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Resume
Opgaven handler om pleje- og omsorgspersonalets adfærd i implementeringsudfordringen med vasketoiletter
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Ud fra Brehm & Gates’(1997) principal-agent-teori, om de tre adfærdskategorier working, shirking og sabotage, undersøges, hvilken type adfærd agenter har i den konkrete implementering for dermed at forstå,
hvilken adfærd principalen skal forsøge at styre. Yderligere benyttes Winter & Nielsens(2010) implementeringsteori om frontmedarbejdernes evne og vilje for at undersøge, hvorfor pleje- og omsorgsmedarbejderne møder barrierer i implementeringen af vasketoiletterne, og som får betydning for deres adfærd. Frontmedarbejdernes evne og vilje forklarer dermed, hvorfor pleje- og omsorgspersonalet har den pågældende
adfærd

og

de

forklarer

yderligere,

hvorfor

implementeringen

møder

udfordringer.

Denne viden er vigtig for principalen i Sundhed og Omsorg, da viden om agenternes adfærd gør det nemmere at styre dem, så implementeringen lykkes. Der hersker en shirking-adfærd blandt personalet, da vasketoiletterne har nogle tekniske udfordringer, som gør det svært for personalet at bruge dem. Udfordringerne er både i kraft af tekniske problemer og i kraft af manglende teknologiske kompetencer og evner hos
frontpersonalet, hvilket medfører skulkende adfærd. Derudover møder pleje- og omsorgspersonalet udfordringer med borgerne, da deres mentale og fysiske vilkår sætter begrænsninger for brugen. Personalet har
viljen til at indføre toiletterne i plejen, men pga. nævnte udfordringer har de svært ved at forstå værdien af
dem, hvilket medfører at de bruger vasketoiletterne på traditionel vis. Undersøgelsens resultater kan give
offentlige forvaltere nødvendig viden om frontmedarbejdernes adfærd, så forvalterne kan skabe endnu
bedre rammer for implementering af velfærdsteknologi i det offentlige.
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Indledning
Inspirationen til denne opgave stammer fra min praktikperiode i Område Vejlby-Risskov i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune. Her blev jeg opmærksom på en problemstilling mellem forvaltningen og Områderne, som billedligt handler om, at forvaltningen sætter mange innovative skibe i søen, som de ikke følger til
kajs i Områderne, hvorfor nogle af de innovative tiltag falder til bunds. Det inspirerede mig til at undersøge,
hvorfor nogle af tiltagene falder til bunds i Områderne. Jeg forholder mig her til et konkret eksempel på
denne problematik, hvilket er en implementeringsudfordring med vasketoiletter i plejeboligerne på Hedevej 50, hus 1 og 2 i Område Vejlby-Risskov. Plejeboligerne åbnede i marts 2013 med velfærdsteknologi i alle
lejligheder, heriblandt vasketoiletter, som næsten tre år senere stadig møder udfordringer i implementeringen hos plejepersonalet.
Implementering af offentlig politik, i dette tilfælde implementering af velfærdsteknologi, er en kompliceret
affære, hvor mange led i organisationen afgør, hvorvidt udførslen bliver en succes. De primære implementeringsaktører af den offentlige politik er frontmedarbejderne, som principal-agent teorien også definerer
som agenter (Winter & Nielsen, 2010, s. 103; Berg-Sørensen, Grøn & Hansen, 2011, s. 64). Frontmedarbejdernes adfærd og handlinger får dermed konsekvens for, hvordan der arbejdes med politikken og om implementeringen bliver succesfuld (Winter & Nielsen, 2010; Berg-Sørensen et al., 2011). Opgavens fokus i
undersøgelsen af implementeringsudfordringen er derfor på frontmedarbejderne i plejeboligerne.
Det er svært for principalerne, som kan være politikere, topembedsmænd og ledere, at styre agenternes
adfærd, når de ønsker en politik implementeret (Blom-Hansen, Christiansen, Pallesen & Serritzlew, 2014, s.
57). Denne opgaves principal er Rådmanden for Sundhed og Omsorg, som ønsker vasketoiletterne implementeret i de aarhusianske plejeboliger, og agenterne er helt specifikt plejepersonalet i plejeboligerne på
Hedevej 50. Den empiriske baggrund for undersøgelsen af implementeringsudfordringen er baseret på
kvalitative interviews med tre frontmedarbejdere/agenter fra hus 1 og 2 på Hedevej 50. De tre interviewpersoner er alle pleje- og omsorgsmedarbejdere, og har derfor daglig og direkte kontakt med implementeringen af vasketoiletterne i plejen, hvorfor deres adfærd er afgørende for indførslen.
Brehm & Gates (Berg-Sørensen et al., 2011, s. 336) kategoriserer agenternes mulige adfærd i implementeringen ud fra tre forskellige strategier: working, shirking og sabotage. Strategien viser, hvilken implementeringsindsats frontmedarbejderne yder, og er dermed en del af forklaringen på implementeringsudfordringen. Viden om agenternes adfærdsstrategi er vigtig for principalen, og for at kunne styre agenterne har
principalen yderligere brug for en forståelse af, hvorfor agenterne udviser den bestemte adfærd. Ifølge
Winter & Nielsen (2010) påvirkes adfærden af frontmedarbejdernes vilje og evne. Viljen til at iværksætte
innovationen kan være en barriere, og derudover kan evnen være en barriere, hvis frontmedarbejderen
ikke har mulighed for at udføre implementeringen.
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Implementeringsteorien om frontmedarbejderadfærden giver dermed en forklaring på, og forståelse af,
hvilke barrierer og udfordringer frontmedarbejderne møder i implementeringen, og hvordan de påvirker
medarbejdernes adfærd.
Viden om denne gruppes adfærd vil give forståelse af de forhold, som gør sig gældende, når offentligt ansatte implementerer en politik. Større viden om frontmedarbejdernes adfærd bidrager hermed til at vi offentlige forvaltere bliver i stand til at indrette en offentlig sektor, som i fremtiden kan blive endnu bedre til
at implementere politik. Principal-agent teorierne har forskellige redskaber til, hvordan principalen kan
styre agenterne (Berg-Sørensen et al., 2011, s. 66), men den del af teorierne udelades, da denne opgaves
undersøgelsesfelt er forud for en decideret ledelseshandlingsplan. Opgavens formål er at bidrage til en
bedre forståelse af frontmedarbejdernes adfærd i den konkrete implementeringsudfordring med vasketoiletterne. Information om plejepersonalets adfærd kan dermed give forvaltningen vigtig viden til fremtidige
implementeringsprocesser.

Problemstilling
Magistratsafdelingen Sundhed og Omsorg har ansvaret for sundheds- og ældreområdet i Aarhus Kommune.
Kommunen står lige som resten af landets kommuner over for en udfordring med en stigende mængde
ældre, som bliver udskrevet både tidligere og med større og mere komplekse plejebehov, samtidig med at
kommunerne får færre hænder og midler til at løse opgaverne (Fredskild, 2013; KORA, d. 18.2.2015). Disse
udfordringer kræver derfor flere og større kompetencer hos front- og plejepersonalet, og det kræver nye
måder at gribe den klassiske pleje- og omsorgsopgave an på. Som et svar på dette behov vinder nye teknologiske løsninger mere og mere frem, hvilke skaber udfordringer hos frontmedarbejderne.
Aarhus Kommune har, per aftale mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2014 (Kommunernes Landforening, d. 24/6-2015), ansvaret for at udbrede velfærdsteknologi i kommunen. I forlængelse
af aftalen blev det besluttet at kommunerne skulle arbejde med fire indsatsområder, som indebærer forflytningsteknologi, vasketoiletter, spiserobotter og bedre brug af hjælpemidler (Kommunernes Landsforening, d. 24/6-2015). Rådmanden har det øverste administrative ansvar for Sundhed og Omsorg, og hun har
derfor ansvaret for at implementere denne beslutning i organisationen (Aarhus Kommune). Rådmanden
Jette Skive udtaler sig om udbredelsen af velfærdsteknologien:

”Vores borgere har allerede stor glæde af velfærdsteknologi, der hjælper med alt, fra
det praktiske i hverdagen til bedre kontakt til familie og venner. Det giver et ordentligt
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løft i livskvaliteten, og det løft skal endnu flere opleve.” (Sundhed og Omsorg, Aarhus
Kommune, d.12/8-2015).

Flere aarhusianere skal altså have gavn af velfærdsteknologi, hvorfor kommunen i den kommende tid udbreder en række nye velfærdsteknologiske løsninger i de aarhusianske plejeboliger (Aarhus kommune). Der
er dermed en forventning om at frontmedarbejderne griber den nye velfærdsteknologi, og fører den ud i
livet, nøjagtigt efter Rådmandens intention. Virkelighedens verden ser dog noget anderledes ud, da innovationen skal langt ned gennem organisationen, før den egentlige implementeringsproces hos frontmedarbejderne i plejeboligerne begynder (Winter & Nielsen, 2010, s. 103). Denne problematik er jeg blevet bekendt med i foråret 2015 gennem min praktikplads i staben i Område Vejlby-Risskov i Sundhed og Omsorg i
Aarhus Kommune.
I praktikken blev jeg opmærksom på en konkret implementeringsudfordring omkring vasketoiletter i plejeboligerne på Hedevej 50, hus 1, 2 og 3 i Område Vejlby-Risskov, som består af 85 plejeboliger i alt. Denne
undersøgelse forholder sig kun til hus 1 og 2 med i alt 51 plejeboliger. Plejeboligerne på Hedevej 50 er nybyggede og de stod færdige i marts 2013 (bilag 1), hvor alle plejeboligerne fik installeret forskellig velfærdsteknologi. Vasketoiletterne var en af de velfærdsteknologiske løsninger som blev installeret. Implementeringen af vasketoiletterne har mødt store udfordringer, da implementeringsaktørerne, som primært er
plejepersonalet, eftersigende ikke fuldt ud har taget velfærdsteknologien til sig. Toiletterne står derfor
ubrugte hos størstedelen af borgerne i plejeboligerne. Når implementeringen af vasketoiletterne i plejeboligerne ikke forløber som det politisk var tiltænkt, da er det interessant at undersøge, hvorfor implementeringen møder udfordringer hos pleje- og omsorgspersonalet i plejeboligerne. På baggrund af samtaler med
pleje- og omsorgspersonale i Område Vejlby-Risskov, blev jeg opmærksom på en frustration, som frontmedarbejderne oplever, grundet en hverdag fyldt med nye innovative tiltag og organisatoriske ændringer.
Pleje- og omsorgspersonalet skal samtidig med deres faste plejeopgaver også arbejde med implementeringsprocesserne. Min teoretiske forforståelse om frontmedarbejderadfærdens betydning for implementeringsprocesser inspirerede mig til at undersøge, hvorfor plejepersonalet oplever udfordringer med implementeringen, og derudover hvordan plejepersonalets adfærd kan have betydning for implementeringen.
Opgavens problemformulering undersøger dermed, hvilken adfærdsstrategi frontmedarbejderne har, og
forsøger herved at give et billede af, hvilken implementeringsudfordring der gør sig gældende. I forlængelse
af det undersøges, hvordan frontmedarbejdernes evne og vilje giver en forklaring på de udfordringer implementeringen møder. Evne og vilje forklarer dermed, hvorfor frontmedarbejderne har den pågældende
adfærd.

5

BA-opgave januar 2016

Administrationsbacheloruddannelsen
VIA-University College

Rebecca Maibom Petersen OA12- 2

Problemformulering
Hvilken type frontmedarbejderadfærd ses i implementeringsudfordringen med vasketoiletterne i plejeboligerne på Hedevej 50, hus 1 og 2 i Aarhus Kommune og hvordan kan frontmedarbejdernes evne og vilje til at
implementere vasketoiletterne forklare denne adfærd?

Begreber
Frontmedarbejdere
Betegnelsen repræsenterer offentligt ansatte, som har direkte kontakt med de berørte borgere, og er primær udfører af politikken, hvorfor deres adfærd er afgørende (Winter & Nielsen, 2010, s. 103). Michael
Lipsky (1980) omtaler denne gruppe som de afgørende beslutningstagere, da de er det sidste led i implementeringskæden, og de er dermed også implementeringsaktører (Winter & Nielsen, 2010, s. 103). Winter
& Nielsen (2010) bruger betegnelser markarbejdere/frontmedarbejdere om denne gruppe offentligt ansatte
medarbejdere, hvor jeg vælger at bruge betegnelsen frontmedarbejdere. Lipskys teori om markarbejdere/frontarbejdere favner offentligt ansatte som sygeplejersker, læger, sagsbehandlere, lærere mfl. (Winter
& Nielsen, 2010, s. 142). Denne opgaves frontmedarbejdere er pleje- og omsorgspersonalet i plejeboligerne
på Hedevej 50, hus 1 og 2.
Adfærd
Begrebet adfærd defineres som frontmedarbejderadfærd i forbindelse med implementering af offentlig
politik(Winter & Nielsen, 2010, s. 116).
Implementering
Afgrænser sig i denne opgave til implementering af politik i den offentlige forvaltning. Det er implementeringen af den vedtagne politik ude hos frontmedarbejderne, som er interessant i denne opgave. Derfor er
fokus på output i implementeringsprocessen, hvilket undersøges ud fra implementeringsapparatets adfærd
og præstationer(Winter & Nielsen, 2010). Output indebærer frontmedarbejdernes præstationer i forhold til
brugen af vasketoiletterne.
Vasketoiletter
Vasketoiletterne er velfærdsteknologi, som understøtter økonomisk råderum, selvhjulpne borgere, livskvalitet og medarbejdertrivsel hos plejepersonalet( KL, 2013).
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Opgavens opbygning
Opgavens opbygning giver et overblik over den proces, som er foretaget i besvarelsen af problemformuleringen.
Først gennemgås metoden og teorien, som sammen skal sætte empirien i system for at besvare problemformuleringen. Metoden biddrager til indsamling af relevant empiri samt til behandling af empirien. Empirien indsamles via kvalitativ metode i form af interviews af tre frontmedarbejdere i plejeboligerne. Interviewsne transskriberes og der foretages meningskondensering for at fremhæve væsentlige pointer. Væsentlige pointer ses ud fra den teoretiske forståelse om Brehm & Gates(1997) adfærdskategorier og Winter
& Nielsens(2010) model til forklaring af frontmedarbejderadfærd.
I analyse-delen sammenholdes meningskondenseringen med indsamlede empiri. Teorien sammenholdes
med empirien for at undersøge, hvilken adfærd frontmedarbejderne viser og hvorfor de viser den adfærd.
Dermed undersøges, hvorfor frontmedarbejderne oplever udfordringer med implementeringen af vasketoiletterne i plejeboligerne.
Til sidst, på baggrund af analysen, konkluderes på problemformuleringen og der foretages en perspektivering i forhold til konklusionen.

