalen 2013).  

I flerårsaftalen sættes der fra Christiansborg en politisk retning og pejlemærker for, 

hvad Kriminalforsorgen skal levere. Det er de langsigtet mål, mens der er også mere 

umiddelbare mål. Under mit ophold i Vestre Fængsel oplevede jeg den politiske 

indflydelse på nærmeste hånd. I Vestre Fængsel sidder de personer, som er sigtet i 

forbindelse med terrorsagen fra 2015. Da det kom frem i medierne, at de terrorsigtede 

havde været i besiddelse af mobiltelefoner og muligvis koordinerede deres forklaringer, 

reagerer justitsminister Søren Pind (V) ved at indføre 21 tiltag mod mobiltelefoner i 

fængsler (Justitsministeriet 2016). Fremover skulle fængselsbetjentene dagligt visitere 

de indsattes celler med mobilsøgere, samtidig med at straffen blev hårdere.  

 

EN NY ORGANISERING 

Kriminalforsorgen gennemgår i disse år store forandringer, idet man er i færd med at 

implementere en ny organisationsstruktur. Startskuddet var den politiske flerårsaftale,  

hvori der blev besluttet, at Kriminalforsorgen skulle effektiviseres for 75 mio. kr. i den 

aftalte periode via en reorganisering. Reorganiseringen, som den kaldes i 

Kriminalforsorgen, trådte i kraft d. 1. marts 2016 med det centrale budskab, ”at 

opgaven skal i centrum” (Hvidbog 2013: 4).  

Med reorganiseringen følger en ny enhed kaldet områdekontor, som deler landet i 

fire områder. Hvert område har en samlet økonomi på op til 700 mio. kr. og op til 1.200 

medarbejdere (Kriminalforsorgen 2016b). Fængsler, arresthuse og pensioner kaldes nu 

for institutioner og reduceres på papiret fra 80 til 24 institutioner. Det betyder ikke, at 
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Kriminalforsorgen har nedlagt 54 institutioner. Man har derimod lagt dem ind under 

en fælles institution. Der kan eksempelvis være fire arresthuse, der bliver langt sammen 

til én institution med én leder. Andre bevares, som de er, eksempelvis Nyborg 

Statsfængsel.  

Figur 3: Kriminalforsorgens nye struktur 

 

Kilde: Kriminalforsorgen 

Områdekontorene har ansvaret for styring, kontrol og kvalitetssikring af 

institutionernes indsatser i det enkelte område, mens den daglige drift varetages hos 

institutionerne med områdekontorernes støtte. Det medførte, at flere medarbejdere er 

blevet flyttet til områdekontorerne. Eksempelvis blev de økonomiansvarlige fra Vestre 

Fængsel rykket over i Områdekontoret København. Jurister, der fysisk sidder på Vestre 

Fængsel, er også underlagt områdekontorets styring og refererer derfor ikke til 

institutionschefen i Vestre Fængsel. Direktoratet på Strandgade, der tidligere stod for 

denne opgave, fokuserer nu på ledelse, strategi, styring og service i forhold til 

regionerne samt betjening af det politiske niveau og samarbejde med eksterne partere 

(Hvidbog 2013: 18). Hvert områdekontor har bl.a. en straffuldbyrdelsesenhed, en HR- 

og Ressourcestyringsenhed, et ledelsessekretariat og en mindre IT-enhed. Med 

reorganiseringen er der nedsat fem strategiske temaer, der skal understøtte 

Kriminalforsorgens vision og samlede strategi.  
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 Tæt samarbejde med omverdenen 

 Fleksibel kapacitet 

 Effektiv opgavevaretagelse 

 Sikkerhed og ordentlighed for den enkelte  

 Mindre tilbagefald 

At skabe bedre samarbejde og sammenhæng på tværs af organisationen skal skabe 

både effektivitet og kvalitet i opgavevaretagelsen og på den måde sætte opgaven i 

centrum. Lokalt i institutionerne som i Vestre Fængsel er det så deres opgave og ansvar 

at implementere de fem strategiske temaer, så det passer ind i den daglige drift. Det er 

ifølge en leder en meget svær øvelse at overføre strategiske mål til noget, man kan 

forholde sig til lokalt og se meningen med. 

Reorganiseringen er en ’turn around’, som direktøren i Kriminalforsorgen kalder 

det. Men selvom den nye struktur officielt trådte i kraft d. 1. marts 2016, er det ikke 

ensbetydende med, at den er implementeret. Det er en igangværende proces, og nye 

arbejdsgange skal etableres. Faste opgaver falder mellem to stole, fordi medarbejdere, 

der tidligere har varetaget en bestemt funktion, nu sidder i områdekontorerne. Jeg har 

løbende talt med ledere og medarbejdere om netop reorganiseringen, men valgte 

hurtigt at sætte det i baggrunden, fordi det stadig er en brydningsperiode. 
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KAPITEL 4 

 

 

METODE OG EMPIRI 

Som mine arbejdsspørgsmål og problemformulering indikerer, er jeg interesseret i at 

undersøge, hvilke konsekvenser det får, når tillid som et styringsredskab bliver en fast 

bestanddel af den samlede styring i Kriminalforsorgen og i Vestre Fængsel, mens man 

samtidig måler og vejer effektivitet efter resultater. Det skyldes ikke mindst, at ledelse 

og styring opfattes forskelligt alt efter, hvem der ser. Hv-spørgsmålet er ikke tilfældig. 

Det beskriver faktisk meget præcist min metodiske tiltag i afhandlingen. Det er 

igennem medarbejdernes opfattelser i Vestre Fængsel, jeg ønsker at forstå det 

styringsmæssige krydspres. Det er medarbejdernes oplevelser af og fortælling om ’tillid’ 

og ’resultatstyring’, som skal danne det empiriske grundlag, mens jeg forsøger at stå i 

baggrunden og begrænse min indvirkning på det datamateriale, jeg er med til at 

producere. Det er medarbejdernes udtalelser, som får Vestre Fængsel til at fremtræde 

på en særlig måde, alt efter hvem jeg taler med. Jeg indskriver mig derfor i et 

konstruktivistisk videnskabsparadigme, hvor jeg træder et skridt tilbage og ser Vestre 

Fængsel som en social virkelighed, der fremtræder forskelligt for forskellige individer 

(Andersen 1999: 13ff). Forståelsen af styring og tillid er således betinget af, hvem man 

spørger, og hvordan vedkommende tilskriver begreberne mening.  

  

KVALITATIV METODE OG INTERVIEW 

Jeg har valgt at benytte interviews med enkeltpersoner. Det fandt jeg oplagt, fordi jeg 

som sagt søgte indsigt i de ansattes egne fortolkninger. Mens jeg interviewede ledere 

enkeltvis, har jeg med fængselsbetjentene nogle gange interviewet flere ad gangen, 

uden at jeg selv betragter det som et fokusgruppeinterview. Det skyldes, som jeg vil 

komme ind på senere, at jeg endte med at sidde på fløjene i fængslet for at få 

fængselsbetjentene i tale. Her kom og gik fængselsbetjene og indskød anmærkninger og 

holdninger til de emner, jeg snakkede med deres kollega om. Det var et vilkår snarere 

end et bevidst valg. 

Den tanke, som ligger til grund for mit metodiske valg, er, at fængselsbetjentene og 

lederne er eksperter på deres område - ikke jeg. Jeg har derfor fundet det kvalitative 

forskningsinterview særdeles brugbart, fordi jeg var nysgerrig og ville lade mig 
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overraske. Det gjorde fremgangsmåden mig i stand til at være, mens jeg indsamlede 

beskrivelser af virkeligheden fra ansatte i Vestre Fængsel samt hos Johan Reimann, 

Kim Østerbye, OAO og i Områdekontoret København. I videnskabelige termer kaldes 

det af Kvale & Brinkmann en ’interview-traveler’, der rejste rundt blandt 

medarbejderne i Vestre Fængsel (Kvale & Brinkmann 2009: 48). Jeg udviklede løbende 

et semistruktureret interview, hvor jeg kombinerede en ramme for interviewet med min 

åbne og nysgerrige tilgang (Ibid.: 45; bilag 2). Det skyldes, at jeg løbende fik styrket 

min indsigt i, hvorledes ledelsesspørgsmålet og udfordringerne blev opfattet, og det gav 

derfor løbende mere mening at sætte en ramme for interviewene på grund af den 

begrænsede tid, jeg havde til rådighed. Måden, hvorpå jeg foretog en sådan vurdering, 

var, at de samme emner dukkede op igen og igen. 

Jeg kendte til Kriminalforsorgens institutioner, før jeg tilbragte to måneder bag 

deres normalt aflåste døre i februar og marts måned i 2016. De første erindringer 

stammer fra den folkekære vaneforbryder Egon Olsen, herefter medierne og til de 

seneste, som er mere virkelighedsnære og kommer fra en nær ven. Han er 

fængselsbetjent og hjalp mig med at skabe kontakt til den øverste ledelse i 

Kriminalforsorgen, som fik mig videre til Vestre Fængsel. Jeg har ikke interviewet min 

ven i forbindelse med afhandlingen. Min forestilling om fængselsvæsenet var altså en 

masse fiktion blandet med fakta. Derfor valgte jeg en metode, hvor jeg startede i felten 

og bagefter forberedte mig og læste mig ind på emnet og teorien. Ulempen var, at jeg 

ikke vidste meget om emnet på forhånd. Jeg vidste ikke præcist, hvad jeg skulle holde 

øje med under interviewene. Fordelen var, at det tvang mig til at lære, mens jeg 

arbejdede. Det tvang mig til at se og lytte, mens interviewpersonerne berettede, 

hvordan de oplevede krydspresset i styringen. Det svarer til at læse guidebøger, før man 

rejser, så man målrettet går efter det, man bare skal se – men uden at mærke, føle og 

lytte.  

Det medførte også, at jeg tvang ledere og medarbejdere til at reflektere over, 

hvordan de konkret udførte deres arbejde, så de kunne forklare mig det. Da jeg sagde til 

dem, jeg intet vidste om deres arbejde, men alligevel skulle skrive om det, kiggede de på 

mig med et skeptisk blik - og så begyndte de at fortælle. På min sidste dag i fængslet 

fortalte en af lederne mig, at det havde været en god udfordring at sætte ord på deres 

handlinger, fordi det tvang dem til at reflektere og sætte ord på noget, som var blevet en 

rutine, og som man ikke skænkede mange tanker i handlingsøjeblikket.  

Blandt fængselsbetjentene var der flere med en forståelig skepsis over for mig. De 

vidste ikke, hvad mine motiver var, og om det, de sagde, ville blive brugt i mod dem 

senere, sagde flere med en vis ironi. Meget af mit arbejde handlede derfor om at 
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overtale folk til at lade mig være sammen med dem. Jeg opsøgte fængselsbetjentene på 

arbejdspladsen, hvor jeg løbende talte med dem. Eksempelvis foregik interviewene i 

fængselsfløjene på det kontor, der var på hver af de fire etager. Her kom og gik 

betjentene, fordi lokalet var en vigtigt arbejdsstation, hvor man dokumenterede og 

holdte pauser ved frokost. Det gjorde, at flere kom med indskydelser til det, jeg 

interviewede deres kolleger om. Det er vigtigt at understrege, at flertallet var 

interesserede i at snakke med mig om deres oplevelser. Argumentet for de helt 

skeptiske var: ”Hvad får jeg ud af det her? Jeg risikerer, at det vil blive brugt imod 

mig”. Jeg fremhæver dette, fordi det er relevant i forhold til afhandlingens analyser. 

Det er en dem-og-os-kultur, hvor siderne historisk har været skarpt trukket op, og som 

af lederne og fængselsbetjentene beskrives som ’den gamle kultur’. Det er en kultur, 

hvor man agter at bruge tillid som et styringsredskab, men som man ønsker at komme 

væk fra. På ledelsesniveau deltog alle de ledere, jeg tog kontakt til.   

Afhandlingens empiriske materiale består således af snesevis af interviews, over 40, 

og er ikke udarbejdet på et stort antal af Kriminalforsorgens institutioner. Det er derfor 

problematisk at drage generaliserende konklusioner på baggrund af et enkelt tilfælde, 

som det hedder i den konventionelle visdom om casestudier. Campbell & Stanley (1966: 

6-7) argumenterer for, at casestudier medfører “a total absence of control” og er “of 

almost no scientific value”. Det perspektiv finder Flybjerg ikke retvisende og mener, 

det er en overforenklet misforståelse (Flyvbjerg, 2006: 223). Han finder casestudier 

særdeles produktive og særdeles effektive til at identificere ’den sorte svane’. Metaforen 

med sorte svaner er en måde at eksemplificere Karl Poppers berømte idé om 

’falsifikation’, som er et kraftfuldt værktøj til at afmontere konventionel viden. Svaner 

er altid hvide, hævdede den konventionelle viden, men da man fandt en sort svane i 

Australien, blev denne generaliserede ide demonteret (Taleb 2008). Det er med andre 

ord sandsynligt, at mine konklusioner kan gælde for andre cases og derfor være 

relevante.  

 

UDVÆLGELSE AF RESPONDENTER 

Inden jeg startede med empiriindsamlingen, afholdt jeg flere møder med 

institutionschef Arne Tornvig Christensen. Det skyldes, at jeg ikke kunne vandre rundt 

på egen hånd. Undersøgelsen foregik i et fængsel, hvor hver eneste dør oftest er aflåst. 

Al ophold og bevægelse skulle derfor foregå efter aftale, og jeg skulle hver gang bære et 

synligt skilt, der viste, at jeg var gæst. Det var et kontrolelement, hvilket levede op til en 

af de få fordomme, jeg havde. Tornvig Christensen overraskede mig derfor med 

øjeblikkeligt at gå med til, at han ikke skulle have nogen form for kontrol over 
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afhandlingen. Han påpegede, at det var mit, vel vidende, at jeg ville tale med 

medarbejdere, som i høj grad arbejdede og identificerede sig med dem-og-os-kulturen. 

Det gjorde ham også nervøs, men han opfordrede alligevel alle til at tale med mig. 

Begrundelsen var, at man i Vestre Fængsel ikke foretog sig noget, som ikke skulle 

kunne tåle at blive vist frem. Han opfordrede mig til at fortælle det sandfærdigt, positivt 

såvel som negativt. 

I researchforløbet interviewede jeg fængselsbetjente, ledere og enkelte 

socialrådgivere og lærere. Det skyldes, at jeg med arbejdsspørgsmålene for øje fandt det 

nødvendigt at bevæge mig på flere niveauer rent hierarkisk i organisationen, fordi de 

ansattes oplevelser og anvendelse af styringsformerne er i centrum. Det har derfor 

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

institutionschef til fængselsbetjent. Via Vestre Fængsels intranet udsendte Tornvig 

Christensen en meddelelse med informationer om min afhandling og opfordrede alle til 

at deltage, mens han også videregav beskeden til lederne på ledermøder, fortalte han 

mig. Det skulle gøre udvælgelsesprocessen tilfældig og skabe variation i 

udvælgelsesprocessen. Det viste sig dog hurtigt, at hverken ledere eller 

fængselsbetjente kom af sig selv - kun ganske få. Jeg begyndte derfor at tage kontakt til 

tillidsrepræsentanter og ledere, som efter et interview hjælp mig videre ind i fængslet. 

Med få undtagelser har jeg anonymiseret alle respondenter og deres respektive sektion 

og enhed. Samlet interviewede jeg 46 personer: 

 Johan Reimann, direktør i Kriminalforsorgen 

 Kim Østerbye, formand i Fængselsforbundet 

 Ina Eliasen, chef for Områdekontoret København 

 Arne Tornvig Christensen, institutionschef for Vestre Fængsel 

 Tre sektionschefer 

 Tre enhedschefer 

 To enhedsledere 

 27 fængselsbetjente 

 To tillidsrepræsentanter (udover fængselsbetjente) 

 Tre  Socialrådgivere  

 Én lærer 

 Christina Borries, konsulent i OAO og bannerfører på tillidsreformens 

undervisningsforløb i Kriminalforsorgen 
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Figur 4: Organisationsdiagram med respondenter 

 
Figuren viser et organisationsdiagram over Kriminalforsorgen med respondenter. Der 
fremgår flere sektionschefer, enhedschefer og enhedsledere af figuren, end jeg har interviewet.  

Jeg erfarede, at personalet som ledere nærer så stærke positive eller negative følelser 

for arbejdet, at det påvirkerede deres forståelse og fortælling væsentligt. Jeg har derfor, 

så godt som jeg kan, forsøgt at balancere modstridende beretninger på en fair måde. 

Det skyldes, at jeg ønsker at tegne et så sandfærdigt, som det er mig muligt, billede af 

Vestre Fængsel som institution. Det er dog vigtigt at understrege, at den virkelighed, jeg 

producerer, ikke nødvendigvis er valid eller repræsentativ (Kvale & Brinkmann 2009: 

17-18). 
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ANVENDELSE AF DATA 

Samlet har jeg knap 22 timer og 51 minutters interviewoptagelser1. Hertil skal tilføjes 

de mange timer, jeg ikke optog, men hvor jeg alligevel diskuterede emnet med ledere og 

fængselsbetjente. Det er med andre ord en umulig opgave at inddrage al den 

indsamlede empiri. Det har til gengæld hjulpet mig med hurtigt at komme ind under 

huden på en stor organisation. Det, jeg gør i analyserne, bliver en blanding af teori og 

empiri, fordi jeg ud fra min viden om, hvordan det foregår i Vestre Fængsel, kan sætte 

empirien sammen med det teoretiske. Hovedindsigterne fra teorierne anvendes på den 

måde til at beskrive, forklare og forstå det indsamlede materiale og belyse, hvilke 

konsekvenser det får at indføre styring med tillid. Jeg har transskriberet tre interviews 

med henholdsvis Johan Reimann, Kim Østerbye og Cristina Borries, fordi de kan ses 

som fundamentet for tillidsreformens virke i Kriminalforsorgen. De resterende 

interviews, hvor størstedelen er blevet lovet anonymitet, vedlægger jeg som lydfil. Når 

jeg anvender et citat i analysen, henviser jeg til filens navn og starttidspunkt.  

Afhandlingen skal ses som en lang argumentation for et afsluttende argument – at 

tillid er en kompleks størrelse at styre med. Hvordan det er komplekst, er det, jeg viser 

undervejs. De tilvejebragte data fra interviewene danner fundamentet for 

afhandlingens to analysedele. Her udvælger og kombinerer jeg udtalelser og interview 

for at underbygge den pointe, jeg ønsker at fremføre. Jeg anvender derfor alene citater, 

som understøtter min pointe, fremfor at gengive alle interviews. I den første analyse 

fokuserer jeg alene på de tre interviews med henholdsvis Reimann, Østerbye og 

Borries, da jeg her går i dybden med tillidsreformens politiske målsætninger, hvorefter 

Vestre Fængsel bliver genstanden for analyse. 

I diskussionskapitlet vil jeg forsøge at følge Möllerings anbefalinger til, hvordan 

tillid bør undersøges som "a continuous process of forming and reforming the 

attitudes static surveys have measured so far and, crucially, as part of larger social 

processes" (Möllering 2013: 285). Jeg sammenholder Kriminalforsorgens egne 

trivselsundersøgelser med mine analyseresultater, samt inddrager anden forskning. 

Forhåbningen med denne fremgangsmåde er at finde sammenhænge med mine 

analyseresultater for på den måde at udfordre og nuancere resultaterne, hvilket bør 

skabe et mere komplekst billede af, hvad der er på spil. 

