
Fra Bureaukrati til Bobler 



Konkurrencestat 

 Fokus på dynamik frem for stabilitet 

 Fokus på konkurrenceevne snarere end mindskning af 
konjunkturudsving 

 Fokus på optimering, måling, kvalitetsstyring, 
standardisering 

 Syn på mennesket som egennytteoptimerende og styret af 
kampen om ressourcerne  

 

 Uddannelsens rolle glider væk fra det dannelsesorienterede 
over mod det konkurrenceevne-understøttende 

 Fokus på uddannelse som bidragende til beskæftigelse og 
indtjening, snarere end til demokratiske, 
dannelsesmæssige, civilsamfundsunderstøttende aspekter 

 Økonomiske rationaler har forrang 



 

Halvfjerdsernes protest 

To dominerende former for kritik og værdier 

Social/fælles 

 
 Fattigdom og ulighed (solidaritet) 

 Udbytning af arbejdere (statsligt 
ejerskab, eller omfordeling) 

 Kapitalejeres dominans 
(regulering af marked; 
kollektivisering) 

 Klasseforskelle (social mobilitet, 
uddannelse, omfordeling) 

 Vestligt magtmisbrug (global 
omfordeling, pacifisme) 

 

Kunstnerisk/individuel 

 
 Fordummelse (meningsfuldhed) 

 Ensartning (originalitet) 

 Massegørelse (individets 
selvudfoldese) 

 Forbrugerisme (autenticitet) 

 Fremmedgørelse (inderlighed og 
nærvær) 

 Konvention (nytænkning) 

 

 

Entreprenørskabet og det fleksible 
arbejde tager over som ideal 



Firsernes organisationsskift 

Fra hierarkiet til MP3-afspilleren 



Nye former for ubrugelighed 
Alder 

 

 Forældelse af færdigheder sker i langt højere 
tempo i dag. Dette kombineret med et stort 
udbud af højtuddannede unge gør det attraktivt 
at droppe de ældre, snarere end at 
videreuddanne dem 

 

 Unge medarbejdere er mere føjelige. Enten retter 
de ind eller også smutter de. De udøver mao. 
deres kritik som ‘exit’ snarere end ‘voice’, som 
det er tilfældet med erfarne og ældre 
medarbejdere 



Nye former for ubrugelighed 
Håndværk 

 

 Håndværk daler i status 

 

 Håndværkets principper: 
 Fokus på sagen selv / produktet selv.  

 Personen der udfører, samt dennes emotionelle 
tilstand, er irrelevant og træder i baggrunden 

 Glæden ved arbejdet i sig selv.  

 Faglig stolthed.  

 Møjsommelig opbygning af færdigheder og 
kundskab.  

 Erfaring og øvelse er afgørende. Det tager tid at 
blive dygtig 



Nye former for ubrugelighed 
Drift 

 

 Driftens kendetegn 

 Rutinemæssig 

 Forudsigelig 

 Supporterende 

 Lokal 

 Specifik 

 

 



Nye former for status 

Talent 

 

 Fokus på nyskabelse, improvisation, ‘ud-af-
boksen’ 

 Ikke færdigheder, men potentiale 

 Hvad kan du drive det til, snarere end hvad kan 
du 

 Fokus på det hele menneske, snarere end 
håndværket. Talent indikerer personlig værdi. 
Det kan ikke ‘læres’ 



Bureaukrati og entreprenørskab  sameksisterer 

 
 
 

 
Bureaukratisk – ”respektér grænser!” 

[TVETYDIGHED] 
 

1. Konkret forpligtelse nu 
2. Instruktioner 
3. Tydelige succeskriterier 
4. Instrumentel afklaring 
5. Tradition 
6. Håndværk 
7. Oplæring og øvelse 
8. Kontrol og rettigheder 
9. Asymmetri 
10. Autoritet 
11. Strategi 
12. Upartisk og formelt 

 

 
 
 

 
Entreprenant – ”bryd grænser!” 

[ENTYDIGHED] 
 
1. Vision om potentiale 
2. Selvstændig kreativitet 
3. Åben udforskning 
4. Intensitet og engagement 
5. Udvikling 
6. Talent 
7. Netværk og timing 
8. Tillid og anerkendelse 
9. Gensidighed 
10. Konsensus og dialog 
11. Autenticitet 
12. Personligt og nærværende 

 



Ressourcer og krydspres 

 

Jo større misforhold mellem krav og ressourcer, jo 
større intensivering af krydspres, bl.a. mellem 
bureaukratiske og entreprenante tilgange 

 

 

Forskellige praksisser, når ressourcer er under pres: 

 Prioritering 

 Effektivisering 

 Gearing 

 



Det gode med det onde 



Nulsumspil - prioritering 

 Vi har begrænsede ressourcer, og derfor er prioritering en 
kardinaldyd. Forsøger at afklare krydspres 

 

 Fx: Vi må vælge mellem at bevare antallet af 
undervisningstimer og at bevare mængden af opgaverettelser. 
Hvad er vigtigst? Hvor vil vi helst skære ned? 

