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Støvsugning udføres med støvsuger 
“Støvsugning udføres, når der er synligt smuds/snavs på overfladerne, eller når der ønskes 
sikkerhed for, at der ikke ophobes ikke-synligt smuds/snavs i tekstilet (tæppeluven).” Sådan hedder 
det i Erhvervsfremmestyrelsens kvalitetsstandard for Hjemmeservice. i En standard, der også 
omfatter en beskrivelse af selve støvsugningsaktiviteten: “Støvsugning udføres med støvsuger 
monteret med et til opgaven og overfladen egnet mundstykke.” Selv arbejdsstillingen er der tænkt 
på, og hvad man skal gøre af hænderne, når man støvsuger: “Arbejd altid med ret ryg/afslappede 
skuldre og brug den hånd, der ikke anvendes til at holde røret, til at holde slangen.” 

Umiddelbart spørger man sig selv, hvem er dette henvendt til? Det kan da ikke være 
selvstændigt tænkende og ansvarlige medarbejdere. Alternativet er ikke rart at tænke på, for det må 
vel være, at kløgtige mennesker har sat sig for at skrive en algoritme (en præcis metode) for 
støvsugning, som skal benyttes af dumme, uansvarlig medarbejdere, der ellers ikke vil vide, hvad 
der skal støvsuges, og hvor de skal gøre af hænderne.  

En virkelighed modelleret efter sin egen karikatur 
Flere problematiske udviklingstræk overlapper hinanden i dag. Kendetegnende for disse er 
forsøgene på eksplicitering, algoritmetisering, måling og evaluering.ii Eksplicitering af hvad en 
aktivitet går ud på, frembringelse af præcise algoritmer for aktiviteten, opstilling af mål for, hvad 
der skal opnås med aktiviteten og præcis talmæssig evaluering af, i hvilken grad disse mål opnås. 
Intentionen synes at være at opnå klarhed og dokumenterbarhed. Resultatet er blevet, at en aktivitet 
som støvsugning er blevet modelleret efter sin egen karikatur – og det gælder ikke kun støvsugning.  

Mere uhåndgribelige områder søges også ekspliciteret og fastlagt. Organisationer anvender 
således megen tid på at frembringe et eksplicit værdigrundlag. En kommune har f.eks. 
møjsommeligt frembragt en stribe kerneværdier, der angives at være: Service og brugerorientering, 
helhed og samarbejde, udvikling, initiativpligt og ansvarlighed, professionalisme og kvalitet, 
effektivitet, rummelighed, evaluering og dialog. Flere af værdierne kan lyde som de rene 
selvfølgeligheder. Service og brugerorientering, ja hvad ellers? Effektivitet, ja hvad ellers – 
ineffektivitet? Andre selvfølgeligheder bliver uddybet. Om udvikling hedder det, ganske vist hos en 
anden kommune, men mange af kerneværdierne går naturligvis igen: “Personalepolitikken skal 
være med til at give X-kommune et image af en udviklende arbejdsplads, der tager hensyn til det 
omgivende samfunds krav, og samtidig giver medarbejderne muligheder for et udviklende arbejde.” 
Hvordan skal det læses? Drejer det sig blot om at give X-kommune et passende image? Og blev vi 
klogere på, hvad udvikling betød? Næppe.  
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Alligevel forekommer værdigrundlag typisk at have en udformning, der minder om disse 
eksempler. Almindeligheder og populære udtryk som rummelighed, ligeværdighed, etc. præger 
disse. Hvis det skal udgøre en eksplicitering af kerneværdierne, ser det ud til at stå sløjt til.  

Hvad værre er, disse såkaldte værdier behøver ikke at være afspejlet i beslutninger og 
handlinger. Enron, den amerikanske koncern, der blev verdenskendt for sine uetiske og kriminelle 
aktiviteter, havde skam et flot sæt af værdier, omfattende bl.a. respekt, “vi behandler andre, som vi 
ville ønske at blive behandlet af andre.”  