Afgrænsning
Modellen ”Den integrerede implementeringsmodel”(Winter & Nielsen, 2010, figur 1.1) illustrerer de processer og mekanismer, som gør sig gældende i implementering af offentlig politik. Denne opgave forholder
sig afgrænset til mekanismen om frontmedarbejdernes adfærd og dens betydning for implementeringen af
vasketoiletter i plejeboligerne. De yderligere led i modellen, i forbindelse med implementeringsprocessen i
Sundhed og Omsorg, berøres derfor ikke. Afgrænsningen er foretaget med den bevidsthed om, at et led
ikke kan stå alene i en implementeringsproces, men som tidligere nævnt er frontmedarbejderne de afgørende beslutningstagere i implementeringsprocessen. De er det sidste led i implementeringskæden, og de
derfor har stor indflydelse på implementeringen(Winter & Nielsen, 2010, s. 103).
Kvantitativ metode i form af spørgeskemaer er fravalgt, da lukkede spørgsmål omkring frontmedarbejdernes oplevelse af implementeringsudfordringen ikke ville være optimal. Væsentlige pointer ville gå tabt, da
respondenternes svarmuligheder ville være bestemt på forhånd ud fra den valgte teori. Dette vil jeg sætte i
afgrænsning.
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Metode
Når jeg ønsker at finde en forklaring på, hvorfor der er en udfordring med implementeringen af vasketoiletterne, så er det vigtigt, at jeg vælger en videnskabelig tilgang og metode, som sikrer frembringelse af
brugbar og pålidelig viden.

Den videnskabelige tilgang
Denne opgave søger en årsagsforklaring, hvilket inden for samfundsvidenskaben vil sige, at der er en afhængig variabel, som ønskes forklaret, og at der er en uafhængig variabel, som kan forklare det (Lund,
2011). Denne opgaves afhængige variabel er adfærden, som beskriver implementeringsudfordringen, og de
uafhængige variable ’evne’ og ’vilje’ forklarer adfærden. Inden for den humanistiske videnskabsteori bruges
den hermeneutiske tilgang til at forstå årsagssammenhæng ud fra menneskets egen virkelighedsopfattelse.
Hermeneutikken har en fortolkningstilgang, hvilket betyder, at hermeneutikeren kommer tættere på den
sociale virkelighed, da den tager udgangspunkt i de involveredes egne forståelser og fortolkninger (Rehr,
2014). Den hermeneutiske cirkel er hermeneutikkens metode. Den veksler mellem del og helhed, da den
enkelte del ikke kan forstås uden helheden, og omvendt kan helheden ikke forstås uden delene. Frontmedarbejdernes udfordring med implementeringen anses som helheden, da det er den, som skal forklares gennem delene. Her er dette deres adfærd, deres vilje og evne. Omvendt kan delene ikke forstås uden helheden, da delene først giver mening i den sammenhæng, som de skal forklare. Adfærd, vilje og evne får først
deres betydning, når de sættes i sammenhæng med implementeringsudfordringen.

Del:
Frontmedarbejderadfærd
Vilje og evne

Helhed:
Implementeringsudfordring

Den hermeneutiske cirkel
Egen tilvirkning, d. 30.12-2015

Hermeneutikken har en grundlæggende ide om, at vi altid vil have en forforståelse af den sammenhæng vi
opererer i. Man skal derfor ikke se fordomme og forforståelse som negativt, da det er et fundamentalt udgangspunkt for at forstå verden (Lund, 2011). Jeg har en forforståelse i forhold til genstandsfeltet, da jeg i
min praktikperiode har opnået en erfaring gennem observation. På baggrund af den erfaring, som viser at
der er udfordringer med implementeringen af vasketoiletterne på Hedevej 50, har jeg en ide om, at frontmedarbejderadfærden kan være en del af forklaringen på udfordringen. Undersøgelsen er altså deduktivt
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tilrettelagt, da jeg har en teori om frontmedarbejderadfærd, som værende af betydning for implementering
af offentlig politik, og i dette tilfælde implementeringen af vasketoiletterne.

Empiri
For at undersøgelsen har gyldighed, samt er pålidelig, er det afgørende at man måler lige præcis det fænomen, som man ønsker at måle (Lund, 2011). Undersøgelsens design og gennemførsel skal dermed gøre det
muligt at svare på problemformuleringen (Andersen, Hansen & Klemmensen, 2012). For at undersøge og
beskrive den virkelighed, som implementeringsudfordringen befinder sig i, må jeg ud og indhente erfaring,
som jeg kan basere min undersøgelse på. Min erfaringsbasering foregår hos frontpersonalet i plejeboligerne på Hedevej 50, da deres adfærd er den virkelighed jeg ønsker at undersøge for at forklare implementeringsudfordringen. For at forklare implementeringsudfordringen, da undersøges hvilken type frontmedarbejderadfærd der ses i implementeringen af vaske/tørretoiletterne i plejeboligerne på Hedevej 50, hus 1 og
2, samt hvordan frontmedarbejdernes evne og vilje til at implementere vasketoiletterne kan forklare denne
adfærd.
Empirien skal dermed beskrive den adfærd, som den anvendte teori ønsker at forklare og sætte i system(Lund, 2011), for at forklare implementeringsudfordringen.
Den forskningsmæssige og videnskabelige tilgang lægger op til en kvalitativ metodisk tilgang, da genstandsfeltet for undersøgelsen er frontmedarbejdernes egne oplevelser omkring implementeringen af vasketoiletterne. Inden for kvalitativ metode er interview den mest udbredte tilgang (Brinkmann & Tanggaard, 2010),
da det er et godt redskab til at opnå viden omkring menneskers holdninger til, og oplevelser af, en bestemt
proces eller situation. Som tidligere nævnt har hermeneutikken en fortolkningstilgang, som får forskeren
tættere på den sociale virkelighed, da den tager udgangspunkt i de involveredes egne forståelser og fortolkninger (Rehr, 2014). Det samme gør sig gældende for interviewmetoden, da et interview giver forskeren
mulighed for at tolke på interviewpersonens ytringer på baggrund af den forforståelse forskeren har. Jeg
har valgt en semistruktureret interviewguide, da denne form giver mulighed for en løst struktureret interaktion mellem interviewer og interviewperson. Intervieweren har dermed mulighed for at reagere på interviewpersonens svar og ytringer med uddybende spørgsmål. På den måde har intervieweren mulighed for at
forfølge

nye

og

interessante

vinkler

på

undersøgelsesspørgsmålet.

Både den hermeneutiske forforståelse og den deduktive tilgang fordrer at interviewguiden opbygges på
baggrund af relevant teori, som skal forklare det undersøgte fænomen (Lund, 2011). Interviewguiden(bilag
7) er derfor baseret på de teoretiske spørgsmål, som drager nogle slutninger og hypoteser om det undersøgte fænomen. Interviewguidens opbygning er baseret på Brinkmanns og Tangaards (2010) afsnit om
”Samtalen som forskningsmetode”. Interviewet er altså semistruktureret inden for nogle meget afgrænse-
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de emner, da konkrete teorier søges undersøgt. Interviewguiden indeholder både forskningsspørgsmålet og
interviewspørgsmålet for at tydeliggøre den teoretiske baggrund for spørgsmålet. De teoretiske spørgsmål
søges dermed afdækket og undersøgt gennem guidet samtale med interviewpersonerne.

Den analytiske metode
Centralt for den hermeneutiske tilgang er beskrivelse og fortolkning af meningsindhold (Brinkmann &
Tanggaard, 2010). Da det ud fra samtalen som forskningsmetode er denne opgaves vision at undersøge
hvilken type frontmedarbejderadfærd der ses i implementeringsudfordringen med vasketoiletterne, og
hvordan frontmedarbejdernes evne og vilje til at implementere vasketoiletterne kan forklare denne adfærd,
er denne tilgang oplagt.
Opgavens empiri består af tre interviews, hvilket ikke er omfattende, og der er derfor tale om en lille undersøgelse, som giver mulighed for fordybelse i analysen af empirien (Rienecker & Jørgensen, 2012). Interviewguiden er udarbejdet på baggrund af teoretisk definerede begreber indenfor frontmedarbejderadfærd.
De teoretiske begreber er blevet operationaliseret til spørgsmål, som ønskes undersøgt, gennem interviewpersonernes udtalelser. Operationaliseringen af teorien skal medføre at andre kan gentage undersøgelsen og få de samme resultater (Andersen et al., 2012, s. 32).
Der foretages meningskondensering af interviewteksten(bilag 4-6) for at trække essensen af udtalelserne
ud, for derefter at kunne kategorisere meningen. Meningsindholdet kategoriseres ud fra begreberne i interviewguiden (Andersen et al., 2012, s. 175).
Analysens struktur er bygget op efter teori- og begrebsgennemgangen i teoriafsnittet, da udtalelsernes
karakter kan kobles med begreberne og teorierne. På den måde sættes meningsindholdet i empirien i system og problemformuleringen søges dermed systematisk besvaret.
Den hermeneutiske tilgang i opnåelsen af viden om frontmedarbejdernes adfærd bruges i analysen, da
udtalelser om delene, som er frontmedarbejdernes adfærd og deres evne og vilje, skal forklare helheden,
som er udfordringen med at implementere vasketoiletterne. Frontmedarbejderadfærden viser, hvilken
type implementeringsudfordring der er og evne og vilje forklarer yderligere, hvorfor frontmedarbejderne
viser den pågældende adfærd.
Analysens gyldighed skal kunne bedømmes ud fra valideringsfællesskabet (Andersen et. al., 2012, s. 175),
som i dette tilfælde er interviewpersonerne selv (pleje- og omsorgsmedarbejderne). Interviewpersonerne
er valideringsfællesskabet, da problemformuleringen søger at undersøge deres adfærd ud fra deres udtalelser. Fortolkningen af analysen bygger hermed på deres udsagn og deres opfattelse af deres egen adfærd
i implementeringen. Deres udsagn bliver fortolket bogstaveligt, og interviewpersonerne skal på den måde
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kunne bedømme gyldigheden af analysens fortolkning via den adfærd de viser og hvorfor den pågældende
adfærd ses.
Analysen af den indsamlede empiri vil føre til en forståelse af, hvorfor implementeringen af vasketoiletterne møder udfordringer, og dermed give viden om, hvilken adfærd frontmedarbejderne har og hvorfor de
har den.
Problemformuleringen søges besvaret gennem et afsnit, hvor problemstillingen både analyseres og diskuteres.

Interviewpersoner
Der er foretaget tre interviews. Interviewpersonerne er udvalgt på baggrund af deres funktion og deres
deltagelse i implementeringen af vasketoiletterne.


Interviewperson nr. 1 er social- og sundhedsassistent og elevvejleder, og har daglig omgang med
vasketoiletterne i plejen.



Interviewperson nr. 2 er social- og sundhedsassistent og leder af ”Hus 1” og ”2” i plejeboligerne på
Hedevej 50. Lederen er interessant og relevant at have med i undersøgelsen, da hendes perspektiv
er et andet end frontpersonalets, men hun anses som frontmedarbejder i denne sammenhæng, da
hun, på lige fod med de to andre interviewpersoner, foretager pleje af borgerne.



Interviewperson nr. 3 er også social- og sundhedsassistent og hun har arbejdet på et pilotprojekt
med at implementere vaske-tørretoiletterne i plejen.

Interviewpersonerne er udvalgt på baggrund af deres funktion som pleje- og sundhedsmedarbejdere, da
denne gruppe medarbejdere står for den praktiske indførsel af vasketoiletterne i plejen af borgerne, hvorfor denne gruppe er det sidste led i implementeringsprocessen. Deres udtalelser er derfor gyldige i undersøgelsen af problemformuleringen.
Interviewene havde en gennemsnitlig varighed på en halv time, hvilket skyldes en aftale med lederen, da
det var den mængde tid hun og medarbejderne kunne afsætte hver især. Det viste sig at være en tilfredsstillende mængde tid i forhold til mængden og tyngden af information i undersøgelsen af problemformuleringen.
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Metode og teoridiskussion
Udvælgelsen af interviewpersonerne har grundet travlhed i plejeboligerne været lederens opgave, da hun
så sig nødsaget til selv at vælge, hvilke medarbejdere hun kunne ”udlåne”. Jeg havde gjort det klart for
hende, hvilken profil og funktion jeg ønskede at tale med, hvorfor jeg valgte at sætte min lid til hende, selvom det ikke var den optimale udvælgelsessituation. De lever alle op til kriterierne for valide kilder til empirien, og de tre interviewpersoner bidrager med forskellige perspektiver på problemstillingen grundet deres
forskellige egenskaber ud over deres funktion, som pleje- og omsorgspersonale og primærbrugere af vasketoiletterne.
Analysen viser dog, at der er forskel på interviewpersonernes tilgang og holdning til indførslen af vasketoiletterne, sammenholdt med den tilgang og holdning, som de oplever hos deres kollegaer. Der kan derfor
argumenteres for, at en objektiv udvælgelse af interviewpersonerne ville have været en styrke for empirien. Interviewpersonerne kan altså være en svaghed for empirien, da der kan sættes spørgsmålstegn ved,
om interviewpersonerne udgør et repræsentativt udsnit af medarbejderne i plejeboligerne på Hedevej 50,
hus 1 og 2, da interviewpersonerne alle har forskellige forgangspositioner i implementeringen, i form af
elev-vejleder, leder og leder for pilotprojekt. De har derfor alle en overvejende positiv tilgang og holdning
til nye tiltag, da de skal gå foran deres kollegaer, hvilket analysen peger på ikke er den gængse tilgang eller
holdning hos kollegaerne.