 

 ‘Det søde’: Klarhed omkring forventninger. God 
overensstemmelse mellem ressourcer og krav. Reducerer 
krydspres 

 

 ‘Det sure’: Vi må give afkald på noget, selvom det er værdifuldt 

 

 Ulighed: De, der arbejder mest med den aktivitet, vi skærer 
ned, risikerer overflødighed 

 



Plussumsspil - effektivisering 
 Med de samme ressourcer kan vi via teknologi og spildreduktion øge nytten 

for alle. Forventer evnen til at omstille sig til nye arbejdsformer 

 

 Fx: Vi kan bevare det nuværende antal lektioner og opgaverettelser, hvis vi f 

 Underviser hold A og B sammen 

 Mindsker forberedelsestid via databaser med fælles undervisningsmateriale 

 Laver faste skabeloner til opgaverettelser 

 

 ‘Det søde’: Vi sorterer ud i spild og dobbeltarbejde. Vi behøver ikke decideret 
bortvælge værdifulde aktiviteter, blot udføre dem anderledes 

 

 ‘Det sure’: Ofte indebærer effektivisering også en dimension af prioritering, 
hvilket kan opleves som kvalitetsforringelse. Der kan være uenighed om, hvad 
der gælder som vigtigst ‘nytte’ (fx kontakten til borgeren versus antal af 
registrerede jobansøgninger) 

 

 Ulighed: Upskilling/deskilling – nye faglige statushierarkier. Dem, der trivedes 
eller var dygtige til noget, som nu er ‘unyttigt’, mister status og arbejdsglæde  



Pyramidespil - gearing  
 
 

 Lover at ophæve modsætninger og begrænsninger: Vi kan blive mere effektive og 
mere grundige på én gang med færre ressourcer. Forventer evnen til at overskride 
og kreativt udnytte krydspres 
 

 Baserer sig på etablering af ‘bobler’ og løbende udskydelse af regning ud fra 
forventning om fremtidigt investeringsafkast. Anvender investeringer som gevinst, 
allerede før afkastet er opnået (jf. ‘gearing’ i den finansielle verden).  
 

 Afhænger af ‘gearede praksisser’ og baserer sig på ulighed i ’spillernes’ vilkår. 
Kernespillernes privilegier gøres mulige i kraft af lavstatusspillernes udnyttelse 
 

 ‘Det søde’: Skaber mulighed for enorm vækst, inviterer til entusiasme og indflydelse, 
kalder på nytænkning og selvstændighed. Giver oplevelsen af at blive skånet for 
svære prioriteringer 
 

 ‘Det sure’: Er højrisikabel, udøver ekstrem belastning og udbytning. Individualiserer 
strukturelle vilkår. Fremmer ofte intern konkurrence. Besværliggør ofte solidaritet. 
Kører i ”bulimiske rytmer”: vækst, kollaps, vækst. 
 

 Ulighed: Udbytter for at skabe momentum. Fremelsker ‘talent’ og ‘bredde’ frem for 
håndværk og dybde. Eller fremelsker grænseløst håndværk 



Eksempler på gearede praksisser 
 Brug af ‘tomme betegnere’ ifm forventningsafstemning – fx:  

 ‘Hvis vi udnytter synergien mellem fagligheder, kan vi skabe enormt læringsrum ved at 
rette flere opgaver og samtidig undervise mere’ 

 Mobilisering af ‘passion’ eller angst som kilde t. grænseløst arbejde 
 ”Selvom det slider nu, bliver det helt fantastisk nede ad vejen”. Eller: ”Hvis jeg misser 

toget nu, kommer jeg bag om dansen for evigt.” 

 Ekstrem multitasking og aktiviteter der bonner ud på mange ‘konti’ på 
én gang  
 Man retter opgaver, mens eleverne laver øvelser i undervisningen. Man skriver 

kronikker, som man bruger i undervisningen og samtidig får udvidet netværk med, 
øget jobmuligheder med, bruger som disposition til kommende bog osv. 

 Afkobling mellem tidsregistrering og tidsforbrug 
 Skyggeregnskaber og usynligt overarbejde 

 Strukturel usynliggørelse af løbende feberredninger og ekstraarbejde 
 Det fremstår hele tiden som en ‘undtagelse’, at ressourcerne ikke går op set ift 

kravene 

 Afvikling af øvelse, oplæring, gentagelser, grundighed osv. til fordel 
for improvisation, nytænkning, netværk, timing og synlighed 
 Læs ikke hele romanen, du skal undervise i, men blot det lange resume ude på 

Internettet.  Læg din indsats strategisk, så den er synlig for ledelsen, mens dit fravær 
er så usynligt som muligt. Fokuser på underholdningsværdi og køb dermed frirum fra 
detaljeret forberedelse. Lad eleverne lave undervisning og øvelser selv, mens du 
‘faciliterer’ 

 Udnyttelse af drifts-proletariatet 
 Maksimer egne muligheder for netværk og udvikling ved at udnytte driftsansvarlige 

mest muligt (fx vikarer, administrative, løstansatte osv.) 