Nogle af forsøgene på at styre og regulere adfærd er mere præcise. Det gælder f.eks. skriftlige 
regler for at undgå eller begrænse rygning, alkoholmisbrug, mobning eller seksuel chikane. Sådanne 
regelsæt kan f.eks. fremkomme ved, at ledelsen bliver gjort opmærksom på, at der findes et problem 
i organisationen. Reaktionen består så i, at der udformes en skriftlig regel, der kommer til at gælde 
alle, også dem, der aldeles ikke var problemer med. På basis af enkelte dårlige eksempler fratager 
man en masse mennesker et selvstændigt ansvar for at handle fornuftigt.  

På den måde bidrager en mere og mere detaljeret regulering til at flytte ansvaret fra den enkeltes 
hoved og hjerte til et sæt retningslinier eller en lov. Derefter behøver vi næsten ikke at tænke selv, 
vi kan nøjes med at følge retningslinierne.  

Det er imidlertid ikke nok med eksplicitte værdier for arbejdet i organisationen og regler og 
procedurer for adfærden, der skal også udformes præcise og eksplicitte mål for de aktiviteter, der 
skal udføres. Med det formål opstilles der præcise måltal. 

Blot et lille eksempel. Inden for Told•Skat er der fastsat kvantitative resultatkrav  i den åbenbare 
hensigt at fremme effektiviteten. For toldkontrollen er der således fastsat kvantitative måltal for 
bl.a. antallet af fysiske varekontroller. I 1999 var måltallet således fastsat til 10.000. Det viser sig 
efterfølgende, at opfyldelsen af måltallene for 1999 på landsplan var 313%, et enkelt toldcenter 
nåede endda en målopfyldelse på 1.482%.iii Det lyder umiddelbart imponerende, men giver 
mindelser om planøkonomien i det gamle Sovjetunionen. Også her opererede man med måltal for 
produktionen, og overopfyldelse blev præmieret. Spørgsmålet er, om opfyldelsen af sådanne måltal 
reelt bidrager til bedre overordnet målopfyldelse og en højere produktivitet.  

Alligevel er dagens løsen “klare mål!” Det er tilsyneladende vigtigere at opstille enkle 
kvantitative mål end at beskæftige sig med, om det er de rette mål, eller om organisationen opfylder 
sit formål. Mere eller mindre arbitrære måltal benyttes baglæns til at bestemme formålet med 
aktiviteten. Hvilket må forekomme at være temmelig absurd.  

Der er i det hele taget en tendens til at ville kvantificere også umålelige aspekter. Tænk blot på 
aktuelle aktiviteter som generering af “balanced scorecards,” opstilling af social-etiske regnskaber 
og videnregnskaber, og forsøgene på at certificere f.eks. ældreplejen. 

En af de mere fantastiske aktiviteter er opstilling af videnregnskaber. Pudsigt nok er det svært at 
finde eksempler på, at man overhovedet har gjort sig tanker om, hvad viden egentlig er. Ufortrødent 
maser man på med at indsamle data, der så sammenstilles i et såkaldt videnregnskab. I ét tilfælde 
finder man bl.a. opgørelse af kønsfordeling, anciennitet, udgifter til medarbejderuddannelse og –
udvikling, antal praktikpladser, sygedage, antal medarbejdersamtaler og en medarbejdertrivsels-
analyse, alt sammenfattet til videnregnskab. I andre tilfælde indgår antallet af computere pr 
medarbejder, eller anskaffelsen af et nyt telefonanlæg, der rubriceres under overskriften 
videnværktøjer. Rent ud sagt: Hvad er det for noget tøjeri?  

Det helt afgørende problem er her, at man næppe kan siges at have demonstreret nogen klar 
opfattelse af, hvad viden egentlig er eller hvilke faktorer, der påvirker udviklingen af viden positivt. 
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Når man ikke har en begrundet forestilling om dette, så må det forekomme temmelig 
uhensigtsmæssigt  blot at gå i gang med at måle på mængden af dit og dat. Hvad nu hvis relationen 
er ikke eksisterende eller negativ. Kan man f.eks. sige noget som helst fornuftigt om, hvorledes 
antallet af kursusdage påvirker viden i en organisation. Kunne det ikke tænkes, at man kan bruge 
for meget tid på irrelevante kurser eller på nye telefonanlæg, hvis mange faciliteter måske slet ikke 
udnyttes, på grund af manglende viden? Således ville selve det at bruge tid og ressourcer på at 
opstille sådanne regnskaber og anvende dem i forbindelse med opstilling af nye mål, kunne have til 
resultat, at man blev dummere.  