                                                             

1  Alle interviewoptagelserne kan downloades via et link i litteraturlisten under 
”interviewoptagelser i Vestre Fængsel”. At jeg vælger denne måde at vedlægge interviewene på, 
skyldes flere ting. En af de vigtigste er, at den samlede mænge af transskriberede interviews fylder 
mere end 80 sider. Af hensyn til respondenternes anonymitet vil lydoptagelserne ikke være 
tilgængelige, når afhandlingen er tilgængelig på CBS’ arkiv. 
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KILDEKRITIK 

Min fremgangsmåde handler om at forstå andres fortolkninger og fortællinger. Det valg 

kan have store konsekvenser for det materiale, som jeg endte med at sidde tilbage med. 

Først og fremmest har jeg ikke kunnet undgå at påvirke interviewsituationerne, fordi 

jeg sammen med den interviewede, skaber en bestemt viden. Det sker gennem mine 

erfaringer og forståelse situationer, som måske har ført interviewene i en særlig retning 

og udelukket andre (Kvale & Brinkmann 2009: 17-18).  

For det andet er Vestre Fængsel en politisk organisation, hvor man som leder trofast 

følger den linje, der lægges. Det gør, at nogen måske kan have svært ved at udtale sig 

skeptisk over for linjen, samtidig med at respondenterne kan have et ønske om at 

fremstille sig selv på en helt særlig måde,  som nødvendigvis ikke stemmer helt overens 

med virkeligheden. Denne problematik forsøgte jeg at imødekomme hos ledere og 

fængselsbetjentene ved at gøre alle anonyme, men det har de dog nødvendigvis ikke 

tillid til – ironisk nok. Tillidsreformen er en del af det politiske projekt, som Johan 

Reimann, Kim Østerbye har sat i søen med hjælp fra Christina Borries. De kan derfor 

have en tendens til at overvurdere den positive betydning uden et balanceret blik for 

det negative. Det samme gælder for områdelederen, institutionschefen, 

sektionscheferne, enhedscheferne og enhedslederne, fordi de skal være tro mod den 

linje, der er lagt. Samtidig har jeg på en indirekte måde spurgt, hvordan de klarer sig 

som leder, hvilket kan være svært at kritisere og forholde sig til. De kan med andre ord 

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

styringsform til praksis. Ligeledes kan fængselsbetjentene måske være tilbageholdende 

med at tale negativt om deres nærmeste lederes stil.  

I forlængelse heraf er der også en stor sandsynlighed for, at lederne og 

fængselsbetjentene ved mere, end de har kunnet redegøre for under interviewene. 

Polanyi betegner det tavsviden: ”Vi kender en persons ansigt, og vi kan genkende det 

blandt tusinde andre, ja en million andre. Men alligevel kan vi normalt ikke redegøre 

for, hvordan vi genkender et ansigt, som vi kender” (Polanyi 2012: 28). Når jeg under 

interviewene har spurgt, hvad de ved, er det derfor ikke sikkert, at besvarelsen 

repræsenterer deres virkelighed til fulde, fordi den tavse dimension er vanskelig at 

formalisere og udtrykke præcist i ord. 

Trods faldgruberne vurderer jeg, at respondenterne virkede oprigtige, ærlige og ikke 

var farvede af deres interesser. Alle var imødekommende og har efter min mening 

forholdt sig reflekteret og flertallet kritisk til hele processen.  
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KAPITEL 5 

 

 

TEORI 

Min teori kredser om tillid. Som jeg nævnte indledningsvis, handler styring med tillid 

om lederskab, hvor ledernes kompetencer og evner til at skabe motivation hos 

medarbejderne kommer i spil. Lederskab er relevant af den grund, at ledelse i høj grad 

fremhæves som en del af løsningen på den offentlige sektors udfordringer med 

skiftende mål, knappe ressourcer og konstante krav til omstilling (Rainey 2014; Jensen 

& Jacobsen 2016: 135; Regeringen 2013). Ifølge Northouse (2010: 2) er lederskabet en 

proces, hvorigennem lederen påvirker en gruppe af medarbejdere til at nå et fælles mål. 

Sammenholdt med, at ledelse afhænger af øjnene, der ser, gør det begrebet meget svært 

at arbejde med rent videnskabeligt (Jensen & Jacobsen 2016: 149). For hvordan skaber 

man tillid i en organisation, når det er individuelt? Samlet har det gjort, at jeg har valgt 

en fremgangsmåde, hvor jeg har udvalgt og kombineret litteratur om tillid. Jeg 

vurderer, at jeg på den måde bliver bedst i stand til at indfange tillidens kompleksitet. 

I det følgende vil jeg redegøre for, hvordan OAO beskriver tillid, for derefter at gå 

mere i dybden med begrebets kompleksitet, som jeg selv stødte på under 

empiriindsamlingen, som jeg beskrev i forrige kapitel. I den forbindelse har jeg 

interviewet Christina Borries, som er konsulent i OAO, og som skal undervise ledere og 

tillidsrepræsentanter i Kriminalforsorgen i netop tillid. Min fremgangsmåde får en 

grundlæggende konsekvens. Jeg kommer i afhandlingen ikke med en tillidsdefinition, 

hvilket kan virke paradoksalt i en videnskabelig afhandling. Begrundelsen er, at jeg ved 

at nedsætte en definition, sætter en ramme for tillidens væsen, og som ville rumme en 

række forbehold. Tillid er et fænomen, og de er meget svære at definere. Jeg vælger i 

stedet at beskrive aspekter af tillid. Jeg har læst bredt henover tillidslitteraturen, som 

jeg i det følgende vil udvælge og kombinere forskellige perspektiver af. Det skyldes ikke 

alene et spørgsmål om mangfoldighed. Jeg vurderer, at denne tilgang i højere grad 

klæder mig på til at kunne forstå og se, hvor kompleks tillid er, så jeg bedre bliver i 

stand til at besvare min problemformulering. 
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TILLID SET GENNEM OAO 

Da SR-regeringen sammen med aftaleparterne blev enige om en aftale om 

modernisering af den offentlige sektor, gik OAO hurtigt ud og rådførte sig med faglige 

eksperter på området. Det skulle gøre OAO i stand til at omsætte det aftalte til praksis, 

der efterfølgende skulle kunne udrulles i de statslige organisationer. Én af dem var 

professor ved CBS Niels Thygesen, som har udgivet flere bøger og artikler om at styre 

med tillid (Bilag 1 – Christina Borries). I bogen Tillid på bundlinjen fra 2013 definerer 

Thygesen sammen med Kampmann tillid som ”en besluttet risiko mod forventet 

merværdi” (Thygesen & Kampmann 2013: 42). Det er denne definition, OAO anvender 

i forståelsen af tillid (Bilag 1 – Christina Borries). 

At tillid er forbundet med en beslutning betyder, at tillid bliver en ledelsesdisciplin, 

hvorfor man som leder skal kunne skelne mellem tillid som styring og en anden form 

for styring som kontrol. De kalder det reflekteret tillid, fordi man ikke uden videre skal 

sætte ind med tillid uden omtanke (Thygesen & Kampmann 2013: 42). Flere forskere 

peger imidlertid også på, at tillid som et styringsredskab er effektivt og velfungerende, 

særligt i hierarkiske organisationer, der er kendetegnet ved stor kompleksitet med 

mange fagligheder og omskiftelighed, fordi det kan gøre tingene mere smidige (Grey & 

Garsten 2001: 230; Grøn et al. 2014: 166).  

Når tillid forbindes med en risiko, skyldes det, at tillid fremmer andres frihed og 

derfor potentielt kan udnyttes af andre. ”Hvis der slet ikke er noget på spil, noget der 

kan tabes, er der ingen grund til at tale om tillid” (Ibid.: 43). Tilliden er på den måde 

gensidig. Udviser en leder sine medarbejdere tillid, uden at tilliden gengældes, kan 

lederen ikke bebrejde andre end sig selv.  

Tillid er som det sidste en merværdi, fordi en høj tillid medfører værdiskabelse. Det 

kan reducere transaktionsomkostninger og vil øge den sociale kapital, forklarer 

Thygesen og Kampmann (Ibid.). Mens transaktionsomkostningerne betoner det, der 

spares, angiver social kapital, hvad der vindes. Transaktionsomkostninger dækker over 

de omkostninger, som er forbundet med, at ”en tredjepart overvåger transaktioner 

mellem to andre parter” (Ibid.: 44). Det sker ved nye arbejdsprocesser eller regler, som 

skal kontrolleres. Social kapital er noget, man måler på i Kriminalforsorgens 

trivselsundersøgelser. Det er et pejlemærke for ”det man har at gøre godt med via 

andre” (Ibid.: 48). Hvis en leder eller medarbejder bidrager med en god ide til et møde, 

som vil gøre, at nogle fejl kan undgås, så kan de være sikre på, at mødedeltagerne 

fremover vil gå langt for at tilbagebetale indsatsen. ”Det er en goodwill-konto af sociale 

relationer, som man kan trække på” (Ibid.). Det handler grundlæggende om at yde 

noget til fællesskabet i stedet for at spille med skjulte kort.  
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Det er et perspektiv, som ph.d.-studerende ved RUC Tina Øllgaard Bentzen er enig i. 

Bentzen er den fagprofil, som OAO læner sig mest opad i forsøget på at omsætte tillid 

til praksis (Bilag 1 – Christina Borries). Hun venter i skrivende stund på at skulle 

forsvare sin afhandling, som ikke findes på tryk endnu. OAO har dog mange artikler 

med hendes pointer, som jeg vil præsentere nedenfor. I en af artikler sammenfatter 

Bentzen sine konklusioner til syv væsentlige kriterier for arbejdet med at styre med 

tillid (OAO 2015b). 

1. Tillid er ikke en modsætning til al kontrol De skal kunne spille sammen, 

og kontrollen kan faktisk bidrage til tilliden, mener hun. Det kræver, at 

kontrollen opleves som meningsfyldt. Det sker, når relationen til den, der styrer, 

er nær og uformel, sammenlignet med situationer, hvor afstanden er stor, og 

tonen er formel. 

 

2. Tillid skal omsættes lokalt Det er på den måde, at tillid kommer fra ord til 

handling, forklarer hun, fordi opbygningen af tillid er nødt til at ske ved afsæt i 

den konkrete kontekst. Hvad der kan virke tillidsfuldt et sted, vil undergrave det 

et andet. Ledelsen skal være nysgerrig på, hvad der er på spil lokalt hos 

medarbejderne. Det kræver dialog mellem leder og medarbejder, men også 

forvaltning og institution. Styring giver kun mening, forklarer hun, hvis den 

målrettes de behov, forventninger og bekymringer, de forskellige aktører har.  

 

3. Tillid kræver forventningsafstemning Det skyldes, at tillid som begreb 

kan vække mange modstridende håb og forventninger. En medarbejder kan fx 

anse tilliden som et frirum for debat, mens lederen mener, at tilliden er 

fritagelsen for en mindre del af dokumentationen. I en sådan situation vil det 

være svært at nå til enighed. 

 

4. Involvering skaber tillid Arbejdet med tillid handler ofte om at inddrage 

medarbejderne mere i beslutninger på arbejdspladen. En tidlig involvering 

skaber altså tillid. Her er det imidlertid vigtigt, at gamle roller på A- og B-siden 

opløses, hvis det skal have nogen effekt. Hvis ledelsen betragtes som en 

modspiller, er det svært at arbejde sammen om et fælles mål. Tillid kan ikke 

beordres. Det kræver, at begge parter vil spille med. 
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5. Tillid tager tid Tillidsreformen indebærer en kulturforandring, som ikke kan 

klares med et fingerknips. Forandringer tager tid, især når forandringer er 

store. Det er derfor vigtigt at have stor tålmodighed. 

 

6. Der skal to til tillid Hvis en leder viser en medarbejder tillid ved at skabe et 

råderum, hvor medarbejderen kan udfolde sin faglighed med mere fleksible 

løsninger, nytter det ikke noget, hvis tilliden ikke er gensidig. Ligesom 

medarbejderne forventer, at lederen står bag dem, skal medarbejderne også stå 

bag lederen, hvis tillidsbaseret styring skal fungere. 

 

7. Tillidsbrud skal håndteres Det er uundgåeligt, at lederne og medarbejderne 

på et eller andet tidspunkt oplever, at den anden part bryder tillidsbåndet. 

Tillidsreformen afhænger derfor af, at man kan håndtere disse brud.  

De syv punkter er meget konkrete, og der er ikke noget at sige til, at OAO finder 

Bentzens tilgang relevant i arbejdet med at omsætte tillid til praksis. Udfordringen er, 

som jeg udfolder i næste kapitel, at tillid er mere kompleks end som så.  

 

TILLIDENS TO BASALE NIVEAUER 

I tillidslitteraturen forbindes tillid generelt med to niveauer - et strukturelt og et 

personligt niveau. Hos Luhmann er tillid en risiko og positive forventninger, ligesom vi 

så det hos Thygesen & Kampmann (2013). Han definerer tillid som en ”kalkuleret 

risikofyldt forudydelse” (Luhmann 1999: 59). Tilliden er risikabel, fordi den gør det 

muligt at handle eller beslutte noget i forhold til en usikker fremtid eller 

uigennemskuelig social sammenhæng. Den personlige tillid handler om tillid mellem 

mennesker, og man opnår den gennem personens frie vilje (Ibid.: 81). Tilliden 

forekommer kun, forklarer Luhmann, når der er situationer, hvor en anden kan handle 

anderledes, end man forventer – et perspektiv, som Thygesen og Kampmann også 

anvender. Lewicki et al. (1998: 439) forstår tillid som en ”confident positive 

expectations regarding another’s conduct”. Ifølge Løgstrup er tillid noget, som hører 

med til at være menneske. Vi har på forhånd tillid til hinanden, selvom vi nødvendigvis 

ikke kender hinanden, fordi: ”Vi kunne simpelthen ikke leve, vort liv ville visne, det 

ville blive forkrøblet, om vi på forhånd mødte hinanden med mistillid, tiltroede den 

anden at stjæle og lyve, forstille sig og føre os bag lyset” (Løgstrup 2010: 18ff). 

Forhenværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen (S) fremstiller det meget 

billedrigt, når han siger, det er sjældent, at man ser en dansker med en kniv i den ene 

hånd, uden at der er en gaffel i den anden hånd (i Svendsen 2012: 7). 
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Tillid er på den anden side også strukturelt, som vi ser det med tillidsreformen. 

Mayer et al. (1995: 715) argumenterer for, at tillid er en medfødt egenskab, noget vi 

kender eksistensen af, hvorfor vi bliver i stand til at måle på det. Eksempelvis måles der 

på, hvilken nation i verden der har den mest tillidsfulde befolkning (Svendsen & 

Svendsen 2010). Luhmann opererer med en systemtillid, som står over for den 

personlige tillid, som er ”hævet over det niveau, hvor skuffelser kan forventes og bliver 

farlige” (Luhmann 1999: 108). I hans systemteoretiske univers, er systemtilliden en 

generel størrelse, fordi det handler om, hvordan man fx har tillid til det politiske 

system, økonomiske system m.v. 

Der er altså et vakuum mellem tillid i et ledelsesperspektiv og den personlige tillid. 

Fængselsbetjentene står i begge verdener, som på hver sin måde har en berettigelse, og 

de skal have begge verdener til at hænge sammen. Det er en udfordring med stor 

betydning for afhandlingen, fordi jeg netop interesserer mig for tillid og styring på flere 

niveauer. Jeg undersøger, hvordan tillid får en rolle i styringsforholdet mellem 

medarbejdere og ledere i Vestre Fængsel, men tillidsopbygningen på dette niveau er 

også betinget af betingelserne på det personlige niveau. Flere har forsøgt at overvinde 

udfordringen. Ifølge Luhmann kan man ikke forstå tillid, hvis man ikke undersøger 

både den personlige tillid og systemtilliden (Luhmann 1999). Da jeg ikke anvender 

systemteorien, finder jeg ikke dette perspektiv videre brugbart.  

Løsningen fandt jeg, da jeg kiggede nærmere på, hvilken rolle vi som mennesker har 

i forholdet mellem samfund og kultur, altså det personlige og individuelle. Èn af 

mange, der har forsøgt at omfavne denne dualisme, er Habermas2 (Nørager  1998: 11). 

Han skelner mellem en livsverden for det individuelle og en systemverden for det 

organisatoriske og samfundsmæssige og forsøger på den måde at omfavne, hvordan 

mennesket kan leve i en samfundsmæssig tilstand. Livsverdenen er både subjektiv og 

objektiv, vi har alle en, og den udgør alle vores forudsætninger, og den kan derfor ikke 

sidestilles fuldstændig med andres, fordi den rummer vores særegne oplevelsesverden, 

oplevelseshistorie, indbyrdes relationer med andre og personlige identitet (Ibid.: 142). 

Men den kan rumme store overlap i form af sprog, kultur, traditioner og ritualer samt  

heri indlejret og udtrykt viden. Livsverdenen er både forventninger og regler. Det er 

familie og venner, hvor der kan gælde bestemte normer, som præger vores måde at 

                                                             

2 Habermas forsøger med sin teori om den kommunikative handlen at overskride koblingen 
mellem system- og handlingsaspektet. Det er et stort værk i flere bind. I afhandlingen anvender 
jeg Troels Nøragers fortolkning af værket. Jeg fokuserer alene på forholdet mellem system og 
livsverden, fordi jeg finder den yderst gavnlig i arbejdet med tillid på forskellige niveauer. 
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handle på, men det er også samfundet og kulturens fastlagte regler og mere 

underforståede normer (Ibid.: 146).  

Systemet repræsenterer de sider af samfundet, der ikke er under direkte indflydelse 

fra livsverdenen, men som har sin egen dynamik løsrevet fra livsverdenen (Ibid.: 151ff). 

Dette er magtsystemer og pengesystemer, som lever deres eget liv, hvis de ikke søges 

bragt under kontrol. Det er regler, love og resultatmål, som ikke nødvendigvis 

imødekommer og ”forstår” livsverdenen, og det er dér, hvor alt kan sættes ind i 

systemer. Forståelsen af systemet er hentet hos naturvidenskaben - nærmere bestemt i 

biologien. Et levende system som en sø – eller en organisation i min kontekst – er et 

begreb om en helhed, hvis elementer står i en bestemt relation til hinanden, og de 

kæmper hele tiden for at holde sig selv i live i forhold til en omverden. Dette er som 

Luhmanns tanke om det autopoietiske system, som er sammensat af de græske ord 

autos (=selv) og poiein (=at skabe), fordi systemet hele tiden anvender produkterne og 

resultaterne af sine operationer som grundlag for videre operationer og på den måde 

opretholder sig selv (Kneer & Nassehi 1997: 55). Denne bestræbelse medfører, at 

systemer får deres egen dynamik, hvor ting udføres på en bestemt måde osv. De to 

verdner er med andre ord vidt forskellige. 

Habermas argumenterer for, at vores verden i dag er så kompleks, at det 

livsverdensmæssige bliver skubbet tilbage, fordi systemverden koloniserer livsverden - 

altså der kommer regler og love fra systemerne i vores personlige livsverden, som der 

ikke har været der før, og som tjener en anden interesse end livsverdenens (Ibid.: 190-

191). Styring med tillid i Venstre Fængsel fungerer som et ganske godt eksempel. 

