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Indledning 

I 1984 sagsøgte to svenske kvinder deres arbejdsgiver, da de mente, at de udførte samme 

arbejde som en mandlig kollega til en lavere løn. Retten gav dem ikke medhold. En efter-

følgende sprogvidenskabelig analyse viste, at der var store forskelle på, hvordan kvinderne 

og deres mandlige kollega fremstillede sig selv i forhold til deres arbejde i deres vidneud-

sagn. Den mandlige kollega havde generelt en talestil, der var mere kompleks i sin syntak-

tiske opbygning end kvindernes. Han dominerede sin taletid i vidnestolen ved at tale mere 

og længere. Derudover anvendte han aktive verber, oftest i perfektum, mens kvinderne 

nedtonede sig selv ved at anvende mindre aktive verber i imperfektum og nedtone de akti-

ve verber ved at placere dem efter andre, mindre aktive verber (Schlyter, 1986).  

Analysen inspirerede mig til at undersøge emnet om mænd og kvinders sproglige forskelle, 

og jeg fandt ud af, at undersøgelsen ikke står alene. Mange undersøgelser af mænd og 

kvinders sprogbrug konkluderer, at der findes forskelle i, hvordan mænd og kvinder ud-

trykker sig i forskellige kontekster. Jeg undrede mig over, om sådanne forskelle findes i det 

danske arbejdsliv, og jeg besluttede mig for at lave en undersøgelse, hvor jeg ville koncen-

trere mig om mænd og kvinders fremstilling af sig selv som arbejdende individer – og se, 

om der findes mærkbare sproglige forskelle. Min problemstilling lyder derfor:  

Jeg vil undersøge, hvorvidt der optræder sproglige forskelle i, hvordan mænd og kvinder 

fremstiller sig selv i forhold til deres arbejde.  

Jeg vil besvare problemstillingen ved at foretage interview af to mandlige og to kvindelige 

repræsentanter fra to forskellige arbejdsområder. Jeg vil herefter analysere de fire inter-

view ud fra en sociolingvistisk tilgang, hvor jeg vil bruge analysetræk fra samtaleanalyse 

og semantisk rolleanalyse. Inden da vil jeg give en kort gennemgang af teorier, undersø-

gelser og problematikker inden for lingvistiske kønsstudier. Jeg vil efter min analyse kort 

diskutere udvalgte resultater for at munde ud i en konklusion. I bilag 1 findes en oversigt 

over mine transskriptionssymboler, og i bilag 2-5 er transskriptionerne af interviewene. I 

bilag 6 findes den semantiske rolleanalyse af udvalgte dele af interviewene. 
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Metode 

Valg og interview af informanter: 

Jeg valgte at afgrænse mine interview ved at vælge en mandlig og kvindelig repræsentant 

fra to forskellige arbejdsområder. Arbejdsområderne skulle være anset for at være masku-

lint og feminint dominerede områder, både hvad angår hvem, der typisk varetager denne 

jobtype, men også hvad angår hvilke værdier, der typisk forventes af arbejdstagerne. Jeg 

valgte lederjobbet og pædagogjobbet, da de historisk set har været domineret af henholds-

vis mandlige og kvindelige arbejdstagere
1
. Derudover har de været forbundet med særligt 

maskuline eller feminine værdier ud fra stereotype forventninger til, hvad hvert køn er sær-

ligt god til. De stereotype forventninger til begge arbejdsområder er stadigt gældende.
2
  

Både den mandlige og kvindelige leder har haft deres job i syv år. Begge er ledere for fem 

faste medarbejdere og har ansvaret for 200 frivillige. Han er netop fyldt 50, mens hun er 

39. Den mandlige leder vil blive benævnt ”LM”; altså en forkortelse for leder og mand, og 

den kvindelige ”LK” for leder og kvinde. Den kvindelige leder er den eneste informant, 

som jeg kendte inden undersøgelsen. Vores relation er begrænset, og jeg vurderede derfor, 

at hun ville være relevant som informant, idet hun ikke havde kendskab til formålet med 

min undersøgelse. Den mandlige pædagog er ansat som vikar og har været ansat en måned 

i SFO. Han er 27 år og vil blive forkortet PM for pædagog og mand. Den kvindelige pæda-

gog har været ansat i en vuggestue i 3 år og er 31 år. Hun vil blive kaldt PK, mens inter-

vieweren vil blive forkortet til INT. 

