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1 Summary 

  This master thesis takes its starting point in an issue, where the challenge is to retain the specialized 

competences the nurses have in the Radiation Therapy at University Hospital Sjælland (SUH), where I am 

the head nurse, through the fusion process in 2024, where the Radiation Therapy moves from Næstved 

Hospital to SUH in Køge. There is a shortage of nurses in Denmark, og unfortunately, patterns of loss of 

nurses and the resulting loss of specialized compentences have been registrered in other departments in 

the organization, that have been merged. I will therefore investigate, what have influenced the retainment 

of the specialized professional comptences through af change process by investigating how nurses in other 

merged departements have experienced the merging proces, which experiences they have attained during 

the process and what have impacted their decision to stay in there job in the merged departement. I'm 

especially interested in whether the concepts "Motivation" and "Sensemaking" have been changed in the 

merging process. I have interviewed six nurses on three different departements and different specialities 

from a semistructured interview guide. My theoretical starting point is Karl E. Weicks teori on 

"Sensemaking", Richard M. Ryan and Edward L. Deci's "Self Determinations Theory" (SDT), combined with 

the theory about "Public service motivation" (PSM) by Lotte Bøgh Andersen and Lene Pedersen. 

The thesis finds that nurses' sensemaking and motivation have been greatly influenced during the mergers, 

resulting in loss of meaning, motivation and specialized skills. The experience has been a lack of joint 

overall purpose for the mergers, a lack of involvement in the merger process and a lack of respect for their 

expertise, the professional knowledge and norms, that have also negatively affected identity formation. 

The loss of identity and competence has resulted in basic needs not being met and the degree of 

autonomous motivation reduced. A strong working community and the experience of feeling connected to 

an environment that is known and safe, are of great importance to the nurses. The nurses' PSM has only 

been strengthened in the mergers, and the patients are a major factor in their decision to continue work on 

the newly merged departments. Last, the thesis also shows that leadership can play a major role in 

structural changes, such as mergers, where leadership can be perceived as both controlling or supportive of 

the experience of motivation and sensemaking.  
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2 Indledning 

  Siden sidst i det forrige århundrede, hvor IT-revolutionen for alvor tog fart, har mulighederne for 

kommunikation og information ændret sig og udviklet sig med en enorm hastighed. Bevægelsen fra et 

industrisamfund til et videnssamfund har givet os utallige muligheder for kommunikation og nye relationer 

mellem mennesker. I takt med dette har mulighederne for indvirkning og påvirkning af dannelse af 

meninger og holdninger ligeledes ændret sig markant både i privatsfæren og i arbejdslivet. Vi lever nu i et 

samfund, hvor der kontant sker forandringer, som både medarbejdere og ledere skal forholde sig til. Hvor 

samfundet for 100 år siden var præget af rigide roller, informationsniveauet var lavt, og muligheden for 

kommunikation og meningsdannelse var umiddelbar interpersonel, til dette postmoderne samfund hvor vi 

konstant bliver bombarderet med input fra diverse kommunikationskanaler, heri sociale medier. Nogle af 

disse input er forandringer, vi skal omstille os til, flere positioner vi skal være i, ny viden og informationer vi 

skal forholde os kritisk til, samt valg vi hele tiden skal træffe med den bevidsthed om, at havde vi taget et 

andet valg, så havde situationen set anderledes ud. Kompleksiteten i vores samfund og derved i vores 

organisationer er grænseløs, og det sætter store krav til den enkelte medarbejders kompetencer i 

omstillinger, udvikling, forandringer etc. Samme krav stilles den postmoderne leder for at kunne være 

medskaber af en stærk organisation, der kan udvikle sig kontinuerligt og være værdiskabende og 

økonomisk bæredygtig, skabe rum for dialog, meningsdannelse og refleksion, forholde sig bevidst til 

forandringerne og understøtte de ukontrollerbare processer hos medarbejderne. En virkelighedskontekst 

for både medarbejdere og ledere som kræver, at man har forståelse for og en erkendelse af, at man ikke 

altid selv har indflydelse på, hvornår toget kører, hvem der hopper på toget, hvad meningen er, og om man 

skal via omveje for at nå ”the right station”. 

  Indenfor sygeplejeprofessionen og sundhedssektoren i det hele taget har samfundsudviklingen i stor grad 

sat sit præg. Fra at være en profession med en vis autoritet og i en organisation med høj grad af 

fagbureaukrati, som jo er kendetegnende ved en horisontalt specialiseret organisation med specialiserede 

enheder, der er koordinerende og matchende i en kompleks omverden, til at blive analyseret, 

standardiseret og kvalitetssikret af diverse styrelser1. Den samfundsmodel, som historisk har været 

kendetegnet hospitalet, er den autonome statsmodel, hvor borgerens rolle var at være en patient, der 

skulle vejledes, beskyttes og opdrages ud fra faglige standarder, normer og værdier og kombineret med 

den Weberske fagbureaukratis tænkning, var patientens rolle at ”modtage” de beslutninger, der ydes af 

hospitalet. Med tiden er dette blevet nuanceret, hvor de elementer, der kendetegner den responsive 

statsmodel, nu har vundet udbredelse og er langt mere styrende på hospitalerne. Borgerne og patienterne 

 
1 Berg- Sørensen A. et al, kap. 4 
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er forbrugere, hvor det er den enkeltes behov og efterspørgsel efter konkrete ydelser, der er afgørende for 

politikernes prioritering i sundhedsvæsenet2. Der kræves altså nu en hårfin balance mellem respekten for 

og værdien af de fagprofessionelles viden og normer, og politikernes tiltag og måske til tider iver for at 

varetage borgernes krav. Dog er det værd at huske sig på, at politikerne står til ansvar overfor vælgerne og 

borgerne, men ikke organisationerne. De politiske tiltag er ofte gennemarbejdet af styrelser og ministerier 

og opfattes generelt som velovervejet, men alligevel opstår tit en kraftig modstand i implementeringen af 

de nye tiltag, da de sundhedsprofessionelle oplever, at tiltagene bliver presset ned over dem på en for 

hurtig og uigennemtænkt måde. Ikke sjælden høres der på gangene, hvordan de sundhedsprofessionelle 

forsøger at gøre op med management og den omsiggribende djøfisering i deres kamp for fagligheden og 

meningen med deres fag. De ser kritisk på effektivisering, benchmarking og embedsmænd og politikers 

kæpheste i håb om at bevare fagligheden. Langt de fleste sundhedsprofessionelle ønsker de politiske 

styringstiltag, som skaber en ramme og mål i den kompleksitet, der kendetegner vores sundhedsvæsen, 

men hvis målet ikke giver mening og opfattes tvetydig, og tiltroen falder til, at kontrol og resultater ikke kun 

bruges til økonomiske sanktioner ude i de enkelte afdelinger, så er der en risiko for en værdikonflikt, som 

kan være udhulende for de sundhedsprofessionelles motivation til at levere gode offentlige ydelser3. 

  Ovenstående kræver en ledelsesadfærd i de offentlige organisationer, der forener arbejdspladsernes 

behov for, at medarbejderne yder sit bedst mulige med deres forventninger til at blive set hørt og få 

værdsat deres personlige og faglige kompetencer. Sagt på en anden måde forventes der, at den offentlige 

sektor skal øge effektiviteten, dog samtidig med at trivslen for medarbejderne ikke sættes over styr. En 

halsbrækkende balanceøvelse, hvor man som leder står i spidsen for nogle af samfundets mest ansvars- og 

meningsfulde opgaver. Lederen skal til stadighed kunne balancere mellem at være lovlydig og lydhør, at 

udvikle uden at lave fejl og kombinere effektivitet og et bredere hensyn. En balancekunst der kræver 

kompetencer udover de grundlæggende krav, som at drive sin organisation professionelt med høj faglig 

kvalitet i ydelserne og tjek på ressourcer og interne arbejdsgange. De følelsesmæssige kompetencer, som 

udfordrer den offentlige leder i dag, er sansen for at forstå og udvikle relationer til mennesker, kunsten at 

være i en konstruktiv dialog med mange grupper samt evnen til at bevare medarbejdernes engagement og 

motivation sundt og levende. Dette resonante lederskab kræver færdigheder som selverkendelse, 

selvkontrol, social bevidsthed og håndtering af relationer; færdigheder, som kontinuerligt bør ses, udvikles 

og værdsættes4. 

 
2 Berg- Sørensen A. et al, kap. 8 
3 Berg- Sørensen A. et al, kap.14 
4 Goleman D.et al, kap. 2 + 6 
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3 Problemfelt og ledelseskonteksten 

  Kort tid efter regionerne blev dannet i 2007 med det formål at drive sundhedsområderne i regionerne, 

blev der i 2010 indgået et bredt forlig om det fremtidige sundhedsvæsenet i de 5 regioner, herunder hvor 

hovedsygehusene skulle bygges. I Region Sjælland blev det besluttet, at Køge sygehus skulle udbygges og 

være hovedsygehuset - Sjællands Universitets Hospital (SUH) - i regionen5: ”Region Sjællands sygehuse skal 

være det naturlige valg, når regionens borgere skal vælge sygehus. Behandlingstilbuddene i Region Sjælland 

skal være så tætte på borgeren som muligt, og Regionsrådet har en målsætning om, at 95% af vores 

borgere skal behandles på regionens sygehuse. Det kræver fortsat fremdrift og udvikling af vores 

sygehusvæsen. I 2010 vedtog Regionsrådet i Region Sjælland Sygehusplan 2010, som er en plan for 

udviklingen af regionens somatiske sygehusvæsen (de sygehuse, der varetager behandling af fysiske 

sygdomme) frem mod 2022. Fokus i Sygehusplanen 2010 er at sikre og øge kapaciteten for at skabe nærhed 

og bedre service for borgerne i forhold til både akutte og specialiserede behandlingstilbud samt at styrke 

mulighederne for rekruttering på sygehusene”6. Da en del af dette formål er at samle de specialiserede 

tilbud til borgerne, skal fagspecialer, der har en sammenhæng, flytte under samme tag i Køge. Et konkret 

eksempel på et nuværende patientforløb, der kompliceres af flere overgange mellem hospitaler, og derved 

risiko for fejlkommunikation og fejlbehandling, er de patienter, vi strålebehandler med kræft i halsen. De er 

igennem en udredning for deres sygdom på Øre/næse/hals afdelingen på Køge sygehus, bliver opereret på 

Rigshospitalet og får efterfølgende deres kemoterapi og strålebehandling i Stråleterapien i Næstved. Når 

Sygehusplanen 2010 er fuldt implementeret i 2024, vil dette patientforløb være samlet i Køge, hvilket uden 

tvivl vil sikre bedre overgange mellem afdelingerne, et større fagligt netværk og derved en større kvalitet og 

patientsikkerhed.  

  På denne baggrund fylder forandringsprocesser meget i Region Sjælland herunder Sjælland Universitets 

Hospital (SUH), hvor jeg er ansat som afdelingssygeplejerske på 9. år i Stråleterapien. Forandringsprocesser 

i form af ændrede ledelsesstrukturer, ændrede organisationsstrukturer, ændrede fagfællesskaber, fusioner 

mellem afdelinger og afsnit, og afdelinger der flytter til nye matrikler; processer, hvor en stor del er 

forberedelse til at flytte og samles under samme tag på SUH i Køge i årene 2020-2024. Disse processer er 

ikke uden omkostninger, da fx organisationsidentiteter, arbejdskulturer, magtforhold, normer, traditioner, 

værdier og fagfællesskaber bliver ændret. Desværre ses tilbagevendende mønstre i tab af mening med 

forandringerne, tab af motivation hos den enkelte medarbejder og tab af medarbejdere, og heraf 

specialiserede faglige kompetencer i kølevandene af forandringerne. 

 
5 https://www.regioner.dk/media/7212/sygehusplan-2010.pdf 
6 http://publikationer.regionsjaelland.dk/KvalitetogUdvikling/Sygehusprofilpjece/?page=4 

https://www.regioner.dk/media/7212/sygehusplan-2010.pdf
http://publikationer.regionsjaelland.dk/KvalitetogUdvikling/Sygehusprofilpjece/?page=4
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  Stråleterapien, som ligger i Næstved, skal flytte til Køge i 2024. Vi blev i 2016 fusioneret organisatorisk 

med SUH, men idet vi ikke har flyttet matrikel og den nærmeste afsnitsledelse (undertegnede og den 

specialeansvarlige overlæge) har været de samme, har medarbejderne ikke oplevet denne fusion, som en 

betydelig ændring. Den store forandringsproces sker i 2024 og i årene frem, hvor hele afdelingen samles i 

Køge i nye omgivelser og i en ny hospitalskultur. Medarbejderne er ikke uvante overfor forandringer, som 

indledningsvis beskrevet, da faglig udvikling og udfordringer præger deres daglige arbejdsdag, men de har 

aldrig før været aktører i en så omvæltende forandring, som specialeplanlægningen af ”Sygehusplanen 

2010” kræver. Jeg hører allerede nu sygeplejersker giver udtryk for bekymringer for, om vi kan bevare vores 

gode arbejds- og faglige miljø samt vores patientnære forløb, pleje og behandling, når vi flytter til det 

”store sygehus” i Køge; en bekymring, der skal tages alvorligt, da sygeplejerskerne godt kan se det 

meningsfulde fra det faglige perspektiv og fra patientens perspektiv ved at få samlet et behandlingsforløb 

under et tag. Bekymringen er, hvordan vejen dertil bliver og tiden derefter. 

  Sygeplejerskerne i Stråleterapien er autoriseret stråleterapeuter. De har, udover deres 

sygeplejerskeuddannelse, mange års klinisk erfaring og herefter taget en 1-årig efteruddannelse i 

stråleterapi. Flere af sygeplejerskerne har endvidere 10-12 års erfaring som stråleterapeuter, da de har 

været ansat i Stråleterapien, siden den blev bygget i 2008. Stråleterapien er den eneste i Region Sjælland, 

og på landsplan gives der strålebehandlinger på 8 andre hospitaler. Efteruddannelsen koster ca. 70.000 kr., 

og heri skal lægges et års løn, da man er i praktik på sit ansættelsessted, men udenfor normering i det år, 

man er under uddannelse. Vi arbejder under Acceleratorbekendtgørelsen, som tilskriver, at man kun må 

strålebehandle med disse faglige kompetencer7. Udover sygeplejersker, arbejder også radiografer med 

strålebehandling. Radiograferne vælger halvvejs i deres uddannelse stråleretning, og ved ansættelse i 

Stråleterapien er de under oplæring i et ½ år, førend de er med i den daglige normering. Man kan ikke få 

vikarer fra de private vikarbureauer, og der er ikke ledige radiografer og sygeplejersker med disse faglige 

kompetencer. De faglige specialiserede kompetencer, vi har i Stråleterapien, er unikke, og ikke desto 

mindre er det afgørende, at vi stadig har kompetencerne, når Stråleterapien åbner i Køge i 2024. 