Fængselsbetjentene oplever, at systemverden kræver noget af dem, den stiller krav, og 

man prøver med tillid at bløde det op.  Tillidsreformen skal imødegå dét, som jeg vil 

vise senere, at tillidsrepræsentanter og ledelse historisk har haft meget svært ved at 

samarbejde. De havde ikke tillid til, at partnerne ville hinanden noget godt, hvorfor de 

derimod modarbejdede hinanden. Ledelsen dikterede, hvordan styringen skulle 

udformes og implementeres, mens tillidsrepræsentanterne forsøgte at få indrømmelser 

fra lederne ved at true med faglige kampskridt. Der manglede med andre ord tillid 

mellem ledelse og tillidsrepræsentant, som foruden deres titler også er individer 

ligesom du og jeg. Med tillidsreformen forsøger man at minimere denne forskel ved at 

skabe mere tillid mellem ledelse og fængselsbetjent, som sammen skal løse 

udfordringer i fællesskab. Det indebærer en indbyrdes afhængighed, og de må derfor 

afhænge af hinanden på forskellige måder for at opnå deres personlige og 

organisatorisk mål. 
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Det står nok endnu tydeligere, hvis vi tager udgangspunkt i relationen mellem 

indsatte og fængselsbetjente, hvor ambitionen også er at skabe mere tillid imellem. 

Fængselsbetjenes arbejde er farligt. Men hvis de hele tiden var på vagt, ville de aldrig 

kunne arbejde med de bløde værdier i Kriminalforsorgen grundlæggende værdi. De 

skal forholde sig menneskeligt, nærmest Løgstrupsk, hvor man møder den anden med 

tillid og kan sludre om, hvem hinanden er. Men der er en barriere i livsverden, fordi 

man som fængselsbetjent er på vagt og vogter over den indsatte. Goffman (2012: 12ff) 

kalder et fængsel for en total institution, hvor der overvejende er tale om 

tilstedeværelsen af to sociale grupper: vogterne og de bevogtede. Mens de bevogtede 

opholder sig konstant på institutionen, opholder vogterne sig i tidsmæssige sekvenser, 

mens de gør tjeneste. Der er en social, indbygget afstand både hierarkisk og 

statusmæssigt (Ibid.). Man kan altså ikke bare blive venner og få et afslappet forhold. 

Det understreges i straffelovens §32, som foreskriver, at den indsatte skal efterkomme 

de anvisninger, som gives af institutionernes personale (Straffuldbyrdelsesloven 2016). 

Ifølge flere af enhedscheferne er denne struktur også grunden til, at fængselsbetjene 

kan gå trygt på arbejde, selvom de arbejder med kriminelle, fordi rammerne er deres og 

ikke den indsattes, men det er samtidig en ramme, der forhindrer tilliden mellem 

personalet og de indsatte. Det er en modsætning, som vil noget, og det er et vilkår i 

fængselssystemet, som umiddelbart er uløseligt. Pointen er, at systemet laver regler for 

arbejdet, hvilket kolliderer med medarbejdernes livsverden. 

 

HVORDAN TILLID OPBYGGES 

Tilbage står et centralt spørgsmål, som mangler at blive besvaret. Det er fundamentet 

for overhovedet at tale om styring med tillid. Hvordan opbygges det? Ifølge Huang og 

Wilkinson (2013: 463) er tillidsopbygningen et område, som sjældent er i centrum, når 

tillid er genstand for analyse. Det betyder, at viden omkring tillidsopbygningen er 

begrænset, selvom flere har givet deres bud på, hvordan det tager sig ud i en bestemt 

historisk og organisatorisk kontekst (Ibid.). Alligevel vil jeg forsøge at komme med 

nogle indspark, som er relevante parametre at have for øje, når tillid skal opbygges. Jeg 

tager udgangspunkt i fire emner – subtilitet, mening, kompleksitet og magt - som på 

forskellig vis kan påvirke tillidsopbygningsprocessen. 

 

TILLID ER SUBTIL 

Det, man nemt overser i tillidsopbygningen, er, at man ved at styre med tillid tramper 

ind på et subtilt område. Det, som føles tillidsfuldt for mig, virker nødvendigvis ikke 
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tillidsfuldt for dig (Luhmann 1999: 36). Tillid må derfor opfattes som et fænomen, der 

kan betragtes fra flere vinkler, der igen må betragtes som sider af samme sag. Ifølge 

Mayer et al. (1995) opbygges den personlige tillid af tre faktorer: evner, velvilje og 

integritet, som jeg vil gennemgå i det følgende. 

Evner 

Den første ting, som påvirker tillidsopbygningen, er en persons evner (Ibid.: 717). 

Evner udspringer af en persons færdigheder, kompetencer og egenskaber. Hvis en 

person har nogle specifikke evner, udviser folk tillid til, at han kan udrette noget inden 

for det område. Det vil også sige, at tilliden er situationsbestemt. Hvis jeg nærer tillid 

til, at en fængselsbetjent udfører sit arbejde godt, nærer jeg nødvendigvis ikke den 

samme tillid, hvis den samme fængselsbetjent skulle udføre regnskaber. Tilliden opstår, 

hvis man kan stole på det, de siger, de kan, og er i stand til at udføre det.  

Velvilje 

Den anden faktor er velvilje (Ibid.: 718). Det er vigtigt, at en personer udviser interesse 

i en anden, hvis tillid imellem personerne skal opbygges. Det viser, at personen ikke 

handler egoistisk, men for fællesskabet. Det kan eksemplificeres med forhold mellem 

en mester og lærling. Mesteren ønsker at hjælpe lærlingen, selvom mesteren ikke er 

forpligtet til at være hjælpsom, og der er ingen ydre belønning for mesteren. Velvilje er 

opfattelsen af, at personen sætter organisatoriske mål foran individuelle mål.  

Integritet 

Den tredje og sidste faktor er integritet (Ibid.: 719). Integritet handler om værdier og 

principper, som andre mennesker anerkender. Hvis de ikke gør det, vil de ikke anses 

for at have integritet. Hvis en leder opfordrer til ærlighed, er det vigtigt, at personen 

selv efterlever disse værdier og principper.  

Det er disse tre faktorer, som påvirker tillidsopbygningen, forklarer Mayer et al. Men 

for at udvise denne tillid kræver det noget af os som personer. Det er noget, som Oluffa 

Pedersen har et godt blik for. Hun opererer med to niveauer af den personlige tillid, 

som hun kalder henholdsvis elementær tillid og intentionel tillid (i Hegedahl et al 2011: 

53). Ligesom Løgstrup ser hun den elementære tillid som værende fundamentet for 

menneskelig væren. Man kan sammenligne det med en slags lim, der binder os 

sammen som individer i et socialt univers. Det er altså en betingelse for samfundet. 

Enten er den der, eller også er den der ikke.  

Den intentionelle tillid derimod er den, vi som enkeltindivider udviser andre med 

viden om, at de eventuelt kunne svigte den udviste tillid (Ibid.). Her er man godt klar 

over, at man ikke nødvendigvis har grund til at nære tillid, men vælger at gøre det 
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alligevel. Det kræver altså noget af de personer, der skal udvise tillid. Dels kræver 

tillidsopbygningen stor tilbøjelighed til at udvise tillid hos den, der skal udvise tillid, og 

dels kræver tillidsopbygningen også en personlig selvfremstilling hos den, der udvises 

tillid (Thygesen et al, 2008:73). 

Hendes overraskende pointe er, at det ikke er den intentionelle tillidsudvisning, der 

danner udgangspunktet for at indgå i et tillidsforhold til hinanden. Det er tværtimod 

det, at vi allerede har en ”implicit og socialt forankret forståelse af, hvad vi forventer 

af hinanden, som kun undtagelsesvist bliver udspecificeret” (Ibid.: 53-54). Den 

elementære tillid udgør på den måde den grundlæggende sociale forståelse af, hvad et 

tillidsforhold indebærer. Som Oluffa Pedersen formulerer det, så er den elementære 

tillid en ubetvivlet tiltro til egen – og andres – sociale kompetencer. Den er oprigtig, 

fordi det sjældent er noget, vi vælger intentionelt, altså vælger at udvise (Ibid.: 54). 

Hvis man vælger at lave den øvelse, ligesom man gør det med tillidsreformen, hvor der 

peges på de ting, der forhindrer den tillidsfulde relation mellem ledelse og 

medarbejdere, kan det have den modsatte effekt af hensigten. Det vil nemlig vise, 

understreger hun, at det ikke er sådan, vi forstår en oprigtig og tillidsfuld relation 

(Ibid.).  

”Tillid er farvet af viden om mulighed for brud, samtidig med at tillid i sin 

elementære form ikke bevidst medtænker potentielle brud og i sin 

intentionelle form bevidst søger at bygge bro over fortidige brud i tiltro til, 

at den anden vil handle redeligt og være pålidelig” (Ibid.). 

Det er først i situationer, hvor der opstår et tillidsbrud, at den intentionelle tillid 

bliver relevant ligesom i Kriminalforsorgen (Ibid.: 55). Så længe det sociale fungerer 

gnidningsløst med implicitte fælles forventninger, vil man opleve en høj grad af fælles 

tillid. Der vil ikke være nogen grund til at medtænke, at tilliden kan bruges imod en. 

Den intentionelle tillid er derfor en slags håb om, at den anden vil handle vel imod én i 

fremtiden (Ibid.). Den intentionelle tillid udspringer af den elementære tillid, og den 

har alene sin berettigelse i kølvandet på de implicitte sociale forventninger, som udgør 

kernen i den elementære tillid.  

Det betyder, at for så vidt fx en leder aldrig har svigtet fængselsbetjentenes tillid 

eller omvendt, vil det sociale formodentlig fungere gnidningsfrit. Opleves derimod 

tillidsbrud, forklarer hun, vil personen reflektere over relationen og fortolke den. 

Personen vil træde et skridt tilbage og kigge på sig selv som en person, der observerer 

egne og andres handlinger for på den måde at vurdere tillidsbruddet (Ibid.: 57-58). 

Handlingen vil medføre, at et enkeltstående tillidsbrud vil kunne brede sig til en 
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størrelse, der vil påvirke tillidsrelationen generelt. Det vil derfor kunne være svært at 

finde en hurtig løsning på disse brud, som Bentzen som sagt anbefaler, fordi et enkelt 

brud vil kunne skygge over de positive sider ved relationen. Kun tiden vil kunne fjerne 

skyggen – om muligt overhovedet.  

Når man sammenfatter Oluffa Pedersen og Mayer et al., står det klart, at den udviste 

tilliden skal virke oprigtig, og det er vigtig, at det, man siger, også er måden, man agerer 

på. Som jeg beskrev i metodekapitlet, ønskede de skeptiske ikke at blive interviewet af 

frygt for, om det ville blive brugt i mod dem senere. Udtalelsen bygges på tidligere 

erfaringer, hvor personens udviste tillid blev brugt imod ham, hvilket har udviklet sig 

til en generel størrelse. Det påvirker personens indstilling og motivation. Det 

spændende, men også det, der gør det svært at arbejde med, er, at fx et tillidsbrud samt 

personens evner, integritet og velvilje afhænger af øjnene, der ser. Den kritiske læser vil 

sige, at det undergraver hele grundlaget for at skrive denne afhandling. Mit svar er nej. 

Faktum er, at styring med tillid er en realitet, og at tillid er en nødvendighed i gode 

sociale relationer, og der er derfor god grund til at undersøge den nærmere.  

 

TILLID OG MENING 

Som jeg tidligere forklarede med Habermas, opbygges den personlige tillid ikke 

uafhængigt af påvirkningerne fra et system. Hvis påvirkningen giver mening for den 

enkelte, vil man være motiveret til at følge den, hvilket vil være tillidsopbyggende. I det 

følgende beskriver jeg to former for mening, som igen er opdelt efter en personlig og 

strukturelt meningsskabelse proces.  

Bendtsens (2014) forskning viser, at mennesker har et fundamentalt behov for at 

finde mening med livet. Han er kommet frem til, at det grundlæggende er at være noget 

for andre. Det er et dynamisk meningsbehov, fordi det præges og formes af forskellige 

faktorer (Ibid.). Det centrale er, at man kan finde sammenhænge og formål i 

tilværelsen. Hvis det, der sker, ikke giver mening for fx fængselsbetjenten, fordi 

ledelsen alene skaber sammenhængen, vil man opleve et fravær af mening. Hvis det 

derimod giver mening, vil man blive motiveret til at arbejde. Tillid og mening er derfor 

på en måde to sider af samme sag. Hvis man kan se mening med tingene, vil man være 

motiveret til at følge det, og det vil kunne opbygge tilliden. 

Meningsskabelsen i organisationer har Weick et godt blik for. Weick definerer 

meningsskabelse som ”the making of sense” (Weick 1995: 4). Mening sker mellem 

mennesker og er altså ikke noget, som mennesket besidder i sig selv, og han ser 

meningsskabelse som en ”ongoing retrospective development of plausible images that 
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rationalize what people are doing” (Weick et al. 2005: 409). Det skal ligesom med 

konstruktivismen forstås sådan, at det er personerne, der selv tilskriver mening til 

virkeligheden.  

Når der opstår et tillidsbrud i organisationer, er det svært at identificere årsagen på 

grund af flere aktører, grupper og flere organer i en organisationen (Gillespie & Dietz 

2009). Derfor kræver det en proces med at skabe forståelse eller en acceptabel 

redegørelse af, hvad der skete, hvordan og hvorfor, men også en forklaring på, hvad der 

skal ændres for at forhindre fremtidige krænkelser. Derfor kan det at skabe mening ses 

som en kollektiv læringsproces, som ”involves turning circumstances into a situation 

that is comprehended explicitly in words and that serves as a springboard into 

action” (Weick et al. 2005: 409). 

 Behovet for at skabe mening opstår ved afbrydelser eller forstyrrelser, når den 

’gamle’ mening ikke længere virker meningsfuld (Weick 1995: 4). Når tillidsreformen 

implementeres som en ny måde at samarbejde på, er det en forstyrrelse, som de berørte 

personer bliver nødt til at forholde sig til retrospektivt, fordi fængselsbetjentene i 

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

for den nye fortolkning. Det gør mening subtil ligesom tilliden, fordi vores plausible 

billeder af virkeligheden ikke nødvendigvis er de samme, som hvordan personens leder 

tilskriver forstyrrelsen mening.  

 

TILLID OG KOMPLEKSITET 

Ifølge Luhmann vil der altid være flere muligheder og perspektiver, end der kan 

realiseres, når ledere og medarbejdere skal træffe beslutninger (Luhmann 1999: 35). 

Han kalder derfor kompleksitet for systemers aktualiseringspotentiale. Det skaber 

usikkerhed for den enkelte, fordi det er mange muligheder for at handle (Ibid.: 36). 

Hvis vi genkalder Luhmanns tillidsdefinition, en kalkuleret risikofyldt forudydelse, 

indebærer det at udvise tillid i nutiden, at vi først i fremtiden ved, om tilliden bliver 

gengældt.  

”Når en mor overlader sit barn til en babysitter for en aften, har hun 

mange forhåbninger på samme tid: At alt går godt, at pigen er sød ved 

den lille, ikke forstyrrer barnets søvn med for høj musik etc. Hendes tillid 

strækker sig kun til hændelser, ved hvis indtræden hun ville fortryde sin 

beslutning om i det hele taget at gå ud og overlade barnet til en anden” 

(Ibid.: 60). 



 44 

Tillid relaterer sig altså hele tiden til kritiske alternativer, hvor skaden ved 

tillidsbrud kan være større end den fordel, som bliver vundet ved at  udvise tillid. Tillid 

kan på den måde styrke nutidens potentiale og dermed reducere kompleksiteten (Ibid.: 

48). Arbejdet som fængselsbetjent består af både et lavt og et højt kompleksitetsniveau. 

Mens hverdagen i Vestre Fængsel består af faste rutiner, er der også en tilsvarende stor 

portion aktualiseringspotentiale. Det kan være episoder, hvor en indsat handler 

aggressivt, og fængselsbetjenten skal finde en måde at løse det. Det kan også være 

noget, hvor man ønsker at hjælpe en indsat og bryder reglerne. Det kan være en 

telefonopringning mere, end de har krav på. Tillid kan hjælpe med at smidiggøre denne 

proces. En sektionschef ved fx heller ikke, hvordan fængselsbetjenten forvalter sine 

opgaver over for den indsatte, ligesom det også gør sig gældende den anden vej rundt. 

De må derimod have tillid til, at de handler i overensstemmelse med deres positive 

forventninger. Det medfører, forklarer Luhmann, at der er en dobbeltkontingens på 

spil, som præger samtlige mellemmenneskelige konstellationer  (Ibid.: 59). Tillid løser 

ikke kompleksitetsproblemet, men gør risikoen lettere at bære, når risikoen tager form 

af tillid.  

 

TILLID OG MAGT 

Når man i Kriminalforsorgen vælger at styre med tillid, kobles det til magt, fordi det 

handler om ledelse, som Thygesen & Kampmann beskrev det. Det skaber en række 

gråzoner, som er besværlige at få begreb om. Er det eksempelvis magt eller tillid, når 

tillidsreformen pådutter fængselsbetjentene dialog, involvering og medansvar? Svaret 

er ikke lige til, og det afhænger af, hvem man spørger. Thygesen, Vallentin og Raffnsøe 

argumenterer i hvert fald for, at det ikke giver mening at adskille tillid og magt, når 

tillid indføres som et ledelsesprincip. Argumentet er, at det blot er en anden og mere 

produktiv form for magt (i Hegedahl et al. 2011: 84). I afhandlingen opererer jeg med 

tre former for magt, som jeg nedenfor uddyber. 

Den første magtform stammer fra Robert Dahl, der betoner en klassisk forståelse. 

Ifølge Dahl er magt, når ”A kan få B til at gøre noget, som B ellers ikke ville have gjort” 

(Christensen & Jensen 2009: 33). Her kobles magt til begreber som regulering, kontrol 

og sanktioner (Andersen & Thygesen 2004: 10). Det er en repressiv magtform. Det er 

denne kultur, som tillidsreformen skal imødegå, hvor A- og B-siden sidder over for 

hinanden og spiller med lukkede kort og afkræver hinanden indrømmelser (Bilag 1 – 

Johan Reimann). Set i lyset af denne magtform virker tillidsbaseret styring negativt, 

fordi man ikke har kontrol med en anden parts handlinger. Ægte tillid er med Dahls 

magtbegreb ikke muligt. 
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Den anden magtform er inspireret af Foucault, som ligger tæt op ad Dahls. Ifølge 

Foucault er magt noget, der altid er tilstede mellem mennesker, selvom vi ikke altid kan 

se eller fornemme den. Vi må derfor ikke tale om en magt eller om magten (Foucault 

1990: 49). Når man med tillidsreformen bruger ordet tillid, altså noget som 

umiddelbart virker som noget andet end magt, vil det alligevel være der. Det handler 

om at få folk til at tro, at de er frie. ”It is a form of power which makes individuals into 

subjects” (Foucault 2000: 311). Når det sker, forklarer han, bliver individet 

selvstyrende, men uafvidende om, at de søger at fremme andres mål. Ifølge Thygesen, 

Vallentin og Raffnsøe gør det magten til en kapacitet, der kan påvirke andres adfærd og 

handlinger (i Hededahl et al. 2011: 86). Det at udvise tillid bliver med Foucualts 

magtbegreb en særlig måde at udøve en produktiv form for magt på, fordi det drejer sig 

om at udnytte individets tillid til egen frihed, og dette er i centrum for at få det bedste 

ud af modparternes selvstyring. Det hænger meget sammen med Thygesen & 

Kampmanns (2013) tillidsdefinition, hvor man skulle løbe en risiko ved at give folk 

frihed til selv at handle. Det gør magten mere produktiv, fordi tillid rent faktisk gør det 

muligt for ledere at udrette mere gennem andre (Thygesen et al, 2008: 16).  