Teori
Principal-agent-teorien og implementeringsteorien giver en forståelse af, hvorfor det kan være svært at få
en politisk beslutning iværksat i en offentlig organisation. I dette tilfælde handler det om den politiske beslutning i Sundhed og Omsorg om at implementere vasketoiletter i plejeboligerne på Hedevej 50, hus 1 og
2. Denne opgave forholder sig afgrænset til frontmedarbejdernes adfærd, og dens betydning for den specifikke implementeringsproces, hvorfor teori om frontmedarbejderadfærd bruges som opgavens teoretiske
ramme.
Den teoretiske ramme for analysen består af Brehm & Gates (1997) adfærdskategorier (Berg-Sørensen et
al., 2011), samt af Winter & Nielsens (2010) model til forklaring af frontmedarbejderadfærd. Ved at sammenholde de to teorier skabes en nuanceret forståelse af, hvilken adfærd der opleves og hvorfor frontmedarbejderne har den adfærd i den pågældende implementeringssituation. Viden om frontmedarbejdernes adfærd er vigtig for principalen, da informationen kan bidrage til en bedre styring af agenterne. Principalen skal ikke kun kende til hvilken adfærd, der gør sig gældende, men principalen skal også forstå, hvorfor
agenterne har den pågældende adfærd. Først dér kan principalen forstå, hvilken udfordring han/hun står
overfor i styringen af agenterne og agere på denne.
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Principal-agent teori
Principal-agent-teori skitserer de konsekvenser, som en aktørs delegering af opgaver til en anden aktør har
(Berg-Sørensen et. al., 2011, s. 64). Principalen er den der uddelegerer kompetencen, og agenten er den
kompetencen bliver delegeret til (Berg-Sørensen et. al., 2011, s. 64). Kernen i principal-agent-teorien er, at
der kan være en interessemodsætning mellem den overordnede principal/leder, og de underordnede agenter/frontmedarbejdere (Blom-Hansen et al, 2014, s. 56). Principalen uddelegerer opgaver til de underordnede agenter, og han bemyndiger dermed en anden aktør til at udføre arbejdet på hans vegne, da agenterne har kapaciteten til at løse opgaverne bedst muligt (Blom-Hansen et al, 2014, s. 56). Denne delegation
foregår i hele den offentlige sektor, og kapaciteten kan være i form af tid, ressourcer og ekspertise (BlomHansen et al, 2014, s. 57). Principalen anses i denne sammenhæng for at være Rådmanden for Sundhed og
Omsorg, da det er hende som politisk set har været med til at vedtage politikken om at indføre vasketoiletter i de aarhusianske plejeboliger(Aarhus kommune).
Når principalen vælger at overlade arbejdsopgaverne til agenterne, da fordrer det en klar styring af agenternes adfærd, fordi hvis opgaven skal løses succesfuldt, så er det afgørende, at agenterne arbejder loyalt
for at realisere målet (Blom-Hansen et al, 2014, s. 57). Agenterne er i denne sammenhæng pleje- og omsorgspersonalet i plejeboligerne på Hedevej 50. Principalen bestemmer med hvad og hvor meget agenten
skal arbejde, og agenten vil derfor have et incitament for ikke at udføre al arbejdet. Principalen må derfor
forsøge at styre agenten og få denne til at udføre arbejdet loyalt, men principalen mangler vigtig information om agentens adfærd for at kunne styre, og denne information kan kun agenten give (Berg-Sørensen et
al. 2011, s.65).
Principal-agent-teorien arbejder med tre antagelser: 1) Individer er egennyttemaksimerende, 2) der er
uoverensstemmelse mellem principaler og agenters mål og 3) der er informationsasymmetri mellem dem
(Berg-Sørensen et al. 2011, s.64).
I det følgende gennemgås principal-agent-teorien om styrings- og delegationskæden blot for at give en
teoretisk forståelse af den styring, som finder sted i en offentlig organisation og hvorfor det er svært for
principalen i toppen af organisationen at styre agenterne i bunden af den, når en politik ønskes implementeret.
Styrings og delegationskæden
Ifølge Max Weber har den bureaukratiske organisation en legal autoritet (Christensen, Christiansen & Ibsen, 2011, s. 29). Det vil sige, at det er en hierarkisk rangordnet organisation, som er velegnet i et demokratisk styre, da organisationen, i form af professionelle embedsmænd, loyalt og neutralt omsætter de politisk
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bestemte regler til konkrete beslutninger og ydelser til borgerne (Christensen et al., 2011). Denne idealtypiske styringsmodel har den norske politolog Johan P. Olsen (1978) udvidet til den parlamentariske styringskæde, da den udover at støtte op om forestillingen om en neutral forvaltning af politikker, lægger vægt på
at magten i et demokratisk samfund udgår fra befolkningen og deres frie valg mellem konkurrerende partier (Christensen et al., 2011). Gennem det frie valg kan de sammensætte et parlament, som de mener bureaukratiet trygt kan følge. Bureaukratiet har derfor ansvar for neutralt og gnidningsfrit at implementere
politiske beslutninger, da den retlige legitime myndighedsudøvelse bag implementeringen er stærk (Christensen et al., 2011). Denne styrings- og delegationskæde viser en demokratisk model, hvor aktørerne udfylder deres rolle loyalt. Weber sætter dog spørgsmålstegn ved, om det reelt forholder sig sådan, og i så
fald hvordan regeringen sikrer sig, at alle embedsmændene forvalter lovgivningen, som den politisk er tiltænkt (Christensen et al., 2011). I forbindelse med den undring pointerer han at størstedelen af de offentlig
ansatte ikke er embedsmænd, men de er producenter af velfærdsydelserne (Christensen et al.,2011). Producenter af velfærdsydelser er det jeg tidligere definerede som frontmedarbejdere. De er, lige så vel som
embedsmændene, underlagt politisk ledelse, men de adskiller sig, da deres orientering først og fremmest
er mod deres fag, eller deres klienter, frem for mod den politiske ledelse (Christensen et al., 2011). Styringsog delegationskæden viser altså, at der er langt fra den politiske top i organisationen og ned i bunden, hvor
både embedsmændene og velfærdsproducenterne, også kaldet frontmedarbejderne, skal implementere og
føre politikken ud i praksis. Der er langt både fysisk, men også rent interessemæssigt. Lige så er der langt
fra den politiske top, i form af Rådmanden, i Sundhed og Omsorg og ud til frontmedarbejderne. Det er netop forestillingen om den neutrale og loyale embedsmand og frontmedarbejder, som principal-agentteorien gør op med (Berg-Sørensen et al. 2011, s.65), og som denne opgaves problemstilling er et eksempel
på.

Working, shirking eller sabotage
Gennemgangen af styrings- og delegationskæden viser, at der ikke er nogen garanti for, at principalernes
vedtagne politikker bliver implementeret som vedtaget, eller om de overhovedet bliver implementeret. Der
er forskellige forhold, som bestemmer, hvilken adfærd agenterne viser i forbindelse med implementering af
offentlig politik eller i dette tilfælde velfærdsteknologien. Principal-agent relationen kan altså få betydning
for implementeringen, da principalen kan have en udfordring med at styre agentens adfærd i implementeringen. For at forstå hvilken adfærd, der er tale om i den konkrete implementeringssituation, da kan principal-agent teorien bidrage til en klassificering af agenternes adfærd (Blom-Hansen et al, 2014, s. 268). Ved at
klassificere agenternes adfærd, skabes en nuanceret forståelse af frontmedarbejdernes handlinger, og
dermed hvilken konsekvens de har for implementeringen. Brehm & Gates’ (1997) teori om klassificering af
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offentligt ansattes adfærd (Blom-Hansen et al, 2014, s. 268), benyttes i forståelsen af den adfærd frontmedarbejderne viser i forbindelse med implementeringen af vasketoiletterne. Teorien skaber en teoretisk
forståelse af frontmedarbejderadfærden, og bidrager dermed til undersøgelsen af, hvilken type frontmedarbejderadfærd der ses i implementeringen af vasketoiletterne i plejeboligerne på Hedevej 50.
Brehm & Gates (1997) inddeler offentligt ansattes adfærd i tre kategorier: working, shirking og sabotage
(Berg-Sørensen, 2011, s. 336). De skelner her mellem tre forskellige strategier, som frontmedarbejderne
kan vælge i implementeringen af den nye politik eller indsats. Begreberne working, shirking og sabotage
beskriver de forskellige scenarier og konsekvenser frontmedarbejdernes adfærd kan have for implementeringsopgaven (Berg-Sørensen, 2011, s. 336).
Begrebet working beskriver en adfærd hos frontmedarbejderne, som implementerer den officielle politik
korrekt og loyalt. Frontmedarbejderne vælger her en strategi, som betyder, at de arbejder for at nå principalens mål(Blom-Hansen et al, 2014, s. 268), hvilket i dette tilfælde er at få implementeret vasketoiletterne
i plejeboligerne på Hedevej 50. Dette scenarie kræver ingen ekstra opmærksomhed fra principalen, da styringen af agenterne dermed fungerer optimalt, og opgaven løses loyalt. Brehm & Gates argumenterer for,
at hvis de offentligt ansatte er enige i principalens mål, så vil de også være motiveret til at arbejde efter det
(Blom-Hansen et al, 2014, s. 269).
Shirking illustrerer, når frontmedarbejderne ikke fokuseret arbejder på at implementere politikken, hvilket
kan føre til at implementeringen ikke gennemføres optimalt. De vælger at bruge tid på shirking-aktiviteter i
stedet for working-aktiviteter, hvilket betyder, at de i stedet for at arbejde loyalt med at implementere
opgaven vælger at bruge tid på andre arbejdsrelaterede opgaver, som ikke er relevante for implementeringsopgaven (Berg-Sørensen, 2011, s. 336). Shirking-adfærden ses også, hvis medarbejderne vælger at løse
den konkrete opgave på anden måde, end principalen havde tænkt. Principalen forventer at agenten kun
arbejder på at nå målet, hvis agenten oplever det kan betale sig i dennes arbejde (Blom-Hansen et al, 2014,
s. 269). Lige som frontmedarbejderne kan være enige i principalens mål, og dermed arbejde loyalt efter
det, så kan deres uenighed i målet ifølge Brehm & Gates lige så vel betyde, at de derfor arbejder skulkende
(Blom-Hansen et al, 2014, s. 269). Brehm & Gates skildrer mellem to forskellige motiver for skulkning:
uenighedsskulkning og ugidelighedsskulkning (Blom-Hansen et al, 2014, s. 269). Uenighedsskulkning handler om medarbejdernes egne holdninger til politikken, og at disse holdninger kan få betydning for deres
adfærd. Pleje- og omsorgspersonalets holdning til vasketoiletternes formål og funktion formodes dermed
at have betydning for deres implementeringsadfærd. Hvis medarbejderne vælger at undlade at bruge vaske/tørrefunktionen på toilettet, fordi de er uenige i dens eksistens og formål og eventuelt mener, at toiletbesøget bedst klares på gammeldagsmaner, så foretager de uenighedsskulkning. Vælger de decideret at
undlade at bruge toilettet, fordi de ikke gider bruge det, så er der tale om ugidelighedsskulkning, hvilket
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næsten bliver til sabotage. Brehm & Gates påpeger dog, at offentligt ansatte, som udgangspunkt, efter
bedste evne søger at løse de politisk definerede mål (Blom-Hansen et al, 2014, s. 269). Empirisk kan det
være svært at skelne mellem de to begreber, men forskellen ligger i om pleje- og omsorgsmedarbejderne
foretager en aktiv handling mod implementeringen af vasketoiletterne (Blom-Hansen et al, 2014, s. 269).
Begrebet sabotage beskriver, hvordan frontmedarbejdernes adfærd kan betyde en decideret målforskydning af den politiske dagsorden (Berg-Sørensen, 2011, s. 336). Frontmedarbejderne arbejder hårdt og ihærdigt, men de vælger at gøre det på en måde, som modarbejder den politik, som ledelsen ønsker at implementere. Konsekvensen af denne strategi er selvsagt en implementeringsfiasko. Organisationen skal altså
for alt i verden undgå en situation, hvor medarbejderne vælger sabotage- strategien. Frontmedarbejdernes
beslutninger og handlinger får den afgørende betydning for implementeringen, fordi hvis ikke de udfører
deres del af implementeringen, så kan alle de andre led i implementeringskæden være ligegyldige (Winter
& Nielsen, 2010). Hvis denne opgaves empiri tegner et billede af, at dette scenarie udspiller sig i plejeboligerne på Hedevej 50, da står principalerne i Sundhed og Omsorg over for en stor udfordring i, hvordan
agenterne skal ledes, så implementeringen lykkes.
Den klassiske principal-agent teori siger, at agenterne vil forsøge at maksimere sin egennytte i det stykke
arbejde de laver. Deres egennytte kan være at fremme karrieren, lønnen eller måske deres fritid (Winter &
Nielsen, 2010, s. 148). Denne del af principal-agent-teorien er ikke så relevant for undersøgelsen af implementeringsudfordringen med vasketoiletterne. Disse incitamenter ses ikke som forventelige for deres adfærd, da frontmedarbejdernes præferencer i implementeringen af toiletterne hverken får betydning for
deres løn, karriere eller fritid.
Brehm & Gates inkluderer en anden præference end egennytte, som frontmedarbejderne kan have, hvilket
er policy-præferencer (Winter & Nielsen, 2010, s. 149). Ifølge Brehm & Gates medfører policy-præferencer
incitamenter for, hvordan frontmedarbejderne arbejder med lovgivningen eller principalens mål (Winter &
Nielsen, 2010, s. 149). Denne præference handler om personalets tilknytning til politikken om velfærdsteknologien, hvilket også kan have betydning for, hvilken strategi frontmedarbejderne vælger.
Principal-agent-teorien om frontmedarbejdernes adfærdsklassificeringer working, shirking og sabotage
skitserer mulige adfærdsstrategier, som kan forefinde i implementeringsudfordringen på Hedevej 50. Når
agenternes adfærd, og dermed dens konsekvenser for implementeringen er kategoriseret, da er det yderligere vigtigt at forstå, hvorfor agenterne/frontmedarbejderne udviser den type adfærd. Hertil benyttes implementeringsteori om frontmedarbejderadfærd.
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Implementeringsteori
For at principalen kan styre agentens adfærd fordrer det information og viden om agentens karakter og
adfærd (Winter & Nielsen, 2010). Denne information besidder kun agenten selv. Teori omhandlende agentens adfærd skal bidrage til en forståelse af, hvorfor frontmedarbejderne handler, som de gør. Teorien benyttes i analysen, da den sætter empirien i system, og dermed bidrager til en forståelse af pleje- og omsorgspersonalets implementeringsadfærd. Den konkrete implementeringssituation indebærer implementering af velfærdsteknologi i form af vasketoiletter i plejeboligerne på Hedevej 50, hvorfor Winter og Nielsens
(2010) teoretiske forståelse af frontmedarbejderadfærd suppleres med Fredskilds (2013) teori om implementering af velfærdsteknologi i sundhedsvæsnet. Følgende afsnit præsenterer dermed den teoretiske
ramme for empirien i undersøgelsen af, hvordan frontmedarbejdernes evne og vilje til at implementere
vasketoiletterne kan forklare adfærden.

Model til forklaring af frontmedarbejderadfærd

Institutionelle forhold
Enhed(frontmedarbejderen)