3.1 Ledelsesproblem og vidensproblem 

  Som beskrevet herover er min ledelsesmæssige problematik i denne masterafhandling og i min 

ledelsespraksis i den nære fremtid, hvordan jeg kan sikre, at vi også efter fusionen i Køge har en afdeling 

med medarbejdere med de specialiserede faglige kompetencer og derved forsat kan strålebehandle Region 

Sjællands kræftpatienter. Allerede nu i år har to sygeplejersker sagt op, da fremtiden er usikker, og de ikke 

kan se sig arbejde i Køge - altså bliver årene op til flytningen også præget af, hvordan jeg leder og herved 

 
7https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=194845  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=194845
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fastholder stråleterapeuterne. Denne problematik kalder på en større forståelse, ny indsigt, ny erkendelse 

og ny viden, som jeg kun kan blive klogere på ved at undersøge det empirisk, metodisk og analytisk8.  

  Mit vidensproblem i denne masterafhandling bliver derfor at undersøge, hvad der har indflydelse på at 

kunne fastholde de specialiserede faglige kompetencer igennem denne forandringsproces. Denne 

masterafhandling vil derfor have sit afsæt i, at jeg skal undersøge, hvordan sygeplejersker i andre 

fusionerede afdelinger har oplevet en fusionsproces, hvilke erfaringer de nu har erhvervet sig efter 

processen, og hvad der har haft indflydelse på, at de forsat er i deres job på den fusionerede afdeling9.   

3.2 Problemformulering 

På baggrund af ovenstående problemfelt ønsker jeg at undersøge følgende i nærværende 

masterafhandling: 

  Hvordan har strukturelle forandringer, i form af fusioner mellem afdelinger og heraf flytning af 

arbejdsplads til anden matrikel, påvirket meningsskabelsen og motivationen hos sygeplejerskerne på 

Sjællands Universitetshospital? 

3.3 Afgrænsning i problemformuleringen 

  Jeg vil i denne afhandling afgrænse mig fra flere områder, der ellers også kunne være relevante for emnet 

jeg undersøger, fx hvilken rolle har sygeplejerskernes privatliv ift. fusioner, og hvilken betydning har nye 

fysiske rammer og de forskellige kulturer. Jeg har valgt at være fokuseret på begreberne meningsskabelse 

og motivation; dels fordi disse begreber igennem hele min MPG-uddannelse har haft min store interesse, 

dels fordi jeg er optaget af teorierne, jeg er blevet præsenteret for om de begreber, og dels fordi min 

erfaring, igennem mit lederskab i 8 år, er, at meningsskabelse og motivation har en enorm betydning for 

medarbejdernes trivsel, engagement og fastholdelse i arbejdet, ja for mennesker i det hele taget. Jeg har 

også afgrænset mig til at undersøge sygeplejerskerne som faggruppe, selvom jeg også er leder for 

radiografer, lægesekretærer, social- og sundhedsassistenter, teknikere og en diætist. Årsagen til dette vil 

jeg komme nærmere ind på i metodeafsnittet. Genstandsfeltet er strukturelle forandringer - fusioner 

mellem afdelinger, men jeg vil også her afgrænse afhandlingen til kun kort at forklare min forståelse og 

oplevelse af forandringer på et hospital, som organisation og ledelse heri i et særskilt afsnit for sig, men 

ellers vil det være et bagvedliggende element i afhandlingen ift. at udforske og analysere sygeplejerskernes 

oplevelser af meningsskabelse og motivation igennem fusionsprocessen10. 

 
8 Helth P., kap. 5 
9 Helth P., kap.5 
10 Rienecker L. et al, kap.4 
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3.4 Undersøgelsesspørgsmål 

  Følgende undersøgelsesspørgsmål vil være styrende for teori- og metodevalg, heri styrende for 

interviewguiden11, og spørgsmål som jeg vil besvare, dels i analysen, som grundlag for at konkludere på 

problemformuleringen, og dels i diskussionen, hvor jeg vil besvare det 3. undersøgelsesspørgsmål: 

  Hvilke faktorer har indflydelse på skabelse af mening hos sygeplejerskerne? 

  Er sygeplejerskernes motivation forandret efter fusionen?  

  Hvilken betydning har ledelse i en fusionsproces? 

  I afsnittet Perspektiv og refleksioner på organisation, forandringer og ledelse vil jeg, ved brug af teorier og 

egen erfaring og oplevelser, beskrive den kontekst, som jeg arbejder i, og som er baggrunden for 

sygeplejerskernes oplevelser af fusioner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 Se Bilag 1 
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4 Perspektiv og refleksioner på organisation, forandringer og ledelse 

  Indledningsvis har jeg beskrevet den ledelsesbalance, det krydspres mellem flere stemmer og prioriteter i 

organisationen, den flerdimensionelle hensyntagen i forandringer og den kamp for fagligheden, som jeg 

oplever i mit job som afdelingssygeplejerske. Bevægelser, som har en forståelse i en organisations-, 

forandrings-, og ledelsestænkning, som jeg i dette afsnit vil udfordre. 

  Den organisation, som et hospital er, har bevæget sig fra en organisation med en høj grad af 

fagbureaukrati og hierarki med faste og statiske strukturer, rammer og mål, mod i dag at opfattes mere 

som et løst koblede system, hvor organisationers elementer er i en bevægelse mellem at koble sig til og fra 

hinanden12. Elementerne, delsystemerne, er meget forskellige og adskiller sig fra hinanden indenfor 

organisationen men alligevel meget påvirkelige i forhold til hinanden13. Denne bevægelse er sket i takt med 

og som et resultat af den faglige og tekniske udvikling, og samfundsudviklingen i det hele taget, der er sket 

igennem de seneste årtier, og i takt med at vi også lever længere med de sygdomme, der følger med. Fra 

små lokale hospitaler og sygehuse, hvor den medicinske overlæge og oversygeplejerske kunne behandle 

alle diagnoser til den komplekse behandling af en kompleks patient, der kræver mange fagspecialister i sin 

behandling. Hospitalet er, derfor på trods af en meget specialiseret fagopdeling, gensidig afhængig af 

hinanden for at nå det fælles mål med patienten. Disse løse koblinger er det, der gør, at opgavernes løses 

mere stabilt end man skulle forvente, idet en løs organisering nemmere kan give svar på konkrete, daglige 

hverdagsopgaver og netop stabiliseres ved løbende tilpasning. Hospitalet, som et løst koblede system, har 

altså en form for bevægelsesfrihed i organisationen, samtidig med at der stilles krav til den enkelte om at 

bidrage til fællesskabet og det fælles mål14.  

  Forandringer, som implementeres, set i lyset af en organisationsforståelse, hvor hospitalet opfattes som 

et tæt koblede system, vil ofte være styret af og fokuseret på mål, design og kontrol. Forandringer i løst 

koblede organisationer, som jo netop kendetegnes ved, at de er dynamiske af natur, kræver et andet fokus 

for ændringerne,- et fokus på logik og mening, socialiseringsprocesser, en differentieret deltagelse og en 

påvirkning af de konstante variable15. I en forandringsproces, som en fusion mellem afdelinger på 

hospitalet, er der brug for elementer fra begge forståelser; der skal være et mål og en procesplan, men den 

plan skal ledsages af en forventning om, at forandringen er meningsfuld og skal skabes i fællesskab, så et 

virkelighedsbillede, alle kan tilslutte sig, skabes og alles viden og kompetencer inddrages. 

 
12 Hammer S. et al, kap.4 
13 Hammer S. et al, kap.4 
14 Hammer S. et al, Kap.4 
15 Hammer S. et al, kap.4 
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  Et billede på en organisation, som et hospital, i en dynamisk bevægelse, kan ses, som Rhizomet16. 

 

Der sættes konstant nye rødder og skud, og planten ændres hele tiden, men det sker ikke foruden de gamle 

rødder forsat er levende, og derved forudsætter tilblivelsen af de nye rødder. De komplekse processer, der 

sker under jorden, viser et nyt skud over jorden. Et billede på en forandring, da planten kan udvikle sig i alle 

retninger, men alle er fra hovedplanten, som et billede på den kontinuitet, organisationen også har. Skud 

skal, i en organisationsforståelse, ses som forandringer og muligheder, hvor rødderne skal ses som 

traditioner, rutiner, normer og organisationens hukommelse17. I denne forståelse af organisationen i 

bevægelse med konstante forandringsprocesser skal man derfor ikke undervurdere betydningen af 

rødderne, som er en bærende faktorer for, om skud enten springer ud eller visner, men den risiko for at 

også rødderne dør. I et forandringsperspektiv forstås rødderne, som det der går tilbage i tiden, fortiden i 

organisationen repræsenteret, som kontinuiteten, men som ikke er en kontant faktor. Rødderne påvirkes 

og udvikles af de skud, planten sætter. Med andre ord udvikles fortiden også i takt med forandringerne, nye 

skud skyder frem. Og nye skud kommer ikke frem tilfældigt, men kommer af et godt rodnet.  

 I kommunikationen i den løst koblede organisation, som et hospital, hvor mange fag og mange mennesker 

samarbejder om kerneopgaven samt at helbrede og pleje patienten, skal der tages med i meningskabelsen, 

at vi har forskellige bevidsthedslandsskaber, vi bevæger os ud fra og skaber vores mening af. Et begreb, 

som kerneopgaven, opfattes derfor forskelligt og har forskellige betydning, afhængig af om man taler med 

en sygeplejerske, en læge, en hospitalsfysiker eller en stabsmedarbejder. Hver især, forskelligt fra 

menneske til menneske og profession til profession, tilskriver vi begreber en mening gennem vores 

bevidsthedslandskab, og meningskabelsen opstår, når vores mening kan finde sin plads i fællesskabet og 

gøre os i stand til at handle ud fra denne forståelse. Hvor mening er noget, vi hver især har med os, så er 

det meningsskabende et kollektivt fænomen, som viser sig i vores handlinger i en organisation18.  

 
16 Hernes T., kap.2 
17 Hernes T., kap.2 
18 Hernes T., kap. 3 
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 I et kommunikationsteoretisk perspektiv kendetegnes hospitalet som en heterofon organisation, hvor der 

kommunikeres ud fra mange funktionssystemer og ud fra forskellige koder19. Vi forstår begreber, når vi har 

modbegreber, så hvor sundhedsprofessionelle kommunikerer ud fra et sundhedssystem med en funktion, 

der skal forebygge og helbrede, og hvor koden er rask/syg, så har økonomerne et funktionssystem, der skal 

reducere knaphed og optimere ressourcer og taler i koden have/ikke have. Og igen har politikerne en 

funktion som at træffe kollektivt bindende beslutninger og taler i koden styre/ikke styre, og i nutidens 

samfund ikke mindst i koden regering/opposition. Hvornår, hvilke koder skal afformes, og hvilke koder, der 

skal tages hensyn til, er netop kompleks, når der skal kommunikeres i den løst koblede organisation, som 

har mange funktionssystemer med mange stemmer20. Det er derfor ikke længere en given præmis på 

hospitalet, at afkodningen og hensynet tages ud fra et altoverskyggende funktionssystem og kun den ene 

stemme, den sundhedsfaglige stemme, men tværtimod skal hensynet tages til alle stemmerne med den 

bevidsthed om, at der ikke er en helhed, der kan afveje alle stemmerne, men hospitalets meningsskabelse 

sker på baggrund af mange stemmer. Kunsten er at få syn for de muligheder og potentialer, der er 

repræsenteret i den heterofone organisation uden dog at miste blikket for organisationens oprindelige 

funktion, profession og berettigelse21. Så når forandringer skal iværksættes og kommunikeres, vil der være 

kompromis at tage, koder der skal justeres, og målet må være at se mulighederne i mangfoldigheden og 

den gensidige afhængighed funktionssystemerne imellem. 

  Forandringens lederskab kalder, på baggrund af blandt andet ovenstående forståelser, på ledelse, der 

rummer både det programmatiske og transformative lederskab, så bæredygtige forandringer kan skabes på 

hospitalet. Det programmatiske lederskab bygger på en forståelse af, at design, kontrol, rammer og mål er 

styrende for forandringen, hvor det transformative lederskab bygger på forståelsen af en forandring, sker 

relationelt i organisationen22. Fusioner på hospitalet er styret af overordnede politiske beslutninger, derfor 

er forandringstiltaget en ’top-down’-beslutning med fokus på opgaveløsning, drift og økonomi. Netop de 

forandringstiltag kræver en oversættelse af både hospitalsledelsen og den nærmeste leder for at sikre, at 

forandringen på den lange bane har det ønskede samfundsmæssige effekt. Udgangspunktet for den 

tranformative ledelse er, at hospitalet er en løst koblede organisation, så der arbejdes hele tiden i 

forandringer, hvor den dynamiske meningsdannelse og meningsskabelse sker, og det betyder, at man i 

 
19 Andersen N.Å. et al, kap.5 
20 Andersen N.Å. et al, kap.5 
21 Andersen N.Å. et al, kap.5 
22 Helth P., kap. 8 
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dette lederskab har fokus på at forstærke og udbrede de forandringer, der spirer nedefra i organisationen 

og at man inddrager alle stemmer, processer, viden og kompetencer i organisationen23. 

  Ovenstående forståelser viser mangfoldigheden men også kompleksiteten, der er på spil i den 

organisation, som hospitalet er. Et billede på den kontekst hvori forandringer i form af fusioner mellem 

afdelinger, og her i flytning mellem matrikler forsat sker på Sjællands Universitetshospital i de kommende 

år. Når forandringer bliver annonceret fra politikere og sygehusledelsen, er det interessant at se ind i, 

hvordan enhederne, som afdelingerne og medarbejderne, tilslutter sig forandringerne og planlægger og 

gennemfører dem og derved kan opnå et succesfuldt resultat. Med andre ord, når der handles på 

mikroniveau, er det organisationen, der handler. Ønskes der en forandring på organisationsniveau, skal vi 

have fokus på og udforske, hvad der sker i processerne mellem medarbejdere og være nysgerrige på, 

hvordan mening og motivation skabes på mikroniveau24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
23 Helth P., kap.8 
24 Hernes T., kap.16 
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5 Design 

  Dette afsnit har til formål at afdække de metodiske overvejelser, herunder mit empiriske grundlag, mit 

valg af teorier og de afgrænsninger, der har været nødvendige for at sikre den røde tråd i afhandlingen. 

5.1 Forskningsvidenskabelig paradigme 

  Min undersøgelse vil tage afsæt i det fænomenologiske perspektiv, da jeg vil belyse fænomener indenfor 

den virkelige livsramme. Med fokus på sygeplejerskerne umiddelbare erfaring og oplevelser af deres fælles 

livsverden, vil jeg undersøge, hvordan fænomener får mening og betydning i den kulturelle, sociale og 

historiske kontekst25. Jeg vil undersøge fænomenerne motivation og meningsskabelse, og med denne 

tilgang har subjektivitet og fortolkning en stor betydning for analysen, idet jeg ikke søger én sandhed / én 

årsag som svar på problemformuleringen, men søger hvilke motiver der ligger til grund for 

sygeplejerskernes handlinger26. 