Jeg tog udgangspunkt i Kvales Forskningsinterviewet (2008) som afsæt for min frem-

gangsmåde, og her var jeg især opmærksom på min rolle som medskaber af mine data gen-

nem min rolle som interviewer. Jeg ville derfor forsøge at opføre mig så ens som muligt 

over for mine informanter i forhold til verbal og nonverbal interaktion og i forhold til de 

spørgsmål, jeg ville stille. Det viste sig selvfølgelig at være svært at opføre sig ens, da mi-

ne informanter har opført sig forskelligt, og det har jeg som en del af samtalen reageret på.  

                                                            
1 Andelen af kvindelige ledere i Danmark er ifølge en rapport fra 2006 fra Eurostats på 23 % (Rasmussen 
2007). Til sammenligning er gennemsnittet i EU på knap en tredjedel. Andelen af mænd ansat som pædagog 
i institution er i 2013 på 14,5 % (BUPL 2013). 
2 Ifølge en undersøgelse fra Epinion foretrækker 26 % en mandlig chef over 45 år, 18 % en mandlig chef over 
30 og 13 % en kvindelig chef over 45. Resultatet viser ifølge Dansk Erhverv, at vi stadig har et stereotypt 
billede af en chef (Valgreen-Voigt 2010). Det gælder også for pædagoger, hvor uddannelsesinstitutioner har 
svært ved at få mandlige studerende grundet stereotype opfattelser af arbejdet (Malin Schmidt 2011). 
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Analysemetode:  

Min analyse er sociolingvistisk, da jeg fokuserer på variation i sprogbrug ud fra et køns-

perspektiv. Jeg er opmærksom på, at resultaterne ikke kun vil afspejle variationer, som kan 

forklares ud fra kategorien køn. Andre sociolingvistiske kategorier og individuelle forskel-

le kan spille ind. Ifølge Janet Holmes er køn en kategori, som potentielt er relevant i al 

interaktion (Norrby og Håkansson 2010, 122). Vi kan ikke undgå at lægge mærke til, om 

vores samtalepartner er mand eller kvinde, hvorfor køn er en fremtrædende og synlig kate-

gori, men ikke nødvendigvis en kategori vi som interagerende er konstant medvidende om.  

Jeg vil i min undersøgelse lægge mig i forlængelse af det interaktionelle paradigme inden 

for sociolingvistikken, hvor man fokuserer på, hvordan sproget anvendes i faktisk samtale, 

og hvordan individer interagerer sprogligt (Norrby og Håkansson 2010, 25). Jeg har derfor 

valgt at gøre brug af værktøjer fra samtaleanalysen til at analysere mine data. Det gør jeg, 

selvom samtaleanalysen oprindeligt ikke har til sigte at tolke de analyserede træk ud fra 

sociolingvistiske kategorier, med mindre deltagerne selv har gjort dem relevante (Femø 

Nielsen og Nielsen 2005, 113). Jeg vil anvende Femø Nielsen og Nielsens begrebsdefiniti-

oner inden for samtaleanalyse (2005) suppleret med Norrbys definitioner fra Samtalsanalys 

(1996). I samtaleanalysen har jeg valgt at fokusere på dominansforholdet og på mine in-

formanters identitetskonstruktion. Jeg har endvidere valgt at analysere udvalgte dele af 

interviewene ud fra den semantiske rolleanalyse, hvor jeg har taget udgangspunkt i Hanne 

Ruus’ analysemodel af semantiske roller (Ruus 1979).  