Den tredje og sidste magtform omhandler samarbejde. Bendtsen definerer magt som 

et udtryk for ”det, der i kraft af noget ved os selv eller som kontrol over et 

middel giver muligheden for at kunne gøre det, vi selv vil, er det forståeligt, at så 

mange stræber efter magt - eller efter andres magts beskyttelse” (Bendtsen 2000: 

29, oprindelig fremhævelse). Definitionen er bred og alligevel meget konkret. Den 

omfavner nemlig det forhold, at magt er et socialt anliggende. Når en person i sig selv 

stræber efter magt, kræver det, at personen selv tror på det. Det fremføres over for 

andre, som skal vise, om personen er stærk og i kontrol (Ibid.: 32). Magt kan på den 

måde etableres gennem en form for samarbejde, fordi man er afhængig af andre, men 

også styrkes i sin fælles effektivitet i forhold til fælles mål. Denne magtform adskiller 

sig fra de to forrige på den måde, at den ikke kun er et udtryk for at kunne gøre det, 

man selv ønsker at opnå. Tillidsreformen kan i lyset af denne magtform ses som et 

samarbejde for at realisere nogle konkrete mål. 
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KAPITEL 6 

 

 

ANALYSE 1: TILLIDSREFORMEN FRA IDÉ TIL NY 

STYREFORM 

Hvorfor vælger Kriminalforsorgen og Fængselsforbundet at arbejde mere tillidsbaseret, 

og hvad indebærer tillidsreformen? Det vil jeg undersøge i analyse 1, som samtidig 

sætter rammen for analyse 2, der tager udgangspunkt i fængselsbetjentene og ledernes 

egne fortolkninger i Vestre Fængsel. Empirisk anvender jeg i denne analyse tre 

interviews med henholdsvis Johan Reimann, Kim Østerbye og Christina Borries. Mens 

Reimann og Østerbye anvendes til at forklare den politiske idé og målsætningen bag 

tillidsreformen, anvender jeg Borries til i højere grad at befordre og forstå detaljen af 

implementeringsprocessen.  

 

DEN POLITISKE IDÉ 

Da jeg spurgte direktør i Kriminalforsorgen Johan Reimann, hvorfor de valgte at 

implementere tillidsreformen, besvarede han spørgsmålet med det latinske udtryk 

Tabula Rasa. Udtrykket forbindes oftest med den menneskelige sjæl som en ren tavle, 

hvor erfaringer efterhånden hæfter sig på og udgør dets essens (Den Store Danske 

2016). Med reorganiseringen af Kriminalforsorgen kom Tabula Rasa – altså en ny 

chance – hvor man fik mulighed for at starte forfra i måden, ledelse og fagbevægelse 

samarbejdede på (Bilag 1 – Johan Reimann). 

I et historisk perspektiv havde ledelsen og fagbevægelsen i Kriminalforsorgen 

mødtes ved forhandlingsbordet for at aftvinge hinanden indrømmelser. Fagbevægelsen 

truede typisk med faglige kampskridt som at nedlægge arbejdet, mens arbejdsgiveren 

truede med at anvende ledelsesretten, hvor man gennemtrumfede en beslutning trods 

faglig modstand (Bilag 1 – Johan Reimann). Man opfattede eller forstod rollerne som 

gensidige modstandere frem for medspillere eller samarbejdspartnere. Hverken 

Reimann eller Kim Østerbye, formand for Fængselsforbundet, mente, at dén 

samarbejdsform var en holdbar fremgangsmåde i en tid med de nye omfattende 

effektiviseringskrav, der stilles til den offentlige sektor.  
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Reimann henviste til et eksempel fra den private sektor omkring årtusindeskiftet. 

Her var svineindustrien særdeles presset økonomisk med øget international 

konkurrence på prisen, og man kæmpede derfor for at kunne bevare de danske 

slagterier. Svineslagterierne skulle effektiviseres, hvis de skulle have nogen forhåbning 

om at beholde produktionen i Danmark. Det forunderlige var, forklarede Reimann, at 

det skete i et tæt samarbejde mellem ledelse og tillidsrepræsentant. Ledelse gik 

sammen med tillidsrepræsentanten ud og forsvarede noget, som reelt var en forringelse 

af medarbejdernes forhold. ”Det gjorde de, fordi de havde en fælles dagsorden, der gik 

ud på at beholde slagteriopgaverne i Danmark” (Bilag 1 – Johan Reimann). Ligesom 

svineslagterierne står Kriminalforsorgen over for udfordringer, der kræver 

forandringer. Når ledelsen og tillidsrepræsentanterne samarbejder om at gennemføre 

disse forandringer, vil det ifølge denne devise kunne gøre processen mere tålelig for 

alle.  

 

MÅLSÆTNING OG IMPLEMENTERING 

Arbejdet med tillidsreformen startede i 2015, hvor man indledte med forsøg på det 

åbne fængsel i Kragskovhede og det lukkede fængsel i Nyborg. Forsøgsprojektet havde 

til opgave at udvikle og afprøve den nye styreform med afsæt i inddragelse og 

samarbejde mellem tillidsrepræsentanter og ledere. Ifølge et mødereferat viste 

erfaringerne, ”at ledelse og tillidsrepræsentanter er i én båd, og der holdes nu 

systematisk uformelle dialogmøder” (Kriminalforsorgen 2015b: 1).  Målet er på en 

måde at nedbryde distinktionen mellem ledelse og tillidsrepræsentant, fordi i hvert fald 

Reimanns erfaringer viser, at det vil kunne skabe en mere effektiv organisation. Når 

ledelsen og tillidsrepræsentanterne så står ”skulder ved skulder”, vil det få en række 

positive effekter. Det vil skabe en bedre arbejdsplads, som vil påvirke og forbedre det 

psykiske arbejdsmiljø, reducere sygefraværet og samlet set få Kriminalforsorgen til at 

yde mere for færre penge (Bilag 1 – Johan Reimann & Kim Østerbye). 

Ledelsen skal ikke styre fra toppen og ned. Tillidsrepræsentanterne skal inddrages i 

løsningen af besværlige problemstillinger som at finde den bedste måde at håndtere 

effektiviseringskravene på. Tillidsrepræsentanterne skal altså fremover indgå i en 

produktiv dialog ved siden af det overenskomst- og arbejdsmiljømæssige arbejde i 

fængslerne. Ved at inddrage tillidsrepræsentanter i beslutningsprocessen er 

forhåbningen, at beslutninger tilpasses lokale forhold og accepteres, fordi alle lag i 

organisationen sammen løser hverdagens udfordringer. At styre med tillid skal derfor 

være et redskab til at forbedre kvaliteten og ejerskabet af trufne beslutninger og ikke 

mindst spare ressourcer. Som en fængselsbetjent fortalte mig, så ændrer de indsattes 
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behov og funktionsevne sig samtidig med de opgaver, fængselsbetjentene regelmæssigt 

skal udføre. Det virker derfor meningsfuldt at inddrage personalesiden i løsningen af ad 

hoc-problemer og langsigtede problemer, fordi de har et indgående kendskab til, hvad 

der er vigtigt lokalt (Fængselsbetjent 04:23). Med Andersen & Pedersens styringsmodel 

bliver vi i stand til at se, hvordan tillidsreform adskiller sig fra resultatstyring. Med 

resultatstyring opfattes medarbejderne som sagt som opportunister, der primært 

forfølger egne frem for organisationens interesser. Med tillidsreformen opfattes 

medarbejderne som medspillere, der har en høj grad af public service motivation. De 

inddrages i at finde løsninger, hvilket tydeligt viser en tro på deres evner og velvilje til 

at ville Kriminalforsorgen det bedste. Det gør fængslerne til et meget komplekst 

styringsområde, fordi begge styringsformer har sin berettigelse. 

Af referatet fremgår det, at Reimann har en ambition om, at ”tillidsreformarbejdet 

ikke må være et projekt, men skal ses som en driftsopgave, der kontinuerligt arbejdes 

med” (Kriminalforsorgen 2015b: 12). Startskuddet kom d. 8. marts 2016 i Direktoratet 

på Strandgade på et ’kick-off møde’, som markerede, at tillidsreformen skulle gøres til 

en kontinuerlig proces i Kriminalforsorgens institutioner. Ledere og 

tillidsrepræsentanter var her samlet for at høre nærmere om, hvad der skulle til at ske. 

Det nye samarbejde skal foregå i det, man i Kriminalforsorgen kalder et 

samarbejdsudvalg, hvor man også drøfter arbejds- og personaleforhold, og som hører 

under ledelsesretten på det respektive niveau (Bilag 1 – Christina Borries). 

Samarbejdsudvalgene er opdelt efter den nye organisationsstruktur, hvor 

samarbejdsudvalgene fungerer på enten centralt niveau (CSU), områdeniveau (OSU) 

eller lokalt niveau (LSU): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 49 

Figur 5: Samarbejdsudvalgsstruktur (SU) 

Figuren viser, hvordan samarbejdsstrukturen er indrettet. Kilde: Kriminalforsorgen 

Ambitionen er, at SU skal skabe et særligt rum, som både er neutralt og fagligt, hvor 

der både er plads til formelle og uformelle diskussioner (Ibid.). Hvis det lykkes at skabe 

et gunstigt samarbejde mellem ledelse og tillidsrepræsentant, er forhåbningen, at det 

vil sprede sig som ringe i vandet til hele personalegruppen (Bilag 1 – Ibid., Johan 

Reimann & Kim Østerbye). Der er tale om en kulturforandring, som landets fængsler 

står over for med indførelsen af den nye styreform. Ifølge Bentzen er det især igennem 

en uformel dialog med gensidig nysgerrighed, at tillid vil opbygges. 

 

DE FIRE UDFORDRINGER 

Hvis den nye styreform skal fungere centralt som lokalt, kræver det ifølge Reimann fire 

centrale udfordringer, som skal overvindes: rammerne, rolleafklaring, åbenhed og 

fælles løsninger (Bilag 1 – Johan Reimann).  

Rammerne 

Ledelse og tillidsrepræsentant skal fra begyndelsen definere rammerne for 

samarbejdet. Det er helt lavpraktisk. Hvor ofte skal man mødes? Skal man forberede 

sig skriftligt eller kun mundligt? Det skyldes, forklarer han, at alle er forskellige, 

hvorfor det er op til det enkelte LSU at finde en samarbejdsmodel, der fungerer for 
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dem. Det understreger erfaringerne fra forsøgsprojekterne i Kragskovhede og Nyborg, 

fordi man her kom frem til to forskellige måder at skabe samarbejdsmodeller på (Ibid.).  

Rolleafklaring  

Det er vigtigt, at alle parter ved, hvad der er til diskussion, og hvad der på forhånd er 

givet. Når en regering kræver effektiviseirnger, er det ikke til diskussion. Det, som er til 

diskussion, er, hvordan man kan leve op til kravet. Kim Østerbye mener endvidere, at 

fagbevægelsen i højere grad skal tage et medansvar for at finde løsningerne, men 

understreger, at det ikke er ensbetydende med, at man nødvendigvis er enige i 

besparelsernes forudsætninger og rimelighed (Bilag 1 – Kim Østerbye). 

Tillidsrepræsentanten får på den måde en dobbeltrolle, hvor de på den ene side skal 

forhandle og repræsentere medlemmerne, mens de på den anden side udgør en 

sparringspartner for lederne. Hvis fagbevægelsen vil ytre sig uforstående over for 

besparelser eller en anden form for forringelse af medlemmernes vilkår, er det derfor 

vigtigt, at det ikke foregår i samarbejdsstrukturen, understreger Reimann (Bilag 1 – 

Johan Reimann). 

Åbenhed  

Når rolleafklaringen er på plads, er det dernæst vigtigt, at begge parter deltager aktivt 

og åbent. Det, som er karakteristisk for den tidligere bestående måde at arbejde på, er, 

at ledelse og tillidsrepræsentant sidder over for hinanden og holder på egne 

oplysninger, for at forhandlingsresultatet i størst mulig omfang falder ud til egen fordel. 

Det skal ophøre, forklarer Reimann, fordi det kræver åbenhed at samarbejde. Åbenhed 

indebærer Ifølge Reimann en risiko, fordi åbenheden kan blive misbrugt. Hvis det sker, 

anbefaler han, at man får ”svesken på disken” og konfronterer hinanden med 

misbruget: ”Det er den eneste måde at bekæmpe det på” (Ibid.).  

Fælles løsninger 

Når man finder en løsning, og man bagefter skilles fra hinanden, er det særdeles vigtigt, 

at man står ”skulder ved skulder”. Ledelse såvel som tillidsrepræsentant skal ligesom i 

eksemplet med svineslagterierne bakke op om løsningen og ikke bagefter gå ud og sige, 

at de ikke kan stå inde for den. Ledelse og tillidsrepræsentant skal i fællesskab forklare 

og forsvare løsningen over for medarbejdere, som er ærgerlige over de forringelser, en 

løsning måske vil medføre. Når man binder sig til en løsning, har man derfor et 

medansvar.  

Hvis man koger ovenstående ned til en samlet essens, ender man med én af 

kategorierne, som Reimann nævner; nemlig at finde ’fælles løsninger’. Det skal 

effektivisere organisationen at gøre beslutningsprocessen mere produktiv sammen med 

det besluttede. Det får to konsekvenser, jeg vil uddybe nedenfor. Dels vil 
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beslutningerne blive mere legitime, og dels vil det forskyde kompleksiteten fra 

relationen mellem ledelse og tillidsrepræsentant til relationen mellem 

tillidsrepræsentant og fængselsbetjentene.  

 

BESLUTNINGERNES NYE LEGITIMITETSGRUNDLAG 

Beslutningerne vil blive mere legitime, fordi den træffes i fællesskab mellem de parter, 

den påvirker. Den vinder derfor større gyldighed hos medarbejderne, fordi de kan se 

meningen med det besluttede, ligesom Reimann tidligere påpegede med 

svineslagterierne. En kombination af Rawls’ (1971) og Habermas’ (2005) tanker om et 

henholdsvis retfærdigt samfund og legitimiteten ved en retsstat kan underbygge denne 

pointe.  

Rawls, der er kontraktteoretiker, forsøger med et tankeeksperiment at illustrere, 

hvordan et samfund kan bygges retfærdigt op, så alle medlemmer i et samfund kan 

acceptere dets indretning. Han tager udgangspunkt i det, han kalder uvidenhedens slør, 

hvor man ikke kender sin plads i samfundet, om man er rig eller fattig, arbejdsløs eller 

chef for en stor koncern, syg eller rask. Dette gør, at man ikke kan drage fordel af den 

sociale placering, og hvad den enkelte værdsætter (Rawls: 1971 31ff). Det gør, 

argumenterer han for, at man kan nå frem til en konstellation, som alle accepterer som 

retfærdig, fordi den tager højde for alle facetter. Tanken kan illustreres med rettens 

symbol Justitia, som med bind for øjnene vejer to vægtskåle. Retfærdighed kræver, at 

der ses bort fra visse forskelle mellem mennesker for at kunne træffe den retfærdige 

afgørelse, alle kan acceptere og leve med. Bag uvidenhedens slør betragter samfundets 

medlemmer hinanden og indser, at de har samme forudsætninger i et sådant 

eksperiment. Det samme gælder med tillidsreformen, når ledelse og 

tillidsrepræsentanter i fællesskab skal træffe svære beslutninger. Det endte måske ikke, 

som hverken tillidsrepræsentanten eller ledelsen ønskede, men de blev enige om en 

konstellation, de begge kunne acceptere. De vil med andre være motiveret til at følge 

det besluttede. Formen gør, at begge parter vil acceptere dets udfald, fordi beslutningen 

i sidste ende vil være et produkt af konsensus mellem de to sider. Det understøttes af 

Habermas, der argumenterer for, at beslutninger ikke skal træffes efter regler eller 

uden debat. Ifølge Habermas bør lederne ikke diktere, hvordan en løsning bedst tager 

sig ud, og bagefter fortælle, hvad der kommer til at ske, hvis de vil have medarbejdernes 

fulde forståelse og accept. De må træffes på baggrund af en diskussion, hvor begge 

parter er repræsenteret, og hvor man gensidigt forsøger at overbevise hinanden om 

noget (2005: 190-191).  Beslutninger, der træffes i kølvandet på tillidsreformen, vil 

derfor være legitime, fordi de er et produkt af en diskussion mellem ledelse og 
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tillidsrepræsentant, der repræsenterer medarbejderne, som endte med konsensus 

(Ibid.: 191-192). De er kort sagt legitime på grund af formen og ikke på grund af 

indholdet. Det er uanset, om der er tale om forringelser af medarbejdernes vilkår, 

ligesom hos svineslagterierne, eller forbedringer.  

 

DEN FORMELLE OG UFORMELLE INDFLYDELSE  

Når tillidsrepræsentanterne og ledelsen skal samarbejde og forsvare evt. forringelser af 

medarbejdernes vilkår, vil det være et opgør med fagbevægelsens traditionelle rolle 

som forhandler på den anden side af ledelsens bord. 

Ifølge Østerbye er tiden, hvor fagbevægelsen alene stiller sig på ølkassen og truer 

med faglige kampskridt, forbi. Hvis man fortsat gjorde det, forklarer han, ”vil 

ministeren og retsordførerne tage afstand sammen med direktøren og sige ’gå dog 

hjem din idiot’ og give sine folk besked på, at ham taler I ikke med” (Bilag 1 – Kim 

Østerbye). Det vil kort sagt reducere Fængselsforbundets indflydelse på medlemmernes 

hverdag. Den pointe vinder genhør hos Reimann, som med udgangspunkt i et eksempel 

fra Politiet tilføjer, hvilke konsekvenser det vil få. Ifølge Reimann hæmmer 

politibetjentenes fagforbund ledelsen ved regelmæssigt at gå i pressen og fortælle, hvor 

dårligt de løser deres opgaver, fordi de er presset på økonomi og bemanding. De 

angriber forholdene og kræver flere økonomiske ressourcer. Konsekvensen er, forklarer 

han, at ”(…) der er ingen politikere, der vil støtte en organisation, der selv siger, ’jeg 

klarer det virkeligt, virkeligt dårligt’. Ligesom du ikke ville købe ind i en butik, der 

sagde, at vores varer er rådne, og mælken er sur” (Bilag 1 – Johan Reimann).  

Ifølge Østerbye vil den nye rolle som medspiller resultere i mere indflydelse til 

forbundet. Han skelner mellem to former for indflydelse: en formel og en uformel. 

 Hvis fagbevægelsen handler som modspiller, som Østerbye beskrev ovenfor, vil 

det alene give dem en formel indflydelse. Med en formel indflydelse kan 

tillidsrepræsentanterne alene komme til samarbejdsudvalgene og bede om et 

forhandlingsmøde jævnfør overenskomsten. ”De får de møder, de har krav på, 

og ikke et gram mere” (Bilag 1 – Kim Østerbye).  