Uafhængige variable
Afhængig variabel
Evne

Personlige karakteristika
Vilje/holdning

Adfærd: betydning
for implementeringen

Figur 5.4: ”Udvidet model til forklaring af frontlinjemedarbejderadfærd” af Winter & Nielsen(2010, s. 139).
Egen tilvirkning.
Modellen viser de to antagelser om, at frontmedarbejdernes adfærd, i forbindelse med implementering af
offentlig politik, afhænger af for det første, den enkeltes evne og for det andet af den enkeltes vilje til at
implementere. Begrebet evne dækker over frontmedarbejdernes faglighed i forhold til viden og kompetence, og begrebet vilje undersøger deres individuelle interesser og holdninger (Winter & Nielsen, 2010, 133139). Der er mange barrierer, som kan gøre det vanskeligt for frontpersonalet at gennemføre implementeringen. Winter & Nielsen (2010, s. 129) inddeler barriererne i viljen til at iværksætte innovationen, da den
kan være en barriere, og de inddeler den i evnen, da den kan være en barriere, hvis frontmedarbejderen
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ikke har muligheden for at udføre implementeringen. De to faktorer hænger sammen, da manglende evne
og mulighed for at implementere vil få betydning for viljen til at gøre det.
Modellen forholder sig yderligere til at frontmedarbejdernes adfærd påvirkes af deres personlige karakteristika og af de institutionelle forhold, da de definerer organisationens handlingsrum her og nu (Winther &
Nielsen, 2010, s. 139). Denne model bruges i analysen, da de forskellige faktorer forklarer, hvilken adfærd
og hvorfor frontmedarbejderne udviser den i implementeringen. Faktorerne bidrager dermed til en forståelse af frontmedarbejdernes adfærd.
Adfærden er den afhængige variabel, som ønskes forklaret, og evne og vilje anses for de uafhængige og
forklarende variable, hvorfor de er omdrejningspunktet for analysen af frontmedarbejdernes adfærd i implementeringen. Personlige karakteristika og de institutionelle forhold bidrager til en forklaring på og forståelse af frontmedarbejdernes evne og vilje.
Personlige karakteristika
Modellen viser den første faktor, som handler om individets personlige karakteristika. De individuelle karakteristika har stor betydning for frontmedarbejdernes adfærd, og disse personlige karakteristika er alle
nogle, som ligger uden for arbejdspladsen (Winter & Nielsen, 2010). Disse personlige karakteristika indbefatter fx deres uddannelsesmæssige og sociale baggrund, samt deres alder og køn. Frontmedarbejdernes
evne og vilje afhænger altså af nogle forhold, som arbejdspladsen ikke kan kontrollere eller præge gennem
givne institutionelle forhold (Winter & Nielsen, 2010). Frontmedarbejderne agerer derfor forskelligt under
de institutionelle forhold fx i forhold til kontrol vs tillid og regler vs selvbestemmelse (Winter & Nielsen,
2010). Hvorvidt frontmedarbejderne trives godt i fleksible rammer, eller om de trives i regulative rammer,
har betydning for om frontmedarbejderne har en åben indstilling overfor nye tiltag og forandringer. Medarbejdergruppens personlige karakteristika kan minde om hinanden, og de kan dermed skabe en kultur på
arbejdspladsen, som altså enten er indstillet på forandringer eller modsat er imod ændringer, da det er
nemmere at fortsætte som tidligere (Winter & Nielsen, 2010). Dette kan hæmme eller fremme en innovation, og dermed få stor betydning for implementeringen (Winter & Nielsen, 2010).
Institutionelle forhold
De individuelle faktorer evne og vilje påvirkes af både de formelle og uformelle institutionelle forhold. De
institutionelle forhold fungerer som regulerings-, socialiserings- og fortolkningsmekanismer, som betinger
individets adfærd (Winter & Nielsen, 2010). De formelle og regulative forhold indebærer love og regler,
som medarbejderne skal arbejde under (Winter & Nielsen, 2010). De uformelle og normative forhold er
organisationens normer og værdier, og de kulturelt-kognitive forhold handler om tillærte rutiner og arbejdsgange, som over tid bliver anset som den rette adfærd (Berg-Sørensen et al., 2011, s. 350). Det er
vigtigt at gøre opmærksom på, at de institutionelle forhold ændrer sig og den enkelte frontmedarbejders
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evne og vilje vil dermed også forandre sig. Evner og vilje vil derfor være dynamiske, hvilket over længere tid
også afspejles i adfærden (Berg-Sørensen et al., 2011). Denne opgave undersøger frontmedarbejdernes
aktuelle faktiske adfærd på baggrund af de institutionelle forhold de arbejder under lige nu. En forklaring
på menneskers adfærd i en institutionel ramme er en kompleks opgave, og forklaringen bliver endnu mere
kompleks, hvis den ønskes gjort dynamisk (Berg-Sørensen et al., 2011). For at undgå for stor kompleksitet i
denne opgaves undersøgelse vælger jeg derfor at se på medarbejdernes adfærd statisk og dermed uafhængigt af ændringer i de institutionelle forhold (Berg-Sørensen et al., 2011). Forandring er vilkårene for en
offentlig organisation som Sundhed og Omsorg, da formelle og uformelle forhold ændrer sig løbende, om
det være sig organisatoriske omstruktureringer eller ændringer i de kulturelle og normative forhold, fx hvis
organisationen ønsker at anskue eller tale om problemstillinger på nye måder. Viden om frontmedarbejdernes adfærd lige nu er, på trods af den omskiftelige hverdag, relevant viden for organisationen og dens
fremtidige implementeringsstrategier (Berg-Sørensen et al., 2011). Frontmedarbejdernes adfærd i arbejdet
præges ikke kun af de institutionelle forhold, men den præges også af individuelle faktorer. De beslutninger
de træffer og den adfærd, de viser på arbejdet, påvirkes af deres evne og vilje.
Antologien ”Velfærdsteknologi i sundhedsvæsenet” (Fredskild, 2013) bidrager med teori og sondringer
omkring medarbejdernes evne og vilje specifikt i forbindelse med implementering af velfærdsteknologi.
Anne Abildgaard (Fredskild, 2013, s. 223-241) bruger begreberne faglighed og holdninger i stedet for evne
og vilje, og definitionen stemmer overens med Winter & Nielsens (2010) definition, da de beskriver faglighed og holdning, som essentielle faktorer i implementering af offentlig politik.
Evne
Som tidligere nævnt, er faglighed, ifølge Anne Abildgaard (2013, s. 224) et vigtigt fokuspunkt, når man ønsker en vellykket implementering af velfærdsteknologi. Når medarbejderne skal implementere ny politik er
det nødvendigt med opkvalificering og uddannelse for at de kan implementere og udføre opgaven korrekt
(Winter & Nielsen, 2010). I forbindelse med velfærdsteknologi er det vigtigt, at medarbejderne har de nødvendige kompetencer i form af tekniske kvalifikationer og indsigt i teknologiske muligheder. Kompetencerne skal medarbejderne opbygge gennem uddannelse og viden, som kan bygge på praktiske erfaringer med
velfærdsteknologierne (Abildgaard, 2013). Frontmedarbejdernes viden om de regler, og den politik de skal
implementere, har stor betydning for implementeringsgraden - jo større viden, desto mere implementering
af politikken (Winter & Nielsen, 2010, s. 133). Myndigheden, som ønsker en politik implementeret, sender
derfor ofte de implementerende medarbejdere på kursus eller efteruddannelse. Efteruddannelse vil ikke
kun have betydning for medarbejdernes faglige kompetencer, men efteruddannelsen vil derudover få betydning for deres holdning til politikken (Winter & Nielsen, 2010, s. 133). En vigtig effekt af opkvalificering

19

BA-opgave januar 2016

Administrationsbacheloruddannelsen
VIA-University College

Rebecca Maibom Petersen OA12- 2

af medarbejdernes viden og kunnen inden for velfærdsteknologi er, at de bliver bedre til at videreformidle
budskabet til borgerne. Medarbejderne er ambassadører for borgerne og de har derfor et ansvar for at
formidle den nye teknologi (Abildgaard, 2013). Desværre har der været mangel på denne del i form af uddannelse af personalet med fokus på velfærdsteknologi, og der har derfor de sidste par år været en diskussion om hvor mange projekter, der ikke bliver implementeret pga. sundhedspersonalets manglende kompetencer i forbindelse med at håndtere teknologien (Abildgaard, 2013). Det handler altså om, at medarbejderne skal kunne håndtere og bruge velfærdsteknologiens potentialer i det daglige arbejde med borgerne
(Abildgaard, 2013). Medarbejdernes kognitive kapacitet og evne til at omsætte den tillærte viden til praksis
har betydning for indførslen (Winter & Nielsen, 2010, s. 132). Ledelsen, medarbejderne og borgerne skal
være engagerede og aktive i processen, så de kognitivt dvs. bevidst tager del i projektet (Dalkjær & Fredskild, 2013, s. 132-154). Denne tilvænningsdel er vigtig for at gøre medarbejderne klar til at ændre på deres
arbejdsgange og holdninger, så de får det størst mulige udbytte af teknologien (Dalkjær & Fredskild, 2013).
Frontmedarbejdernes evne til at implementere nye tiltag, afhænger altså af deres faglighed og kapacitet,
og disse faktorer har derfor stor betydning for deres adfærd. Den faglige kompetence, kan dog ikke stå
alene i en vellykket implementering.
Vilje
Vilje handler om medarbejdernes motivation til at arbejde (Winter & Nielsen, 2010). Den enkelte frontmedarbejders interesse er at levere den bedst mulige service, men medarbejderne har forskellige motiver,
som afgør, hvorvidt de følger lovgivningen eller politikken i deres arbejde (Winter & Nielsen, 2010). Begrebet vilje indebærer både frontmedarbejdernes individuelle interesser og deres holdninger, og de kan forklare medarbejdernes forskellige motiver i arbejdet. Som det blev nævnt i principal-agent-teorien, da forklarer
Brehm & Gates (Winter & Nielsen, 2010), at frontmedarbejdernes motiver/incitamenter for en bestemt
adfærd påvirkes af deres policy-præferencer. Policy-præferencerne handler om, hvorvidt frontmedarbejderen foretrækker en politik frem for en anden. Brehm & Gates nævner tre sondringer, som påvirker medarbejdernes præferencer. Den første handler om frontmedarbejderens ideologi og identificering med politikken, som ønskes implementeret (Winter & Nielsen, 2010). Myndigheden har et overordnet formål med
politikken, men det er langt fra sikkert at frontmedarbejderne også kender til formålet. Politikken med velfærdsteknologien er, at det er et nyt og supplerende middel, som skal skabe mere kvalitet og sundhed for
borgerne (Abildgaard, 2013). Blandt ledelse og frontmedarbejdere kan der være forskellige opfattelser af
målet med velfærdsteknologien, hvorvidt den overflødiggør medarbejdernes faglighed eller om den modsat giver mere plads og tid til omsorgsarbejdet, som for mange er kernen i arbejdet (Abildgaard, 2013).
Deres politiske tilslutning kan få betydning for deres implementeringsadfærd. Viljen dækker altså over
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normative interesser i forhold til hvilke mål, men viljen dækker også over hvilket middel, der skal implementeres, hvilket anden sondring belyser (Berg-Sørensen et al., 2011).
Den anden sondring er frontmedarbejderens holdning til enten metoden eller teknologien, som skal anvendes i implementeringen. Når velfærdsteknologi skal implementeres er det vigtigt at være bevidst om,
hvordan teknologien bliver italesat og positioneret i forhold de traditionelle pleje- og omsorgsydelser
(Abildgaard, 2013). Italesættelsen har stor betydning for ledelsens og medarbejdernes holdninger. Hvis der
tales om, at teknologien fratager medarbejdernes arbejde eller der modsat tales om, at den beriger dem i
deres arbejde, vil begge have stor betydning for frontmedarbejdernes holdning til teknologien, som middel
i arbejdet. Det handler altså om at afværge fordomme om teknologien (Abildgaard, 2013). En succesfuld
implementering af velfærdsteknologi kræver, at medarbejderne føler sig trygge ved teknologien og at de
kan se potentialerne og mulighederne i den (Abildgaard, 2013). Medarbejderne skal kunne se den forskel,
som teknologien kan skabe i de daglige arbejdsopgaver. Uvidenhed er derfor en barriere for indførslen. Det
er både medarbejdernes og ikke mindst lederens opgave at skabe en kultur på arbejdspladsen, hvor potentialerne ved teknologien fremhæves (Abildgaard, 2013). Til sidst kan frontmedarbejdernes holdning til målgruppen, som politikken henvender sig til, også have betydning for om myndighedens politik foretrækkes,
og det vil spille ind på deres adfærd (Winter & Nielsen, 2010). I forbindelse med velfærdsteknologi er målgruppen vigtig for frontmedarbejdernes adfærd (Abildgaard, 2013). Etiske normer er en stor og vigtig del af
omsorgsarbejdet, da borgerne er omdrejningspunktet i arbejdet (Abildgaard, 2013). En fordom kan være, at
pleje- og omsorgsarbejdets kerne i arbejdet, det personlige møde og den kropslige kontakt, forandrer sig,
når man putter teknologi ind mellem medarbejderen og borgeren eller patienten (KORA; Fredskild, 2013, s.
101-122). En gængs bekymring hos personalet er risikoen for at denne del glemmes, når velfærdsteknologien overtager ydelsen (Abildgaard, 2013). Velfærdsteknologien skal nemlig fremme borgernes selvhjulpenhed og give dem mere selvbestemmelse i hverdagen (Abildgaard, 2013). Teknologien skal dermed bidrage
til, at borgeren selv aktivt kan deltage i den daglige pleje, og teknologien overtager derfor nogle af de
”varme hænders” praktiske opgaver, så der forhåbentligt bliver mere tid til den personlige kontakt. God
kommunikation er vigtig for at undgå misforståelser og fordomme, som ender med at blive barrierer for
implementeringen.
Jeg har nu præsenteret forskellige forhold, som gør sig gældende for frontmedarbejdernes holdninger til
politikken eller teknologien, som ønskes implementeret. Divergerende holdninger kan være en udfordring
for udførslen, men de giver også en mulighed for at forstå den virkelighed, som en politik, og i denne sammenhæng, velfærdsteknologierne skal integreres i (Abildgaard, 2013).
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Analyse
I analysen diskuteres det løbende, hvorvidt der er tale om working, shirking eller sabotage-adfærd hos interviewpersonerne og deres kollegaer. Faktorerne evne og vilje hos frontmedarbejderne kan være barrierer
i implementeringen af vasketoiletterne, hvorfor de anskues som forklarende variable for den forklarede
variabel, som er frontmedarbejdernes adfærd og dens betydning for implementeringen. Faktorerne personlige karakteristika og institutionelle forhold bidrager til en forståelse af interviewpersonernes evne og vilje.
Interviewpersonerne omtales ved interviewnummer. Lederen omtales dog som leder, da hun har en anden
position end de to andre.
Vasketoiletterne i plejeboligerne i hus 1 og 2 på Hedevej 50
Interviewpersonerne blev indledningsvis spurgt, hvordan de selv bruger vasketoiletterne i plejen og hvordan de generelt oplever at toiletterne bliver brugt. Ifølge lederen forholder det sig sådan, at udnyttelsen af
vasketoiletterne langt fra er optimal blandt medarbejderne, og at de derfor har et godt stykke vej, før de er
i mål med implementeringen: ”Jeg vil tro at vi ligger på en 1/3 i forhold til de borgere, som rigtig kan have
glæde af det” (Bilag 2, l. 91). Interviewperson 1 fortæller, at hun heller ikke bruger toiletterne lige så meget,
som hun kunne ønske sig, og at der har været store tekniske udfordringer, som har betydet, at toiletterne
ikke er blevet brugt helt optimalt rundt i plejeboligerne (Bilag 1, l. 35-41, 149-150). Interviewperson 3 er,
modsat de to andre, en flittig bruger af vasketoiletterne hos tre af sine borgere (bilag 3, l. 37). Der er altså
en udfordring med at få implementeret vasketoiletterne og der er forskel på, hvordan og hvor meget plejepersonalet bruger dem. Ud fra disse udsagn arbejder interviewperson 3 loyalt og korrekt efter principalens
mål, mens de to andre forsøger det samme, men bremses af forskellige barrierer. Denne adfærd er ifølge
lederen og interviewperson 1 gængs blandt deres kollegaer, hvorfor der opleves en generelt skulkende
adfærd.
Personlige karakteristikas betydning for adfærden
Ifølge Winter og Nielsen (2010) har individets personlige karakteristika stor betydning for deres adfærd.
Disse karakteristika er blandt andet individets køn, alder og anciennitet. De tre interviewpersoner har alle
været i faget i mange år og er derfor garvede medarbejdere i plejeboligerne i Hus 1 og 2 på Hedevej 50.
Interviewperson 1 er social- og sundhedsassistent og fungerer som vejleder for eleverne. Hun er 42 år
gammel og har været ansat som social- og sundhedsassistent siden 1998, hvilket snart er 18 år. Hun omtaler sig selv som en ”garvet rotte” inden for faget (Bilag 1, l. 14-24). Lederen har også en faglig baggrund som
social- og sundhedsassistent og hun har været ansat i Aarhus Kommune siden år 1982 og er 55 år gammel.
Indtil 2007 arbejdede hun som social- og sundhedsassistent, hvor hun også arbejdede med arbejdsmiljø og
som tillidsrepræsentant. I 2007 blev hun ansat som leder og senere i 2013 blev hun ansat som leder for Hus
1 og 2 på Hedevej og hun var dermed med til at starte de 51 plejeboliger, ud af 85 på hele Hedevej 50, op
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(bilag 2, l. 11-21). Interviewperson 3 er 57 år og hun er også social- og sundhedsassistent. Interviewperson
3 har været ansat i sygehusregi i 30 år, og så har hun været ansat i plejeboligerne på Hedevej 50 de sidste
to år, og hun har haft implementeringen af vaske/tørretoiletterne som pilotprojekt (bilag 3, l. 16-19). Interviewpersonerne er altså alle medarbejdere med mange års erfaring og anciennitet inden for pleje- og omsorgsarbejdet. De har flere karakteristika tilfælles, både en høj anciennitet, stor erfaring og alle har en rolle
som forgangsperson. En formodning kan være at medarbejdere med høj anciennitet generelt er mere
utrygge ved forandringer, da de er vant til tungtvejende tillærte rutiner (Berg-Sørensen et al., 2011) og deres omstillingsparathed er dermed lavere end yngre eller nyansatte medarbejdere, da deres rutiner ikke er
så faste. Denne gruppe medarbejdere modbeviser denne formodning. Alle tre interviewpersoner udtrykker
en generel positiv indstilling over for forandringer på arbejdspladsen, hvilket også ses i deres forskellige
positioner på arbejdspladsen. Deres åbne indstilling til forandringer på arbejdspladsen betyder, at de har
det fint med at arbejde under fleksible rammer, hvilket formodes at have en fremmende effekt på implementeringen (Winter & Nielsen, 2010). Lederen anser forandringer som udviklingsmuligheder (Bilag 2, l. 2427), da hun ser det som et forsøg på at prøve nye ting af, for at undersøge om det eventuelt fungerer bedre. Nogle gange er det nye ikke bedre end det gamle og man går derfor tilbage til det oprindelige efter nogle år. Interviewperson 1 er også god til at omstille sig, og hun synes det er spændende at prøve noget nyt.
Hun vil først danne sig en holdning efter afprøvningen. Hun pointerer dog, at det tager tid at skulle vænne
sig til noget nyt (Bilag 1, l. 28-32). Interviewperson 3 er også god til at omstille sig, da opgaver kan løses på
mange måder, men for hende er det af stor vigtighed, at ændringerne foretages af de rigtige faglige hænder (Bilag 3, l. 23-24).
Frontmedarbejdernes personlige karakteristika kan arbejdspladsen ikke ændre på, da de ligger uden for
arbejdspladsen. De personlige karakteristika har dog betydning for medarbejdernes adfærd i forhold til
hvilken tilgang de har til nye tiltag. De adspurgte medarbejdere er enige om en åben og positiv indstilling
over for forandringer, men det er ikke virkeligheden for alle medarbejderne. Interviewperson 3 udtrykker at
nogle mennesker som udgangspunkt er fremmede over for nye ting, hvilket hun også møder hos sine kollegaer (Bilag 3, l. 88).
Institutionelle forholds betydning for adfærden
De formelle institutionelle forhold i form af regler og tidsplaner kan have en betydning for, hvilken adfærd
frontmedarbejderne viser (Winter & Nielsen, 2010). Interviewpersonerne blev spurgt, om de oplever, at
regler og stramme tidsplaner har betydning for, om de bruger vasketoiletterne i plejen. Interviewperson 1
og 3 svarede begge at regler og tidsplaner ikke har betydning for, om de bruger toiletterne eller ej. Det, at
de har en travl hverdag, ser interviewperson 1 ikke som årsagen til, at hun ikke får brugt vasketoiletterne
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optimalt i plejen(bilag 1, l. 149). Både interviewperson 1 og 3 ser det tværtimod, som en effektivisering af
deres arbejde. De mener, at de vil spare tid, hvis de bruger toiletterne mere i plejen (bilag 1, l. 152;bilag 3,
l.188). Interviewperson 3 siger, at det kræver en tidsinvestering at få toiletterne op at køre, men at investeringen på lang sigt er godt givet ud, fordi det derefter bliver en effektivisering. Hun har altså bevidst taget
sig tid til det i sin arbejdstid, fordi ved at bruge tid nu, så sparer hun tid senere (Bilag 3, l. 190-193).
Lederen udtrykker dog en anden opfattelse af stramme tidsplaners betydning for implementeringen af
vasketoiletterne: ”Jeg tror da, at hvis man står i en hverdag og er presset, så vælger man nok den sikre vej.
Og den sikre vej er, at borgeren rejser sig, og så sker der ikke noget, og så må man gøre det på gammeldagsfacon. Det tror jeg da, at det vil, der forefinde”(Bilag 2, l. 267-269).
Hun har altså en opfattelse af at på grund af stramme tidsplaner, så vælger hendes medarbejdere at følge
de rutiner og arbejdsgange, de kender, og som længe har været den rette adfærd (Winter & Nielsen, 2010).
Dette citat er et godt eksempel på en shirking-strategi hos medarbejderne, da de vælger at foretage opgaven på deres gamle og velkendte facon frem for principalens ønske og politik derom. Travlhed og mange
forskellige borgeres behov betyder, at medarbejderne prioriterer at udføre andre opgaver frem for at indføre toiletterne i plejen, og de har dermed fokus på shirking-aktiviteter frem for working-aktiviteter. Hun
fremhæver selv, at det er der fuld forståelse for hos lederen (Bilag 2, l. 124.125). Regler og tidsplaner kan
dermed være en barriere i implementeringen af vasketoiletterne og betyde, at medarbejderne vælger at
løse opgaven på deres egen måde. Interviewperson 3 fortæller, at nogle nylige rokader blandt hendes kollegaer har været en barriere for implementeringen, og at hun håber, der kommer mere ro på, så kollegaerne kan gå i dybden med toiletterne igen (bilag 3, l. 213-215).
De uformelle forhold i form af normative og kulturelle forhold kan ifølge teorien også have en betydning
for, hvordan frontmedarbejderne agerer. De adspurgte frontmedarbejdere blev derfor stillet et spørgsmål
omhandlende disse forhold. Spørgsmålet gik på, hvordan de oplever, at deres kollegaer omtaler vasketoiletterne og hvorvidt kollegaernes holdning påvirker dem. Her svarede lederen, at der bliver snakket rigtig
meget om emnet, men at der på trods af det, ikke er en fælles holdning blandt kollegaerne. Hun pointerer
også, at der bliver talt meget om ledelsens forventning om, at medarbejderne bruger vasketoiletterne, og
at alle medarbejderne sådan set er glade for dem (Bilag 2, l. 279-284). Interviewperson 1 oplever heller
ikke, at der en fælles holdning, men hun oplever, at kollegaerne er enige i, at der er nogle ting, som kunne
gøres bedre (Bilag 1, l. 168-170). Interviewperson 3 synes, der en fælles holdning i form af, at medarbejderne mener, at toiletterne er gode nok, men der er også en holdning til, at det er svært at finde tid til at bruge
dem (Bilag 3, l. 211-213). Ud fra disse udsagn tyder det ikke på, at der er én fælles holdning, som præger
medarbejdergruppen, men der er alligevel nogle fælles overvejelser omkring toiletterne. Det er altså et
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emne, som italesættes meget og som derfor godt kunne påvirke medarbejderne i deres tilgang til implementeringen. Ifølge interviewperson 1 og 3 påvirker kollegaernes holdninger ikke dem og deres personlige
holdning. Interviewperson 1 fortæller dog, at hvis hendes kollegaer udtrykker positivitet over for den nye
velfærdsteknologi, og de fortæller om deres succeshistorier, så påvirker det hendes holdning i en positiv
retning: ”Hvis der er nogen som siger ’wow så lykkedes det lige’, så tænker jeg, ’Gud’ kunne man bruge det
der - så det er mere positivt, jeg bliver påvirket” (Bilag 1, l. 198-200). Der er derfor noget, der tyder på, at
italesættelsen af den nye teknologi er vigtig for, hvordan implementeringen forløber. Pleje- og omsorgspersonalet taler meget om vasketoiletterne og de bliver måske indirekte påvirket af hinandens udtalelser.
Sammenfatning
Interviewpersonerne er alle erfarne medarbejdere, som alle besidder personlige karakteristika, som befinder sig godt ind i en omskiftelig hverdag med ny velfærdsteknologi. De mener alle, de er gode til at omstille
sig og at de er åbne over for forandringer. Det er ikke alle medarbejdere i plejeboligerne på Hedevej 50,
som har denne åbne indstilling til forandringer, da nogle af kollegaerne, ifølge interviewperson 3, grundlæggende er fremmede over for nye ting. Interviewperson 1 og 3 mener ikke at regler og tidsplaner har
betydning for om de bruger vasketoiletterne. De anser toiletterne som en effektivisering, og at indførslen
kræver en tidsinvestering hos den enkelte medarbejder. Lederen oplever dog en anden opfattelse blandt
sine medarbejdere, da hun mener regler og tidsplaner kan medføre, at plejepersonalet prioriterer den klassiske facon frem for at bruge vasketoilettets funktioner, hvilket kan tolkes, som en skulkende adfærd. Der
tales meget om vasketoiletterne, men der er ikke én fælles holdning blandt medarbejderne. Der fremhæves dog fælles samtaleemner omhandlende toiletternes positive funktioner og deres udfordringer. Det
tyder på, at vasketoiletternes omtale indirekte påvirker medarbejderne og at positiv omtale forstærker
lysten til at bruge dem, og at der generelt er en positiv holdning til toiletterne.