 



Pyramidespillet 

Kernespillere og lavstatusspillere 

 Eliten  

 ‘Talent’. Navigerer dygtigt i krydspresset. Lover at 2+2 
giver 5. Lykkes bl.a. via netværk, timing og multi-tasking 

 

 

 Proletariatet 

 ‘Håndværker’ eller ‘driftsperson’. Supporterende rolle. 
Skal samle alle stumperne fra de regnskaber, som ikke 
går op for eliten. Skal få 2+2 til at give 4.  ‘Oprydder’. Er 
lokal og forudsigelig, hvilket muliggør elitens mobilitet og 
talentfulde multi-tasking 

 



Den usynlige regning 
 Pyramidespillet er grundlagt på at udskyde eller usynliggøre 

sammenhængen mellem forbrug og regning, således at 
potentialet hele tiden er enormt. Fx:  

 

 Sender regningen videre i tid, så det, vi overforbruger nu, skal 
betales senere (reelt udlignes dette overforbrug sjældent, selv 
hvis der kommer et ‘afkast’, da dette afkast straks kastes ind i 
næste gearede praksis) 

 

 Sender regningen videre socialt, så det, vi overbruger nu, 
betales af andre (løstansatte, tredje verden etc. – bliver 
sjældent kompenseret) 

 

 Sender regningen videre symbolsk, så det, vi overforbruger 
nu, kalder vi i stedet ‘gevinst’ (fx: kreativt arbejde i døgndrift 
er win-win, fordi kreativt arbejde er restituerende i sig selv) 

 

 



Gaveudvekslingen 

Hvad spilmetaforen ikke fanger 
 Hvilke kår har gavmildheden i pyramidespillet? 

 

 Gavmildheden er i fare for at blive taget som gidsel i 
tvetydige strukturelle praksisser: 

 Forhandlingen om manglende ressourcer skubbes ofte fra det 
vertikale til det horisontale niveau: Kolleger skiftevis 
disciplinerer og aflaster hinanden, så den manglende balance 
mellem ressourcer og krav aldrig adresseres strukturelt.  

 Kollegial gavmildhed kan m.a.o. betyde, at en urealistisk 
arbejdsbyrde skubbes rundt horisontalt i stedet for at blive 
justeret vertikalt 

 

 Gavmildheden ville i nulsumspillet handle om at hjælpe 
hinanden med prioriteringer, og i plussumsspillet handle om 
at finde fælles ressourcebesparende løsninger 

 



Det sure med det søde 
Hvordan mindske opportunisme og hykleri? 

Ledere 
 Taler man om rimeligheden i at 

slække på kravene, mens man i 
praksis belønner dem, der 
arbejder grænseløst? 

 Hylder man kollektive løsninger, 
mens man i praksis belønner 
individuelle indsatser? 

 Omtales praksisser som 
effektiviserende, selvom de reelt 
indebærer samme eller øget 
ressourceforbrug? (Fx: 
teamarbejde, ny teknologi osv.) 

 Forventer man selvledelse af 
medarbejderne, samtidig med at 
man styrer og regulerer dem i 
detaljen? 

Medarbejdere 
 Efterspørger man en tydelig og 

prioriterende ledelse, samtidig 
med at man opponerer mod 
indskrænkning af faglig 
autonomi? 

 Efterspørger man medindflydelse, 
samtidig med at man unddrager 
sig svære strukturelle 
beslutninger? 

 Beder man om lempelse af 
arbejdspresset, samtidig med at 
man selv opsøger nye 
‘spændende’ opgaver? 

 Anerkender man ledelsens 
strukturelle betingelser – dvs. 
forstår, at dens råderum er 
begrænset? 



Vigtige overvejelser 

 Tag fat om krydspres, svære prioriteringer og de evt. reelle 
forringelser, som besparelser medfører 

 Overvej konsekvenser for etableringen af elite og proletariat. Hvilke 
idealer om ‘den gode medarbejder’ får man skabt? 

 Hav løbende dialog både vertikalt og horisontalt om, hvad den vigtigste 
‘nytte’ er 

 Vær bevidst om eventuel gearing og den dertilhørende forskydning af 
ansvar rundt omkring i systemet, når man skifter mellem at blæse og 
have mel i munden på den ene side og snyde, slække eller brænde ud på 
den anden. 

 Overvej hvordan man beskytter gavmildheden. Tænk over eventuelle 
spændinger mellem kollektiviserede og individualiserede styringsværktøjer 

 Gør ‘pakkerne’ tydelige: Sammentænk: hvad er kerneopgaven, hvad er 
ressourcerne, hvad er mandatet, hvad er ansvaret, hvad gælder som 
‘nytte’,  hvor går grænserne? Fx: 

 Har man fået ansvaret uden at få mandatet og ressourcerne? 

 Har man fået ressourcerne uden at have fået ansvaret? 

 Har man fået ansvaret uden at kende grænserne? 

 Stemmer ansvarets og ressourcernes omfang overens? 

 Har man fået ansvaret uden at være enig i definitionen af ‘nytte’? 