 Med den nye samarbejdsform, hvor ledelse og tillidsrepræsentant i samarbejde 

skal finde løsninger, vil Fængselsforbundet opnå en uformel indflydelse i tillæg 

til den formelle indflydelse. Tillidsrepræsentanten vil blive inddraget og spurgt 

til råds, når der fx er krav om effektivisering. Sammen skal de finde ud af, 

hvordan de fx bedst løser bemandingsudfordringerne. Det kræver en tæt dialog 

og vigtigst af alt fortrolighed, hvis tillidsrepræsentanten skal medvirke til at 
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finde en løsning. Gevinsten er, at tillidsrepræsentanterne får mere indflydelse i 

de beslutninger, som i sidste ende vil komme medlemmerne til gode. 

Begrebet fortrolighed er vigtigt. SU-møderne bliver det sted, hvor 

tillidsrepræsentanten mod fortrolighed kan få mere indflydelse på medlemmernes 

dagligdag. 

  

KOMPLEKSITETSFORSKYDNING 

Den nye styringsform kan med reference til Luhmann ses som et forsøg på at bruge 

tillid til at reducere kompleksiteten i samarbejdet mellem ledelse og 

tillidsrepræsentant. Men som min empiri viser, lader det til, at kompleksiteten snarere 

vil blive forskudt frem for at blive reduceret. Det bygger jeg på to udfordringer, som er 

tæt forbundne. 

Når tillidsrepræsentanten deltager i SU-møderne, skal de efterfølgende sælge 

forhandlingsresultatet til medlemmerne – altså fængselsbetjentene. De vil forklare, 

hvor meget indflydelse de har fået, men kan ikke fortælle dem på hvilken måde, fordi 

den uformelle indflydelse kræver fortrolighed. Det er den ene udfordring. Den anden 

er, at medarbejderne potentielt ikke kan se, hvordan tillidsrepræsentanten 

repræsenterer dem, hvis de ikke stiller sig på ølkassen, men derimod står skulder ved 

skulder med ledelsen omkring effektiviseringer og forringelser af deres vilkår, selvom 

de givetvis har fået en positiv indvirkning på det besluttede. Denne 

kompleksitetsforskydning oplevede jeg i Vestre Fængsel, hvor flere undrede sig over 

fagbevægelsens manglende deltagelse i den offentlige debat. Ifølge en af betjentene 

forringer manglen på ressourcer kvaliteten af arbejdet, og han undrer sig derfor over 

fagbevægelsens manglende synlighed: 

”Jeg undrer mig over, hvor tit man ser politiets forbundsformand Claus 

Oxfeldt i medierne, og hvor sjældent vi ser vores i medierne. Det, tænker 

jeg, vil kunne gøre noget, hvis man valgte noget oftere at stå frem på 

vores vegne og fortælle vores vinkel på nogle ting i stedet for bare at 

gemme sig. Jeg tænker, det har stor betydning for politiet, at han stiller 

sig frem tit og fortæller, hvor nedbrudt politiet er, og hvor mange 

sygedage de har, og hvorfor de har mange sygedage. Jeg har endnu ikke 

hørt vores stille sig frem på samme måde” (Fængselsbetjent 1: 04:55).  

Den uformelle indflydelse udfordrer fagbevægelsens traditionelle rolle, hvor de 

kæmpede mod tiltag fra ledelsen, der ville forringe medlemmernes vilkår. Det kan 
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nedbryde den tillid, som fængselsbetjentene har til tillidsrepræsentanten, fordi det 

øjensynligt vil se ud som om, at de ikke kæmper for dem, men snarere optræder i ledtog 

med ledelsen.  

 

DET IDÉELLE SAMARBEJDE – EN OPSUMMERING 

At skulle levere mere for mindre kræver nyskabende, integrerende og koordinerende 

forandringer (Majgaard 2013; Andersen & Pedersen 2014). I Kriminalforsorgen er 

svaret for nu en ny samarbejdsform, hvor tillidsrepræsentanten inddrages i 

ledelsesmæssige spørgsmål. Man kan sige, at tillidsrepræsentanterne bevæger sig fra 

tjenestemænd til medarbejdere ved at blive inddraget. Hvis samarbejdet skal lykkes og 

være effektivt, kræver det tillid mellem de to parter. Ifølge Bentzen er det netop 

involveringen, der er tillidsopbyggende, fordi den ikke kan beordres. Spørgsmålet er, 

hvordan et idéelt samarbejde kan fungere. 

Det idéelle samarbejde kræver et fælles mål. Ligesom hos svineslagterierne skal 

ledelsen og tillidsrepræsentanterne have en fælles forståelse for, hvad de samarbejder 

om. Som Reimann og Østerbye påpeger, er den øvelse helt nyt i Kriminalforsorgen. Det 

er grundlæggende en kulturforandring, og det vil derfor tage tid at implementere, når 

man med tillidsreformen ønsker at rykke ledelsen og tillidsrepræsentanterne tættere 

sammen. En vigtig faktor i denne bestræbelse er tillid. Uden tilliden vil samarbejdet 

ikke være muligt. Det er derfor vigtigt, at tilliden virker oprigtig. Hvis ledelsen i SU-

møderne tror, at tillidsrepræsentanten alene vil det bedste for fængselsbetjentene og 

ikke for fx Vestre Fængsel som helhed, er det gunstige samarbejde urealistisk. Omvendt 

skal ledelsen acceptere, at de ikke mister ledelsesretten med den nye samarbejdsform, 

og de skal anderkende, at deres løsninger nødvendigvis ikke er de bedste. Derudover er 

der i Kriminalforsorgen nogle indbyggede barrierer for et idéelt samarbejde. Bentzen 

påpeger, skal tillid foregå lokalt, og det handler om samvær mellem mennesker, men i 

en politisk styret organisation som Kriminalforsorgen er der mange led, der påvirker 

arbejdet lokalt, hvilket kan være en udfordring, hvis denne styring opfattes som 

negativ. Jo større afstanden er, jo større er risikoen for, at det ikke fungerer, forklarer 

Andersen & Pedersen (2014). Samtidig er personalet ansat som tjenestemænd, som i 

udgangspunktet bliver i tjenesten, til de går pension. Det gør, at Kriminalforsorgen og 

ledelsen i Vestre Fængsel skal finde langsigtede løsninger for personaleplanlægningen, 

mens de er underlagt et politisk dogme, der som minimum hvert fjerde år ændrer de 

politiske mål og øjeblikkets politiske stemning. 
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Som analysen viste, forskydes kompleksiteten i relationen mellem ledelse og 

tillidsrepræsentant til relationen mellem tillidsrepræsentant og fængselsbetjent, hvis 

det lykkes at skabe et nyt tillidsbaseret samarbejde. Det er grundlæggende et paradoks, 

fordi tillidsrepræsentanterne får svært ved at synliggøre deres uformelle merindflydelse 

på grund af kravet om fortrolighed. Det bliver på den måde et dilemma om 

tilhørsforhold, hvis tillidsrepræsentanterne gang på gang står skulder ved skulder med 

ledelsen om forringelser af fængselsbetjentenes vilkår. Derfor bør ledelsen og 

tillidsrepræsentanterne finde en balance mellem, hvornår tillidsrepræsentanten kan stå 

skulder ved skulder, og hvornår de ”blot” skal være en sparringsparter. Balancen er 

yderst vigtig, hvis tillidsrepræsentanten stadig skal kunne varetage forhandlerrollen 

med medlemmernes støtte og legitimitet. 

Tillid som et styringsredskab kræver noget af personen, viser jeg med analysen. 

Derfor bør ledelsen såvel som tillidsrepræsentanterne have et blik for de syv centrale 

punkter, som Bentzen understreger som essentielle (OAO 2015b). Det kræver 

tålmodighed, fordi historiske tillidsbrud skal nedbrydes, før parterne kan føle sig 

gensidigt afhængige af hinanden og føle et gensidigt ansvar. Det idéelle samarbejde vil 

ifølge Bendtsen derfor blive udtryk for magt, fordi de kan opnå mere gennem hinanden, 

hvis de formår at skabe et fælles mål. Hvor langt man er fra det idéelle samarbejde, vil 

jeg undersøge i analyse 2, hvor jeg tager et spadestik dybere og undersøger, hvordan 

lederne og fængselsbetjentene i Vestre Fængsel opfatter og udmønter den nye 

tillidsbaseret styreform.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 56 

KAPITEL 7 

 

 

ANALYSE 2: STYREFORMEN I VESTRE FÆNGSEL 

– AKTØRERNES OPFATTELSE OG UDFØRING 

I kapitel 7 analyserer jeg, hvordan fængselsbetjente, de nærmeste ledere og 

sektionschefsniveauet opfatter og udfører styring med tillid. Jeg skifter derfor analytisk 

blik fra et strukturelt niveau i analyse 1 til et individuelt niveau i denne analyse. I Vestre 

Fængsel er den nye styreform ikke afgrænset til SU, men er derimod en fast bestanddel 

af den samlede styring. I analysen tager jeg udgangspunkt i en enkelt afdeling i Vestre 

Fængsel. Det skyldes flere ting. Den vigtigste er, at jeg ved at fokusere på en enkelt 

afdeling sikrer mig, at alle har det samme udgangspunkt. 

  

EN KORT BESKRIVELSE AF VESTRE FÆNGSEL 

Vestre Fængsel, opført i 1895 og tegnet af Ludvig Fenger, ligger i starten af Vigerslev 

Allé ved siden af Enghave Station i udkanten af Vesterbro i København. Fængslet er 

bygget som en panoptisk 4-etagers bygning. Det består af de fire fløje nord, syd, øst og 

vest 1. og 23. I vestfløjen sidder de kvindelige indsatte og flere negativt stærke indsatte 

som fx rockere, der som de eneste i fængslet afsoner en dom. Kirken, skolen og 

biblioteket adskiller vestfløjen fra de tre andre fløje. Nord- og østfløjen er til 

varetægtsfængslet, der afventer dom, mens sydfløjen er adskilt fra de andre fløje, fordi 

den er forbeholdt fanger, der sidder i isolation. I midten af korsbygningen finder man 

også Institution Københavns Fængslers samlede administration, som Vestre Fængsel 

hører under, og som ledes af institutionschef Arne Tornvig Christensen. Centralfløjen 

består også af en kørselsafdelingen DCA, hvis arbejdsopgaver spænder fra transporter, 

retsfremstillinger og bevogtning. De betjener bl.a. besøgsblokken og modtagelsen, som 

registrerer og åbner for kørsel til og fra fængslet samt personalet og gæster. Før 

reorganiseringen var DCA en enhed under Københavns Fængsler, men er nu på papiret 

                                                             

3 Af hensyn til deltagernes anonymitet skelner jeg ikke imellem Vestre Fængsels fire 
fløje, Vestre Hospital og DCA i analysen. Jeg anvender i stedet betegnelsen 
afdeling.  
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en afdeling under Områdekontoret København, som ligger på Østerbro. Dette forhold 

skaber nogle udfordringer, fordi afdelingen stadig har arbejdsstation i Vestre Fængsel. 

DCA deltager derfor som før på ledelsesmøder om drift og strategi. Vestre Hospital er 

en slags sygeafdeling, som tager sig af de fanger, der ikke kan være på en almindelig 

afdeling i fængslet, men som ikke har behov for indlæggelse på et hospital. Afdelingen 

rummer også to sikringsceller og en observationscelle.  

I Vestre Fængsel arbejder der ca. 500 fængselsbetjente. I skrivende stund mangler 

Kriminalforsorgen 200 fængselsbetjente landet over, hvorfor bemandingen er lav og 

presset (Bilag 1 – Kim Østerbye). Det påvirker bemandingen i fløjene, hvor man er gået 

fra at være tre fængselsbetjentene til ca. 34 indsatte på tre af de fire etager til at være to. 

Den øverste etage er undtagelsen. Her sidder de negativt stærke indsatte, der afventer 

dom, med tre fængselsbetjente på vagt ad gangen (Sektionschef 1: 04:35). Ifølge 

Østerbye skyldes bemandingsproblemet, at Kriminalforsorgen befinder sig i et politisk 

vakuum indtil næste flerårsaftale, fordi den nuværende udløber med udgangen af året. 

Løsningen er fx at lukke et arresthus eller fængsel, forklarer han, men det er en politisk 

beslutning.   

”Vi burde have ansat en hel masse personale over de kommende år, men 

hvis ministeren i morgen siger, at nu kan I godt lukke fem arresthuse og et 

stort fængsel, så står vi med en masse tjenestemænd, som ikke kan fyres, 

og som vi dybest set ikke har brug for, fordi vi har fyldt hullerne op med 

nye ansatte” (Bilag 1 – Kim Østerbye).  

I Vestre Fængsel er der typisk tre vagthold i løbet af døgnets 24 timer. Normalt 

møder lederne om morgenen og går igen om eftermiddagen. I det ledelsesmæssige 

fravær, der opstår i aften- og nattetimerne, har man indført og udnævnt en team-

koordinator (TK’er), som er en fængselsbetjent i hver fløj, der tildeles mere ansvar, 

uden at der er tale om en decideret lederrolle. Ledelsesniveauerne er opdelt efter 

principperne i leadership pipeline, hvor hvert ledelseslag skal have klare roller og 

ansvar. Øverst i Vestre Fængsel er institutionschef Arne Tornvig Christensen, som 

assisteres af en administrativ enhed. Under ham findes fire sektioner med tilsvarende 

fire sektionschefer, som kun findes i her. Da direktoratet i forbindelse med lanceringen 

af reorganiseringen afholdt et større ledermøde på Fyn, optrådte denne gruppe ikke i 

det udleverede materiale, der netop kortlagde ansvar og rolle. Det viser, forklarer en 

sektionschef, at Vestre Fængsel er en særegen størrelse (Sektionschef 1: 12:35). 

Sammen med institutionschefen er sektionscheferne blevet enige om, at deres rolle 

ligger på institutionschefniveau, hvor de sætter retning, udarbejder strategi og er 

budgetansvarlige.  
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Sektionschefen har i hver fløj en enhedschef, der sammen med en enhedsleder har 

ansvar for personalet og de indsatte. Det er dem, som skal implementere den retning, 

der sættes af sektionschefen. Her er det meget forskelligt, hvordan rolle og ansvar er 

fordelt imellem de to lederstillinger. Som fængselsbetjent kan arbejdet i Vestre Fængsel 

være enten statisk eller dynamisk. Arbejdet er fx statisk i fløjene, hvor de indsatte på 

bestemte tidspunkter i løbet af et døgn skal have mad, på gårdtur og i bad. Når 

fængselsbetjentene eksempelvis uddeler mad, er der et cirkulære for, hvor mange 

stykker toastbrød eller rugbrød den indsatte må få. Fængselsbetjentene skal selv udføre 

fødevarekontrol og tildele e-smileys. Der er med andre ord faste opgaver på faste 

tidspunkter. Anderledes er det i fx DCA. Her tilbringes mange timer på vejen og i 

retten, mens de venter. I en fangetransport er der to fængselsbetjente. Arbejdet er mere 

dynamisk, da man ikke altid ved, hvor turen går hen, og DCA’s kontor, hvor 

fængselsbetjente opholder sig før og efter en kørsel, er ofte tomt og roligt eller fyldt.  

Efter nu at have beskrevet fængslet ganske kort vil jeg undersøge, hvordan lederne 

og fængselsbetjene udfører og opfatter styreformerne. Jeg starter med de nærmeste 

ledere for derefter at analysere fængselsbetjentenes opfattelse af styringspresset. 

Afslutningsvis fokuserer jeg på sektionschefen. 

 

ENHEDSCHEFEN OG ENHEDSLEDEN – DE NÆRMESTE 

LEDERE 

Da jeg en dag mødte ind til en aftale, pumpede adrenalinen stadigvæk i 

fængselsbetjentene. Dagen forinden havde en bandegruppering, da fængselsbetjentene 

én efter én lukkede de indsatte ud på gårdtur, overfaldet et medlem fra en rivaliserende 

bande, da personen trådte ud i gården. Selvom de ikke blev anvendt, havde 

bandemedlemmerne medbragt stikvåben, hjemmelavet af plastik og træ, hvilket 

skærpede fængselsbetjenes opmærksomhed, da de talte om episoden. Mens overfaldet 

fandt sted, opdagede ofrets egen gruppering aggressionen, hvilket resulterede i et 

forsøg på at komme ud i gården for at komme deres ven til undsætning. 

Fængselsbetjentene havde derfor to situationer, de skulle håndtere på samme tid. Dels 

skulle fængselsbetjentene pacificere de personer, som foretog overfaldet, og dels skulle 

de samtidig holde de personer tilbage, som kæmpede for at komme frem til 

undsætning. Enhedslederen roste fængselsbetjentene på et møde for håndteringen af 

en hektisk hændelse og videregav tilsvarende ros fra institutionschefen og 

sektionschefen.  
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Som eksemplet viser, er det de nærmeste ledere, der binder fængselsbetjentene og 

det øvrige ledelseslag i fængslet sammen. De har derfor en særlig rolle, fordi de i høj 

grad påvirker fængselsbetjentenes opfattelse af styringen. Enhedschefen har det 

overordnede ansvar, mens enhedslederen er en slags sjakbas, som Reimann formulerer 

det (Bilag 1 – Johan Reimann). Det er fængselsbetjentenes mand på gulvet. Denne 

ledergruppe spiller en nøglerolle i tillidsopbygningen, fordi det er dem, som dagligt ser 

fængselsbetjentene i øjnene. Uddannelsesmæssigt er denne ledergruppe typisk 

forhenværende fængselsbetjente med en supplerende diplomuddannelse i ledelse, som 

udbydes af Kriminalforsorgen.  

 

BAGGRUNDEN FOR AT STYRE MED TILLID 

”Jeg har altid været modstander af opgaveløsningen i forhold til de indsatte herinde”, 

svarede enhedslederen, da jeg spurgte ham, hvorfor han valgte at takke ja til at blive 

leder (Enhedsleder 01:10). Hans nuværende afdeling havde et ry for at være stringente 

”i den strenge ende af skalaen”, hvilket førte til flere tilfælde af magtanvendelse end i 

andre afdelinger og mere fokus på den hårde side af arbejdet. Tonen var tilsvarende 

hård mellem den forrige ledelse og fængselsbetjentene. Ifølge enhedslederen er tillid 

baseret på gensidig respekt for hinanden, hvor det giver god mening at have den 

(Enhedsleder 13:00). ”Hvis du mister respekten for dem, der er omkring dig, så ryger 

tilliden helt automatisk”  Ibid.). Det anspændte forhold mellem den forrige ledelse og 

fængselsbetjentene opstod, vurderede han, fordi ledelsen tog alt ansvar fra personalet 

og ville styre alt selv. ”Jeg har valgt at køre det hele [ansvaret] tilbage til personalet”, 

fordi sammen kan de udrette mere (Ibid.: 08:55, min indsætning). Ifølge de nærmeste 

ledere, fængselsbetjentene og sektionschefen har det allerede haft en positiv effekt på 

afdelingen. 