Evne og faglighed
Der er altså en overvejende positiv stemning omkring vasketoiletterne, men på trods af det, er der alligevel
store udfordringer med at få medarbejderne til at bruge toiletterne i plejen. Ifølge Winter & Nielsen (2010)
er opkvalificering og uddannelse nødvendig for at medarbejderne kan udføre og implementere en politik.
Forholder man sig helt konkret til velfærdsteknologi, som det der skal implementeres, da nævner Anne
Abildgaard (2013) faglighed som et vigtigt fokuspunkt i indførslen. Medarbejderne skal have de nødvendige
kompetencer og tekniske kvalifikationer og de skal kende til teknikkens muligheder.
Frontmedarbejdernes tekniske kvalifikationer og kompetencer
Da plejeboligerne åbnede i marts 2013 flyttede både borgere og medarbejdere ind på samme tid. Ifølge
lederen ville det have været optimalt, hvis medarbejderne havde et par uger i huset, inden borgerne flytte-
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de ind, hvor de var blevet introduceret til huset og plejeboligernes nye velfærdsteknologi (Bilag 2, l. 35-45).
Sådan var virkeligheden ikke for medarbejderne. De fik introduktion til al ny teknologi samtidig med, at de
blev introduceret til deres nye arbejdsplads, nye kollegaer og nye borgere. Der var derfor en hel del information, som de skulle håndtere på samme tid. Hun oplever derfor at hele implementeringen af vasketoiletterne kom rigtig tungt fra start, da medarbejderne ikke havde tid til at være nysgerrige på teknologien (Bilag 2, l. 35-45). Medarbejderne skal have tid til at sætte sig ind i teknikkens muligheder for den enkelte
borger, men det oplever lederen ikke de er i mål med at gøre (bilag, l. 117-118).
Den enkelte medarbejder har meget at forholde sig til i den daglige pleje af mange forskellige borgere med
forskellige behov. Derfor er deres fokus et andet sted end på at indføre vasketoiletterne, hvilket ikke er en
bebrejdelse, men en konstatering. Det er begrænset, hvor meget medarbejderne kan have på harddisken
(Bilag 2, l. 120-123). Anne Abildgaard (2013) nævner at ledelsen, medarbejderne og borgerne skal være
engagerede og aktive i processen, så de kognitivt tager del i projektet. Der er dog forskel på, hvilken evne
medarbejderne har til, at omsætte den tillærte viden til praksis (Winter & Nielsen, 2010). Lederen fortæller,
at det er begrænset, hvor meget medarbejderne kan forholde sig til på en gang i en travl hverdag, hvilket
giver et billede af, at den kognitive kapacitet har betydning for implementeringen. Lederen udtrykker yderligere, at teknikken kræver tilvænning og en smule teknisk snilde (bilag 2, l. 105, 116). Hun udtrykker, at
hun har fået den samme introduktion som de øvrige medarbejdere, men at hun stadig mangler kompetencerne til at indstille computeren, som styrer toilettet. Det er på trods af, at hun selv har brugt tid på at sætte sig ind i, hvordan det fungerer og dermed været engageret og aktiv i processen. Lederens og medarbejdernes introduktion til velfærdsteknologien var ifølge lederen ikke optimal, og deres kompetenceløft og
opkvalificering i brugen af den nye teknologi har på baggrund af introduktionen derfor ikke været tilstrækkelig. Både interviewperson 1 og 3 mener dog, at de fik en tilstrækkelig oplæring i, hvordan man bruger
vasketoilettet (bilag 1, l. 60; bilag 3, l. 61). Interviewperson 1 fortæller, at der til introduktionen var en superbruger af toiletterne ude og forklare medarbejderne, hvordan de skal bruge toiletterne, og hun mener
på den baggrund, at hun har fået en tilstrækkelig oplæring, og at hun personligt har nemt ved at bruge teknologien. Hun fortæller også, at hun mener, hun har haft den nødvendige tid til at sætte sig ind i deres
funktion. Interviewperson 3 synes også hun har fået de nødvendige kompetencer, men at hun har fået de
kompetencer, fordi hun, ligesom de to andre, selv har brugt tid på at sætte sig ind i det (Bilag 3, l. 63-76).
Hendes oplæring har været anderledes end resten af personalet, da hun blev ansat senere, og da hun
sammen med en ergoterapeut fik opgaven at højne brugen af vasketoiletterne. De har haft et par møder
med en superbruger fra Aarhus Kommune, og sammen har de arbejdet med toiletterne. Hun pointerer dog,
at teknikken kan være udfordrende, og at det derfor slet ikke er lige nemt for alle at lære. Hun oplever, at
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det er svært for nogle af hendes kollegaer at håndtere teknologien, og at det har betydning for implementeringen (Bilag 3, l. 194-196).
Der er altså forskel på, hvor dygtig medarbejderne er til at håndtere teknik, og hvor nemt de har ved at
omsætte den tillærte viden til praksis. Deres kompetencer vil dermed være forskellige på trods af, at de har
fået de samme kvalifikationer gennem oplæringen. Anne Abildgaard( 2013) mener, der er for lidt fokus på
uddannelse af personalet, når de skal implementere velfærdsteknologi i arbejdet. Problemstillingen, omhandlende projekter, som ikke bliver implementeret pga. sundhedspersonalets manglende kompetencer i
forbindelse med at håndtere teknologi, er derfor de sidste par år blevet diskuteret. Denne problemstilling
ses altså også hos sundhedspersonalet i plejeboligerne på Hedevej 50, da der er stor forskel på, hvor godt
de føler sig klædt på til opgaven, og at det påvirker implementeringen. Lederen fortæller, at når medarbejderne ikke har 100 % styr på teknikken, så bliver de utrygge ved den, og så vælger de at bruge toilettet på
den gammeldagsfacon (Bilag 2, l. 126-129).
Teknikken kræver tilvænning
Alle tre interviewpersoner fortæller, at de har afsat tid til at sætte sig ind i toiletternes funktioner og at de
derudover har været gode til selv at bruge toiletterne og lege med teknikken (Bilag 1, l. 73; bilag 2, l. 100104; bilag 3, l. 194). Lederen mener dog, at de langt fra er i mål med at få alle medarbejderne til at afsætte
tiden til det. Hun synes selv, det er en fin oplevelse at bruge vaske/tørrefunktionen og interviewperson 3
siger, at det ikke skræmmer hende at bruge toilettet, hvilket er et lidt interessant ordvalg, om at skulle bruge toilettet (bilag 3, l. 80). Alle tre udtrykker behovet for at vænne sig til den nye teknologi, som værende
vigtig for udførslen. Denne tilvænningsdel er vigtig for at gøre medarbejderne klar til at ændre på deres
arbejdsgange og holdninger, så de får det størst mulige udbytte af teknologien (Fredskild, 2013, s. 132-154).
Medarbejderne fik ikke de 14 dage til at vænne sig til teknologien, hvorfor denne tilvænningsdel fordrer, at
medarbejderne selv prioriterer deres tid i hverdagen, hvor de specifikt bruger den på at sætte sig ind i toilettets muligheder. Dette har de tre interviewpersoner i forskelligt omfang gjort. Interviewperson 3 fortæller, at mange af hendes kollegaer decideret er utrygge ved toiletterne og at de derfor er meget skeptiske
over at skulle bruge dem. Hun pointerer, at når man skal vænne sig til noget, så skal man bruge det mange
gange. Hendes kollegaer bruger dem slet ikke lige så meget som hende (Bilag 3, l. 99), og manglen på tilvænning kan ifølge de teoretiske overvejelser være en del af forklaringen på, hvorfor medarbejderne ikke
indfører toiletterne og dermed arbejder shirkende.
Lederen og interviewperson 3 har den overbevisning, at hvis medarbejderne skal blive trygge ved at bruge
toiletterne, ville det optimale være, at alle personaletoiletterne var vasketoiletter (Bilag 2, l. 289-293). Der
er nemlig mange, som er utrygge ved dem og som ikke har lyst til at bruge dem, da de er uforstående over-
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for dem og deres værdi (bilag 3, l. 84). Ifølge lederen ville det have været fordelagtigt for implementeringen
af vasketoiletterne, hvis man fra starten var gået ”all in” med at installere dem på alle personaletoiletterne.
Ved at opdele, hvem der skal bruge vasketoilettet, og ikke sørge for at medarbejderne lige såvel som borgerne skal bruge det, da gør det implementeringen tungere (Bilag 2, l. 301). Da plejeboligerne lige var åbnet, havde personalet mulighed for at bruge vasketoiletterne i nogle endnu ubeboede lejligheder. På den
måde kunne de blive trygge ved dem. Da borgere flyttede ind i lejlighederne, så havde personalet ikke længere den mulighed. Nu har de kun et fælles personaletoilet med vaske/tørrefunktionen, men dette toilet er
geografisk langt væk, hvilket betyder, at medarbejderne ikke får det brugt (Bilag 2, l. 96; bilag 3, l. 80). Interviewperson 3 siger, at den eneste grund til, at hun ikke bruger vasketoilettet dagligt, er at det ligger for
langt væk. Hun mener ikke, at hendes kollegaer bruger det nær så meget som hende, og at kollegaerne
derfor skal opfordres til at bruge det selv (Bilag 3, l. 95). Den manglende tilvænning betyder altså, at medarbejderne ikke implementerer vasketoiletterne optimalt i deres arbejde, hvilket tyder på shirking.
Vasketoiletternes tekniske udfordringer
Et tema, som er gennemgående og tungtvejende i interviewene, handler om tekniske vanskeligheder. Selvom problemstillingen ikke nøjagtigt falder inden for kategorien evne og faglighed, så får den alligevel betydning for frontmedarbejdernes evner. Hvis teknologien ikke fungerer, så får det ikke kun konsekvens for
frontmedarbejdernes evner, men også for deres holdning til midlet.
Helt praktisk så oplever medarbejderne store problemer med, at teknologien ikke fungerer optimalt. I starten var der store udfordringer med uhensigtsmæssige skylninger, hvilket ofte skete (Bilag 2, l. 62). Borgerne
blev simpelthen spulet på ryggen af toilettet, når de bukkede sig ned for at trække op, og dette funktionelle
problem har betydet, at mange borgere ikke har villet bruge toilettet (Bilag 1, l. 46). Dette sker dog ikke så
ofte længere (Bilag 2, 64), men pga. denne uhensigtsmæssige skylning, fik en del toiletter fjernet deres
skyllefunktion, og de har ikke fået den geninstalleret. Toiletterne har dermed mistet sin funktion som vasketoilet (Bilag 1, l. 44), hvilket får en direkte konsekvens for indførslen af vasketoiletterne. Lederen siger
også, at det er vigtigt at skyllefunktionen ikke er slået fra på alle toiletterne. Det var den i starten, men nu
bliver den automatisk slået til, og så skal borgerne som udgangspunkt bruge den (bilag 2, l. 282). Udover
denne funktionelle vanskelighed, er der andre tekniske problemer. Et eksempel er de borgere, som skal
løftes over på toilettet i lift, og som ikke kan få den nødvendige støtte til at sidde på toilettet, da toilettets
armlæn sidder for langt væk (Bilag 1, l. 48). Pga. de praktiske foranstaltninger er der begrænsninger for,
hvem der kan bruge toiletterne. Der er altså en gruppe af borgerne, som er afskåret fra at kunne få glæde
af vaske/tørrefunktionen, fordi de ikke passer ind i en standardmodel.
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En anden udfordring i implementeringen er den praktiske del med rengøring og vedligeholdelse af vaske/tørretoiletterne (Bilag 3, l. 125). Interviewperson 3 udtrykker utilfredshed med plejeboligernes håndtering af vedligeholdelsesdelen, da der ikke er klare regler for, hvem der gør hvad. Derfor må medarbejderne
selv foretage noget af rengøringen, men interviewperson 3 mener, der er nogle helt klare udfordringer med
indretningen på badeværelserne, hvorfor det er svært at finde et hygiejnisk sted at rense toiletterne (Bilag
3, l. 128-134). Dette er et problem for interviewperson 3, da sundhedsfremme er en stor del af hendes job,
som social- og sundhedsassistent. Interviewperson 1 fortæller, at når toiletterne går i stykker, så kan pedellerne i plejeboligerne ikke selv reparere dem, hvorfor nogen ude fra skal tilkaldes. Derfor kan flere dage gå,
før det bliver ordnet. I den tid har borgeren ikke et toilet til rådighed i boligen (Bilag 1, l. 182-192). For næsten et år siden blev der, i forbindelse med et innovationsprojekt i forvaltningen og i Områderne, arbejdet
med vasketoiletterne på Hedevej. Gruppen udarbejdede en pjece med retningslinjer for alle praktiske udfordringer. Den er plejeboligerne så småt begyndt at følge, men på trods af pjecen, er der stadig problemer
med ansvarsdelingen (bilag 2, l. 368), hvilket spænder ben for medarbejderne (bilag 2, l. 217).
Tekniske vanskeligheder gør det altså svært for personalet at tilbyde og bruge vasketoiletterne hos en stor
gruppe af de borgere, som kunne have glæde af det. Medarbejderne har ikke kvalifikationerne til at vedligeholde toiletterne, og det er heller ikke en del af deres arbejdsopgaver, men hvis ingen påtager sig eller
pålægges opgaven, så vil vasketoiletterne ofte være ude af funktion. Det siger sig selv, at det er en stor
udfordring for implementeringen, når vedligeholdelsen ikke fungerer optimalt, og at medarbejderne derfor
meget vel kan miste modet i indførslen. Dette udtrykker lederen: ”..man kommer til et toilet, der ligesom
ikke er mere væske på eller dysen ikke er ren eller noget andet - jamen så bliver der mange sten og man
tænker ’ej det duer bare ikke det her’” (bilag 2, l. 215-217). Interviewperson 1 oplever ikke, at de tekniske
vanskeligheder fjerner modet fra kollegaerne, men hun udtrykker ærgrelse over, når toilettet lige er blevet
implementeret hos en borger, og det så går i stykker og dermed ikke kan bruges i flere uger. Implementeringen skal derfor ofte starte forfra, derfor er det afgørende at toilettet virker og hurtigt kan blive repareret. Ellers er det, det modsatte af en effektivisering (bilag 1, l. 194). Medarbejderne mister altså ikke viljen
til at bruge vasketoiletterne, men de tekniske udfordringer bliver en barriere i indførslen. Der er en del tekniske og praktiske udfordringer og barrierer i implementeringen, som pleje- og sundhedspersonalet ikke
har indflydelse på, men som alligevel får stor betydning for hvilken adfærdsstrategi de vælger.
Der er heldigvis også fordele forbundet med vasketoiletterne, hvilket også kan have betydning for om
frontmedarbejderne vælger at bruge vaske/tørrefunktionen. Vasketoiletterne har udover skyllefunktionen
også hæve/sænke- funktion, hvilket ifølge lederen er gået lige ind hos medarbejderne( Bilag 2, l. 188). Den-
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ne funktion er meget brugbar i plejen, da den giver personalet en bedre arbejdsstilling og dermed et bedre
arbejdsmiljø (bilag 3, l. 207). Vasketoilettet giver bedre arbejdsgange i forhold til hygiejne (bilag 2, l. 86).
Toiletterne har altså også mange muligheder for både medarbejderne selv og de borgere som kan have
glæde af dem, hvorfor medarbejderne skal optimere brugen af dem (Bilag 2, l. 88-89). Det afgørende er
dog, at de er bevidste om disse fordele og at de dermed vælger at anvender dem til deres fordel i arbejdet.
Sammenfatning
Evne og faglighed, i kraft af introduktion og oplæring i hvordan vasketoiletterne fungerer, er altså vigtig for
implementeringen, da oplæringen skal give dem de nødvendige kompetencer til at håndtere velfærdsteknologien. Der er delte meninger om, hvorvidt medarbejderne har fået en tilstrækkelig introduktion, men
der er enighed om, at der er forskel på, hvor nemt medarbejderne har ved at omdanne den tillærte viden til
praksis, da der er stor forskel på, hvor nemt medarbejderne har ved teknik og hvor en travl hverdag kræver
prioriteringer i opgaveløsningen. Indførslen af vasketoiletterne bliver derfor nedprioriteret. For at toiletterne kan blive en værdi i arbejdet, og medføre effektiviseringer, da kræver det, at medarbejderne afsætter
tid i hverdagen til at sætte sig ind i teknikken, så de kan blive trygge ved den. Det gør størstedelen af medarbejderne ikke, hvilket er en udfordring i implementeringen. De tre interviewpersoner føler alle de har
kompetencerne til at håndtere toiletterne, da de alle selv har været nysgerrige på teknikken, hvilket er en
af årsagerne til, at de bruger vasketoiletterne mere end deres kollegaer. Lederen og interviewperson 3 udtrykker en fælles opfattelse af, at de øvrige medarbejdere derimod ikke føler sig ordentligt klædt på til at
kunne håndtere toiletterne, hvorfor de vælger at bruge dem på gammeldagsfacon. En fordel for implementeringen ville være, at personaletoiletterne også havde vaske/tørrefunktionen, da ved at benytte sig af den,
ville personalet forhåbentlig blive mere trygge ved toiletterne og dermed bruge dem oftere i plejen af borgerne. En væsentlig udfordring, som medarbejderne oplever, er tekniske problemer. De spænder ben for
implementeringen og udfordringerne kan medføre modløshed hos personalet. Sundhedspersonalets evner
og faglighed kan, på baggrund af nævnte forhold, dermed påvirke deres adfærd og handlinger i forbindelse
med indførslen af vasketoiletterne på Hedevej 50. Udtalelserne omkring medarbejdernes evner og faglighed tegner altså et billede af en generel shirking -adfærd hos frontmedarbejderne.