Den halverede virkelighed og den stupide styring 
Eksemplerne synes at demonstrere, at vi i dag er ved at skabe os selv en Golem, et mekanisk 
monster, og et vrangbillede af rationalitet og fornuft. Med udgangspunkt i et verdensbillede, der 
projicerer naturvidenskabelig og økonomisk metode ind over forståelsen af samfund, af ledelse og 
af organisationer, destruerer vi en forståelse og indsigt baseret på tavs viden og uudtalelige værdier. 
Resultatet bliver en halvering af verden. Alt, hvad der ikke kan udtrykkes eksplicit, er ikke viden, 
og alt, hvad der ikke kan målsættes og måles, er værdiløst.  

Jeg antager, at der er flere, der har fået øje på denne karikaturagtige projektion af 
naturvidenskabelig og økonomisk rationalitet ud i områder, hvor de ikke kan bære. Hvordan vil 
denne halverede virkelighedsopfattelse påvirke de organisationer, der udsættes for dens konkrete 
påvirkninger? Hvordan vil den f.eks. påvirke ledelsesopfattelsen og medarbejdernes adfærd?  

Ved forsøget på at vurdere påvirkningen vover jeg mig ud på formodningernes tynde is. Det vil 
være nærliggende at antage, at der sker en forskydning af fokus fra ledelse til management, dvs. til 
en administrativ styring, der udformer og implementerer regler, procedurer, algoritmer, målinger 
etc. Bedømt ud fra den aktuelle fokus på styringsretorik, tænk blot på termer som Human Resources 
Management, Knowledge Management, eller Total Quality Management, og den gevaldige 
interesse for at udstyre ledere med noget, der kan betegnes som lederens værktøjskasse, må det 
være dette syn på ledelse, der er fremherskende i dag.  

Det er det styringssyn, vi finder i “Fællessprog” for den kommunale hjemmepleje, hvor et par af 
elementerne udgøres af en eksplicit plejeplan for den ældre og af et system til at sikre 
dokumentation for den pleje, der er udført. Den tankegang, som findes i fællessprog, vil uvægerligt 
føre til, at personalet i hjemmeplejen kommer til at betragte deres opgave som værende lig med 
servicearbejdet på en bil. Ifølge servicehæftet har fru Hansen nu kørt i 7 dage, og derfor skal hun nu 
vaskes, tørres, vokses og poleres. Klienten er ikke længere et menneske, der behøver hjælp til visse 
opgaver, men et objekt man udfører bestemte, nøje fastlagte operationer på, ud fra detaljerede 
standarder og beskrivelser. Fokus bliver på det styringsmæssige og på værktøjet, tænk blot på 
diskussionen og forsøgene på at måle den såkaldte ATA-tid (ansigt til ansigt tid).iv

Hvad sker der med medarbejdere, der får til opgave at varetage sådanne nøje definerede 
operationer, som de f.eks. fremgik af støvsugningsalgoritmerne? Må vi ikke forvente, at vi fortrins-
vis får uansvarlige og uselvstændige, ubetænksomme, ja dumme medarbejdere, hvis de skal følge så 
tåbelige anvisninger. 

Endnu værre er det måske, at forsøgene på at levere måltal for medarbejdernes aktiviteter og 
måling af resultatet af selv samme uvægerligt vil føre til, at medarbejdere koncentrerer deres 
aktiviteter om det, de bliver målt og vurderet på, uanset om de måtte synes, at det er fornuftigt eller 
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ej. Man må formode, at der sker en forskydning af ressourceindsatsen i retning af aktiviteter, der 
indgår i de kvantitative resultatmål og væk fra aktiviteter, der ikke registreres. Med andre ord, man 
perverterer arbejdsindsatsen i den forstand, at man får mere af det, der bliver målt og mindre af det, 
der ikke bliver målt. Herved lander man igen utilsigtet i nogle af de problemer, der også kendes fra 
planøkonomier. Demonstrativ opfyldelse af udvendige form- og mængdekrav bliver langt vigtigere 
end opfyldelse af formålet med aktiviteten og indholdet af den.  