5.2 Empirisk grundlag 

  Den fænomenologiske videnskabstilgang har betydning for mit valg af metoden til at få indhentet empiri 

til denne afhandling samt mit valg af teori. Jeg vælger en kvalitativ undersøgelsesmetode, hvor jeg vil 

benytte delvis strukturerede gruppeinterviews ved at interviewe tre grupper af to sygeplejersker i hvert 

interview. Jeg mener, at jeg ved at interviewe to sammen vil opnå, at respondenterne vil lade sig inspirere 

af hinanden, og at jeg, via interaktionen mellem dem, vil få mere dybdegående og nuancerede udsagn end 

ved de traditionelle individuelle interview, hvor respondentens svar kan blive meget personafhængig. 

Samtidig er mit formål at få belyst den kollektive forståelse og deres fælles konstruerede meninger omkring 

motivation og meningsskabelse i fusionen, hvor de er hinandens garanter for, at det der bliver sagt er en 

fælles opfattelse/forståelse. Faren ved et gruppeinterview er, at jeg, som interviewer, skal være 

opmærksom på magtrelationen mellem respondenterne, så det stiller krav til mig om at spørge begge og 

lytte til begge, hvilket igen sætter min evne til styring af interviews på prøve. Denne kvalitative metode er 

funderet i Steinar Kvales overvejelser omkring forskningsinterview (se afsnit 5.5). 

5.3 Afgræsning af det empiriske felt 

  Jeg vælger bevidst at interviewe sygeplejersker af faggruppe, selvom jeg er leder for andre faggrupper. 

Dette bunder i dels problemformuleringen, dels i at det netop er den faggruppe, der er stor mangel på i den 

offentlige sektor, og dels da jeg selv er sygeplejerske af grunduddannelse. Det sprog, de termer og den 

kultur jeg spørger ind i, er kendt for mig, og jeg vil forhåbentligt hurtigt få skabt et tillidsfuld og fordomsfrit 

 
25 Justesen L. et al, kap.1 
26 Justesen L. et al, kap.1 
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rum, så sygeplejerskerne svarer så åbent, ærligt, frit og trygt som muligt27. Dog skal jeg passe på ikke at 

stille indforståede spørgsmål og fx blot ved kropssproget tolke svarene, men hele tiden være nysgerrig på 

at spørge i dybden. Jeg vælger, at det skal være sygeplejersker, der er ansat på SUH og ikke på andre 

sygehuse i regionen, da det igen gør det mere nærværende.  

5.4 Valg af respondenter 

  Sygeplejerskerne vil være fra andre afdelinger på SUH, og de vil have været igennem en fusion på 

forskelligt vis, både fusioner af afdelinger med flytning fra en matrikel til en anden, men også fusioner 

mellem afdelinger indenfor samme matrikel. De skal have været ansat inden fusionen og efter på den 

nyfusionerede afdeling. Det er afdelingssygeplejerskerne på de respektive afdelinger, der hver udpeger de 

to sygeplejersker.  

5.5 Det kvalitative forskningsinterview 

  Det kvalitative forskningsinterview kendetegnes ved, at det er en bestemt form for menneskelig 

interaktion, hvor viden skabes igennem samtalen mellem interviewer og respondent (er). Ifølge Steinar 

Kvale søger denne metode at få indblik i respondenternes livsverden igennem et helt almindeligt 

hverdagssprog28. I et delvis strukturerede interview har jeg mulighed for at ændre rækkefølge og form i 

spørgsmålene, så jeg kan forfølge respondenternes svar, dog skal jeg sikre mig, at temaerne bliver belyst og 

jeg ikke føres på vildspor. Jeg har udarbejdet en delvis struktureret interviewguide, som skal sikre mig fokus 

i interviewsituationen, og som åbner op for dialog betinget af svarene29. Interviewguiden er udarbejdet på 

baggrund af de 3 undersøgelsesspørgsmål (se afsnit 3.4), som er de overordnede temaer, hvorfra 

interviewspørgsmålene stilles. Jeg optager interviewene for at kunne transskribere dem efterfølgende, dels 

så jeg, så vidt muligt, kan opretholde øjenkontakt under interviewene, og dels for at være konkret på at 

kunne analysere det sagte. Der er selvfølgelig faldgruber, som jeg skal være opmærksom på i den 

kvalitative metode i form af delvis struktureret interview. Under selve interviewet kan jeg stille ledende 

spørgsmål, og derved vil de endelige resultater og konklusioner blive et udtryk for mine egne ord, lagt i 

munden på respondenterne, og det er jo ikke det, jeg søger. 

5.6 Etiske overvejelser 

  Idet det empiriske felt er andre afdelinger, som jeg umiddelbart ikke har en relation til, undgår jeg 

forhåbentligt det asymmetriske magtforhold mellem leder- og medarbejderforholdet får en betydning for 

respondenternes svar. Afdelingerne, sygeplejerskerne og svarene vil blive anonymiseret, så det ikke lige 

 
27 Justesen L. et al, kap.3 
28 Kvale S. et al 
29 Se bilag 1: ”Interviewguide” 
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umiddelbart er genkendeligt for andre end de involverede. Sygeplejerskerne deltager frivilligt i 

undersøgelsen, og jeg giver dem mulighed for at læse afhandlingen efterfølgende. Jeg vil være bevidst om 

at jeg åbner op for noget, som respondenter måske nu har taget afstand til med de følelser, der kan følge 

med i det. Her har jeg selvfølgelig et moralsk ansvar for at tage hånd om den situation30. 

5.7 Afgræsning af metodevalg 

  Jeg kunne have valgt at metodetriangulere, hvor et observationsstudie kunne have været relevant ift. at 

have fået et indblik i, hvordan motivation og meningsskabelse afspejles i handlinger i hverdagen blandt 

sygeplejersker. Havde jeg haft et par medskribenter til denne afhandling, kunne èn, uden kendskab til 

sundhedssektoren, have observeret afdelingerne over en tidsperiode og en mindre grad af 

forskerpåvirkning, og forforståelse kunne have fundet sted. Jeg vælger bevidst ikke at bruge dokumenter 

eller spørgeskemaer som empiri, da jeg søger svar på sygeplejerskernes umiddelbare erfaring og oplevelser 

af deres fælles livsverden, hvilket vil være noget nær umuligt for sygeplejerskerne at kunne give udtryk for 

og gengive i et spørgeskema31. Og fx dokumenter i form af referater, dagsordner og andre notater vil være 

fortolkninger af det skete og af andres oplevelser, og derfor ikke det, jeg søger i denne afhandling. 

5.8 Databearbejdning 

  Efter interviewene har fundet sted bliver de af mig transskriberet. Det nedskrevne materiale bliver 

efterfølgende nedbrudt til enkeltdele for at finde mønstre, sammenhænge, modsigelser og typologier. 

Materialet vil blive tematiseret ud fra interviewguiden, og jeg vil arbejde i at kode respondenternes svar 

deduktivt på baggrund af de valgte teorier om motivation og meningsskabelse32. Formålet med den 

begrebsdrevne kodning er at kunne kategorisere fremtrædende udtalelser igennem det enkelte interview 

og i alle de 3 interviews, igen for at blive klogere på vægtningen af udsagnene i analysen33. 

5.9 Kvalitetskriterier i den kvalitative metodetilgang 

  Kvaliteten af denne afhandling skal vurderes ud fra de kriterier, der kendetegner en god og veludført 

undersøgelse indenfor den kvalitative metodetilgang og i det fænomenologiske perspektiv. Kohærens og 

konsistens skal derfor igennem hele afhandlingen fremgå tydeligt, hvor der skal ses en sammenhæng, en 

rød tråd fra problemformuleringen til metode- og teorivalg samt i selve analysen. Begreber skal være 

veldefinerede og bruges ens, så der ikke opstår begrebsforvirring, og jeg vil og har allerede argumenteret 

for valg og fravalg, så læseren kan opnå forståelse for afhandlingens præmisser og fund, og ved denne 

 
30 Brinkmann S. et al. , Kap.1 
31 Justesen L. et al, kap.1 
32 Brinkmann S. et al, Kap.1 
33 Brinkmann S. et al, Kap. 1 
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transparens kan læseren netop forholde sig kritisk til afhandlingen34.  Afhandlingen vil derfor ikke munde 

ud i en konklusion, der er generaliserbar, forstået i den positivistiske videnskabstradition, hvor man tænker, 

at det jeg undersøger og konkluderer kan oversættes til som gældende for alles sygeplejerskers oplevelser 

af motivation og meningsskabelse i fusioner, men konklusionen i denne afhandling vil føre til en større 

forståelse, større indsigt og ny viden om fænomenerne og være vejledende for min fremtidige 

ledelsespraksis35. 

5.10 Valg af Teori 

  Mine teoretiske tilgange til at analysere empirien vil være Karl E. Weick’s teori om Meningsskabelse samt 

Richard M. Ryan og Edward L. Deci’s ’Self-Determinations Theory’ (SDT) på dansk Selvbestemmelsesteori 

kombineret med teorien om Public service motivation (PSM) af Lotte Bøgh Andersen og Lene Pedersen. Jeg 

vælger at tage udgangspunkt i de danske oversættelser og fortolkninger af teorierne, dels da det fremmer 

min forståelse af teorierne, men ikke mindst da de danske oversættelser sætter teorierne i en dansk 

offentlig kontekst og derfor bliver nærværende for denne afhandling.  

5.10.1 Historisk oprids af motivations- og ledelsesteorier 

  Igennem tiden har der indenfor psykologien været flere bud på motivationsteorier, hvor disse har været 

mangfoldige og et billede af samtidens syn på livet og på organisationer. Jeg vil kort give et historisk oprids 

omkring nogle af de klassiske motivationsteorier, som alle har vist deres værd og relevans for forståelser af 

medarbejderes adfærd i kraft af deres blotte overlevelse op igennem det seneste århundrede, som nogle af 

de hyppigst refererede teorier. Ingen af disse teorier udelukker hinanden, men supplerer hinanden og kan 

betragtes som brikker i de komplekse fænomener Motivation og ledelse. Denne historiske opsummering er 

for at skabe overblik og danne en ramme for teoriernes betydning for, hvor vi er i dag, og hvordan vores 

forståelse er af motivation hos og ledelse af medarbejdere anno 2020.  

  I 1913 blev behaviorismen grundlagt af den amerikanske psykolog John Broadus Watson (1878-1958), som 

i forsøget på at gøre psykologien til en selvstændig og anerkendt videnskab, mente, at den menneskelige 

adfærd kunne forklares direkte ud fra objektive og direkte observerbare data i stedet for de eksisterende 

hypotetiske og spekulative teorier, der ellers var herskende. Watson var inspireret af den russiske psykolog 

Ivan Petroviji Pavlov (1849-1936), som med det kendte forsøg ’Pavlovs hunde’ udviklede Stimuli-respons-

modellen36. I dette perspektiv er motivation altså noget ydre styret, hvilket kan genfindes i nutidens 

 
34 Justesen L. et al, kap.2 
35 Justesen L. et al, kap.2 
36 Hein H., kap.2 
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motivations crowding-teori samt i Selvbestemmelsesteorien37. I 1956 opstod et grundlæggende brud med 

behaviorismen, idet diverse psykologer og kritikere af behaviorismen mente, at der mellem stimuli og 

respons var refleksioner på stimuliene, som individet foretog sig, sammenlignet med de refleksioner som 

forskeren havde, mens forsøget blev udført. Udviklingspsykologen Jerome Bruner (1915-2016) var fortaler 

for kognitivismen, hvor man nu interesserede sig for og åbnede op for ’Black boxen’, refleksionerne mellem 

stimuli og respons, deri en interesse for de kognitive processer, der opfatter, bearbejder, lagrer og gengiver 

information og tænkning38.  I 1960’erne voksede et tredje paradigme frem: Den Humanistiske Psykologi, 

hvor den nok mest kendte motivationsteoretiker Abraham Maslow (1908-1970) var ophavsmand til 

Behovshierarkimodellen, som bekendt er formet som en pyramide, hvor fysiske behov er i bunden, herefter 

behov for sikkerhed, behov for tilhørsforhold, agtelsesbehovet og øverst selvaktualiseringsbehovet. Teorien 

bygger på, at et behov er dominerende, når det er udækket, men betyder relativt mindre, når det er 

dækket, og derved giver plads til udækkede behov. Som en udspringer af denne skole kommer 

Eksistenspsykologien, hvor grundtanken er, at jo mere åbent mennesket kan forholde sig til verden, jo mere 

tør man indgå i en dialog, jo mere frit og autentisk kan man leve, altså, at mennesket har behov for at søge 

og skabe mening39. Clayton Paul Alderfer (1940-2015) sammenfatter Marslows behov i 3 kategorier, 

eksistens-, relations- og vækstbehovet40. Elementer fra Selvbestemmeteorien har sit ophav fra Alderfers 

behov, idet teorien er, at 3 grundlæggende behov skal dækkes; individets behov for at føle Autonomi, 

Tilknytning til et fællesskab og behov for at føle sig Kompetent for at opnå en større grad af autonom 

motivation41.  

  I organisationer blev de ovenstående psykologiske teorier ligeledes grundlaget for diverse 

ledelsesteoretikere, startende med Frederick Winslow Taylor i starten af 1900 tallet og hans ’Hawthorne’ 

eksperimenter, og ledelsesteoretikeren og psykolog Douglas McGregor (1906-1964) videreførte 

behovsteorien, idet hans væsentligste pointe var, at når ledere ikke dækker medarbejdernes behov, så 

reagerer medarbejderne på det. McGregors teori kaldet Teori X og Y beskriver, at med en ledelsestilgang, 

hvor medarbejderne antages for at være dovne, skal kontrolleres, idet de har en modvilje mod at arbejde, 

mod forandring, mod at tage ansvar; Teori X. Teori Y beskriver derimod det modsatte, nemlig at mennesket 

søger tilfredsstillelse i arbejdet, søger at få ansvar, lærer under de rette betingelser og søger at løse 

organisatoriske problemer på en kreativ og nysgerrig måde. Ledelse bliver i Teori Ys lys at opbygge et miljø, 

hvor de motiverede medarbejdere er villige til at bidrage med mest muligt. McGregors håb var ikke at 

 
37 Holm Pedersen L. et al, kap.4 
38 Hein H., kap.2 
39 Hein H., kap.2 
40 Hein H., kap.5 
41 Holm Pedersen L. et al, kap.4 
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udbrede Teori Y, som det altsigende og mest korrekte, men det var et forsøg på, at få lederen til at 

reflektere over sine handlinger, og hvordan dette påvirker medarbejderne42. 

  Ovenstående historiske oprids leder mig til de to motivationsteorier, som danner grundlaget for min 

empiri og min analyse; nemlig Richard M. Ryan og Edward L. Decis Self-Determinations Theory (SDT)43, på 

dansk Selvbestemmelsesteori, kombineret med Lotte Bøgh Andersen og Lene Holm Pedersens teori om 

Public service motivation (PSM)44.  