Ligesom enhedslederen mener enhedschefen, at tillid er et effektivt ledelsesmæssigt 

redskab til at håndtere udfordringer i den daglige drift, da fængselsbetjentene får mere 

ansvar. Samtidig peger han på, at det ligeledes er effektivt til at gennemføre 

forandringer. Det sker fx i øjeblikket, hvor antallet af bandemedlemmer stiger og stiger, 

hvorfor det højere oppe i hierarkiet er blevet besluttet, at fængslet skal have en ny 

bandeetage. Det nye er, forklarer han, at fængselsbetjentenes inddrages, før den 

endelige beslutning træffes med. Derfor spørger han betjentene om deres perspektiver 

med spørgsmål som, hvor den skal ligge, og hvordan set-up’et skal være (Enhedschef 1: 

10:30). Produktet af den dialog tages med videre til sektionschefen, som anvender det 

på ledelsesmøderne. 
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Fælles for enhedschefen og enhedslederen er en antagelse om, at fængselsbetjentene 

er medspillere med en høj grad af public service motivation og en interesse i fængslets 

helhed. Derfor er begge tilbøjelige til at udvise fængselsbetjene tillidens risikofyldte 

forudydelse, som Luhmann formulerer det, hvor man først ved, om tilliden er gengældt 

i fremtiden, da de regner med, at de forvalter arbejdet i harmoni med deres positive 

forventninger. Og det gælder også for dem, understreger de begge to. De skal på samme 

måde leve op til betjentenes forventninger, hvis tilliden skal være gensidig 

(Enhedsleder 1: 23:01). Ifølge Mayer et al. (1995) påvirkes tillidsopbygningen af tre 

faktorer: evne, velvilje og integritet. Det er faktorer, som enhedschefen og 

enhedslederen i høj grad fremhæver som værende iboende i fængselsbetjente, hvilket 

påvirker tilbøjeligheden til at udvise dem tillid.  Når fængselsbetjentene får mere 

ansvar, skaber det ledelsesmæssigt plads til at arbejde med det værdimæssige, fordi de 

ikke i samme omfang skal kontrollere, om arbejdet udføres på en ønsket måde. Som 

enhedschefen påpeger, er hans primære fokus på at skabe en blødere tilgang til 

arbejdet med øje på Kriminalforsorgens grundlæggende værdi: at balancere mellem det 

bløde og det hårde (Enhedschef 1: 00:14). De har derfor større fokus på et godt 

lederskab end styring, fordi de forsøger at påvirke fængselsbetjentenes adfærd i en 

blødere retning og dermed motivationen. Det gøres bl.a. på morgenmøder, hvor han 

tager et fagligt emne op til debat.  

”For en uge siden, tænkte jeg, at ugens tema [et arbejdsrelateret tema, 

som er til diskussion på morgenmøderne] skulle være at bøje regler, fordi 

det kunne vi godt blive bedre til. Nu skal I høre, I gør et skide godt stykke 

arbejde, der er fuldstændig styr på arbejdsprocedurerne, så jeg kan læne 

mig helt tilbage og ikke være nervøs for, om opgaven bliver gjort, men vi 

kan blive endnu bedre. Vi kan også godt blive lidt bløde og bøje reglerne 

lidt, hvis der er en god begrundelse for det. Hvis en indsat gerne vil i bad 

på et tidspunkt, hvor han reelt ikke må gå i bad, så kan vi godt give ham 

lov, hvis der er en god begrundelse. At gå så langt ind og pille ved, 

hvordan betjentene gør tingene, var svært for dem, og det udløste store 

diskussioner” (Ibid.: 13:00, min indsætning). 

Diskussionerne gik på, forklarede han, at han satte en finger på deres professionelle 

opgaveløsning. Alligevel så han den efterfølgende diskussion som noget positivt, fordi 

han så det som en indikator på, at afdelingen er i bevægelse. Det skyldes, at dialogen 

ifølge enhedschefen kun kan lade sig gøre, hvis han har betjentenes tillid. ”Jeg skal 

have plus på kontoen, for at jeg så kan gå ind og provokere lidt” (Ibid.: 14:50). Selvom 

han finder den nye styreform positiv, er den ikke uden problemer. Han peger på, at 
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mange af betjentene har været vant til at få at vide, hvordan arbejdet skulle håndteres. 

Det var de tilfredse med, hvorfor det at få et medansvar og blive inddraget kan opfattes 

som noget negativt (Ibid.: 11:02).  

 

OM AT SKABE MENING 

Ifølge enhedslederen medfører det at styre med tillid at skabe mening og sammenhæng 

for fængselsbetjentene. Det er ifølge enhedslederen en gammel, men oftest glemt værdi 

i Vestre Fængsel. ”Når man lægger en ordre over disken, så synes jeg også, man bør 

forklare baggrunden for ordren. Det gør den nemmere at sælge … Det er vigtigt at 

forklare, hvad der skal ske, hvorfor vi gør, som vi gør, for så har fængselsbetjentene 

nemmere ved at gøre det” (Enhedsleder 1: 10:20). Han mener selv, at han 

overkommunikerer en smule - fængselsbetjentene får altid en uddybende forklaring, 

men det er også nødvendigt, pointere han. Når meningen skabes, giver det 

fængselsbetjentene et formål med den handling, de bliver sat til at gøre.  

At skabe ledelsesmæssig mening for fængselsbetjentene, som hjælper med at få det 

hele til at glide nemmere, ved at de bliver inddraget og indgår i dialog, peger på, at 

styringen udmønter en produktiv magt, hvor fængselsbetjentene styrer selv eller 

forvalter selv. De nærmeste ledere ønsker ikke at diktere, hvordan fængselsbetjentene 

skal udføre deres arbejde. De vil snarere have en rolle som facilitatorer, hvilket efter 

deres udsagn allerede har haft en positiv effekt på stemningen i afdelingen. Det skyldes, 

at man med styreformen ansporer fængselsbetjentene til selv at komme på banen med 

egne ressourcer og bruge dette aktivt i hverdagen. Under den gamle ledelse reagerede 

fængselsbetjentene negativt på den repressive magt, hvor ledelsen tog al ansvar fra 

personalet. Det havde den modsatte effekt af, hvad ledelsens mulige hensigt var, nemlig 

at styre alle led ned i mindste detalje. Magten udmøntes dengang langt fra 

fængselsbetjentene, hvilket ikke gav mening for dem. Den nuværende ledelse udøver 

ved at styre med tillid, en produktiv magt, hvor fængselsbetjentene styrer sig selv. De 

stoler på deres faglighed, hvilket skaber plads til, at de nærmeste ledere kan skubbe til 

fængselsbetjentenes værdier. De faciliterer som bindeledet mellem personalet og det 

øvrige ledelsesniveau beslutninger og mål, og de hjælper på den måde med at binde 

organisationen sammen.  

 

TILLIDENS MÅLBARHED – EN UDFORDRING 

Når enhedschefen og enhedslederen omtaler den nye styreform, er der særlig fokus på 

at påvirke fængselsbetjentenes værdier i en blødere retning. Det er et lederskab som en 
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slags faglig ledelse, men de har også enkelte driftsmæssige og personalemæssige 

forpligtelser. De bliver målt på, om hele personalegruppen kommer til MU-samtale, 

udarbejder afgangsbedømmelser på de indsatte, som skal følge dem videre i systemet, 

sygefraværssamtaler, optælling af magtanvendelser og sanktioner, når indsatte 

overtræder regler for at nævne nogle stykker (Enhedsleder 1: 9:40; Enhedschef 1: 

18:00). Ifølge en anden enhedschef er måltallene mere for institutionschefen, 

områdekontoret og direktoratets skyld (Enhedschef 2: 13:22). Af ting, der skal 

indberettes, udfører fængselsbetjentene store dele af dokumentationskravene, mens 

enhedschefen og enhedslederen kontrollerer, om de nu også får det gjort. De skal med 

andre ord balancere mellem drifts- og personaleledelse på den ene side og en faglig 

ledelse, hvor de skubber til værdierne, på den anden side, hvor tillid er essentiel. 

En central udfordring ved den faglige ledelse er, at det er besværlig at dokumentere 

den positive eller negative effekt af indsatsen, som størstedelen af deres arbejde bruges 

på. Da der ikke er mange tal, de kan fremvise eller skal efterleve, bliver deres 

tilbagemelding til sektionschefen oftest på mavefornemmelsen (Enhedschef 1: 15:20). 

Det er en udfordring, fordi mavefornemmelsen kan være individuel. 

”Jeg føler, det går bedre med samarbejdet. Jeg føler, vi er blevet mere 

åbne over for hinanden. Ja, hurra for det. Det er sku ikke sikkert, jeg har 

ret. Det kan være, at det er noget, jeg bilder mig ind” (Ibid.: 36:20).  

Det betyder også, forklarer en anden enhedschef, at det for personalet bliver svært at 

se resultaterne (Enhedschef 2: 12:03). Opsamlende kan man sige, at de nærmeste 

ledere står i et styringsmæssigt krydspres. De skal dels praktisere drifts- og 

personaleledelse, hvor de dokumenterer og efterlever mål i et begrænset omfang. Med 

den nye styreform er der en højere grad af fokus på lederskabet, hvor de forsøger at 

påvirke fængselsbetjentenes adfærd og motivation i en blødere retning, som stemmer 

overens med Kriminalforsorgens grundlæggende værdi. Styringsværktøjet er 

kommunikation, inddragelse og samarbejde, hvilket ifølge de nærmeste ledere hjælper 

fængselsbetjentene med at skabe mening med tingene. Det er en produktiv magt, hvor 

de forsøger at påvirke kulturen i personalegruppen, som alene kan lade sig gøre, fordi 

fængselsbetjentene er selvstyrende, og at de har tillid til hinanden. Ovenstående 

understreger, at de nærmeste ledere er eksponenter for, hvordan styringen opleves hos 

fængselsbetjentene.  
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FÆNGSELSBETJENTEN – TÆTTEST PÅ KLIENTEN 

Jeg viste i forrige afsnit, hvordan det at styre med tillid øger fængselsbetjentenes 

ansvar, fordi de nærmeste ledere har tillid til deres faglighed. Hvordan 

fængselsbetjentene opfatter dette og det øget fokus på samarbejde, vil jeg undersøge 

nu. Det centrale er, at det især er lederskabet, som har stor betydning for 

tillidsopbygningen i deres øjne. 

 

SYNLIG LEDELSE – EN TILLIDSFAKTOR 

Fængselsbetjentene i afdelingen vurderer den nye styreform særdeles positivt, og ”det 

var lige det, som afdelingen havde brug for” (Fængselsbetjent 1: 00:15). En 

fællesnævner er, at de fortolker de nærmeste lederes styring via oplevelser i hverdagen. 

Det tydeliggør nedenstående citat, hvor en fængselsbetjent reflekterer over de nye 

lederes tillidsværdighed sammenlignet med de forriges, der som sagt var noget 

konfliktfyldt. 

”Ærlighed er sindssygt vigtigt, og jeg fornemmer, at enhedschefen er ærlig 

omkring de ting, der nu er. Han kan blive sur og give sin ærlige mening til 

sidst, modsat en leder vi har haft før, som altid var undskyldende, og 

aldrig var synlig. Enhedschefen og enhedsleden er fysisk synlige, og det, 

synes jeg, har betydet meget. Har vi problemer med noget, så kan vi have 

kollegaer, der siger, at de tror, det er fordi, de er ligeglade med os. Han 

prøver ligesom så at sige, at ”det tror jeg, virkelig ikke de er”, og andre 

gange siger han, at han godt ved, at det ikke går skide godt. Han er ikke 

bare en leder, der beskytter ledelsens beslutninger bare for at beskytte 

dem … Det har jeg ikke set før. Der ville andre som vores forrige leder 

være helt loyal ledelsesmand og nærmest beskytte for en hver grund. Det 

var den fornemmelse, jeg havde. Man kunne ikke trænge igennem med 

noget som helst. Han [den forrige leder] kunne også sige et og så gå ned og 

lave den stikmodsatte beslutning, så han faktisk pissede på os, der var her. 

Det foregår ikke nu … Hvis de tager andre beslutninger, så er de også de 

første, der kommer og fortæller hvorfor” (Fængselsbetjent 1: 09:05, min 

indsætning).  

Hvis vi genkalder Mayer et al.s (1995) tre faktorer i tillidsopbygningen: evner, 

velvilje og integritet, bliver det tydeligt, hvorfor fængselsbetjenten har tillid til de nye 

ledere. Først og fremmest vurderer ovenstående fængselsbetjent de nærmeste ledere 

som dygtige, fordi de er synlige og engagerer sig. Lederne opfattes som udstyret med en 
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høj grad af velvilje, da de har fokus på personaletrivsel. At være synlig forbindes med 

noget positivt, fordi det viser interesse og engagement. Det modsatte gjorde sig 

gældende hos den forrige ledelse ifølge betjenten. De nærmeste lederes integritet har 

også stor betydning. Som jeg viste i forrige afsnit, fokuserer de nærmeste ledere på 

inddragelse og samarbejde. Det er i høj grad ting, som fængselsbetjenten mærker, og 

som de oplever de nærmeste ledere også selv efterlever. Hvis en aftale ikke kan holdes, 

er lederne ifølge fængselsbetjenten de første, som kommer og fortæller hvorfor. Der er 

sammenhæng mellem ord og handling, hvilket er tillidsopbyggende. Det modsatte var 

tilfældet med den forrige ledelse, hvor tillidsbruddene var blevet en generel størrelse i 

deres relation. Det understreger, at ledernes adfærd og synlighed er vigtige faktorer for, 

at fængselsbetjentene vurderer ledernes tillidsværdighed positivt og deres tilføjelighed 

til at udvise tillid.  

At tillid ifølge fængselsbetjentene opbygges via synlighed medfører også nogle 

fundamentale udfordringer i tillidsforholdet til de ledere, som ikke er synlige. Som en 

fængselsbetjent, der har været i afdelingen i godt et år påpeger, så har han ikke siden 

sin start på et personalemøde set sektionschefen, hvor bølgerne efter sigende gik højt 

(Fængselsbetjent 3: 07.11). Det gjorde de, forklarer han, fordi personalet ikke oplevede, 

at sektionschefen besvarede deres henvendelser på mail og ikke så ham. Han var efter 

deres opfattelse fraværende i afdelingen. Da jeg spørger den samme fængselsbetjent, 

hvorfor han ønsker, at sektionschefen skal være synlig, lyder svaret:  

”Vide, at man har en ledelse, der tænker på en. Sådan en som Arne 

Tornvig [institutionschefen], han kan jo lige pludselig komme ud af den 

blå luft. Det er et bevis for, at så er man lidt interesseret i sit personale. 

Det, synes jeg, er vigtigt, at man lige kommer og hilser på. Det kan godt 

være, at han [sektionschefen] er fuldstændig uinteresseret i, hvad man går 

og laver … men det er et rygklap, at ledelsen hele vejen op påskønner sit 

personale og viser sig” (Ibid.: 08.05, min indsætning). 

Den hierarkiske og fysiske afstand til fængselsbetjentene får derfor en afgørende 

betydning for tiltroen til lederens evner, velvilje og integritet. Fængselsbetjentene er 

kritiske omkring sektionschefens velvilje, da de oplever at blive mødt med en form for 

ligegyldighed ved henvendelser. De oplever, at sektionschefen ikke forpligter sig på i 

fællesskab at arbejde for at skabe en bedre arbejdsplads. Det samme gælder i forhold til 

opfattelsen af sektionschefens integritet, fordi sektionschefen efter ovenstående 

fængselsbetjents opfattelse ikke er indforstået med at efterleve det øgede fokus på 

samarbejde. Ifølge fængselsbetjentene vidner manglen på synlighed og engagement 

om, at han grundlæggende mangler de værdier, som de nærmeste ledere forsøger at 
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fremme, og som de prioriterer højt. I vurderingen af den nærmeste leder og 

sektionschefens tillidsværdighed bliver udfaldet ikke overraskende henholdsvis positivt 

og negativt, når de nærmeste ledere arbejder med værdier på gulvet, eller, som jeg 

kommer ind på senere, arbejder med strategi og økonomi. Flere peger på, at når de 

møder sektionschefen, er det i forbindelse med formelle møder. For fængselsbetjentene 

er ansvar og rolleopdelingen mellem ledelsesniveauerne langt fra i harmoni. De 

modstridende tillidsværdighedsvurderinger af henholdsvis de nærmeste ledere og 

sektionschefen får derfor betydning for, hvordan fængselsbetjentene oplever og handler 

efter styringen.  

 

ET OPGØR MED DEN GAMLE KULTUR 

Når manglen på synlighed opleves negativt, som tilfældet er i afdelingen, skyldes det en 

årgammel kultur, påpeger både fængselsbetjentene og lederne. Her var der mere fokus 

på styring frem for lederskab.  

Ifølge fængselsbetjentene var personalets primære opgave under den gamle kultur, 

som den kaldes i hele Kriminalforsorgen, at rette ind efter de beslutninger, som man 

traf på ledelsesniveau (Bilag 1 – Kim Østerbye). Fængselsbetjentenes indflydelse på 

jobbet var minimal, og forholdet til ledelsen var præget af konflikt og mistillid. Det 

resulterede i, at tilgangen til arbejdet hældte til den hårde side af Kriminalforsorgens 

værdi. Som en fængselsbetjent fortalte mig – uden for referat – kunne man for ikke 

mange år siden tælle antallet af magtanvendelser på en vagt, blot ved at kigge ned over 

bemandingslisten. Det var en dem-og-os-kultur, hvor fængselsbetjentene stod sammen 

mod ledelsen, som alene var forbundet med negativitet i betjentenes øjne 

(Fængselsbetjent 2: 01:50). En fængselsbetjent forklarer den nye styreforms 

indvirkning på følgende måde: 

”Vi har det godt sammen som medarbejdere herinde og har altid haft et 

anstrengt forhold til ledelsen. Lige nu synes jeg, det er blevet meget bedre. 

De lytter til os og inddrager os i beslutninger og forklarer … Der er mange 

ting, vi godt kan forstå, når vi får en forklaring – at det er højt oppe i 

hierarkiet, det er politisk bestemt eller alle de ting. Det er vi med på, men 

det er nemmere, når man får en forklaring, i stedet for at få af vide at 

sådan er det bare” (Ibid.: 01:30).  

Fængselsbetjenten forholder sig meget positivt til den nye styreform, fordi den giver 

ham mulighed for at forstå meningen med de ting, han bliver pålagt, hvilket ikke var 

tilfældet under den gamle kultur. Den tilgang er netop i tråd med de forventninger, han 
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selv har. Samtidig finder han det også positivt at blive inddraget i beslutninger, der 

påvirker fængselsbetjentene. Det styrker fængselsbetjentenes opfattelse af de nærmeste 

lederes velvilje, fordi de står sammen om de udfordringer, de møder i hverdagen. Det 

virker derfor motiverende på fængselsbetjentene at blive inddraget. Det understøtter 

Bendtsens pointe om, at tillid og mening er to sider af samme sag. Hvis man kan se 

mening med tingene, følger motivation. Det øger derfor deres tilbøjelighed til at udvise 

tillid til ledelsen, hvis deres fokus er på samarbejde. Samlet har det bevæget forholdet 

til ledelsen fra konfliktfyldt til det bedre.  

Når fængselsbetjentene vurderer den forrige ledelses tillidsværdighed, er resultatet 

derfor langt fra positivt, fordi det tager form af den gamle kultur. De er skeptiske over 

for lederens evner, velvilje og integritet, fordi personen ifølge fængselsbetjentene 

sjældent var synlige, ikke holdte deres ord og var kontrollerende. Den forrige leders 

adfærd medførte en masse rygter i personalegruppen, fordi de var i tvivl om personen 

handlede egennyttigt eller efter et fælles mål. Ifølge en fængselsbetjent bebrejdede den 

forrige ledelse dem, hvis de fandt det nødvendigt at bringe en indsat i observationscelle. 