Vilje og holdning
Efteruddannelse og kursus, eller i denne sammenhæng introduktionen til velfærdsteknologien, som plejepersonalet fik tilbage i marts 2013, vil ikke kun have betydning for medarbejdernes faglige kompetencer,
men den vil derudover få betydning for deres holdning til politikken (Winter & Nielsen, 2010). Medarbejdernes kompetencer til at håndtere velfærdsteknologien, og de tekniske samt praktiske udfordringer, som
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de oplever i forbindelse med brugen af toiletterne, kan altså have betydning for deres holdning til vasketoiletterne.
Frontmedarbejdernes politik-præferencer og deres betydning for viljen/holdningen
Medarbejderne i plejeboligerne på Hedevej 50 er generelt positive stemt over for vasketoiletternes eksistens. Lederen og interviewperson 3 nævner, at deres kollegaer har modtaget toiletterne godt og at ingen
decideret har været negative overfor dem (Bilag 2,l. 201 ; Bilag 3, l. 178). Interviewperson 3 pointerer dog,
at selvom alle har modtaget vasketoiletter godt, så er det alt for få, som bruger dem. Interviewperson 1
fortæller, at hendes kollegaer i starten stillede spørgsmålstegn ved toiletternes eksistens i plejeboligerne,
men fordi de allerede var installeret, så skulle de i gang med at bruge dem (Bilag 1, l. 104-105). Lederen
nævner derudover, at der blandt medarbejderne er blevet sat spørgsmålstegn ved, om vasketoiletterne er
besparende (Bilag 2, l. 203). Der tolkes, at medarbejderne ikke tilstrækkeligt er blevet introduceret for vasketoiletternes formål og fordele, da flere udtalelser giver et billede af en overordnet positiv holdning til
toiletterne, mens andre udtalelser samtidig fortæller, at der sættes spørgsmålstegn ved toiletternes eksistens. Der opleves derfor en konflikt mellem de to holdninger. En anden indikator på manglende fælles
formålsforståelse er divergerende opfattelser hos interviewpersonerne af, om formålet er blevet præsenteret for medarbejderne. Lederen oplever ikke, at formålet blev præsenteret sammen med introduktionen af
teknologien, men at det er noget, som er kommet siden hen (Bilag 2, l. 184-189). Firmaet præsenterede
kun praktiske forhold, men hvad borgerne og personalet fik ud af at bruge dem, blev ikke præsenteret.
Interviewperson 1 har en opfattelse af, at formålet blev præsenteret til introduktionen, men hun oplever
også at formålet flere gange løbende er blevet omtalt i takt med, at ny teknologi er kommet til (bilag 1, l.
98). Ifølge interviewperson 3 blev formålet omtalt, og det gav god mening for hende. Formålet er ifølge
hende at gøre borgerne mere selvhjulpne, hvilket stemmer overens med en af ledetrådene, som Aarhus
Kommune arbejder efter, som lyder ”Hold borgerne væk” (bilag 3, l. 171). Hendes policy-præference (Winter & Nielsen, 2010) kan udledes af denne udtalelse, da hun viser en identificering og forståelse for den
strategi, som ligger bag indførslen af vasketoiletterne. Hun fortæller, at hun og hendes kollegaer arbejder
efter denne indstilling og holdning til, at borgerne skal klare sig selv, hvor de kan. Interviewperson 3 har
altså motivation for at indføre vasketoiletterne, hvilket også ses i hendes adfærd. Hun er altså enig i målet,
hvorfor hun arbejder loyalt og udviser working-adfærd. Interviewperson 1 lægger tryk på vigtigheden af at
kende til formålet for det, hun skal implementere ny teknologi, hvilket også er en gængs holdning blandt
kollegaerne (bilag 1, l- 101-105). Ifølge hende giver formålet en forklaring på, hvorfor frontmedarbejderne
skal bruge energi på indførslen og hvis ikke forklaringen er tydelig, da vil medarbejderne skabe en forudindtaget holdning, som ofte vil være kritisk.
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Det, at pleje- og omsorgspersonlet er enige i og forstår politikken eller strategien bag det de skal implementere, har betydning for deres vilje til at indføre politikken - i dette tilfælde vasketoiletterne. Det udledes på
grundlaget, at de tre interviewpersoner alle mener, de er bekendt med formålet og de alle tilslutter sig
politikken bag. De har dermed viljen til at bruge vasketoiletterne i plejen, hvilket de flere gange har udtrykt.
De tre interviewpersoner udfører derfor ikke uenighedsskulkning, da de alle er enige i midlet, men interviewperson 1 og 2 foretager alligevel skulkning, da de udtrykker, at de ikke bruger dem lige så meget, som
de burde. Der kan argumenteres for at uenighedsskulkning forekommer blandt pleje- og omsorgspersonalet, da interviewpersonerne flere gange udtrykker, at de oplever uforståenhed over for vasketoiletternes
værdi og formål hos deres kollegaer, og at de derfor ikke er trygge ved at bruge dem. Medarbejdernes
holdning til toiletterne har altså stor betydning for implementeringen. Det har ikke mindst stor betydning
for borgeren, fordi pleje- og omsorgspersonalets holdning og uforståenhed, smitter af på borgeren. Hvis
medarbejderen er utryg ved at bruge vasketoilettet og ikke har 110 % styr på, hvordan man bruger det, så
er det svært at præsentere det ordentligt for en utryg og skeptisk borger (bilag 3, l. 105). Vejledningen af
borgeren afhænger dermed af medarbejderens kompetencer og holdning.
Frontmedarbejdernes holdning til vasketoiletterne og dermed deres vilje til at indføre dem
Ifølge Anne Abildgaard (2013) er formålet med politikken omkring velfærdsteknologien, at det skal være et
nyt og supplerende middel, som skal skabe mere kvalitet og sundhed for borgerne. Blandt ledelse og
frontmedarbejdere kan der være forskellige opfattelser af målet med velfærdsteknologien, hvorvidt den
overflødiggør medarbejdernes faglighed eller om den modsat giver mere plads og tid til omsorgsarbejdet,
som for mange er kernen i arbejdet (Abildgaard, 2013). Lederen mener ikke vasketoiletterne er kommet for
at skabe effektiviseringer, da hun ikke mener kvaliteten er til det (Bilag 2, s. 27). Hun nævner flere gange at
værdien af toiletterne er, at de er et godt redskab til at give borgerne mere velvære og sundhed i dagligdagen, da de dermed kan være mere selvhjulpne i længere tid (bilag 2, l. 313). Interviewperson 1 og 3 mener
også, at borgerne kan være mere selvhjulpne og at det er en gevinst for borgeren selv at kunne foretage
nedre hygiejne. De oplever derudover en stor gevinst i deres eget arbejde, da de mener brugen af vaske/tørrefunktionen effektiviserer deres arbejde, og at de derfor har tid til mere omsorgsarbejde. Der er en
lille forskel i lederens og de to frontmedarbejderes opfattelse af den gevinst vasketoiletterne medfører, da
lederen ikke er enig i, at toiletterne skaber effektiviseringer i arbejdet og dermed mere plads til omsorgsarbejdet. Dette skyldes måske at interviewperson 1 og 3 foretager mere pleje af borgerne end lederen gør, og
at de derfor tydeligere oplever toiletternes gevinst. Det kan også skyldes, at de har nemt ved at bruge dem.
Det er vigtigt for medarbejderne at kunne se gevinsten, som velfærdsteknologien tilfører deres arbejde,
hvilket interviewperson 1 og 3 kan. Interviewperson 3 udtrykker vigtigheden af, at innovationen skal give
mening for medarbejderne og at de skal kunne se værdien af den i fremtiden (bilag 3, l. 86). Principalen,
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som i dette tilfælde er Rådmanden, vil have en forventning om at agenterne, som er pleje- og omsorgsmedarbejderne, kun arbejder på at nå målet, hvis de oplever, at det kan betale sig i deres arbejde. Lederen
udtrykker vigtigheden af at mærke fordelen:
”Det er sådan en proces der tager tid. Så det der med, at den enkelte medarbejder skal
ligesom kigge på mulighederne, fordi hvad kan de her give af muligheder, for hvis det
ikke giver nogle muligheder for en selv og at der er nogle delelementer i ens eget arbejde, man kan springe over- så skal vi over en lidt større dørtærskel, for at det så også
giver mening” (bilag 2, s. 8)