5.10.2 Motivationsteori af R.M.Ryan og E.L.Deci 

  Ryan og Deci definerer motivation som følgende: ” To be motivated means to be moved to do something. 

A person feels no impetus or inspiration to act is thus charaterized as unmotivated, whereas someone who 

is energized or activated toward an end is considered motivated”45.  Ryan og Deci har nuanceret 

motivationsbegrebet til ikke kun af være indre og ydre styret, som man tidligere tænkte motivation, jf. Teori 

X og Y. I nedenstående kontinuum har de opdelt den eksterne regulering (ydre motivation) til, i varierende 

grad, at kunne internaliseres i den enkelte og derved blive mere autonom, Self-Determined - i 

nedenstående figur vist som den øverste linje. Ryan og Deci argumenterer i SDT for, at ydre – og indre 

motivation interagerer, hvor der er fokus på de dynamiske effekter (understøttende eller underminerende 

til de 3 basale psykologiske behov), der kan føre til Crowding in eller Crowding out hos den enkelte. 

Opfattelsen af, om et tiltag opleves som understøttende eller underminerende, er således subjektivt. Et 

eksemplet på crowding out er, at fx eksterne faktorer som bonusser, deadline, overvågning og kontrol kan 

formindske følelsen af autonomi og derved reducere den indre motivation. Det modsatte kan også være 

tilfældet, hvor det måske giver flere valgmuligheder, og følelsen af autonomi derved øges. Bevægelsen fra 

venstre mod højre i SDT kontinuumet handler derfor, om et individs internalisering af accept og 

meningsskabelse af den ydre regulering (ydre motivation). En bevægelse fra venstre, en kontrolleret 

motivation, mod højre, en autonom motivation. Pedersen og Andersen peger på, at crowding-teorien er 

specielt relevant for fagprofessionelle, da studier viser, at der er stor risiko for crowding out, hvis 

opgaverne og omgivelserne ikke støtter de fagprofessionelles normer46. 

  Den indre motivation Internaliseringen er opdel i 3; introjekteret, identificeret og integreret, som forklares 

med, i hvor høj grad ens værdier er i overensstemmelse med det, man motiveres til. Fx menes, at en 

integreret motivation er, når ens professionsværdier er så centrale for èn, så man per automatik lever op til 

 
42 Hein H., kap 5 
43 Ryan R.M og Deci E., Artikel  
44 Holm Pedersen L. et al, kap.3 
45 Ryan R.M og Deci E., Artikel 
46 Holm Pedersen L. et al, kap.4 
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professionens normer, fordi man ser normerne som end del af én selv. Ryan og Deci undersøger 

studerende og deres læring i klasserum, hvor de finder, at studerende, der får de 3 basale psykologiske 

behov opfyldt, nemlig autonomi, tilknytning og kompetence, udvikler nye ideer og forøger deres 

kompetencer47. Autonomi forstås, som om man har en følelse af at være i overensstemmelse med 

omverdenen og er udgangspunkt for sit virke. Tilknytning forstås som oplevelsen af at have et 

tilhørsforhold til andre personer og organisationen, og kompetence forstås som oplevelsen af at interagere i 

affekt med omgivelserne og have kapacitet til at udrette noget og løse sine opgaver effektivt48. Altså kan et 

individ ”flyttes” fra venstre mod højre i nedenstående kontinuum afhængig af i hvilken grad, de 3 

grundlæggende psykologiske behov bliver understøttet. 

 

5.10.3 Public Service Motivation (PSM) af L. Bøgh Andersen og L. Holm Pedersen   

  Lotte Bøgh Andersen og Lene Holm Pedersen definerer begrebet ”Public Service Motivation (PSM), som 

individers orientering mod at bidrage samfundsmæssigt via levering af offentlige ydelser”49. Denne 

orientering sker i et samspil mellem individet og dets omgivelser og er derfor i højre grad dynamisk. 

Offentligt ansatte motiveres af både indre og ydre faktorer, men det er en del af den særlige altruistiske 

motivation (prosocial motivation), som er PSM, der netop knytter sig til leverancen af offentlige ydelser. Er 

der overensstemmelse mellem medarbejdernes opgaver, omgivelser og PSM, øges medarbejdernes 

performance50. Denne kausale sammenhæng mellem PSM og performance ses bl.a. i en italiensk 

undersøgelse, hvor sygeplejersker pakker nødhjælpskasser til andre sygeplejersker i krigszoner. Forskellige 

interventioner udføres i èn gruppe, fx mødes de med en af sygeplejerskerne, der skal bruge udstyret, og de 

 
47 Ryan R.M og Deci E., Artikel 
48 Holm Pedersen L. et al, kap.4 
49 Holm Pedersen L. et al, kap.3, side 51 
50 Holm Pedersen L. et al, kap.3 
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skal reflektere og offentliggøre, hvorfor arbejdet er vigtigt og derved overbevise sig selv om vigtigheden. 

Der er en kontrolgruppe i undersøgelsen, hvor der ingen interventioner er. Det viser sig, at gruppen med 

interventionerne performer bedre på de målte dimensioner af performance, og at virkningen er størst for 

ansatte med højt PSM51. Selvfølgelig er der i denne undersøgelse forskellige variabler, der spiller ind ift., 

hvis undersøgelsen var udført i Danmark fx tro og kultur, arbejdsgiver og arbejdstager forhold, men flere 

studier belyser, at medarbejdere, der konfronteres med personer, der oplever godt af deres arbejde, 

performer bedre52. Det betyder derfor, at en tydeliggørelse af vigtigheden af arbejdsopgaver skaber en 

bedre performance. 

  Faglige og professionelle normer og værdier kan internaliseres og integreres i den enkelte, og derved 

blive, hvad den enkelte opfatter, som ønskværdigt for sig selv og samfundet. Individer med højt PSM 

lægger ekstra energi i deres arbejde, hvis de oplever, at deres arbejde er meningsfuld i den forstand, at det 

hjælper andre og/eller bidrager samfundsmæssigt. Et højt PSM og jobtilfredshed afhænger derfor af en 

overensstemmelse mellem medarbejderens motivation, arbejdsopgaver og omgivelserne53.  En 

overensstemmelse mellem de nævnte faktorer kræver en organisatorisk værdiforståelse af, hvad der 

ønskværdigt for organisationen, så alle lægger en stor energi i opnåelse af disse værdier og et 

værdifælleskab skabes. Er der til gengæld en værdikonflikt risikeres udover motivation crowding out også 

trade-off54. 

  PSM kategoriseres i yderligere 4 underdimensioner, 4 forskellige typer motivation; Commitment to the 

interest, Compassion, Attraction to the public making og Self- sacrifice55. I denne forståelse af PSM, kan 

mange på et hospital have en høj grad af PSM, og man kan forstille sig, at forskellige faggrupper har en 

underdimension, der dominerer mere end andre. Fx kan man forstille sig, at sygeplejerskens PSM er 

domineret af Compassion, som drives af empati og identifikation, og som derfor vil lægge energi i at gøre 

en forskel i at forbedre patientens situation, hvor den stabsansattes PSM er domineret af Commitment to 

the interest, og igen lederens PSM domineres af Attraction to the public making. Self- sacrifice 

repræsenterer det prosociale grundlag, hvor viljen, til at lægge energi i noget for andre uden at få noget 

igen, er drivkraften.  

 
51 N. Bellè, artikel  
52 Holm Pedersen L. et al, kap.3 
53 Holm Pedersen L. et al, kap.3 
54 Holm Pedersen L. et al, kap.6 
55 Holm Pedersen L. et al, kap.3 
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5.10.4 Meningsskabelse af K.E. Weick 

  Karl E. Weicks (1936-) teori om Meningsskabelse er kendetegnet ved dels betydningen af handlinger og 

hvordan handlinger skaber mening igennem sproget, og dels betydningen af at det er interaktionen mellem 

mennesker i grupper, der er meningsskabende. Hvor mening er noget, man har med sig, så er det 

meningsskabende en social aktivitet, og begge er noget, vi har med os som medarbejdere i en 

organisation56. Det sidste bygger Weick blandt andet på en hændelse fra 1949, hvor 13 brandmænd 

mistede livet i en skovbrand i Montana. Weick analyserer sig frem til, at det muligvis gik helt galt, da der 

opstod tvivl om identitet og moral, da det for nogen var en ny leder af teamet og nye kollegaer, der skulle 

handle i skovbranden, og derved gik meningsskabelsen tabt57.    

  Jeg har tidligere refereret til Weicks organisationsperspektiv på hospitalet, som et løst koblede system, 

men i selve analysen er det de 7 karakteristika, som han mener ofte har betydning i større eller mindre 

grad i meningsskabelsesprocessen, jeg vil analysere ud fra samt de 3 elementer, der er selve 

meningsskabelsens substans, en ramme, en ledetråd og en forbindelse mellem de to58.  

 De 7 elementer i meningsskabelsesprocessen er følgende: 

• Meningsskabelse er en social proces, - vi skaber mening sammen med andre. 

• Meningsskabelse tager udgangspunkt i identitet, - identiteten bliver til i interaktionen med andre. 

• Meningsskabelse sker retrospektivt, - vi skaber først mening, når vi kender resultatet. 

• Meningsskabelse er fokuseret på og udgår fra ledetråde,- vi skaber mening ved at trække ledetråde 

ud af helheder. 

• Meningsskabelse er en kontinuerlig proces, - vi er altid i bevægelse, i en proces og midt i 

meningsskabelse, hvor vi handler os frem til en forståelse. 

• Meningsskabelse er drevet af plausibilitet- ikke akkuratesse,- Vi søger en løsning, ikke løsningen, vi 

søger en forklaring, ikke forklaringen. 

• ’At skabe i handling’ (enactment) er centralt i meningsskabelse,- via handling er vi med til at skabe 

omgivelserne, der begrænser os og giver os nye muligheder59. 

  Meningsskabelsens substans er rammen og ledetråde, og forbindelsen mellem disse er meningskabelsen. 

Rammen er det vi har med os fra fortiden, en allerede etableret erfaring, og det vi oplever, er oplevelser og 

ledetråde, som vi forsøger at sætte ind i rammen, og derved skabes mening. Rammen defineres ved 6 

 
56 Hammer S. et al, kap. 5 
57 Hammer S. et al, kap.5 
58 Hammer S. et al, kap. 5+7 
59 Hammer S. et al, kap. 5 
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elementer; idelogi, ubevidste antagelser og ’ taget for givetheder’, paradigmer, handleteori, tradition og 

historier60. Med til meningsskabelsesprocessen hører, at det, der driver den, er tro og handlinger, hvor vi 

skaber en mening ud fra det, vi i forvejen tror og forventer. Tro spiller en rolle i rammen for det, vi 

udvælger er vigtigt og rigtigt, og derfor påvirkes ledetrådene, og deri til sidst meningsskabelsen- 

selvopfyldende profeti. Meningsskabelse kan også drives af handlinger, da der ved en handling sker 

kognitive processer; der skabes tænkning og derved mening61. 

Meningsskabelse som en social proces 

  Weicks perspektiv på organisering er, at det er betinget af mønstre, der er bundet af gensidige afhængige 

handlinger til andre, og derved betinget af relationer. Oplevede fænomener eller hændelser mellem 

mennesker i en organisation, skal derfor forstås, som at der i relationen skabes en fælles forståelse af et 

fænomen eller en hændelse. Når vi indgår i disse gensidige afhængige relationer tilpasser vi os en struktur 

skabt af et kollektiv, og fælles mål og normer skabes62. Vil man påvirke en organisation skal man i Weicks 

forståelse tænke relationelt og cirkulært, og se ind i relationer mellem fx medarbejdere og i deres 

handlinger og her i løsning af opgaverne. Vores meningsskabelse bliver hele tiden udfordret af nye sociale 

sammenhænge; men kender det fra sig selv, hvor man i sin første fortolkning og meningsskabelse har en 

mening om noget, men når man så hører andres fortolkninger, ja så får man et nyt perspektiv, som bevidst 

eller ubevidst rykker ved ens første meningsskabelse63. 

Meningsskabelse tager udgangspunkt i identitet 

  Som menneske har vi mange ”jeg’er”, da vi danner vores jeg, vores identitet, ud fra vores omverden og 

derved i interaktionen med andre. Vores selvopfattelse veksler hele tiden mellem, hvordan vi opfatter os 

selv, og hvordan vi opfatter vores omgivelser, og i den proces sker meningsskabelsen. Når vi fx forsøger at 

skabe mening i en fusion i en organisation, bliver ens identitetsopfattelse i meningskabelsen måske ændret, 

og man ser, at nogle medarbejdere ændrer karakter og indtager nye roller. Ens identitet er i Weicks 

forståelse ikke en statisk størrelse, men den er påvirkelig, og som leder kan man understøtte en positiv 

identitetsskabelse og derved en positiv meningsskabelse64. 

Meningsskabelse sker retrospektivt 

  Weick referer til en undersøgelse, hvor studerende tilfældigt fik positiv eller negativ feedback på en 

gruppeopgave, hvorefter de studerende skulle evaluere processen. Dem, der havde fået den positive 

 
60 Hammer S. et al, kap.7 
61 Hammer S. et al, kap. 5+7 
62 Hammer S. et al, kap.2 
63 Hammer S. et al, kap.5 
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feedback evaluerede processen i gode vendinger, hvor det modsatte blev evalueret i de grupper, der havde 

fået negativ feedback. Den mening, vi skaber, dannes på baggrund af handlinger eller begivenheder, efter 

det har fundet sted, og igen er den skabte mening påvirket af vores forforståelse. Meningsskabelse dannes 

af vores hele tiden nykonstrueret fortid og fortidens erfaringer. Dette sker, idet vi forsøger at få en klarhed 

og et rationale i meningsskabelsen, og Weick mener derfor ikke, at øget information støtter 

meningsskabelse, men derimod fokus og opmærksomhed på værdier, prioriterer og præferencer, som kan 

hjælpe os i processen med at hente elementer frem fra fortiden, kan hjælpe os i meningsskabelsen i 

nutiden65. 

Meningsskabelse er fokuseret på og udgår fra ledetråde 

   Med begrebet Ledetråde, mener Weick, at vi meningsskaber ud fra elementer eller ledetråde, vi trækker 

ud af større sammenhænge. Dette sker bevidst eller ubevidst, men det er betydningsfulde ledetråde, som 

vi bruger i meningsskabelsen. Ledetrådene kan føre til en selvopfyldende profeti, som skal forstås, som at vi 

selekterer, bevidst som ubevidst, i de ledetråde vi ser, oplever og hører, og meningsskabelsen påvirkes 

heraf. Ledetråde bindes sammen til en samlet forståelse, og vi handler herfra, og handling er netop med til 

at skabe mening66. Det har derfor en stor betydning, hvilke ledetråde, der er i en organisation, og med 

tanke på, at vi i vores handlinger er meningsskabende, så kan vi som ledere i vores sprog og handlinger 

påvirke ledetråde og meningskabelsen, velvidende at man også udsteder ledetråde, man ikke er bevidst 

om. 