Det medførte en masse rygter om, ”at der måske var noget med nogle bonusser og 

måltal, for om man kunne nedbringe observationscelleanbringelser. Det var et rygte, 

vi hørte fra en chef” (Fængselsbetjent 1: 26:30). 

Men kontrol er ikke alene et onde. Faktisk virker det understøttende for 

fængselsbetjentenes arbejde. Da jeg spurgte fængselsbetjentene, hvorfor de reagerede 

kritisk, da de på et morgenmøde skulle diskutere, hvordan de kunne bøje reglerne, var 

svaret samstemmigt. De finder reglerne understøttende for deres arbejde, fordi de 

synliggør den grænse, hvortil den indsatte kan gå. Det betyder ikke, at de ikke er 

fleksible, understreger flere. Som en betjent formulerer det, ”hvis vi skal behandle alle 

lige, bliver vi nødt til at behandle alle forskelligt” (Ibid.: 16:05). Nedenstående 

sammenfatter ganske godt holdningen til, hvad det for dem medfører at bøje regler:  

”Når folk begynder at bøje regler, skaber det konflikter. Hvis den indsatte 

ved, det må jeg, det må jeg ikke, så kan de acceptere et hvilket som helt 

afslag. Men hvis han sidder med en forventning eller en forhåbning om, at 

han måske kunne få et ja, fordi det får han nogle gange. Når han så får et 

nej, så kommer frustrationerne op, og så skaber man konflikter” 

(Fængselsbetjent 3: 27:00) 

Samlet peger det på, at selvom de efterspørger tillidens ansvar og samarbejde, så er 

der også et element af, at de finder regler meningsfulde for deres arbejde. 

Fængselsbetjentene finder derfor en repressiv kontrol meningsfuld. Hvis styringen 
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tager en repressiv form, opfattes den negativt, mens en produktiv som med den nye 

styreform opleves positiv. For fængselsbetjentene virker det til, at reglerne sætter en 

fast ramme, som er understøttende for deres arbejde, hvori de har tillidens ansvar og 

faglighed til at agere. At bøje reglerne bryder med håndhævelsen af deres professionelle 

normer. Jeg vil i den afsluttende analyse fokusere på sektionschefens opfattelse af 

styringen. 

 

SEKTIONSCHEFEN – LEDERNES LEDER 

Sektionschefer har en faglig baggrund som fængselsbetjente og har en 

tillægsuddannelse i ledelse. Der er en forventning i Kriminalforsorgen om, at 

sektionscheferne – ligesom institutionscheferne – skal tage en masteruddannelse, 

hvilket de sektionschefer, jeg talte med, stadig mangler at få gennemført. Ifølge 

sektionschefen er tillid noget, man optjener (Sektionschef 1: 20:45). Det skyldes bl.a., at 

han før har oplevet ledere med en blind tillid uden succes. ”Det [tillid] gør man sig 

fortjent til, ligesom i andre sammenhænge med sine handlinger og måde at være på” 

(Ibid.: 21:15, min indsætning). I det følgende vil jeg undersøge, hvordan sektionschefen 

er tilbøjelig til at udvise tillid.  

 

KULTURFORANDRING SOM DRIVKRAFT 

Ifølge sektionschefen startede han som fængselsbetjent, fordi han ønskede at arbejde 

med mennesker. Han oplevede dog, at det ønske blev forhindret af omfanget af faste 

arbejdsopgaver og kulturen blandt fængselsbetjentene, som ikke fandt arbejdet med de 

indsatte som en del af deres kerneopgave (Sektionschef 1: 06:55). Derfor besluttede han 

sig for at blive leder i et forsøg på at ændre kulturen til det blødere, fordi han kunne se, 

at det havde en positiv effekt på den indsatte, men også på trivslen og arbejdsmiljøet 

blandt fængselsbetjentene (Ibid.: 08:50). Et middel til at nå målet var en højere grad af 

samarbejde mellem ledelse og fængselsbetjentene, forklarede han (Ibid.: 23:11). Mens 

han sætter retning for afdelingen, har han tillid til, at de nærmeste ledere fremmer 

samarbejde lokalt i afdelingen. ”Når vi aftaler, at det er dette, vi arbejder med, så har 

jeg også tillid til, at det er det, de gør” (Ibid.: 20:35). Når han vælger at udvise tillid, 

skyldes det en antagelse om, at de nærmeste ledere har en høj grad af motivation og er 

udstyret med de rette evner og kompetencer. Han er derfor villig til at tage de risici, der 

er forbundet med tilliden, fordi han forventer, at den forvaltes i overensstemmelse med 

hans positive forventninger.  
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Som ovenstående viser, har sektionschefen en tilbøjelighed til at udvise tillid på 

baggrund af egne erfaringer og personlige værdier, som ifølge Mayer et al. (1995) er 

vigtige faktorer i tilbøjeligheden til at udvise tillid - og det virker, forklarer han: ”Vi kan 

se, at antallet af sager som vold og trusler falder” (Ibid.: 16.10). Det samme gør 

antallet af observationscelleanbringelser og magtanvendelser (Ibid.). Han har 

derudover tillid til de nærmeste leders velvilje og integritet. De nærmeste lederes 

kompetencer stemmer derfor overens med sektionschefens forventninger. I forhold til 

den forrige ledelse peger han på, at de havde andre evner end dem, som stemte overens 

med det, han forventede:  

”Det er jo ikke, fordi de var dårlige ledere. De har bare været vant til at 

lede på en anden måde og har nogle kompetencer, der kan bruges et andet 

sted - altså strukturelle kompetencer omkring at have styr på det med 

urinprøver og alle sådan nogle ting (…) Stille sig op på ølkassen og stå på 

mål for nogle ting. Det var noget andet, vi gerne ville” (Sektionschef 

35:58). 

At sektionschefen har tillid til, at de nærmeste ledere udfører deres arbejde i 

overensstemmelse med hans forventninger, er også grunden til, at han kun ved særlige 

lejligheder befinder sig i afdelingen. Sektionschefen argumenterer nemlig for, at hans 

primære opgaver består i det strategiske – han er ledernes leder, hvor der er særligt 

fokus på at skabe en sammenhængende organisation med en helhedstankegang, sætte 

retning og samtidig sikre, at afdelingen efterlever måltallene (Ibid.: 30:35). 

En udfordring i arbejdet er, understreger sektionschefen, at når han og de nærmeste 

ledere prøver at inddrage personalet og skubbe arbejdet i et blødere retning, opleves 

det, som om der må være en skjult agenda fra ledelsens side (Ibid.: 23:12). Samtidig har 

der været en tendens hos ledelsen til at give de udfordrende og spændende opgaver til 

dem, der kunne og ville, fordi det var den nemme løsning (Ibid.: 10:00). 

 

FRA STRATEGI TIL HANDLING 

Da sektionschefen i høj grad arbejder med strategi og har tillid til, at de nærmeste 

ledere eksekverer det aftalte, befinder han sig sjældent i afdelingen. Det medfører, 

forklarer han, at der kan være langt fra hans position til fængselsbetjentene, men siger i 

forlængelse deraf, at det vil blive opfattet som et kontrolelement af de nærmeste ledere, 

hvis han regelmæssigt kom i afdelingen: 
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”Hvis jeg gik for meget ind i afdelingerne, så ville det næste spørgsmål fra 

dem [fængselsbetjentene] være, har du ikke tillid til vores lokale ledere, 

siden du løber herinde hele tiden? Det er den anden side af mønten, og 

mine enhedschefer og enhedsledere ville også tænke, hvad fanden løber 

han herinde for hele tiden, tror han ikke, vi har styr på det, eller har han 

ikke tillid til, at vi gør vores opgave?” (Ibid.: 31:00, min indsætning).  

Det er et perspektiv, som bakkes op af enhedslederen (Enhedsleder 1: 5:34). Når 

sektionschefen har tillid til, at de nærmeste ledere udfører arbejdet i overensstemmelse 

med hans positive forventninger, reducerer det kompleksiteten hos sektionschefen. Det 

styrker hans tillidsrelationer til de nærmeste ledere, fordi han, ligesom de nærmeste 

ledere gør for fængselsbetjentene, står i baggrunden og kan støtte og motivere, hvis det 

bliver nødvendigt, når det kan være besværligt at skelne mellem de mange 

aktualiseringsmuligheder. Han kan på den måde fokusere på at udvikle afdelingen, 

mens drifts- og personaleledelsen varetages lokalt i afdelingen. Det frigør 

sektionschefens tid til at fokusere på opnåelsen af måltallene, mens lederskabet 

varetages af de nærmeste ledere af fængselsbetjentene. Det er en produktiv form for 

magt, hvor målet er at gøre de nærmeste ledere selvkørende.  

 

DET STYRINGSMÆSSIGE KRYDSPRES 

Det er i høj grad sektionschefen, der arbejder med måltal, men forklarer, at de 

nærmeste ledere i kølvandet på reorganisationen også vil blive målt på flere parametre, 

som den enkelte afdeling skal efterleve (Sektionschef 1: 40:33). Det arbejde vil han 

bistå de nærmeste ledere med, forklarer han. At der fremadrettet vil komme flere og 

flere måltal skaber bekymring hos sektionschefen, fordi ”arbejdet med værdier bliver 

skubbet i baggrunden i forhold til nogle måltal” (Ibid.: 15:35). Han forklarer det med 

udgangspunkt i sygdomsfraværet blandt personalet, som der er et ønske om at 

nedbringe i Kriminalforsorgen.  

”Jeg vil gerne måle på andre ting end bare hårde mål. Igennem mange år har vi 

haft meget fokus på dem, der er syge, hvor jeg godt kunne tænke mig, der var 

fokus på dem, der er her og er raske. Hvorfor er de det?” (Ibid.: 17:10). 

For sektionschefen virker det derfor meningsfuldt, hvis man kunne prioritere 

anderledes. Det gælder ikke kun i forhold til personalet, men også i forhold til de 

indsatte. Der måles på at nedbringe antallet af gengangere, den såkaldte 

recidivstatistik. Men, som han forklarer, har de nogle typer af klienter, der ikke vil 

resocialiseres. ”Hvorfor lægge for meget krudt på det, så vil jeg da hellere bruge de 
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midler, vi har, der hvor vi tænker, vi kan gøre en reel forskel” (Ibid.: 42:06). Her vil 

det give mere mening for sektionschefen, hvis man kunne fokusere indsatsen der, hvor 

det batter mest. 

Ifølge sektionschefen måler han enhedschefen og –lederen på udsagn (Ibid.: 18:40). 

Ligesom enhedschefen anfægter han, at det er svært at måle værdien af styreformen, 

men henviser til nedbringelsen af observationscelleanbringer og faldet i sygefravær, 

som tegner et billede af en positiv tendens, der er kommet i kølvandet på 

implementeringen af den nye styreform. 
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KAPITEL 8 

 

 

DISKUSSION AF ANALYSERESULTATER 

I kapital 8 diskuteres resultaterne af analyse 1 og 2. Som beskrevet i metodekapitlet 

sammenholder jeg analyseresultaterne med anden forskning og Kriminalforsorgens 

seneste trivselsundersøgelse fra 2015. Hensigten er at befordre et bredere empirisk 

fodfæste og på den måde styrke troværdigheden af mine konklusioner.   

 

ANALYSE 1 – EN NY VEJ? 

Jeg indledte analyse 1 med at konkludere, at når målet med tillidsreformen var at få 

ledelsen og tillidsrepræsentanterne til at stå skulder ved skulder, ville det forskyde 

kompleksitet og samtidig legitimerer beslutningerne, som træffes i den konstellation. 

Måden, jeg kom frem til konklusionen på, var at sammenholde min teori med det 

empiriske materiale, som bestod af interviews med Johan Reimann, Kim Østerbye og 

Christina Borries. Det giver et repræsentativt billede af, hvilke konsekvenser den nye 

styreform vil medføre. Det er dog vigtigt at påpege, at det alene er mig, der sætter ord 

på og skitserer den nye virkelighed, som den nye styreform vil bringe. Der er risiko for 

forglemmelser eller misforståelser fra min side. Midlet til at nå den nye 

samarbejdsform er tillid, hvorfor det med styreformen kan være svært at rekonstruere 

indholdet for at kunne få øje på, hvilke elementer den består af. Ifølge 

Kriminalforsorgens seneste trivselsundersøgelse fra 2015 er ’tilliden og troværdigheden 

mellem ledelse og medarbejdere’ på 60,2 ud af 100 (Kriminalforsorgen 2015b). Det er 

noget under landsgennemsnittet, som i samme rapport sættes til 67,8 (Ibid.). 

Kriminalforsorgen har derfor en interesse i at øge tilliden mellem ledelse og 

medarbejdere. Men om det er mere ord end noget, man konkret efterlever fra 

direktoratet til områdekontoret til flere af de lokale institutioner, står stadig ubesvaret. 

Skal man tro Reimann, vil der trods implementeringen af tillid i den samlede styring i 

Kriminalforsorgen komme flere målpunkter:  

”Vi skal have mere og flere målpunkter ... Eksempelvis ved vi, at 

fængselsbetjentene møder ind 7,5 time hver dag, og vi ved, at de er 

beskæftiget med relationsarbejde, men hvad får de egentlig tiden til at gå 

med” (Bilag 1 – Johan Reimann). 
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DE TO FUNDAMENTALE KONSEKVENSER  
At arbejde tillidsbaseret kan med rette siges at være en revolution i måden at styre på, 

da fængselssystemet i et historisk perspektiv har været en lukket verden med 

topstyring. Den førnævnte konklusioner var resultatet af en ambition om at undersøge, 

hvilke tilsigtede og utilsigtede konsekvenser implementeringen ville få. Da jeg ikke 

kunne undersøge spørgsmålet empirisk, fordi tillidsreformens startskud fandt sted 

under min undersøgelsesperiode, greb jeg sagen teoretisk an med udgangspunkt i de 

erfaringer, jeg havde gjort mig under researcharbejdet i Vestre Fængsel. Hvis ledelse og 

tillidsrepræsentant får samarbejdet til fungere efter hensigten, ville en konsekvens 

være, at fremtidige beslutninger truffet i kølvandet på samarbejdsformen vil virke 

legitime hos medarbejderne, fordi deres tillidsrepræsentant havde været en del af 

løsningen. Det teoretiske udgangspunkt for denne konklusion er John Rawls og Jürgen 

Habermas. Samtidig pegede Johan Reimann på svineslagterierne, hvor det netop havde 

haft en legitimerende effekt, fordi medarbejderne accepterede forringelser af deres 

vilkår. Svagheden er, at diskussionen ikke bygger på et større empirisk grundlag. Dels 

er det ikke sikkert, at Rawls og Habermas’ pointer om legitimitetens ideal holder stik i 

den specifikke kontekst i landets fængsler, og dels er det ikke sikkert, at mit materiale 

er repræsentativt for andre cases.  

Idéen om kompleksitetsforskydning henter jeg i Luhmanns teori om tillid, som 

fremstiller tillid som en mekanisme, der kan reducere kompleksitet. Jeg har derfor 

moderniseret hans tankegang en smule, fordi min empiri viste, at kompleksiteten 

mellem ledelse og tillidsrepræsentant ville blive reduceret, men at den på samme tid 

forskød sig til relationen mellem tillidsrepræsentant og medlem eller 

tillidsrepræsentant og kollega på grund af kravet om fortrolighed i at blive inddraget i 

ledelsesmæssige beslutninger. Flere af mine respondenter fremhævede, at de ikke 

mente, at Fængselsforbundet havde nogen indflydelse på fx effektiviseringskravene. I 

den klassiske fagterminologi udstyres tillidsrepræsentanten netop med kollegernes 

mandat til at forhandle på deres vegne. Dette tillidsbegreb udvides med reformen til 

også at inkludere den i klassisk henseende modpart, ledelsen, der nu også baserer 

udmøntningen af reformen på tillid. Min væsentlige pointe er hertil, at man som 

konsekvens vil få svært ved at vise medlemmerne den merindflydelse, man har opnået, 

når kravet er fortrolighed omkring diskussioner ført i samarbejdsudvalgsstrukturen. 

Fængselsforbundet vil med stor sandsynlighed få behov for at genskabe deres værdi 

eller legitimitet over for medlemmerne med den nye samarbejdsmodel, som vil give 

dem mere indflydelse og en slags ledelsesansvar.  
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Forskydningen af kompleksitet må ikke forstås stringent. Som sagt er det baseret på 

en teoretisk forståelse af, hvad der er på spil, suppleret med erfaringer fra Vestre 

Fængsel. Derudover har jeg heller ikke været i stand til at finde anden forskning, som 

ville kunne understøtte pointen, simpelthen fordi det efter min bedste overbevisning 

ikke er blevet undersøgt før. I forlængelse heraf kan Kim Østerbye og de 

fængselsbetjente, som jeg talte med i Vestre Fængsel, have en interesse i at fremstille 

sagen på en særlig måde. Østerbye har en interesse i at udlægge en positiv historie med 

en lykkelig afslutning. Det er en politisk fortælling med det centrale budskab, at 

Fængselsforbundet og tillidsrepræsentanterne får mere indflydelse, mens 

fængselsbetjentene kan have en interesse i at udfordre fagforbundet i håbet om, at det 

vil gavne dem.  

 

ANALYSE 2 – VESTRE FÆNGSEL 
I den anden analyse skiftede jeg analytisk blik. Mit mål var at afprøve, hvor et 

tillidsfuldt samarbejde blev opfattet og udført i Vestre Fængsel, hvor man arbejder med 

tillidsbaseret styring som en generel størrelse. Styrken i analysen var, at jeg blev i stand 

til at efterprøve konklusionerne fra analyse 1. Svagheden var, at tillidsarbejdet i Vestre 

Fængsel ikke var afgrænset til relationen mellem ledelse og tillidsrepræsentant, hvorfor 

en direkte sammenligning af resultaterne i analyse 1 og 2 blev en udfordring. Jeg vil dog 

argumentere for, at jeg ved at have interviewet flere fængselsbetjente, nærmeste ledere 

og sektionschefer øger analysens troværdighed, fordi jeg blev i stand til at afdække flere 

nuancer og vinkler. Det skyldes, at jeg på den måde blev opmærksom på, at mange af 

de samarbejdsudfordringer, som tillidsreformen skulle imødegå, fandt sted i Vestre 

Fængsel. 

Jeg valgte at undersøge en specifik afdeling i fængslet, fordi afdelingerne havde 

forskellige rutiner, normer og mønstre, der prægede dagligdagen. Ved at fokusere på en 

enkelt afdeling, hvor man havde succes med at styre med tillid, er det derfor ikke 

nødvendigvis repræsentativt i forhold til de andre afdelinger, som havde udfordringer. 

De afdelinger, hvor man har udfordringer i at arbejde tættere sammen ledelse og 

medarbejder imellem, kan man med fordel lære af den afdeling, jeg anvendte som case. 

Afdelingen valgte jeg, fordi de havde et begreb og et sprog om tillid, som gjorde os i 

stand til at snakke om det.  
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DE NÆRMESTE LEDERE – ET NYT LEDELSESIDEAL? 
Jeg startede analysen med at undersøge de nærmeste lederes opfattelser og 

tilbøjelighed til at udvise tillid. Som jeg viser i analysen, fokuserer denne ledergruppe i 

modsætning til højere ledelseslag hovedsageligt på trivslen og stemningen i afdelingen. 