Bevar flertydighed, uklarhed og gråzoner  
Kan man skrive klare og tydelige algoritmer for alle typer af arbejdsopgaver i en organisation? For 
at antyde et muligt svar på dette spørgsmål kan vi se på, hvorledes en gruppe mandlige ledere i en 
bank har løst opgaven: “Beskriv, hvorledes man binder et slips.” Her er en af løsningerne gengivet: 
 

1. Hæng slipset om halsen – forsiden frem, den tynde venstre/højre – ca. lige lange ender 
2. Tag den tykke – læg den over den tynde ca. 2-4 knapper nede 
3. Træk den tykke, venstre om og bagfra ind i løkken, og ned bag forreste del af løkken 
4. Hold om løkken med venstre hånd og træk ned af i den tykke til slipset strammer – 

Prøv igen!  
 

Hvis man beder en person, der ikke i forvejen ved, hvordan man binder et slips om at udføre de 
enkelte trin, ender man kun undtagelsesvis med en slipseknude.  

De fleste af de opgaver man varetager i organisationer som kommuner og amtskommuner, er 
formentlig lidt mere komplicerede end slipsebinding. F.eks. støvsugning i forbindelse med 
hjemmepleje. Eksemplet antyder, at det er vanskeligt at skrive entydige og fuldstændige algoritmer 
for selv meget enkle opgaver. Meget af den viden, der indgår, synes at eksistere i form af noget 
andet end en simpel algoritme, og dette andet kan tilsyneladende ikke udtrykkes eksplicit. Derfor er 
det umuligt at skrive præcise og udtømmende algoritmer for f.eks. støvsugning og for pleje af 
ældre.  

Det antyder tillige, at de kontrakter, der indgås ved kontraktstyring, udlicitering og 
fritvalgsordninger, ikke kan udgøre komplette beskrivelser. Uanset, at man f.eks. i forbindelse med 
højtidsbestemte begivenheder på plejehjem forsøger at beskrive samtlige aktiviteter omkring det at 
pynte op og pynte af, inklusive, at man skal huske samvær med bruger.  

Livet kan næppe leves på basis af eksplicitte planer, måltal, entydige og præcise algoritmer, 
med tilhørende evaluering og eventuelle korrigerende aktiviteter. Hverken den enkeltes eller det liv, 
der leves i fællesskabet med andre.  

Lidt prøvende og forsigtigt vover jeg her at fremsætte et par antagelser, der er i modstrid med 
den fremherskende forståelse.  

For det første, at det er vigtigt med den tavse viden, der ikke kan udtrykkes i algoritmer og med 
de tyste værdier, der ikke kan udformes som skriftlige værdigrundlag, etiske kodekser og 
adfærdsregler. 

For det andet, at det er nødvendigt at bevare tvetydigheden, uklarheden, gråzonerne, for at give 
plads til skøn, selvstændig vurdering, hensyn, personligt ansvar og indsigt. 

Vigtigheden af den tavse viden fremgår vel indirekte af slipse-algoritmens utilstrækkelighed. 
Man har det i hænderne, siger man, og det gælder ikke blot slipsebinding, det gælder måske for al 
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intelligent adfærd.Vi kan demonstrere, at vi besidder viden ved i praksis at kunne binde slips og yde 
pleje og omsorg. Og det er vel bl.a. ved denne demonstration i praksis, at vi kan give viden videre, 
ved at andre kopierer, bliver korrigeret og korrigerer sig selv, indtil de ser ud til at kunne det 
samme.  

Ved at lade være med at fiksere viden og værdier i bestemte algoritmer og skemaer kan man 
bevare en tvetydighed og uklarhed, der tillader, at man kan håndtere forskellige situationer, 
problemer og muligheder forskelligt, i stedet for blot at have et par givne håndbogsalgoritmer, der 
anvendes på hvad som helst uden tanke for, om det pågældende værktøj passer til situationen. 