Meningsskabelse er en kontinuerlig proces 

  Weick tilskriver meningsskabelse som en kontinuerlig proces, hvor der ingen start eller slutning er. I det 

tillægger han kastethed, i den betydning at man altid er kastet ind i noget, fx begivenheder, vilkår, et særlig 

tid o.s.v og følelser, som vi har med os fra vores erindringer, særlig betydning for forståelse af 

meningsskabelse, som en kontinuerlig proces67. Kastethed, et måske lidt kejtet ord på dansk, refereres i en 

organisatorisk sammenhæng, som den dynamiske kontekst, hvor vi ofte kastes ud i alle mulige 

begivenheder og sammenhænge, vi skal handle i. Dette procesperspektiv har jeg tidligere i denne 

afhandling givet et billede på i form af Rhizomet. Vi er altid i bevægelse, og vi er altid midt i noget. Følelser, 

skal forstås, som at vi hæfter følelser op på begivenheder, og det er disse følelsesbaserede erindringer, der 

”vækkes”, når vi skaber mening i nutiden. Vi husker altså begivenheder på følelser, som føles på samme 

måde, som det vi nu forsøger at skabe mening i68. 

 
65 Hammer S. et al, kap.5 
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Meningsskabelse er drevet af plausibilitet- ikke akkuratesse 

  Dette 6. element hæfter sig op på de foregående 5 elementer, nemlig at der ikke er en mening eller en 

meningsdannelse, men at meningsskabelse i høj grad er en individuel og social proces, som dannes på 

baggrund af mange sammenhænge, ledetråde, forforståelser osv. Denne plausibilitet sker, dels fordi 

meningsskabelse ofte er en hurtig handling, som baseres på tro og forventninger, og dels fordi vi har mere 

brug for se helheder end detaljer i helheden for at kunne agere. Plausibilitet beror på ting og begivenheder, 

der skaber sammenhæng, er meningsfulde og værd at huske på, hvor erfaringer og forventninger vækker 

følelser og tanker. Her mener Weick, at ’den gode historie’ netop skal fremhæve disse elementer og derved 

skabe energi og virke som et kort for os i meningsskabelsen69. 

At skabe i handling (enactment) er centralt i meningsskabelse 

  Som nævnt indledningsvis i afsnit 5.10.4, så mener Weick med enactment, at verden er ikke noget, der er 

givet på forhånd, men noget vi til dels konstruerer. Vi vælger derfor selv, hvilke sammenhænge vi indgår i 

og skaber mening ud af, og hvordan vi lader os påvirke af omgivelserne. Vores handlinger kan derfor 

begrænse os eller skabe nye muligheder, men uanset så skaber det tænkning og derved mening, når vi 

handler. Dette betyder også at vi, som ledere, skal kaste os ud i at handle, da det jo er det væsentligste for 

at skabe mening, også selvom det ikke nødvendigvis altid den ”rigtige” handling70.  
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6 Analyse 

  Analysen vil være delt i to underafsnit med overskrifterne Meningsskabelse og Motivation, som svarer til 

to af de overordnede undersøgelsesspørgsmål og hermed de to overordnede temaer fra interviewene. 

Disse underafsnit vil igen være opdelt i kategoriserede enkeltdele baseret på begrebskodningen anvendt i 

databearbejdningen, hvor de mest fremtrædende og dominerende af respondenternes udsagn vil 

analyseres. Jeg vil efter hvert underafsnit delkonkludere på enkeltdelenes relationer til hinanden, og i en 

samlet konklusion i det efterfølgende afsnit vil jeg konkludere på den samlede helhed af analysen ift. 

problemformuleringen i denne afhandling. 

6.1 Meningsskabelse  

6.1.1   Fælles formål - hvad skal sygeplejerskerne tro? 

  Ifølge Weick er en situation, som en fusion, et markant skift og en afbrydelse i meningsskabelse i en 

organisation. Disse afbrydelser er et moment for meningsskabelse, men hvis der opstår usikkerked og 

flertydighed, hvis der ikke kan skabes mening i fusionen, så kan meningskabelsen udvikle sig uheldigt. Der 

sker så det, at man begynder at indsnævre fokus på ledetrådene, der er forbundet med fusionen og 

samtidig undlader at se på omkringliggende ledetråde, og tab af kontekst opstår.  

”… vi havde aldrig set det komme. Vi havde altid fået at vide det ville aldrig ske, fordi vi har 

akutmodtagelsen i Køge, og man skal jo ligesom behandle X-patienterne allerede der, og vi har operationer 

og intensiv i Køge, så vi kunne ikke leve uden en X-afdeling, så det ville aldrig komme til at ske...71” 

Som Ann forklarer, så var det et chok, at denne fusion skulle ske, da den faglige logik var i modstrid med 

denne fusion. 

”… og det var så uigennemskueligt hvorfor det egentligt skulle lade sig gøre, og så gik vi jo i Køge og 

kæmpede en kamp for at det ikke skulle ske. Vi talte med øverste ledelse, vi talte med politikere, vi hev 

nyheds alt muligt ind, vi kæmpede med patientforeningen, vi gjorde så mange ting, var med i radioindslag, 

vi stod i vandrehallen på række, vi troede på det, indtil det sidste, det her kunne vi godt nedlægge, det var 

sket på noget, der ikke var i orden, det var jo ikke vedtaget det rigtige sted, faktisk, man måtte faktisk ikke 

lukke den afdeling, der var jo regler for det, vi gik og troede det kommer aldrig til at ske, og samtidig 

forsvandt flere og flere kollegaer, der manglede noget klarhed fra starten af og hele vejen igennem…72” 

 
71 Bilag 2, side 3 
72 Bilag 2, side 13 



Trine Bruus Zachariassen  
Masterafhandling, maj 2020   

27 
 

 Rammen for meningsskabelse består af elementer, som ubevidste elementer og ’taget-for-givenheder’, og 

i ovenstående citat forklarer Ann tydeligt, at den faglige norm og overbevisning om, at de ikke kunne flyttes 

var en dominerende præmis for sygeplejerskerne; det var et professionelt ’blind spot’. Sygeplejerskerne 

skaber mening i formålet med fusionerne ud fra det, de har til rådighed: de ledetråde, de udvælger og de 

rammer de har med sig. Ledetrådene, sygeplejerskerne finder i formålet med fusionerne, viser en 

usikkerhed samt at der ikke er skabt et fælles mål, skabt en fælles mening med fusionerne. 

”Lis: … Jeg tror det er lidt et mellemstop inden vi skal flytte til Køge, sådan som jeg har opfattet det…”73     

”Anna: ja hvad var overvejelsen egentligt, jeg har aldrig hørt baggrunden, for det fungerede jo godt, vi 

havde store lokaler, vi havde plads, vi havde muligheder.                                                                                        

Lis: Ja, i Slagelse fungerede det faktisk godt i ambulatoriet og sengeafdelingen kørte da også godt?        

Anna: ja fuldstændigt, og der var plads til os, vi kunne virkelig få patienter hjem...74” 

 ”Tina: jamen det var meningen at vi skulle bo sammen og vi skulle ligesom integrere os og blive ligesom en 

afdeling, og så i fællesskab skulle flytte til Køge, når vi når det til. Men det er først i hvert fald for mig blevet 

bekendt inden for de sidste 3 måneder, at vi ret faktisk ikke er et projekt mere for, man kan godt se, at der 

er alt for store forskelle i vores specialer, der gør, at vi faktisk kan have rigtigt svært ved at have det som et 

projekt og som et fælles mål, men at det nok mere er noget med nogle fysiske rammer, da der var noget 

andet der skulle ske, der hvor de boede plus noget økonomi som også spillede ind i det.                             

Rikke: jeg tror de kaldte det arbejdsfællesskaber. At Køge sygehus til sin tid skulle være sådanne nogle 

arbejdsfællesskaber på tværs og gå til. Det som vi I mange år har arbejdet på at skulle være specialister, det 

skulle ligesom opløses og så skulle vi være generalister igen. Og så skulle lige vi være en forsøgsafdeling på 

det.                                                                                                                                                                           

Tina: vi skulle være et pilotprojekt…”75. 

”Ann: vi fik at vide at der var, det var jo den tidligere sygehuschef, da kom op han havde sådan en 

aftenrunde, hvor han kom op og spurgte hvordan og hvorledes, vi var jo meget berørte, så vi var jo 

kampklare, så siger han, der er noget med der skal være nogle x-pladser i akutmodtagelsen, og der ville 

man være rigtig glad for hvis det blev dækket af X sygeplejersker. Sikke noget svineri, for det var jo næste 

argument, først var jo det var økonomiske årsager, så kom det næste, at akutmodtagelsen skulle udvides, 

de blev nødt til at have vores sengepladser og så det sidste var jo så at vi skulle øge kompetencerne når vi 
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flyttede sammen, det var divagerende, hvad er egentligt forklaringen, vi føler de har taget røven på os, og 

det er lige gyldigt med os….76”.  

  I alle 3 interviews giver alle 6 sygeplejersker udtryk for, at der er usikkerhed og tvivl omkring formålet med 

fusionerne, og ovenstående citater viser en skepsis og mistillid overfor formålene, som viser sig at præge 

hele fusionsprocessen, da sygeplejerskerne ikke tilslutter sig den meningsskabelse, der er forsøgt givet fra 

start af. Igennem interviewene hører jeg, at sygeplejerskerne ikke ved, hvorfor deres afdelinger er 

fusioneret, og der er historier om, det er på grund af besparelser, lægedækning, arbejdsfællesskaber, et 

projekt, fysiske rammer, og sygeplejerskerne bruger ord, som ”jeg tror” eller ”måske var det fordi”.  

’Historie’ og ’tradition’, som også udgør en del af rammen for, det vi skaber mening ud fra, bliver tolket 

uretfærdig og utroværdigt af sygeplejerskerne, da historien om ’hvorfor fusion’ hele tiden ændres, og ikke 

skaber den tro og de forventninger til fusionen, som sygeplejerskerne har brug for. Som ansatte i regionen 

og på sygehusene har man traditionelt set en opfattelse af, at man medinddrages i fusionsprocesser via 

MED-udvalg, Arbejdsmiljøudvalg, samarbejdsudvalg etc., og der derigennem bliver lyttet til de 

fagprofessionelles perspektiver. Altså er det, som udgangspunkt, sygeplejerskernes forventning, at de bliver 

lyttet på i en proces, men disse sygeplejersker har ikke den oplevelse af, at de har været medinddraget, og 

fra starten af opleves fusionen som meningsløs, og processen udvikler sig uheldigt for sygeplejerskerne og 

herved organisationen. Det fælles formål med fusionen opleves ikke tydeligt, ikke troværdigt og ikke 

meningsskabende. Ledetrådene er af stor betydning for, hvordan sygeplejerskerne oplever formålet og 

målet med fusionen, da ledetrådene til sammen skaber et billede af helheden, konteksten og deres 

omverden, og dermed også for hvad de forsøger at skabe mening i.  

6.1.2 Hvor var sygeplejerskerne i processen? 

  En hovedpointe hos Weick er forståelsen af, at meningsskabelse er en social aktivitet, at vi interagerer 

med vores medmennesker i vores skabelse af mening, og vores meninger bliver hele tiden udfordret i nye, 

sociale sammenhænge. Når en fusion sker i et løst koblede system, som et hospital, er det socialisering, der 

er med til at skabe den fælles mening, og denne socialisering kan finde sted i netop en struktur, hvor 

sygeplejerskerne medinddrages. Ved medinddragelse sikrer man engagement og ejerskab af processen, 

man kan i fællesskab håndtere sygeplejerskernes oplevelse af den usikre tid de er i, og sidst men ikke 

mindst kan man i sådan en struktur sikre, at sygeplejerskernes viden og erfaring kommer i spil.  

”Anna: ja det kan godt være vi var nyansatte den 1. november og vi ved, vi skal herover 1/1, men tag os 

med på råd i, hvad vi ser fordi vi har været på sengeafdelinger før både her og i Holbæk og i Køge, så vi ved 

hvad der fungerer. Snak med os. Det kan godt være specialet er nyt, men få os med, hvad prioriterer vi højst 
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i en sengeafdeling og hvad prioriterer vi i skabene, der er mange redskaber her hvor jeg tænker hvad skal 

jeg bruge det til?                                                                                                                                                                    

Lis: præcis, det koster jo ikke så meget.                                                                                                                    

Anna: man skal så ikke tage 20 medarbejdere med i et møde, men små møder på kryds og tværs, fordi en er 

ekspert i X og du er ved hvad der fungerer her og der”77. 

”Tina: … da havde ledelsen overhovedet ikke tænkt tanken om at det kunne godt være det var en god ide at 

vi havde et fællesmøde, så vi fik mulighed for at stille spørgsmål til det hele, og da vi sagde det til dem, nå ja 

det kan da godt være at det var en god ide og kunne give mening, at I havde brug for at sige det højt. Og da 

vi så havde holdt mødet, det ligger jo så et helt år tilbage, da kunne de godt se at det var nok noget vi skulle 

have gjort tidligere, og have benyttet os mere af, også fordi det gav faktisk god mening, selvom vi var 

meget frustreret, og selvom vi stadigvæk ikke synes det var den bedste ide i verden, så var det jo kommet 

for at blive og vi fik set hinanden”78. 

”Pia: Vi har ikke haft vanvittig mange personalemøder, men kunne godt have plottet lidt flere ind, men det 

har jo også været, altså vi er presset, alle er presset, ledelsen er presset, for der er stadig mange ting der 

skal falde på plads, selvom der er mange ting der er faldet på plads. Så de ting man gerne skulle ønske, det 

har jo givet et kæmpe arbejdspres”79. 

”Pia: Mere information, det er jo altid, for vi finder på vores egen historier og de er forfærdelige. Det gør vi, 

det er HC Andersen om igen, og så netop undervisning, klæ’ os på til det her, for så tager man ejerskab i det, 

fremfor man laver den der, det er også de der Køge patienter argh, det bliver det meget hurtigt, i stedet for 

hvis vi var blevet klædt på til det, så vil det i stedet for være, nu er det denne her patient og det er 

spændende”80. 

I det sidste citat fra Pia er det meget tydeligt, at meningsskabelse er en social proces, idet hun fortæller, at 

de selv laver historierne, når de ikke er informeret og medinddraget i processen. Og senere i interviewet 

fortæller Pia:”… altså vi havde sat et rimeligt skræk scenarie op… vi ikke var blevet forberedt, der var ikke 

noget der hjalp os, så det var alle de her frustrationer, vi alle sammen havde ”81. Sygeplejerskerne forsøger 

at skabe en eller anden form for mening med fusionen, og da de ikke oplever sig medinddraget, og derved 

ikke har haft mulighed for at opnå en forståelse for den overordnede mening med fusionen, så skaber 

sygeplejerskerne en utilsigtet mening på baggrund af det virkelighedsbillede, de sammen har skabt. Den 

 
77 Bilag 3, side 9 
78 Bilag 4, side 9 
79 Bilag 2, side 19 
80 Bilag 2, side 13 
81 Bilag 2, side 10 



Trine Bruus Zachariassen  
Masterafhandling, maj 2020   

30 
 

manglende afklaring og konkretisering af formålet med fusionen viser sig ved, at sygeplejerskerne laver 

deres egne historier, som skaber frustrationer.  