Når interviewperson 1 og 3 oplever en effektivisering, da har det altså stor betydning for, om de arbejder
loyalt på at nå målet, hvilket bekræfter principalens forventning. Når deres kollegaer ikke har mærket denne værdi af toiletterne, så kan det ligeså vel få konsekvensen, at de ikke arbejder loyalt efter målet og dermed foretager skulkning. Hvis ikke formålet og værdien er tydelig, så skal implementeringen af den nye
teknologi, ifølge lederens formulering, over en større dørtærskel (bilag, l. 219).
En positiv holdning til vasketoiletterne er dermed ikke nok, fordi hvis medarbejderne ikke forstår eller oplever den forskel, som teknologien skaber i deres arbejde, så bidrager den positive holdning alligevel ikke til
en working-strategi hos personalet. Working-strategien ville være optimal, da medarbejderne dermed alle
arbejdede fokuseret på at nå principalens mål om at implementere vasketoiletterne. Italesættelsen af værdien og fordelene er vigtig for at overbevise medarbejderne om, at velfærdsteknologien er et godt middel i
arbejdet. Det er dermed afgørende for implementeringen, at medarbejderne kan se mulighederne for dem
selv og at vasketoiletterne tilfører noget godt til deres arbejde.
Italesættelse af vasketoiletterne
For at medarbejderne kan se mulighederne kræver det en italesættelse fra både lederens og medarbejdernes side. Når velfærdsteknologi skal implementeres, er det vigtigt at den italesættes, som værende en berigelse i medarbejdernes hverdag, og at potentialerne præsenteres, så medarbejderne føler sig trygge ved at
skulle brugen dem, som et middel i deres klassiske plejeopgaver (Abildgaard, 2013). Denne italesættelse
nævnes flere gange af henholdsvis lederen og interviewperson 3, som værende væsentlig i implementeringsprocessen. Interviewperson 3 siger, at kollegaernes mangel på opmærksomhed på indførslen kræver,
at årsagen og formålet italesættes endnu mere end det gør lige nu (Bilag 3, l. 100). Lederen fortæller, at det
har været hendes opgave at gå i forvejen og at hun har italesat det rigtig meget (bilag 2, l. 96). Hun pointerer, at der går lang tid fra at stedet har fået velfærdsteknologien installeret til, at det fuldstændig er implementeret. Det kommer ikke på et år og heller ikke på to (bilag 2, l. 97), hvorfor det er en lang proces, som
kræver italesættelse mange gange løbende. Interviewperson 3 fortæller, at efter hendes pilotprojekt, med
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at få flere af kollegaerne til at bruge toiletterne, var en af årsagerne til fremgangen, at de fik solgt ideen
bedre til medarbejderne og borgerne, og at de fik forklaret formålet og funktionen (bilag 3, l. 157). Hun
fortæller også, at italesættelsen overfor borgerne er vigtig for implementeringen. Det handler om at præsentere og italesætte teknologien helt fra starten, da det er et nyt redskab og det ser anderledes ud end
det toilet borgeren er vant til. Derfor skal det afmystificeres. I forhold til borgerne, mener lederen også, at
det er afgørende at italesætte toiletterne på en positiv måde, og at det er afgørende, at der tales om, hvad
det er for en ny ting borgeren nu skal bruge (bilag 2, l. 329). Medarbejderne skal selv blive tilpas med at
bruge toiletterne, da de dermed bedre kan italesætte det over for borgeren, når de rent faktisk selv bruger
det (bilag 2, l. 294-298). Det er nemlig medarbejdernes ansvar at motivere borgerne, men det er svært at
motivere nogen og vejlede dem, hvis ikke man ved, hvad man udsætter dem for. Det handler om at føle sig
tryg ved at lade borgerne bruge det (bilag 1, l. 75).
Nogle medarbejdere, og borgere for den sags skyld, kan frygte at velfærdsteknologien kommer og overtager de klassiske plejeopgaver, og at den derfor vil komme i konflikt med pleje- og omsorgspersonalets faglighed. Denne frygt kan få betydning for medarbejdernes vilje til at implementere, hvorfor de tre interviewpersoner blev spurgt, om de oplever, at vasketoiletterne kommer i konflikt med deres faglighed. Dette svarede de alle nej til. Ifølge lederen går de fint hånd i hånd med kerneopgaven, da opgaven, at hjælpe en borger på toilet, også er en del af kerneopgaven, og da vaske/tørrefunktionen giver borgeren mere velvære
(bilag 2, l. 341). Interviewperson 1 udtrykker: ”Altså der tænker jeg nok, at der de er i konflikt, der bliver de
ikke brugt, eller så bliver de brugt, som et almindeligt toilet og ikke som velfærdsteknologi” (bilag 1, l. 226227). Interviewperson 3 siger også, at toiletterne ikke er i konflikt med hendes faglighed, men at det
tværtimod er en kæmpe hjælp. Hun siger yderligere, at man bestemt heller ikke skal sælge det, som noget
forfærdeligt, så får man aldrig borgeren til at bruge det(bilag 3, l. 255-256). Interviewpersonerne oplever
altså ikke frygten for at velfærdsteknologien overtager deres arbejde, hvorfor det ikke kan anses, som en
barriere for implementeringen. Hvordan deres kollegaer forholder sig til den overvejelse vides ikke, men de
tre interviewpersoner udtrykte en stærk holdning til at vasketoiletterne er en hjælp i deres arbejde, og at
den har værdi for både medarbejdere og borgere, hvilket kan tyde på, at det er gængs opfattelse.
Medarbejdernes holdning til vasketoiletternes målgruppe
Borgerne i plejeboligerne, som er vasketoiletternes målgruppe, har stor betydning for pleje- og omsorgspersonalets holdning til politikken om velfærdsteknologi. Interviewpersonernes udtalelser viser, at borgerne fylder en hel del i deres bevidsthed omkring implementeringen af vasketoiletterne. Interviewperson 1
fortæller, at borgerne er centrale i medarbejdernes tanker omkring formålet med toiletterne, og velfærdsteknologi generelt, og at kollegaerne snakker meget om, hvordan borgerne vil modtage toiletterne (Bilag 1,
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l. 116). Borgernes behov og begrænsninger, i forbindelse med brugen af vasketoiletterne, omtales flere
gange i alle interviewene. Der er altså et stort fokus på denne del, hvilket kan forklare noget af implementeringsudfordringen, da borgernes position viser sig at være af afgørende karakter for indførslen. Borgernes
mentale og fysiske tilstand afgør om toiletterne kan bruges (bilag 1, l. 123-126), da en stor del af beboerne
lider af kognitive sygdomme såsom demens og Alzheimers, hvorfor begrænsninger er sat for brugen. Interviewperson 1 oplever, at hvis borgeren er svært dement, så kan det være for utrygt for medarbejderne at
bruge vasketoilettet, da de frygter, hvordan borgeren vil reagere. De kan derfor finde på at vælge toilettet
fra (bilag 1, l. 128). Lederen fortæller også, at det kun er de borgere, hvor det giver mening, som bliver introduceret til vaske-funktionen, da nogle borgere har sygdomme, som gør det er umuligt at bruge toilettet
(bilag 2, l. 71-74). De tre interviewpersoner kommer med endnu flere af den slags eksempler på borgernes
individuelle behov, som bliver barrierer i implementeringen. Personalet må altså ty til skulkning, da forholdene omkring borgeren er barrierer i indførslen af toilettet. Det tyder på at formålet med at gøre borgerne
mere selvhjulpne, langt fra kan komme alle beboerne til gode (bilag 2, l. 337-339). En essentiel udfordring
er ifølge lederen, at det er den virkelighed, som personalet i plejeboligerne møder. Borgerne, som kommer
i plejebolig, har allerede været inde i systemet i mange år, hvor de fx har modtaget hjemmepleje. Den proces, som hjemmeplejen laver hjemme hos borgerne, er blevet mere massiv gennem årene. Til sidst må borgeren alligevel i plejebolig, fordi nu kan de ikke klare sig længere (bilag 2, l. 347 ). Der opleves altså en målforskydning mellem målgruppen og vasketoilettets formål, da størstedelen af borgerne er for dårlige, når
de kommer i plejebolig til at kunne bruge vasketoilettet selv. Udgangspunktet for brugerne af toiletterne
spiller derfor meget ind i implementeringen. Lederen fortæller yderligere at nogle borgere er terminale når
de flytter ind, hvilket har betydning for personalets prioritering:
”Vi prioriterer, hvad er vigtigt for borgerens mål, borgerens mål er måske ikke lige til
det her toilet, der er måske noget andet, man skal nå, inden man siger farvel til denne
verden. Så det er en prioritering hver gang der flytter en ind.” (bilag 2, l. 355-359)