Det ledte mig frem til den første pointe, at deres erfaringer med arbejdsgangene og 

systemet gør dem tilbøjelige til at udvise tillid. Dette bakkes op af sektionschefen. Jeg 

viste i forlængelse heraf, hvordan styreformen styrkede fængselsbetjentenes faglighed 

og ansvar, fordi de nærmeste ledere med tilliden stolede på, at de udførte arbejdet i 

overensstemmelse med deres forventninger.   

Det medførte to konsekvenser, som er tæt forbundne. Først og fremmest skabte det 

et ledelsesmæssigt hul at have tillid til fængselsbetjentenes faglighed, som de nærmeste 

ledere anvendte til at påvirke fængselsbetjentene værdimæssigt. Som de nærmeste 

ledere peger på i analyseafsnittet, forsøger de at inddrage fængselsbetjentene direkte i 

ledelsesspørgsmål, sammenhænge og i effektiviseringen af arbejdsmetoder. Den 

grundlæggende pointe var her, at de dermed fik en rolle som faglig leder, som de kunne 

bruge til at fremme en bestemt adfærd – som i dette tilfælde var en blødere tilgang til 

arbejdet. Denne løsning har ifølge alle mine respondenter haft stor betydning, og som 

enhedschefen understreger, har han tilmed fået en rolle i Vestre Fængsel, hvor han 

rejser rundt mellem de forskellige afdelinger for at gennemføre denne forandring 

(Enhedschef 1: 00:34). At rollen som faglig leder har en positiv effekt, underbygges af 

et nyere forskningsprojekt, som konkluderer, at ansatte responderer på ledelse, som de 

oplever den (Jacobsen & Andersen 2015). Opfattes ledelsen som repressiv ligesom med 

den forrige ledelse i afdelingen, er reaktionerne repressive eller negative. Denne indsigt 

er også Andersen & Pedersen enig i, og det får dem til på baggrund af en empirisk 

undersøgelse at konkludere, at ”det er en opgave for de offentlige ledere at mediere 

samspillet mellem politikernes forpligtelse til at styre udviklingen i den offentlige 

sektor og de fagprofessionelles motivation til at levere gode offentlige ydelser” 

Andersen & Pedersen 2014: 111). Samlet set betyder det, at når de nærmeste ledere i 

rollen som faglige ledere formår at skabe mening for fængselsbetjentene i en stor 

hierarkisk-styret organisation, vil det øge medarbejdernes motivation, hvilket vil 

påvirke trivslen positivt. Den pointe er også andre kommet frem til (Andersen et al. 

2016: 119). Da fængselsbetjente reagerer på ledelse, alt efter hvorledes de individuelt 

oplever den, får de nærmeste ledere en nøglerolle i forhold til nå ambitionen om at 

finde en balance mellem det hårde og det bløde i opgavevaretagelsen. De skubber til 

deres værdier, som de forklarer det. Men hvordan og hvorfor har det en positiv 

indvirkning? For at finde et svar har jeg måttet bevæge mig ud af den ramme, jeg hidtil 

har arbejdet i. Kahneman, der er professor i psykologi og nobelprismodtager i økonomi, 
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beskriver i bogen Thinking, Fast and Slow (2012), hvordan vi som mennesker træffer 

beslutninger, når vi er i tvivl – altså i de situationer, hvor man i Kriminalforsorgen 

ønsker at fremme en blødere forvaltningspraksis hos fængselsbetjentene. Han 

argumenterer for, at den menneskelige hjerne har to systemer, system 1 og system 2 

(Kahneman 2012: 20-21). Mens det ene system bruges til at tænke hurtigt, bruges det 

andet til at tænke langsomt. Den langsomme del af hjernen, system 2, bruges, når vi 

tænker selv. Vi reflekterer, når vi træffer bevidste valg eller beslutter at tænke på noget. 

I system 1 bevæger tankerne sig hulter til bulter. I den hurtige del af hjernen kommer 

indtryk og følelser, som er kilden til vores eksplicitte valg. Det går hurtigere, end når vi 

prøver at begribe noget. Det er et omfattende og komplekst net af idéer, mens system 1 

konstruerer disse idéer i en logisk rækkefølge. Den centrale pointe, som Kahneman 

bidrager med, er, at drivkraften bag vores handlinger kommer fra system 1 (Ibid.: 24). 

At vi ser os selv som rationelle mennesker, som træffer beslutninger på baggrund af 

refleksion og logiske sammenhænge, udfordrer han, fordi system 1 er styret af intuition, 

følelser og impulser. System 1 aktiveres som det første, når vi skal forholde os til en 

situation eller et menneske, og når vi skal træffe et valg.  

Et eksempel på den indflydelse, som system 1 har på fængselsbetjentene, er, at den 

repressive styring ikke vil kunne fremme den ønskede adfærd hos fængselsbetjentene. 

Ifølge Kriminalforsorgens trivselsundersøgelser er arbejdet mere stresset, og trusler om 

vold er fire gange højere end landsgennemsnittet (Kriminalforsorgen 2015b). Når 

fængselsbetjentene handler i disse situationer, hvor adrenalinen pumper, vil reaktionen 

oftest være intuitivt – altså evnen til forstå noget umiddelbart, uden at gøre brug af 

bevidst tænkning. Når man ønsker at fremme en bestemt adfærd, vil det ingen effekt 

have at forklare det. Når de nærmeste ledere arbejder med fængselsbetjentenes 

værdier, arbejder de med at få fængselsbetjentene til at handle anderledes, end man 

tidligere har gjort. Ifølge et andet forskningsprojekt er disse normer vanskelige at 

påvirke eller forandre. Dette gælder særligt, når de ansatte er fagprofessionelle med en 

specialiseret teoretisk viden og med faste normer (Andersen et al. 2016: 233). 

For det andet får det den konsekvens, at ledere som fængselsbetjente skal omstille 

sig til den nye virkelighed, hvor det hårde ikke længere er ensbetydende med, at man er 

en rigtig god leder eller fængselsbetjent. Den pointe er fundamental. Fra Johan 

Reimann til Kim Østerbye til områdechef i København Ina Eliassen til institutionschef i 

Vestre Fængsel til fængselsbetjentene lyder det, at kulturen er den største udfordring i 

Kriminalforsorgen. Historisk har en god leder været en, der havde styr på det 

strukturelle – efterleve mål og generelt udføre de faste opgaver. Den gode 

fængselsbetjent var en, der mestrede det hårde. Med den nye styreform og 
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Kriminalforsorgens grundlæggende værdi ændres denne opfattelse. Hvis 

fængselsbetjentene opprioriterer de hårde værdier, som fx resulterer i 

magtanvendelser, vil de ikke blive påpeget som de rigtig gode betjente. Dels fordi de 

hårde redskaber ikke må udgøre arbejdet alene, og dels fordi der måles på at nedbringe 

antallet af magtanvendelser, observationscelleanbringelser m.v., som i bund og grund 

er resultatet af en hård tilgang til arbejdet. Når nogle ledere finder det svært at fralægge 

den repressive styring til fordel for en mere tillidsfuld, vil det have samme effekt. Som 

sektionschefen nævner i analysen: ”Det er jo ikke, fordi de var dårlige ledere. De har 

bare været vant til at lede på en anden måde … ” (Sektionschef 1). Samlet tegner det et 

billede af, at styring aldrig er neutral eller uskyldig, og at det kræver store sociale 

kompetencer af de nærmeste ledere at omsætte den nye styreform, som er langt mere 

kompleks, end jeg formår at vise i analysen.  

 

FÆNGSELSBETJENTENE OG SEKTIONSCHEFEN 
Stort set alle fængselsbetjente i afdelingen havde en positiv opfattelse af de nærmeste 

lederes indspark med fokus på samarbejde og faglighed. En udfordring er dog, at det 

sker på en relativ billig baggrund. Relation mellem den forrige ledelse og 

fængselsbetjentene havde nået et bundniveau, hvorfor al ny styring principielt ville 

have haft en positiv effekt. Om den positive udvikling, som alle beskriver, kan tilskrives 

den nye styreform baseret på tillid, vil derfor være ukendt. En ting er dog sikkert, at det 

virker motiverende på fængselsbetjentene, når der etableres en relation med 

inddragelse og samarbejde. Det er dog vigtigt at understrege, at ikke alle ser 

inddragelsen og ansvaret som et gode, fordi de trives med de gamle normer. Disse vil 

være vanskelige at flytte, forklarer Andersen & Pedersen (2014: 23), fordi motivationen 

først kommer i det øjeblik, de forpligter sig. 

Fælles for fængselsbetjentene var, at de forbandt god ledelse med graden af 

synlighed hos deres ledere. Fængselsbetjentene opfatter i høj grad styring og ledelse 

gennem oplevelser med løsning af hverdagens opgaver og udfordringer. Mødet med en 

leder bliver på denne måde en katalysator for ændring, der kan bringe fængselsbetjente 

ud af opfattelserne af hverdagen til at reflektere over, hvorfor de gør ting, som de gør. 

Havde jeg fx talt med fængselsbetjente i andre afdelinger, er det ikke givet, at 

konklusionen ville være den samme. Det er heller ikke givet, at en anden leder havde 

fokus på at binde fængselsbetjentenes handlinger sammen med de overordnede mål i 

Vestre Fængsel. Det viser også, hvor tæt knyttet styring er til den nærmeste leders 

person, hvorfor udfaldet måske også ville have været anderledes, hvis de havde andre 

ledere.  
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Mens fængselsbetjentene grundlæggende anså de nærmeste ledere som gode ledere, 

var det ikke tilfældet med sektionschefen. Manglen på synlighed blev direkte forbundet 

med, at han ikke havde en interesse i deres arbejde, som han var chef for. I 

sektionschefens øjne havde han intet at gøre i afdelingen, fordi det var en opgave, som 

han havde uddelegeret og havde tillid til, at de nærmeste ledere håndterede i 

overensstemmelse med hans forventninger, hvorfor det ville blive opfattet som kontrol 

af de nærmeste ledere, hvis han regelmæssigt kom ned i afdelingen. Alligevel spiller 

sektionschefen en vigtig rolle i det, som foregår lokalt i afdelingen, fordi han hjælper de 

nærmeste ledere med at omsætte styreformen til praksis – et arbejde, som 

fængselsbetjentene ikke ser. Samlet peger dette på, at der mangler en forståelse for, 

hvilke roller de forskellige led i styringskæden har. Ifølge trivselsrapporten er dette 

også et område, hvor Kriminalforsorgen halter bagefter landsgennemsnittet. Mens 

kategorien ’rolleklarhed’ genererer 63,3 point, ligger landsgennemsnittet på 70,9 

(Kriminalforsorgen 2015b). En enhedsleder er enig i udfordringen, men fortæller 

samtidig, at det er noget, de har fokus på: 

”Jeg har forklaret dem, at han skal ikke være synlig for dem. Dem, der 

skal være synlige for personalet, er mig og enhedschefen. Hovedsageligt 

mig i dagligdagen, og enhedschefen der har deres ve og vel. Det har de 

fået af vide, og det har de fået af vide i starten, da vi tiltrådte, for der var 

den meget markant” (Enhedsleder 1: 18:15).  

Overordnet set peger ovenstående på, at virkeligheden i Vestre Fængsel er kompleks. 

Styreformen omhandler i bund og grund mere samarbejde og mere inddragelse af 

personalet i ledelsesspørgsmål, hvor tilliden er fundamentet for, at det overhovedet kan 

lade sig gøre. Det udfordres af rammerne i fængslet, fordi de arbejder med indsatte, der 

er sat i fængsel. Det er rammer, der alt andet lige taler mod tillid, idet man dagligt skal 

udøve magt over for den indsatte. Man skal låse dem inde. Man skal bestemme over 

dem. Man skal sanktionere over for dem. Dette faktum sammenholdt med, at mange 

indsatte reagerer utilsigtet, impulsivt, voldeligt eller på anden kompliceret vis, skaber 

ofte konflikter. Det er et konfliktfyldt job. Som Bentzen påpeger, står tillid ikke i 

modsætning til kontrol. Begge elementer fungerer sammen, hvis det virker 

meningsfuldt, og tillidsbaseret ledelse opbygges via nærvær og uformel dialog. Hun 

påpeger endvidere, at det skal ske lokalt i afdelingerne, og det kræver dialog. Det er alt 

sammen parametre, som ikke kan stemmer overens med den rolleopdeling, man har i 

Vestre Fængsel, hvis man har en ambition om, at tillidsbåndet skal fungere på alle led i 

styringskæden. Det understreger imidlertid, at tillid er et udtryk for noget subtilt. Nogle 

trækker tilliden i en retning, og nogle andre trækker i en anden retning, når tillid, som i 
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analyse 1, inkluderer et samarbejde mellem tillidsrepræsentant og ledelse. Det gør, at 

tillid bliver svært at styre og arbejde med, især i betragtning af at Vestre Fængsel har en 

årgammel tradition i måden at løse opgaverne på, som ikke er tillidsbaseret. Alligevel 

viser analyse 2, hvordan styreformen baseret på tillid kan skabe en organisation, som 

vil være mere effektiv.  
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KAPITEL 9 

 

 

KONKLUSION 

Hvad der startede som en undren over, hvordan man styrer med tillid, og hvordan det 

kan fungere sammen med resultatmål i den offentlige sektor, er i min viden og 

forståelse nu mere nuanceret. Men en kortfattet anbefaling til, hvordan tillid 

implementeres med succes i den samlede styring, er ikke mulig. Det er en erkendelse, 

jeg er nået frem til efter to måneders undersøgelse i Vestre Fængsel. Det er der særligt 

to grunde til. Først og fremmest afhænger tillid af øjnene, der ser. Tillid er subtil, og det 

er derfor vanskeligt at styre med eller pådutte nogen at have, men den er mulig at 

opbygge. Det andet er de utilsigtede konsekvenser, som det medfører at styre med tillid. 

Dem vender jeg tilbage til om et øjeblik. Det spørgsmål, som jeg med afhandlingen 

ønskede at besvare, er, hvilke konsekvenser det får, når tillidsbaseret styring og 

resultatstyring skal gå hånd i hånd. Min konklusion på det spørgsmål kan 

sammenfattes til to pointer, som jeg vil uddybe nedenfor.  

 

TILLID OG RESULTATER KAN SAMMEN 
I Vestre Fængsel var en klar konsekvens, at fængselsbetjentene oplevede styring med 

tillid positivt, fordi det satte øget fokus på deres ansvar, faglighed og på samarbejde 

mellem ledelse og medarbejder. Billedligt kan man sige, at fængselsbetjentene går fra 

tjenestemænd til medarbejdere i den proces. Samtidig fandt fængselsbetjentene, at de 

resultater, de skulle efterleve, som fx  at gennemføre regelmæssige urinprøvetest af alle 

indsatte, understøttende for deres arbejde. Det peger på, at både en repressiv og 

produktiv form for styring kan fungere sammen og virke understøttende. Det kan virke 

modsigende, men på baggrund af min undersøgelse vil jeg mene, at de kan 

komplementere hinanden i Vestre Fængsel. 

Når lederne havde tillid til fængselsbetjentenes faglighed og inddrog dem i 

ledelsesmæssige spørgsmål, resulterede det i, at fængselsbetjentene efterspurgte 

ledernes synlighed. Hvis en leder ikke var synlig eller reagerede på deres henvendelser, 

blev det forbundet med dårlig ledelse. Det skyldes, at de blev opfordret til at 

samarbejde med den nye styreform. Fængselsbetjentene var drevet af et ønske om at 

udføre et godt arbejde til gavn for den indsatte. Det er denne motivation, som danner 
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grundlaget for, at ledelse og fængselsbetjent kan samarbejde om at finde fælles 

løsninger. Men når fængselsbetjentens leder ikke ifølge dem lever op til forventningen, 

medfører det konflikt. At styre med tillid kan derfor medføre ustyrlighed.  

I ledelsen havde man opdelt arbejdet, så sektionschefen skulle sikre, at de enkelte 

afdelinger levede op til deres mål og resultater, mens de nærmeste ledere skulle stå for 

drift- og personaleledelse i den enkelte afdelingen. Denne opdeling gjorde, at man 

havde fokus på begge styreformer på én og samme tid. Trods den klare opdeling af 

arbejdet var sektionschefen og de nærmeste ledere mere skeptiske over for balancen 

mellem de to styreformer. Mens sektionschefen argumenterede for, at de selvfølgelig 

efterlevede de krav, der blev sat, understregede han dog, at han ikke altid fandt dem 

meningsfulde i deres lokale kontekst. Eksempelvis fandt han det ærgerligt, at man i 

flere år havde haft fokus på at nedbringe sygefraværet blandt medarbejdere, fordi han 

mente, at løsningen på det problem må findes blandt dem, der er på arbejde og er 

raske. Det skyldes, at resultatstyring er kommet for at blive. Statslige organisationer 

skal vise, at de leverer noget. Men som de nærmeste ledere påpegede, var en tydelig 

konsekvens, at det var svært at måle effekten af det tillidsbaserede arbejde, de lavede i 

afdelingen. De holdt øje med andre måltal som antallet af magtanvendelse, 

observationscelleanbringelser m.v. for at finde et pejlemærke på, at det havde en effekt, 

men den grundlæggende udfordring med den tilgang var, at der nødvendigvis ikke var 

en direkte sammenhæng.  

 

DE NÆRMESTE LEDERE ER FUNDAMENTALE 
I arbejdet med at få tillidsbaseret styring og resultatmål til at fungere sammen havde de 

nærmeste ledere en central rolle. De er nøglen, der kan få til at lykkes, fordi de binder 

de overordnede mål sammen i det samarbejde, den nye styreform medfører. Med den 

opdeling af arbejdsopgaver, jeg nævnte ovenfor, gav det de nærmeste ledere mulighed 

for at skabe en tillidsfuld relation. Tilliden til fængselsbetjentenes faglighed gjorde 

endvidere, at de nærmeste ledere fik en rolle som faglige ledere, hvor de fik plads til at 

fremme en bestemt adfærd blandt fængselsbetjentene, mens de kontrollerede, om de 

levede op til de ting, de nu skulle. De havde fokus på lederskab frem for styring, hvor de 

var støttende, motiverende og hjælpende. I den afdeling, jeg undersøgte, er det derfor 

lykkes de nærmeste ledere at styre med tillid og øge arbejdsglæden og trivslen, uden at 

de mistede kontrollen.  

En ulempe ved denne pointe er, at jeg ikke med sikkerhed kan tilskrive den nye 

styreform årsagen, fordi afdelingen med den forrige ledelse ifølge fængselsbetjente 

havde et så ringe forhold, at enhver forandring ville have haft en positiv effekt. Det skal 
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dog hertil bemærkes, at det at udvise tillid for de nuværende nærmeste ledere ikke er 

noget, de bliver påtvunget. De gør det, fordi deres erfaringer viser, det virker. Tillid skal 

virke oprigtig, fordi fængselsbetjentene opfatter styring gennem de nærmeste ledere.  

At styre med tillid kræver derfor meget af de ledere, der skal styre med dette 

’middel’. Det gælder i mindre grad med resultatstyring, hvor man har fokus på at opnå 

de politisk fremsatte mål. Om tilliden kommer ved at anråbe den, tvivler jeg på. Dog 

viser jeg med afhandlingen, at hvis det kommer til at fungere, bliver afdelingen mere 

effektiv. Men rejsen dertil kan være vanskelig at realisere. Hvad, der føles tillidsfuldt for 

mig, er ikke nødvendigvis det samme for dig.  
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