6.1.3  Hvem man er, er afhængigt af et ”os” 

  Weick beskriver, hvordan vores identitet ændrer sig hele tiden, og vi er et ”parlament af identiteter”82. 

Vores identitet bliver til i interaktionen med andre mennesker, og det skal forstås som, at omgivelserne, 

som fx kollegaer, har en stor betydning for, hvordan vi opfatter os selv. Oplevelsen af et forandringstiltag 

som disse fusioner får indflydelse på den identitet, som sygeplejerskerne påtager sig. Vi skaber mening i 

social sammenhæng, og også på den baggrund har kollegaer en stor betydning for menings- og 

identitetsskabelsen.  

”Ann: Det var vi jo også for vi skulle jo deles ud på 2 afdelinger her i Roskilde, vi havde jo ikke engang, at vi 

kunne rykke sammen. Vi skulle jo splittes, og der var jo egentligt heller ikke plads til alle, var første 

udmeldelse så der var ikke alle der kunne komme med øh… og vi skulle sørge for at fordele os på de to 

afdelinger, og det gjorde man jo så, og vi vidste ikke hvad hinanden valgte, det er svært, så det blev sådan 

lidt indenfor interesse og så endte det med at mange sagde op, så der lige pludselig var plads til alle, men så 

var der også en afdeling, hvor der var flere på en den anden altså det var noget juks alt det der, det var for 

meget usikkerhed.                                                                                                                                                             

Pia: var der 17, der sagde op?                                                                                                                                         

Ann: Ja”83 

Ann beskriver oplevelsen af det identitetstab, der sker i denne flytning af afdelingen, hvor sygeplejerskerne 

skal dele sig. Der opleves en usikkerhed i, hvad de skal vælge ud fra, og de vidste ikke, hvad de valgte til. 

Samtidig forsvandt flere og flere kollegaer, så udover at gruppen blev splittet op, så blev sygeplejerskerne 

udfordret på deres fagidentitet, da de oplevede et arbejdspres, som var voldsomt. 

”Vi endte jo med i 2 måneder kun at være 10 sygeplejersker til at dække senge i et 3 holds skifte, så vi var jo 

max presset i Køge til sidst”84. 

”Vi havde jo ingen mennesker. Vi stod jo en dag 2 sygeplejersker til at passe 25 patienter, og det var det, der 

var på arbejdet, og den anden hun var højgravid. Vi fik en i stop (hjertestop) den dag, jeg stod i stop og hun 

stod og X’ede en patient, så står vi der, jeg var helt alene, der var ingen andre og vi havde stadig 20 andre 

 
82 Hammer S. kap. 5, side 100 
83 Bilag 2, side 3 
84 Bilag 2, side 4 



Trine Bruus Zachariassen  
Masterafhandling, maj 2020   

31 
 

patienter, jeg tror faktisk vi startede ud med 28 patienter så vi havde 5 i overbelægning. Jamen det var helt 

vildt absurd hvad vi stod model til dernede til sidst”85. 

Der opleves tvivl og usikkerhed på, hvem man er, og derved opleves der også usikkerhed og tvivl på ens 

opgivelser. Det positive og sammenhængende selvbillede sygeplejersken tidligere oplevede i sin afdeling er 

rystet, og sygeplejerskens forståelse af hvem ’jeg selv’ er står uklart og usikkert; ”men da, begyndte jeg jo 

så også at miste mine kollager, så der begynde min grund at vakle”86. Sygeplejerskerne har meget tætte 

arbejdsfællesskaber og er i de specialiserede afdelinger, som de repræsenterer, meget afhængig af 

hinandens gensidige tillid, respekt og kompetencer i tæt samarbejde med lægerne i deres opgaveløsning, 

som ovenstående citat viser, så redder de liv i fællesskab. Når en fusion, som den Ann fortæller om, sætter 

negative strømninger igennem organisationen, og hvor afdelingen er forpligtet til at levere ydelserne trods 

manglende ressourcer, så fortæller Ann om en fortvivlelse over manglende respekt for ekspertisen, den 

faglige viden, der samlet set er til stede i de relationelle forbindelser i afdelingen, da hun har oplevelsen af 

fortvivlelse over at flere og flere kollegaer forsvinder. 

 Sygeplejerskerne i det 2. og 3. interview har ikke oplevet at blive skilt ad, da deres afdelinger er fusioneret 

som én samlet afdeling. Men, som Ann og Pia fra den første interview fortæller, så oplever de også, at gode 

kollegaer har en stor betydning for menings- og identitetsskabelsen, som man kan udlede af nedenstående. 

”Ann: altså åh det betyder bare alt. Det er stabiliteten i det tror jeg, tilliden i at vi ved hvad hinanden kan og 

vi hjælper hinanden…                                                                                                                              

Pia: Man kender hinanden og har det godt, så er det sådan noget med, kan vi klare det sammen, så vi kan 

klare resten af dagen.                                                                                                                                                    

Ann: der er omsorg og privatliv og der er plads til at det ikke altid er lige nemt at gå på arbejde, og man har 

været nogle ting i gennem privat som man har delt med sine kollegaer og det betyder meget. Vi er her jo 

meget, vi er her i vagter”87. 

”Tina: jamen det er jo så mange timer vi er her på vores arbejde, og jeg kører lagt fra og det gøre Rikke 

også, så det skal være et godt sted at være. Hvis der er noget jeg i hvert fald vægter højt, specialet er også 

vigtigt, men mit kollegiale samarbejdspartnere det er bar alfa omega. For vi har det godt synes jeg i hvert 

fald, og det siger alle faktisk, vi har det helt fantastisk, også når der kommer nogen udefra kan de se, at vi er 

en meget homogen gruppe. Der er ikke noget skyllerumssnak eller fnidder fnadder nogen steder eller noget 

brokeri, det er en virkelig dejlig afdeling.                                                                                                                
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Rikke: vi har det godt socialt. Og også kollegamæssigt, vi kerer virkelig om hinanden. Det gør vi virkelig, det 

må man sige”88. 

6.1.4 Delkonklusion på Meningsskabelse 

  I ovenstående afsnit har jeg analyseret, hvordan sygeplejerskernes har skabt mening, og derved fundet 

frem til, hvilke faktorer, der har haft indflydelse på skabelse af mening i fusionerne. Et af Weicks 7 

elementer er, at vi først skaber mening, når vi kender resultatet89. Idet fusionerne alle har fundet sted i 

2019 (to i vinteren 2019 og en sidst på året) har de umiddelbare oplevelser lagt og lagret sig, og den afstand 

til fusionerne betyder, at den egentlige meningsskabelse omkring fusionerne nu kan finde sted og kommer 

til udtryk i interviewene.  

  Sygeplejerskerne har ikke oplevet sig medinddraget i fusionsprocesserne, og den fælles erfaringsdannelse, 

som kitter en organisation sammen, og som man formentligt havde håbet på ville være der, har ikke fundet 

sted. Det afstedkommer, at sygeplejerskerne har manglet et referencepunkt, et formål og mål med 

fusionerne og en fælles historie, da sygeplejerskerne fortæller, at de er tvivlende på, hvorfor fusionerne 

skulle ske, og de derved har skabt deres egne meninger, men også fælles meninger i, at der var mange 

forskellige årsager til beslutningerne om fusionerne. Der har ikke været en mødestruktur før, under eller 

efter fusionerne, som kunne have åbent op for forvirringen og tvivlen, og hvor man sammen kunne have 

fået svar og afklaring, og hvor fokus på flertydigheden og de mange fortolkningsmuligheder kunne have 

været meningsskabende. Sygeplejerskerne har manglet den plausibilitet, en troværdig begrundelse eller 

sammenhæng, som de har søgt for at skabe mening, og de eneste ledetråde sygeplejerskerne kunne skabe 

mening af var negative begivenheder, som har resulteret i manglende tilslutning til fusionsprocessen med 

store følger, blandt andet fordi mange af sygeplejerskerne sagde op og kompetencer gik tabt. Og 

sygeplejerskerne, som er blevet i igennem fusionsprocesserne, har brugt mange ressourcer hver især på at 

komme igen efter fusionen, som jeg oplevede, da de med tårer i øjnene fortalte om det ”Det har været så 

hårdt psykisk”90…” jeg bliver stadig helt påvirket”91. 

   Det arbejdsfællesskab, som sygeplejerskerne fortæller om, er meget stærkt, og i mangel af tryghed og 

tillid i den ene af fusionerne, oplever sygeplejerskerne, at de ikke har noget holdepunkt at skabe mening ud 

fra – de har ingen fælles identitet. Som Weick beskriver det med udgangspunkt i branden i Montana, så 

blev brandmandens identitet og moral underløbet, og han følte sig ikke længere som brandmand, men som 
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en truet person i verden, hvor enhver er sig selv nærmest92. Et stærkt arbejdsfællesskab har fælles 

vedtagne mentale kort, de fælles forestillinger, som mindsker flertydigheden for sygeplejerskerne, når de 

skal foretage beslutninger eller foretage handlinger i forhold til deres opgaveløsning, hvilket alle 

sygeplejerskerne tilkendegiver i interviewene har stor betydning.  

6.2 Motivation 

6.2.1   Ikke ”bare” en sygeplejerske 

   Ifølge Andersen og Pedersen har graden af den integreret motivation specielt betydning for 

opgaveløsninger, som er komplekse og videnskrævende, og deraf er det relevant for netop 

fagprofessionelle. Fagprofessionelle, der oplever et styringstiltag, som en fusion er, værende i 

overensstemmelse med de professionelle normer, der er gældende i faggruppen, vil umiddelbart opleve 

fusionen, som understøttende ift. den integreret motivation, og forventeligt vil en større grad af autonomi 

opleves. Der til skal siges, at styringstiltaget også skal opleves retfærdigt93.  

  ’Kompetence’ er et af de tre grundlæggende behov, som skal opfyldes for, at sygeplejersken oplever en 

integreret motivation og derved en større selvbestemmelsesgrad. Oplevelsen af kompetence handler om 

sygeplejersken dels har kompetencer, der interagerer opgavens krav, og dels om sygeplejersken oplever 

hun har kapaciteten til at udrette noget94. Igennem de seneste årtier har der været mangel på læger i det 

danske sundhedsvæsen, og det har betydet en stor opgaveglidning fra læger til sygeplejersker, så 

sygeplejersker i dag har høje, specialiserede kompetencer, hvilket også er sket i takt med at selve 

afdelingerne er specialiserede på hospitalerne.  

”Rikke: men det er altså en gang stor blandet bolsjer, altså også med de X-patienter, de kommer ind af 

døren, X- patienter som er virkelig tunge. Vi havde en patient i går, som kom fra Køge og som i dag er blevet 

kørt tilbage til Køge, og sådan kører man patienterne rundt, det er ikke i orden. Vi har jo nærmest alle slags 

patienter nu, det er nærmest som om vi har skruet tiden 30 år tilbage til almen medicinske afdelinger. Vi 

prøver virkelig at slå i tøjlerne”95.                                                                                                                                 

”Tina: det synes jeg at jeg har det svært med. Jeg personligt har oplevet H-specialet på flere afdelinger, men 

jeg synes jo ikke det er der mit hjerte er, og selvom jeg har mulighed for at byde ind flere aften - natte 

vagter på at tage H-patienter, og jeg godt kender ret meget til det speciale, så føler jeg mig alligevel ikke 

ordentligt klædt på til det, og det er ikke der hvor mit hjerte banker, det er ikke der hvor mit 

ansættelsespapir ligger, men jeg vil gerne hjælpe til, men jeg tager dem ikke som første valget, hvis vi slår 
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dem ud i en pulje, så tager jeg mine egne først ( X- patienterne).                                                                        

Rikke: Men vi har nogle sygeplejersker, der har sagt op og stopper her til den næste første, og som er 

stoppet, og det er jo fordi de ligesom har valgt det her speciale, de har valgt det kirurgiske speciale, det er 

så også i forhold til vi har haft rigtig mange tunge medicinske patienter og derfor har de sagt stop, fordi det 

var ikke det, at de brændte for, det de ligesom havde søgt deres stillinger på i sin tid”96. 

Tina og Rikke fortæller her, hvor de oplever, at deres specialiserede kompetencer ift. X-specialet ikke bliver 

udnyttet, og at de ikke har samme engagement og faglig interesse overfor H-specialet. Af samme grund har 

de mistet kollegaer på grund af fusionen med H-specialet. Videre i interviewet fortæller sygeplejerskerne 

om deres forundring over, at netop de to specialer blev lagt sammen, da de fagligt ligger langt fra 

hinanden97. Sygeplejerskernes fagidentitet blev ændret i fusionen, og de føler sig sat tilbage ift. at de nu i 

højere grad skal have bredere kompetencer fremfor kun de specialiserede kompetencer. Den integrerede 

motivation sygeplejerskerne har for X-specialet, har de ikke for H-specialet, så derfor ses kun en 

introjekteret motivation, idet sygeplejersker plejer H-patienter, fordi de skal, og det er en pålagt opgave, 

ikke fordi det er i deres fagidentitet. Den faglige værdikonflikt har resulteret i, at sygeplejersker er stoppet 

på afdelingen. 

”Pia: … Fra at have været top specialisterne til nu at være mere generalister indenfor specialet.                 

Ann: præcis                                                                                                                                                                       

Pia: Og jeg, man kan bare mærke det der med at X-sygeplejersker, der forsvinder- for pokker ik’ altså, først 

inden og så også efter. Der ryger så mange kvalificerede ressourcer, hvor er det ærgerligt”.98 

”Ann: Og så kommer de her komplekse ustabile patienter ind af døren.                                                                 

Pia: ja, altså vi har virkeligt kunne de komplekse med X- symptomer, men alle de andre. Og hvad med 

undervisning i forhold til det lige præcis, hvordan er vi klædt på til det her, som i overhovedet ik’ altså, og 

man havde jo vidst det her, at den her sammenlægning skulle ske, man har jo vidst, hvilken kategori 

patienter, der skulle komme med, så man  kunne nok godt have gjort det…(Pia griner) Du ved forberedt det, 

så havde det jo været så meget mere spiseligt, ik’ og spændende, i stedet for man pludselig lader det gå ud 

over personalet, der følger med, så det er jo helt urmenneske agtigt...”99. 

”Ann: Så tror jeg vi har følt lidt at sygeplejerskerne blev negligeret lidt i alt det her, det er lige gyldigt, om vi 

er her eller ej, om vi har speciale erfaring eller ej, det er lige meget. Der er ikke nogen, der har taget hånd 
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om sygeplejerskerne og sagt vi vil have jer, vi har mistet og mistet og mistet, og folk har bare været 

ligeglade, nå ja så kan I ringe efter en vikar”100. 