Der er altså en stor del af borgerne, som ikke kan have glæde af at bruge vasketoiletterne, hvorfor det ikke
giver mening, at implementere toiletterne hos dem. Dog er der stor enighed blandt interviewpersoner om,
at vasketoiletterne har stor værdi hos de borgere, hvor det giver mening. Fx har demente borgere svært
ved den klassiske nedre hygiejne, og de har derfor også brug for støtte, når de bruger vasketoilettet. Det
kræver derfor, at medarbejderen er støttende gennem hele processen. Her er toilettet en fordel, da medarbejderne undgår at skulle tæt på borgerne, hvor de ikke har rammen til at samarbejde (bilag 2, l. 96).
Kvaliteten er altså til at give borgerne mere velvære og værdighed i plejen. Interviewpersonperson 1 fortæller, at hvis borgeren gerne vil bruge vaskefunktionen, da giver vasketoilettet velvære, men hvis borgeren
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ikke vil bruge det, så vil hun ikke tvinge ham. De tre interviewpersoner fortæller, at de alle prøver at motivere borgerne til at bruge dem, da vaskefunktionen har mange fordele, såsom færre urinvejsinfektioner hos
borgerne (bilag 1, l- 234). De tre interviewpersoner foretager en aktiv handling for at indføre vasketoilettet
hos borgeren, selvom borgeren har en vis modstand. Borgerens modstand skyldes utryghed over for den
nye teknologi. Borgerne har yderligere forskellige behov, normer og sociale baggrunde, som har betydning
for, hvordan de håndterer nye ting (bilag 3, l. 167). Borgernes holdninger til vasketoiletterne har betydning
for om personalet bruger dem, da det er dem, som har været svære at få med på ideen, og de fleste borgere, som udgangspunkt er imod dem (bilag 1, l. 65). Derfor er det vigtigt, at plejepersonalet bruger tiden på
at gøre dem trygge ved det og være støttende gennem processen, hvis det er nødvendigt. Interviewperson
3 fortæller, at det første hun gør, når hun får en ny borger, er at præsentere velfærdsteknologien, som
bliver brugt på stedet. Det skal ind fra starten af, da borgerne er ældre mennesker, hvorfor det er svært at
ændre på etablerede procedurer (bilag 3, l. 64). Alt nyt er fremmet og især for de ældre borgere. Teknikken
er mærkelig og toilettet ser mærkeligt ud i forhold til, hvad de er vant til. Derfor påpeger lederen, at de skal
blive bedre til denne del, hvor de sætter stærkt ind på implementeringen helt fra starten af, hvor borgeren
flytter ind. Nu har de derfor stort fokus på implementeringsdelen inden borgeren flytter ind, da borgeren
og pårørende dermed bliver introduceret til toilettet inden indflytning (bilag 2, l. 75-77).
Interviewperson 3 oplever, at de borgere som kan have glæde af vasketoilettet, de er lykkelig over at kunne
klare den del af plejen selv (bilag 3, l. 57, 117, 145). Fra borgerens synspunkt handler det derfor mere om
værdighed end om besparelse, hvilket personalet er enige i. Man skal ikke kigge på det som et effektiviseringsmiddel, men som et godt tilbud til borgerne, som dermed kan være selvhjulpne længere tid. De behøver derfor ikke ringe efter personalet, når de skal på toilet, fordi de selv kan klare det. Den del af borgerne
kan få meget glæde af dem. Personalet får dermed mere tid til andre omsorgsopgaver, da borgerne kan
være selvhjulpne længere tid. Interviewperson udtrykker dette, da hun mener, at toiletterne støtter godt
op om kerneopgaven, da de giver mere tid til sjovere aktiviteter for beboerne og medarbejderne. Det er
sjovere at sidde og få en kop kaffe og en lille snak eller en gåtur, end at få foretaget nedre hygiejne (bilag 1,
l. 201-203).
De pårørendes betydning for implementeringen
En sidste ting som ikke nødvendigvis opfattes som en barriere i implementeringen, men som tværtimod kan
være fremmende for den, er de pårørende. Denne del af implementeringen nævnes op til flere gange af
interviewpersonerne. Udover borgernes betydning for implementeringen, da spiller de pårørende en stor
rolle i, om implementeringen lykkes. De skal også italesætte vasketoiletterne på en positiv måde og de skal
ligesom medarbejderne blive trygge ved, at bruge dem. Det handler dermed både om medarbejdernes og
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de pårørendes vinkel på udfordringen. De pårørendes tilgang smitter af på beboerne (bilag 2, l. 203-206),
om det være sig en negativ eller positiv tilgang. De pårørende er selv oppe i årene og er heller ikke vant til
toiletterne, og de sætter også spørgsmålstegn ved dem, hvilket påvirker borgeren. Som tidligere nævnt, er
vasketoiletterne blevet implementeret hos interviewperson 3’s borgere og hun fortæller, at de pårørende,
lige såvel som borgerne, får noget værdifuldt ud af toilettet, når de er på besøg (bilag 3, l. 59). Der synes
altså at være en sammenhæng mellem engagerede pårørende og personale, og den succesfulde implementering af vasketoiletterne hos interviewperson 3´s borgere. De pårørendes rolle i implementeringen kan
dermed også få betydning for, hvilken tilgang personalet vælger, da en støttende tilgang gør det nemmere
for personalet at implementere toiletterne hos borgeren, og modsat vil en modarbejdende tilgang være en
barriere for personalet.
Analysen viser altså, at der er tre forskellige grupper, som er afgørende for implementeringen. Dette udtrykker lederen godt:
”Det der med at få fat på basispersonalet, beboerne og pårørende- det kan godt virke,
at nu har vi implementeret, nu har vi fået dem ud- men det er først der, det starter, og
man glemmer jo, at man på højere niveau har snakket om det her i årevis [..] ja, men
implementeringen når man kommer ned på gulvet, den er rigtig lang.” (bilag 2, l. 234241).

Konflikt mellem vilje og evne
Implementeringen af vasketoiletterne bliver altså ofte italesat og italesættelsen er af positiv karakter, hvilket smitter af på medarbejdernes holdninger. Der er en konflikt mellem denne velvilje og så deres evner til
at implementere. Alle taler godt om det, men der er flere barrierer i implementeringen, som betyder, at
personalet ikke får indført dem optimalt i plejen, og italesættelsen snyder måske medarbejderne til at tro,
at de bruger toiletterne mere end de egentlig gør. Interviewperson 1 er et godt eksempel på denne del af
medarbejdergruppen, da hun er meget positiv overfor toiletternes funktioner, og hun ser ikke de store
kognitive eller praktiske udfordringer i at bruge dem, men på trods af det, så bruger hun dem langt fra optimalt. Lederen belyser denne problemstilling:
”Så umiddelbart, hvis vi kigger på det, vi har på skrift omkring det, vi er blevet introduceret til og det vi så løbende har gjort,[..] der har vi nok egentlig brugt mere energi på
toiletterne, end vi tænker, vi sådan har skiltet med. Så jeg tror egentlig, at jeg har snakket det rigtig meget ind, men sådan ”hands – on” på den her måde, det kunne vi godt
have brugt noget mere på.” (bilag 2, l. 264-268).
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Manglende tilvænning og praktisk brug af vasketoiletterne kan altså være en forklaring på denne konflikt
mellem vilje og evne, da ved at bruge vasketoiletterne, så oplever frontmedarbejderne vasketoiletternes
værdi og formål i deres arbejde.
Sammenfatning
Medarbejderne i plejeboligerne på Hedevej 50, hus og 2, er generelt positive stemt over for vasketoiletternes indførsel i plejen af borgerne. Medarbejderne er ikke tilstrækkeligt blevet introduceret for vasketoiletternes formål og fordele, da flere udtalelser giver et billede af en overordnet positiv holdning til politikken
om vasketoiletterne, mens andre udtalelser samtidig fortæller, at der sættes spørgsmålstegn ved toiletternes eksistens. Interviewpersonerne mener, at det er en gængs holdning blandt kollegaerne, at det er vigtigt
at kende til formålet med den politik og teknologi, som de skal implementere. Interviewpersonerne er enige i politikken, hvilket har betydning for deres velvillige tilgang i implementeringen. Der opleves uforståenhed blandt kollegaerne over for toiletternes værdi og fordele, hvilket medfører utryghed over for brugen af
dem, hvorfor medarbejderne vælger ikke at bruge dem. Utrygheden stammer fra manglende forståelse og
medarbejdernes manglende kompetence til at bruge teknologien, og denne utryghed smitter af på borgeren, som dermed heller ikke vil bruge toilettet. Interviewpersonerne oplever vasketoiletternes værdi i deres
arbejde, hvilket er i form af effektivitet og velvære hos borgerne. Gevinsten i deres arbejde medfører en
positiv holdning og i interviewperson 3’s tilfælde en working- adfærd. Der er en opfattelse af at kollegaerne
mangler oplevelsen af gevinsten, hvilket er endnu en forklaring på, hvorfor de vælger at foretage plejen
som de plejer. En positiv holdning er dermed ikke nok, da medarbejderne også skal mærke den forskel vasketoiletterne giver i deres arbejde. For at gevinsten er tydelig for medarbejderne, da er der enighed blandt
interviewpersonerne om, at vasketoiletternes fordele skal italesættes endnu mere end de bliver. Interviewpersonerne er ikke bange for at velfærdsteknologien overtager deres klassiske plejeopgave, derimod
udtrykker de en stærk holdning til vasketoiletterne, som en værdi til plejeopgaverne. Denne holdning er
derfor ikke en barriere i implementeringen. Målgruppen for vasketoiletterne viser sig at have stor betydning for medarbejdernes vilje til, at implementere toiletterne. Der er en fælles holdning til at toiletterne
kun skal benyttes hos de borgere, hvor det giver mening. Hos borgere som er for syge til at kunne få glæde
af dem, der vælger personalet at undlade at bruge vaskefunktionen, og denne gruppe af borgere er meget
stor, hvorfor det har stor betydning for implementeringen. Dog opfordrer interviewpersonerne borgere,
som kan have glæde af at bruge dem, til at bruge dem. Igen ses en vilje til at indføre vasketoiletterne, men
pga. praktiske foranstaltninger må personalet ty til skulkende aktiviteter. Pårørende til borgerne viser sig at
have betydning for implementeringen, da deres holdning påvirker borgernes vilje til, at benytte vasketoilettet. En væsentlig pointe i dette afsnit er, at der opleves en konflikt mellem frontmedarbejdernes velvilje og
så deres handlinger. Alle er positive overfor vasketoiletterne, men der er flere barrierer i implementerin-
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gen, som betyder, at personalet ikke får dem brugt optimalt i plejen. Italesættelsen snyder måske medarbejderne til at tro at de bruger toiletterne mere end de egentlig gør.
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Konklusion
Det er svært for principalen at styre agenternes adfærd i implementeringen af vasketoiletterne i plejeboligerne på Hedevej 50, da forskellige faktorer medfører en shirking-adfærd hos frontmedarbejderne.
På baggrund af analysen af de tre interviewpersoners oplevelser af implementeringsudfordringen med vasketoiletterne, kan det konkluderes, at faktorerne evne og vilje indeholder udfordringer, som spænder ben
for pleje- og omsorgsmedarbejderne i implementeringen, og som betyder, at de løser plejeopgaven udenom principalens mål. Der er umiddelbart ikke tale om ugidelighedsskulkning, da ingen direkte viser modvilje
mod vasketoiletterne, tværtimod viser medarbejderne velvilje. Shirking-adfærden har, på trods af den positive holdning, karakter af uenighedsskulkning, da der hersker tvivl om formålet med vasketoiletterne. Tvivlen og uvidenheden medfører shirking-adfærd, da medarbejderne pga. utryghed undlader at bruge vaskefunktionen i plejen. De tre interviewpersoner udviser ikke uenighedsskulkning, da de alle er enige i formålet
og da de ser, at vasketoiletterne tilfører gode muligheder i deres eget arbejde. Interviewperson 1 og 2 foretager dog alligevel skulkning i indførslen, da faktoren evne viser sig, at indeholde forskellige udfordringer,
som får betydning for deres adfærd. Interviewperson 3 viser, som den eneste, en working-adfærd, da hun
arbejder loyalt efter principalens mål om indførslen af vasketoiletter i plejeboligerne. Der er heldigvis ikke
tale om sabotage, da ingen direkte modsætter sig politikken om at indføre vasketoiletterne.
Problemstillingen med projekter, som ikke bliver implementeret i Områderne i Sundhed og Omsorg kan i
den konkrete implementeringssituation konkluderes bl.a. at skyldes mangelfulde tekniske kompetencer hos
pleje- og omsorgspersonalet.
Frontmedarbejderne mangler evnerne og kompetencerne til at håndtere teknologien. Der er forskel på,
hvor godt personalet føler sig klædt på til opgaven, og når medarbejderne ikke har 100 % styr på teknikken,
så bliver de utrygge ved den, hvorfor de vælger at bruge toilettet på gammeldags facon. Frontmedarbejderne møder derudover store udfordringer med tekniske problemer, som bremser indførslen, og som umuliggør den. Problemer med reparation og vedligeholdelse er en del af disse barrierer, da medarbejderne
ikke har kvalifikationerne til at vedligeholde toiletterne og da de heller ikke har ansvaret for vedligeholdelsesdelen. Når ingen påtager sig eller pålægges opgaven, så vil vasketoiletterne derfor ofte være ude af
funktion. Det siger sig selv, at det er en stor udfordring for implementeringen. De tekniske vanskeligheder
får dermed afgørende betydning for deres evner i implementeringen og de gør det dermed svært for personalet at tilbyde og bruge vasketoiletterne hos en stor gruppe af de borgere, som kunne have glæde af
det.
Frontmedarbejdernes vilje indebærer også barrierer. Vasketoiletterne italesættes meget blandt ledelse og
medarbejdere, og der er en positiv holdning til politikken. På trods af den positive holdning og tilknytning til
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politikken om vasketoiletter, da hersker en uforståenhed overfor toiletternes formål og overfor gevinsten,
som vasketoiletterne tilfører i plejepersonalets arbejde. Uforståenheden skyldes, at medarbejderne ikke
har vænnet sig til teknologien gennem ”hands on”. Vasketoiletternes målgruppe viser sig at være endnu en
barriere, da størstedelen af beboerne, som udgangspunkt, er for dårlige til at kunne være selvhjulpne og
dermed kunne bruge vasketoiletterne. Målgruppen får dermed betydning for frontmedarbejdernes adfærdsstrategi, da de prioriterer borgerens behov og vilkår fremfor indførslen af vasketoiletterne.

Medarbejderne hverken mangler eller mister viljen til at bruge vasketoiletterne, men de tekniske udfordringer og målgruppens begrænsninger er tunge barrierer i implementeringen, som pleje- og omsorgspersonalet ikke har nogen indflydelse på. Frontmedarbejdernes evne og vilje indeholder altså nævnte barrierer, som forklarer, hvorfor frontmedarbejderne viser shirking-adfærd i indførslen.

Perspektivering
Når implementeringsudfordringen er undersøgt, og jeg, som offentlig forvalter, har fået en forståelse af,
hvilke udfordringer pleje- og omsorgsmedarbejderne i plejeboligerne på Hedevej 50, hus 1 og 2 møder i
implementeringen, da vil det næste og naturlige være, på baggrund af den viden, at skabe nogle bedre
rammer for implementeringen. Bedre rammer, vil for mig at se, indebærer større og bedre oplæring af personalet, så de får de tekniske kvalifikationer, der er nødvendige for at håndtere toiletternes funktioner. Der
skal være en praktisk oplæring, hvor alle medarbejdere får ”hands on” med vasketoiletterne og dermed
bliver trygge ved dets muligheder. Vasketoiletternes muligheder bliver allerede meget italesat blandt ledelse og medarbejdere, så jeg ser ikke, at mere italesættelse er løsningen på problemstillingen. Alle har en
velvillig indstilling, men de mangler den gode og værdifulde oplevelse, som vasketoiletterne kan tilføre i
deres arbejde. Den oplevelse får de først gennem egen erfaring og ikke gennem andres italesatte erfaringer. Hvis alle personaletoiletterne havde vaske/tørrefunktion, så ville medarbejderne nemmere få erfaring
med brugen og dermed hurtigere vænne sig til dem. Dette kunne fremme indførslen. Derudover er der en
vigtig og essentiel problemstilling med vasketoiletternes målgruppe, som er borgere, der er flyttet i plejebolig, fordi de ikke kan klare sig selv længere. For mig at se, er der altså en forskydning mellem vasketoiletternes muligheder og så den målgruppe, som de henvender sig til i plejeboligerne. Forventningen, om hvor
mange borgere der skal kunne bruge vasketoiletterne og dermed hvor stor en procentsats af vasketoiletterne, der skal være implementeret, skal måske justeres lidt. Målgruppen sætter nemlig en klar begrænsning for pleje- og omsorgspersonalets indførsel af vasketoiletterne i plejeboligerne på Hedevej 50.
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Ser man problemstillingen i et større perspektiv, så er det brugbar viden for den danske sundhedssektor, da
udfordringen med flere ældre og færre hænder, kræver at pleje og omsorgspersonalet får flere kompetencer til at løfte opgaven. Velfærdsteknologien bidrager til dette løft, men kun i kraft af at medarbejderne har
kompetencerne til at føre dem ind i arbejdet. Derfor skal den danske sundhedssektor sørge for de rigtige
rammer for medarbejderne, da deres arbejde ændres i kraft med at mere og mere velfærdsteknologi indtræder i plejen.
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