Hvad dygtige medarbejdere og ledere har indarbejdet, er derfor ikke håndfaste algoritmer og 
entydige regler, men mere generelle former for viden og kunnen. En slags dyb prægning og 
værdimæssig bias, der ikke præcist angiver, hvad der kan eller skal gøres i bestemte situationer. Det 
er det, der gør konkrete beslutninger og handlinger følsomme over for opgaven samtidig med, at det 
sikrer en dyb konsistens i disse beslutninger og handlinger. 
  

Medarbejdere kan og vil selv ... 
En leder, der har forstået vigtigheden af flertydigheden, uklarheden og gråzonerne, vil ikke forsøge 
at angive entydige algoritmer for medarbejdernes aktiviteter, opstille måltal for aktiviteten, eller 
foretage sig andre af de handlinger, som jeg her har set kritisk på.  

I stedet ville lederen lægge vægt på at skabe en forståelse for den grundliggende idé, mening og 
retning. Det bevarer flertydigheden, uklarheden og gråzonerne, og det kræver, at medarbejderne 
selv udfylder de konkrete opgaver, enkeltvis eller i selvorganiserende grupper.  

Når man ikke angiver præcist, hvad der skal laves, og hvorledes det skal gøres, skaber man 
muligheden for, at medarbejderne selv kan reducere flertydigheden, mindske uklarheden og træffe 
et valg i en gråzone. Det kræver imidlertid, at de har et råderum, hvor de kan udfolde deres viden og 
kunnen, og demonstrere deres ansvarlighed. Færre regler antages at føre til mere ansvarlige 
medarbejdere, mens færre algoritmer og målinger antages at føre til mere indsigtsfulde og 
engagerede medarbejdere. Resultatet: Medarbejdere, der får lejlighed til at rette ryggen. 

Én må vide det 
Når man sidder som beslutningstager i en offentlig organisation, er det måske forståeligt, at man i 
første omgang affærdiger kritikken og ser lidt skeptisk på alternativerne. “Hvad vil du have jeg skal 
gøre? Lade være med at bruge de værktøjer, som alle andre bruger?” Der er unægtelig sikkerhed i at 
gøre som alle andre. Det kan godt være, at man selv er lidt tvivlende over for mange af de mere 
kuriøse redskaber, men ved alligevel at bruge dem demonstrerer man aktivitet og evne til at følge 
med tiden. Skulle det vise sig, at f.eks. videnregnskaber er spild af tid eller noget værre, sker der jo 
ikke noget ved det, for alle andre gjorde jo noget lignende, og så pådrager man sig ikke rigtigt noget 
personligt ansvar. 

Hvis vi skal have ændret de problematiske udviklingstræk, der er antydet her, kræver det 
imidlertid, at én eller flere siger til sig selv: “Jeg prøver at gøre noget andet.” Det kan gøres 
forsigtigt og prøvende i begyndelsen, men hvis man først har opdaget, hvilken effekt det kan have, 
tror jeg, at lysten til at forsøge sig i større skala kommer af sig selv. Det kræver mod, og det er 
risikabelt, for den dag man beslutter sig for at gøre noget andet end sine kollegaer, begynder man at 
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kunne stilles personligt til ansvar. Lykkes det, er man med til at forandre sig selv, organisationen og 
samfundet. For som Ibsen’s herostratisk berømte Dr. Stockman udtrykker det: “Før mange kan vide 
noget, må én vide det.”v
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ii  En mere omfattende analyse af de temaer, der berøres i denne artikel findes i Petersen, V. C. (2002). Beyond Rules 
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iv  Find din egen ATA-tid! – om aflivning af en myte om ansigt-til-ansigt-tid inden for ældreplejen. (2001). Odense: 

Institut for Serviceudvikling. 
v  Fra Arthur Miller’s version af Ibsen’s “En Folkefiende,” her gengivet fra Petersen, V. C. (2002). Op cit. p. 213. 
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