Ann og Pia fortæller her, hvordan de oplever ikke at have kompetencerne til at pleje de patienter, der er 

nye for dem i fusionen. De oplever, at de ikke slår til og ikke kan interagere effektivt i deres job, hvilket har 

betydning for graden af motivationen, så oplevelsen er, at fusionen reducerer deres selvbestemmelse, og 

som Tina og Rikke også fortæller, så oplever de ikke anerkendelse for deres kompetencer, og samtidig føler 

de sig ikke kompetente til at varetage plejen til de, for dem, nye patienter.  

6.2.2 Den lille enhed… 

  Behovet for ’tilknytning’ har en særlig betydning for internaliseringen af den eksterne regulering, hvor 

sygeplejerskens oplevelse af tilknytning afhænger af at have et tilhørsforhold til andre personer eller 

institutionen101. Sygeplejerskerne fortæller i interviewene, hvordan de oplever en stor tilknytning til de 

afdelinger og de kollegaer, de havde før fusionerne, og hvordan det har været en forstærkende faktor i 

deres motivation. Forskellen på de 3 fusionerede afdelinger ses specielt i netop denne tilknytning, hvor Pia 

og Ann, hvis afdelinger samles på en matrikel, og hvor de tidligere afdelinger har været relativt små 

enheder, oplever at,  de ”er jo blevet rystet i jeres grundvold, over hvad vi er kommet med”102, så har 

oplevelsen været anderledes for de andre sygeplejersker, da sygeplejerskerne i interview 2103 flyttede 

sammen til en nyoprettet afdeling med det samme speciale på et nyt sygehus, og sygeplejerskerne i 

interview 3104 forblev i afdelingen, men blev fusioneret ved en anden afdeling flyttede ind til dem. 

Tilknytningen opleves derfor forskelligt. Hvis man har enten sine kollegaer eller sit speciale fagkundskab, er 

oplevelsen mindre demotiverende, end hvis hele ens tilknytningsgrundlag ændres i en fusion. 

”Ann: Vi var en lille fasttømret enhed dernede i Køge og vi havde ligget sammen med ambulatoriet, så vi lå i 

en afdeling, så vi så hinanden hver dag, og også lægerne de var kun hos os jo, så vi var en sådan lille 

sammentømret afdeling, som vi godt kunne regne ud skulle splittes for alle vinde. Og det gjorde ondt, det 

gjorde rigtigt ondt”105.                                                                                                                                                    

”Pia:  Der har jo også været- og så har vi jo efterfølgende mistet kollager, fordi det har været så 

overvældende. Det er to kulturer, og vi var jo så også kommet ned på det her lille speciale, og det var meget 

niche præget ift. X- patienterne og skulle jo så pludselig have en helt anden patientgruppe, som var helt 

 
100 Bilag 2, side 13 
101 Pedersen Holm L. et al, Kap.4 
102 Bilag 2, side 5 
103 Bilag 3 
104 Bilag 4 
105 Bilag 2, side 3 
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anderledes og krævede noget helt andet”.106                                                                                                          

”Ann: For mig er det kollegaerne jeg havde i Køge, der holdt på mig. Dem var jeg glade for og ville ikke miste 

dem, og de skulle med herop. Vi mistede jo ret mange, men dem der blev tilbage, vi var ret enige om, at vi 

skulle stå sammen, så det tror jeg var min overlevelse, og så er jeg glad for X-specielaet, jeg har ikke lyst til 

noget andet. Det er svært”.107 

6.2.3 Beslutningen er ens egen 

  Ifølge Andersen og Pedersen handler ’autonomi’ om, man føler at have herredømmet over sin interaktion 

med omverdenen og er udgangspunkt for sit eget virke108.  Ingen af sygeplejerskerne havde indflydelse på 

fusionerne, og har ikke oplevet sig inddraget i processerne omkring fusionerne, som tidligere beskrevet i 

analysen. Når sygeplejerskerne ikke oplever ejerskab af fusionen, og deres faglige viden og erfaringer ikke 

opleves som havende betydning, så mister de fagidentitet, engagement og energi, og fusionen er langt fra 

hverken identificeret eller integreret, som en del af dem, hvilket jo så har betydning for graden af 

motivationen for deres virke. Vendepunktet sker for Pia og Ann i løbet af foråret, nogle måneder efter 

fusionen, da de begge fortæller, at de tog en aktiv beslutning om at blive på afdelingen. 

”Ann: jeg kan huske, da jeg startede her, det første halve år var jeg ved at lægge min opsigelse rigtig rigtig 

mange gange, jeg kiggede efter andet, og jeg skrev ansøgninger, men jeg sendte dem aldrig, for jeg var 

fandme sådan i tvivl, så kan jeg huske, jeg tog en uge, hvor jeg meldte mig syg, for jeg kunne ikke mere, jeg 

vidste ikke, hvordan jeg skulle komme på arbejde, jeg kunne simpelthen ikke overskue det, og så tror jeg 

efter den uge, så besluttede jeg for hvad skulle jeg gøre. Jeg havde dårlig samvittighed over at melde mig 

syg, for jeg vidste det sejlede, men jeg havde bare brug for det, væk fra alt det der, finde mig selv på en eller 

anden måde”109.                                                                                                                                                             

”Pia:… som jeg siger, jeg var, en fredag, havde jeg taget en beslutning, jeg havde talt med Per (den nye 

afdelingssygeplejerske) om det, at jeg skulle have været ovre på et andet afsnit og tale med dem om 

mandagen, og så ret privat sker der nogle ting, hvor jeg sådan tænker, så kan jeg ikke gøre det. Nu er jeg 

nødt til at blive i det, og det var måske i virkeligheden, jeg havde faktisk fundet ud af, hvad er det, så jeg vil. 

Hvis det var den beslutning, men jeg var nødt til at sige, nu bliver jeg, men nu ved jeg, hvad det er jeg vil, og 

så er det sådan lidt min beslutning at være her. Der er ikke nogen, der pådutter mig, man føler sig påduttet, 

nu kommer der pludselig nogen og laver det hele om, og det er ikke som det var før, men nu er det egentligt 

min beslutning at sige, men nu er jeg her, fordi det er det, jeg lige nu føler er bedst, men jeg ved, jeg kan 

 
106 Bilag 2, side 4 
107 Bilag 2, side 11 
108 Pedersen Holm L. et al, Kap.4, side 76 
109 Bilag 2, side 19 
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noget andet, ik. Og det har jeg det altså godt med, men det var (Pia viser med to fingre) så tæt på…”110.     

”Pia: den fredag og den uge tog vi selv beslutningen om at vi ville være her og man havde faktisk brug for at 

finde ud af ville jeg det her, og det gjorde, at nu vidste vi, at vi kunne sige fra overfor det her”. 111 

Pia og Ann fortæller, hvordan de tog styring over deres eget liv, og nu selv besluttede hvad de ville. I det 

øjeblik ændres graden af den autonome motivation, da deres selvbestemmelse og selvværd blev styrket. 

6.2.4 Public Service Motivation (PSM) 

  Andersen og Pedersen forklarer, at PSM, som er en særlig altruistisk motivationsform, er forbundet med 

og har til formål at levere en offentlig service, hvor de offentlige ansatte lægger ekstra meget energi i 

arbejdet, fordi de oprigtigt vil gøre noget værdifuldt og meningsfuldt for andre og for samfundet i det hele 

taget. Denne dimension af motivationsforståelse rummer derfor potentiale for at øge den offentlige sektors 

performance112. Sygeplejerskerne fortæller i interviewene, hvorfor de valgte at blive sygeplejersker, og det 

er grundlæggende service og omsorg for andre, som førte dem mod sygeplejegerningen. Igennem 

interviewene italesætter de fusionernes konsekvenser for patienterne, som de har oplevet det.  

”Ann: … Hvis bare det havde givet mening for os alle sammen, at det her kunne vi se for patientens skyld, 

var det her skide godt, det var der intet af, jo måske et sted, at vi ikke skal køre patienterne til A eller B fra 

Køge, men det skal de jo alligevel, for de skal til Køge først.”113                                                                                           

”Ann: Og da vi så kom hertil, så ringede patienterne til os, og nej, det skal igennem akutmodtagelsen, det 

blev så rigid, og er var ingen læger, der ville tage en telefon, og sige tag en ekstra furix (vanddrivende 

medicin), så hele det der, det led patienterne jo også under. Meget, for lige pludselig var der bare en lukket 

dør, ja.                                                                                                                                                                                

Pia: det er bare ikke blevet mere patientvenligt og patientsikkert”.114                                                                      

”Pia: Så for patienterne må det være et cirkus”.115                                                                                                      

”Pia: og patienterne har bare lidt under det her, altså som vi talte om, de bliver rykket rundt og der er ikke 

de kompetencer i Køge til at varetage dem og så skal de ustabile på landevejen midt om natten”116.                 

”Anna: og den første dag kom der en nede fra Slagelse som vi havde haft rigtig, rigtig længe og han var her 

kl.6 og kørte kl. 16 næsten, og han havde ikke fået sin medicin med, og vi havde ingenting.”117 

 
110 Bilag 2, side 11 
111 Bilag 2, side 14 
112 Pedersen Holm L., et al, Kap.1 
113 Bilag 2, side 5 
114 Bilag 2, side 14 
115 Bilag 2, side 6 
116 Bilag 2, side 14 
117 Bilag 3, side 6 
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”Tina: … det var nok mere den der overruling som jeg personligt følte, altså min afdeling, mit hjertebarn 

ligesom blev overrulet af nogle personaler eller at et speciale, som jeg jo netop ikke lige kunne se som en 

naturligt konstellation med vores, det synes jeg ikke.”118 

Sygeplejerskernes perspektiv for patienten viser en stor grad af PSM med en vægtning på dimensionen 

’Compassion’. De identificerer sig med patienterne og har empati for dem, og derigennem skabes der en 

motivation for at gøre det ekstra for patienterne igennem fusionsprocessen for at gøre deres indlæggelser 

så gode som muligt. I folkemunde taler man om, at sygeplejersken er patientens ’advokat’, og ovenstående 

viser også, at de taler patientens stemme ind i fusionen. Sygeplejerskerne opnår et stort kendskab til 

patienterne under indlæggelser, og nogle kender de igennem mange år. Derfor konfronteres de dagligt 

resultaterne af deres ydelser på arbejdet, hvilket er betydningsfuldt ift. graden af PSM.  En høj grad af PSM 

afhænger af om de er overensstemmelse mellem motivation, arbejdsopgaver og omgivelserne. I 

fusionsprocessen har der ingen overensstemmelse været mellem de tre dimensioner, og specielt Pia og 

Ann har oplevet motivationstab og manglende fælles værdier i den ny fusionerede afdeling. Den 

værdikonflikt de har stået i, hvor deres professionelle normer og viden ikke været inddraget, har ført til et 

midlertidigt tab af PSM, da fusionen opleves som kontrollerende. Det er dog også patienterne, der holder 

dem motiveret til at blive i fusionsprocessen og til sidst også har en stor betydning for deres fastholdelse i 

jobbet.                                                                                                                                                                                

”Ann: … men heldigvis havde vi jo patienterne, som vi jo gerne ville. Det er jo det.                                              

TZ: det var måske dem der holdt jer oppe i den periode?                                                                                            

Pia: ja de skulle jo ikke lide under det her, trods alt, så man gik jo også de ekstra skridt for deres skyld.”119 

6.2.5 Delkonklusion på Motivation 

  I ovenstående afsnit har jeg analyseret hvilke faktorer, der har haft indflydelse på sygeplejerskernes 

motivation i fusionsprocessen, og hvorvidt motivationen har forandret sig. Flere dimensioner af 

motivationsformer er i spil i fusionsprocesserne, og graden af motivation, selvbestemmelse og PSM varierer 

over tid afhængig af, hvorvidt der er overensstemmelse mellem motivation, opgaverne og omgivelserne120. 

  Sygeplejerskerne oplever usikkerhed og tvivl i deres kompetencer, og to af dem fortæller om 

kompetencetab ift. at kunne varetage den for dem nye patientkategori. De har ikke oplevet at få 

undervisning eller oplæring, og de er derfor usikre i opgaveløsningen efter fusionen. Samtidig giver flere af 

sygeplejerskerne udtryk for, at de ikke har oplevet respekt for den specialiserede faglige viden og erfaring 

 
118 Bilag 3, side 10 
119 Bilag 2, side 16 
120 Pedersen Holm L. et al, Kap.3 
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de har, men at de oplever at skulle yde sygepleje på en generalistniveau mere end det specialiserede 

niveau. Sygeplejerskerne har en oplevelse af stor tilknytning til deres tidligere afdeling før fusionen, og det 

værende både tilknytning til patienterne, her i specialet, men også til kollegaer, og omgivelserne som selve 

det hospital, de kom fra. Fire af dem giver i interviewene udtryk for, der stadig er en ”dem og os”- kultur i 

den fusionerede afdeling, og behovet for tilknytning er derfor ikke opfyldt på samme måde som før 

fusionerne. Behovet for autonomi er påvirket i en negativ retning, da sygeplejerskerne ikke har oplevet at 

de har kunne bestemme over deres eget arbejdsliv, men blot har været ’brikker’ i fusionen. Dette 

manglende behovsopfyldelse er dog forskelligt fra de 6 sygeplejersker, da sygeplejerskerne i det 3. 

interview vidste, at fusionen var en præmis fra deres ansættelsesstart i afdelingen blot få måneder før 

fusionen, og valgte derfor fusionen til, da de sagde ja til deres job. Specielt de to sygeplejersker, der var 

igennem en omsiggribende fusion, Pia og Ann, fortæller om deres oplevelse med at få behovet for 

autonomi opfyldt, da de en forårsdag besluttede sig for at blive på den fusionerede afdeling, vidende om at 

de til enhver tid kunne vælge anderledes, hvis de ville.  

  Uden tvivl har de 3 grundlæggende behov, ’kompetence’, ’tilknytning’ og ’autonomi’, i meget varierende 

grad været opfyldt hos sygeplejerskerne i fusionerne, og det har betydet en kun forholdsvis lille grad af 

internalisering af fusionen hos den enkelte sygeplejerske, og en forringelse af deres selvbestemmelse og 

selvværd. Behovsopfyldelsen er vigtigt for sygeplejerskernes motivation, og først her et år efter fusionerne 

oplever de til deles deres motivation, som integreret, da deres professionelle normer og værdier begynder 

at stemme overens med opgaverne og omgivelserne. Specielt den vægtning af PSM, som knytter sig til 

’compassion’ synes at være en ret væsentlig faktor for sygeplejerskernes motivation, og som de fortæller i 

det sidste citat, så har det haft betydning for deres virke, og man kan måske lige frem sige, at graden af 

PSM har været stigende i fusionerne, idet sygeplejerskerne har følt de har skulle ’beskytte’ patienterne 

mod det kaos, som omgivelserne var præget af.   
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7 Konklusion 

  I dette afsnit vil jeg konkludere på analysen af interviewene for at besvare min problemformulering i 

denne masterafhandling, som jo lyder således: 

  Hvordan har strukturelle forandringer, i form af fusioner mellem afdelinger og heraf flytning af 

arbejdsplads til anden matrikel, påvirket meningsskabelsen og motivationen hos sygeplejerskerne på 

Sjællands Universitetshospital? 

  Formålene med fusionerne og den overordnet mening med hvorfor afdelingerne skulle fusioneres, har 

sygeplejerskerne ikke oplevet som tydelig og troværdig. De er blevet fortalt mange forskellige årsager til 

det, hvilket har resulteret i en usikkerhed, tvivl og forvirring, og tab af mening, motivation, kontekst og 

deraf engagement og ejerskab i fusionsprocessen, som opleves af sygeplejerskerne fra begyndelsen af. 

Sygeplejerskerne har ikke oplevet sig inviteret ind i en struktur, som kunne have motiveret dem til fælles 

løsninger på den kompleksitet, som en fusion er, men de skaber i stedet et utilsigtet virkelighedsbillede ud 

fra de ledetråde, der er tilgængelig for dem, hvilket resulterer i manglende tilslutning til fusionsprocessen. 

Oplevelsen af mangel på respekt for deres ekspertise, den faglige viden og normer påvirker 

identitetsdannelsen i negativ retning, hvor også tvivl og usikkerhed på deres kompetencer opstår. Det 

identitets- og kompetencetab resulterer i, at grundlæggende behov ikke opfyldes, og graden af den 

autonome motivation reduceres. Et stærkt arbejdsfællesskab og oplevelsen af at føle sig tilknyttet til et 

miljø, som er kendt og trygt, er af stor betydning for sygeplejerskerne, og specielt Ann og Pia oplever i en 

lang periode, at dette behov ikke opfyldes, da de er i nye omgivelser på et nyt sygehus med nye kollegaer. 

Sygeplejerskernes PSM har umiddelbart kun været styrket i fusionerne, og patienterne er en væsentlig 

faktor for, at de stadig arbejder på de ny fusionerede afdelinger. Oplevelsen af at sygeplejerskernes arbejde 

er værdifuldt og meningsfuldt for patienterne har motiveret dem til at blive i det, trods det kaos 

omgivelserne har været. 

 Ovenstående viser, at meningsskabelsen og motivationen hos de interviewede sygeplejersker i høj grad har 

været påvirket under fusionerne med tab af netop mening, motivation og specialiserede kompetencer til 

følge. Men analysen og konklusionen viser også, at ledelse kan have en stor betydning i strukturelle 

forandringer, som fusioner, hvor ledelse både kan opfattes som kontrollerende eller som understøttende 

for oplevelsen af motivation og meningsskabelse, hvilket jeg vil folde ud i nedenstående diskussion. 
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8 Diskussion 

  I to af de fusioner jeg har analyseret (i interview 1 og 2) stopper den nærmeste ledelse umiddelbart inden 

fusionsprocessen, og de har derfor enten en konstitueret leder eller ingen leder, indtil de er på den 

nyfusionerede afdeling. Den oversættelse af formålet og meningen med fusionen går tabt ved manglende 

nærværende leder, og selve sygehusledelsens ord bliver tolket i mange retninger, uden der er nogen til at 

koorigere i de historier, der bliver fortalt på afdelingsniveau, som Ann fortæller ”Ærligheden den manglede 

man fra øverste ledelse, helt vildt, hvis bare de havde sagt vi ved godt det ikke giver mening, men det er en 

nødvendighed, bare det, det havde nok gjort at man arbejdede på en hel anden måde. De var bare så 

løgnagtige”121. Man har således hverken haft en nærmeste leder eller haft andre medarbejdere med i 

planlægningen af fusionerne, så hurtigt opleves der manglende overblik i processen, som Pia fortæller ”det 

skal ikke være hovsa, der må godt se ud som der er lidt overblik over processen. Det er jo de færreste der 

kan fungere i limboland på en eller anden måde”122.  

 I den kommende flytning af Stråleterapien til Køge, hvor vi skal flytte ind på SUH, skal jeg sikre 

troværdighed og ærlighed ved at være mig bevidst om, at ord skaber mening, og derfor skal ord og historier 

vælges med omhu, da ledetråde, både i ord og handlinger, er meningsskabende. Og for at finde ud af, hvad 

der har betydning og giver mening for medarbejderne, skal jeg som leder være i dialog med medarbejderne 

og lave en struktur for medarbejdernes inddragelse i fusionsprocessen, og deri vise den respekt for deres 

ekspertise og de grundlæggende værdier, som er afgørende for om flytningen/fusionen opleves 

understøttende eller kontrollerende. Medarbejderne ønsker en styring på processen, uden dog det skal 

opfattes om en simplificering af kompleksiteten, men så skabes der en retning, som man kan tilslutte sig. 

Det handler derfor dels om planlægning, men i langt højre grad handler det om, jeg som leder, får 

medarbejdere med forskellige håb, drømme, følelser og mål til at arbejde sammen om at løse nogle fælles 

opgaver og skabe noget nyt sammen123. Pedersen og Andersen peger på, at der er en sammenhæng 

mellem, at lederen har en positiv holdning til et styringstiltag og medarbejdernes opfattelse af om 

syringstiltaget som værende givende for autonomi-, kompetence- og tilknytningsbehovet, og igen får denne 

sammenhæng betydning for om implementeringen har en forstærkende motivationseffekt124. En 

understøttende ledelse og styring ligger i, at en implementering bliver dialogpræget og meningsfuld, hvor 

værdierne fra medarbejdernes PSM med fordel kan inddrages. 

 
121 Bilag 2, side 16 
122 Bilag 2, side 13 
123 Hammer S. et al, ’Efterskrift’ 
124 Pedersen L. et al, Kap.4 
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  Trods at jeg, på baggrund af denne masterafhandling, har fået en større forståelse for og viden om, hvad 

der kan have indflydelse på og påvirke meningsskabelsen og motivationen hos sygeplejersker i en 

fusionsproces, så er der andre aspekter, som jeg ikke har berørt i denne afhandling, som formentligt også 

har en indvirkning. Hvad rolle har de forskellige kulturer, der fusioneres? Og spiller sygeplejerskens private 

vilkår en afgørende rolle for om man vælger at flytte med sin afdeling? Hvilke roller har de tætte 

tværfaglige samarbejdspartnere som fx lægernes holdning og mening i sygeplejerskernes meningsskabelse 

og motivation? Spændende problemstillinger til måske kommende projekter… 

  ”Den offentlige sektor er ikke dygtige nok til forandringer… Er de ledere, der får ansvaret for at realisere 

det nye, klædt på til det?” er blot nok af de overskrifter, man kan læse på diverse websider om ledelse og 

forandringer. Kritikken er, at offentlige ledere typisk ansættes ud fra deres faglige egenskaber og 

kompetencer, og ikke ud fra deres lederkvaliteter. Set i det historiske perspektiv er det også fuldstændigt 

rigtigt, da det helt op i 1980’erne var overlægen, som var den suveræne afdelingsleder, placeret som den 

uantastede leder øverst i hierarkiet. Men i dag har mange ledere i det offentlige udover deres fagfaglige 

baggrund også en lederuddannelse og i tæt samarbejde med staben, udgør de et dialogbaseret 

ledelsesteam.  

  Som jeg skrev indledningsvis så er det en halsbrækkende balanceøvelse at være offentlig leder anno 2020, 

hvor man som leder står i spidsen for nogle af samfundets mest ansvars- og meningsfulde opgaver. Et 

hospital en meget speciel og kompleks organisation, da det dels har stor samfundsmæssig betydning for 

den samlede velfærd i Danmark, da alle har ret til behandling, og det er derfor genstand for stor politisk 

interesse, og dels er hospitalet præget af en lang række traditioner og institutionaliserede forestillinger om, 

hvad et hospital er for en størrelse. Grundet den kompleksitet kan betydningen af god ledelse næppe 

undervurderes, og diskussionen er forsat, hvad der skal til for at være en god leder, når arbejdspladsen er 

et hospital? Svaret er ikke entydigt, men denne masterafhandling har uden tvivl hjulpet mig på vej! 
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9 Personlig ledelsesudvikling igennem MPG  

  I vinteren 2017 startede min MPG en kold dag i januar på Vilvorde kursuscenter i Charlottenlund, hvor jeg 

var kommet ind med ”firetoget” fra Næstved, og hvor Hanne Dorthe og Anette stod og tog imod et nyt kuld 

forventningsfulde offentlige ledere. Allerede første dag skulle vores våbenskjold laves, hvor jeg i samråd 

med min studiegruppe fandt, at mine udviklingspotentialer var:  

• Refleksioner i ledelsesrummet til at træffe de rigtige beslutninger rigtigt 

• Turde/tro på at bruge ledelsesrummet 

• Være bevidst om, at vi har forskellige værdier og hvordan samles de om kerneopgaven med respekt 

for den enkelte medarbejder på alle niveauer 

• Viden om den politiske kontekst, så jeg kan oversætte meningen til medarbejderne,- dygtiggøre 

mig til at være aktiv i den strategiske dialog. 

NEO PI-R, som vi lavede på PUF forløbet, viste blandt andet, at jeg var/er optimistisk af sind (naiv?) og 

udviser stor (blind?) tillid til andre, så en personlig udvikling har for mig været at blive mere bevidst om den 

magt jeg har, om at tage de rigtige beslutninger og turde stå ved dem i det magtfulde ledelsesrum. Da vi 

skulle vælge et postkort til et af sessionerne, valgte jeg to fodboldspiller i en takling, da min udvikling har 

været at blive bedre til at være i ’taklingerne’ uden at få det ’røde kort’, men stadig være en teamplayer og 

gå efter de fælles mål! 

Ovenstående har jeg arbejdet med igennem uddannelsen, hvor jeg har taget følgende moduler: 

Obligatoriske moduler: LFG/PUF, Ledelse og Kommunikation, Ledelse af reform og forandring, Strategisk 

HRM i det moderne arbejdsliv og Økonomisk styring af den offentlige sektor.                                            

Valgfrie moduler: Meningsskabelse og identitet i organisationer under forandring, Styring og motivation i 

den offentlige sektor og Samfundsvidenskabelig metode.                                                                                                                                                                 

    Jeg havde flere års erfaring som afdelingssygeplejerske, da jeg startede, og havde derfor en del praktisk 

ledelseserfaring, men ikke en stor teoretisk og vidensfunderet erfaring i ledelse. Specielt en forståelse for 

den politiske kontekst manglende jeg, hvilket også min tilgang til nye styringstiltag bar præg af. 

 MPG- uddannelsen har givet alt det jeg håbede på …. og lidt mere…. Jeg har fået en helt ny og udvidet 

forståelse for ledelse med alt hvad det indebærer, men har også fået en endnu større og ydmyg respekt for 

kompleksiteten af at være offentlig leder anno 2020. Jeg har mødet mange dygtige undervisere, men også 

mange dygtige ledere fra alle hjørner af den offentlige sektor, hvor snakke, diskussioner, debatter i 

gruppearbejde, snakke over frokosterne har givet mig ny viden fra teorier jeg har kunne omsætte i praksis 

og nye forståelser jeg har kunne bruge i min ledelsespraksis. De problemstillinger jeg tidligere oplevede 
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som alt overskuelige har jeg nu et andet fokus i, da jeg har opnået en anden viden og forståelse for 

sammenhængene i den offentlige og politiske kontekst, hvilket har givet mig mod til lede nu også på det 

strategiske niveau.  
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10 Efterskrift 

Kære læser                                                                                                                                                                          

Dette er formentligt en af de sidste afhandlinger du har læst i rum tid, hvor ordet Corona først nævnes på 

sidste side, da ledelsesudfordringerne i den offentlige sektor på den baggrund har taget en hel ny drejning. 

To timer inden jeg lavede det sidste interview den 10. marts, havde sygeplejerskerne fået at vide deres 

afdeling på 48 timer skulle omdannes til et COVID-19 afsnit, og alligevel kunne de forholde sig til mig og 

mine spørgsmål i en times tid, hvilket jeg har meget stor respekt for. Og siden da har jeg også selv i min 

ledelse været udfordret med blandt andet meningsskabelsen og motivationen, da ingen vidste, hvad vi stod 

i, og hvad Corona betød for vores patienter, medarbejdere, organisationen og samfundet. Her nu lidt på 

bagkanten af den ’akutte’ periode, hvor vi alle var tvunget til at hoppe på toget, selvom skinnerne først blev 

lagt, mens vi kørte afsted, er jeg mere end nogensinde før stolt af at være sygeplejerske og leder i den 

offentlige sektor!                                                                                                                                                                         

Tak for nu! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trine Bruus Zachariassen  
Masterafhandling, maj 2020   

46 
 

11 Reference - og litteraturliste 

Andersen, Niels Åkerstrøm og Justine Grønbæk Pors (2014): ” Velfærdsledelse mellem styring og 

potentialisering”. Hans Reitzel Forlag 

Bellè, Nicola (2013): ”Leading to Make a Difference: A Field Experiment on the Performance Effects of 

Transformational Leadership, Perceived Social Impact, and Public Service Motivation”. Oxfordjournals.org 

Berg- Sørensen, Anders et al (2016): ”Organiseringen af den offentlige sektor- grundbog i offentlige 

forvaltning”. Hans Reitzels Forlag 

Brinkmann, Svend og Lene Tangaard (2014): ” Kvalitative metoder”. Hans Reitzels Forlag 

Goleman, Daniel et al (2015): ” Følelsesmæssig intelligens i lederskab”. Lindhart og Ringhof 

Hein, Hedegaard Helle (2009): ”Motivation”. Hans Reitzels Forlag  

Helth, Poula et al (2019): ”Ledelse og læring i praksis”. Samfundslitteratur 

Helth, Poula et al (2013): ”Forandringens lederskab”. Samfundslitteratur 

Hernes, Tor (2016): ”Organisering i en verden i bevegelse” . Cappelen Damm Akademisk 

Hammer, Sverri og James Høpner (2019): ”Meningsskabelse, organisering og ledelse - en introduktion til 

Weicks univers”. Samfundslitteraur 

Justesen, Lise og Nanna Mik-mayer (2010): Kvalitative metoder, i organisations- og ledelsesstudier”. Hans 

Reitzels Forlag 

Kvale, Steinar et al (2009): ”Interview- Introduktion til et håndværk”. Hans Reitzel Forlag 

Pedersen Holm, Lene og Lotte Bøgh Andersen (2016): ”Styring og motivation i den offentlige sektor”. Jurist- 

og Økonomiforbund Forlag 

Riencker, Lotte og Peter Stray Jørgensen et al (2017): ”Den gode opgave”. Samfundslitteratur 

Ryan, Richard M og Edward L. Deci (2000): ”Self-Determination theory and the facilitation of instrintic 

motivation, social development og well-being”.  