Endelig vil jeg pointere, at min analyse, på grund af dens omfang, er illustrativ frem for 

repræsentativ og ikke kan sige noget generelt om, hvorvidt der eksisterer forskelle i måden, 

hvorpå mænd og kvinder fremstiller sig selv i forhold til deres arbejde. Derimod vil den 

fungere som et illustrativt eksempel, der sammen med andre undersøgelser kan bidrage til 

et samlet billede af variationer inden for sprog, køn og arbejde.  

Samtaleanalyse som anvendt metode: 

I en samtaleanalyse er det væsentligt, at den analyserede samtale er naturlig og autentisk. 

William Labov formulerer dette som ”observer’s paradox”. Formuleringen dækker det for-

hold, at en forsker vil undersøge, hvordan folk taler, når de ikke er iagttagede, men at det 

ikke er etisk muligt at optage mennesker, når de ikke er medvidende herom (Norrby 1996, 

37). Jeg valgte at bruge en Ipad som diktafon med en forventning om, at de interviewede 
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ville finde sig bedre tilpas, når jeg kun optog deres verbale kommunikation. Med dette valg 

frasagde jeg en del af den egentlige kommunikation, idet jeg fravalgte at optage den non-

verbale kommunikation som øjenkontakt, mimik og kropssprog. 

PK’s 1-årige pige legede i samme rum, som interviewet foregik i. Derfor er en del af denne 

optagelse blevet utydelig på grund af larm fra datterens leg med klodser. Derudover er en 

del af samtalen i PK’s og PM’s interview rettet mod deres børn eller partner, som var til 

stede under noget af interviewet. Det har jeg valgt at se bort fra i min transskription.  

Jeg transskriberede mine lydoptagelser ud fra de minimale CA-konventioner (Femø Niel-

sen og Nielsen 2005, 186). Da jeg ikke ville undersøge informanternes særlige udtale, så 

jeg bort fra intonation i min transskribering. Jeg har så vidt muligt valgt at følge retstav-

ningens regler, men der findes tilfælde, hvor en udtale har været særlig markant, og her har 

jeg tilpasset transskriptionen til det gældende talesprog.  

Semantisk rolleanalyse som anvendt metode: 

En semantisk rolleanalyse kan ifølge Ruus benyttes til at give adgang til væsentlige dele af 

en teksts betydning (Ruus 1979, 161). Således vil man med rolleanalysen kunne undersø-

ge, om en eller flere roller forekommer hyppigt i en tekst, og om disse roller udfyldes af 

noget påfaldende. En af problematikkerne inden for semantisk rolleanalyse er dog, at man 

ikke har kunnet opstille endelige principper for valg af roller og deres afgrænsning. Således 

beskriver Ruus, hvordan hun har været nødsaget til at give en forholdsvis vag karakterise-

ring af de enkelte roller i sin model, idet der mangler ord til at definere det egentlige be-

grebsomfang (Ruus 1979, 165). Derfor risikerer man, at der på de tidspunkter, hvor der kan 

herske tvivl om den semantiske rollebestemmelse, kan blive anvendt en intuitiv fornem-

melse frem for et afsæt i et almengyldigt regelsæt.  

Kort om køn: 

Efter Judith Butlers Gender Trouble er forestillingen om det biologiske, uforanderlige køn 

efterhånden blevet forkastet, og der er enighed blandt kønsforskere om at opfatte køn som 

en kombination af det sociale og biologiske køn, der gøres. Vi performer køn i vores ud-

seende, kropssprog, handlinger og interaktion med andre, herunder også igennem vores 

sprogbrug. Jeg vil ikke gå nærmere ind i diskussionen omkring køn i denne opgave, men 

tilslutte mig ideen om kategorien køn som en kombination af det sociale og biologiske køn.  
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Teori 

Stereotype forventninger til kvinder og mænds sprogbrug:  

Inden for lingvistiske kønsstudier kommer man ikke uden om Robin Lakoff. I 1975 kende-

tegnede hun det, som hun anså for at være typiske træk ved kvinders sprogbrug, blandt 

andet frekvent brug af garderinger, tag questions, overdrevne høflighedsfraser, hyperkor-

rekt grammatik og udtale samt indirekte talehandlinger (2004, 78). Derudover vurderede 

Lakoff, at kvinder sammenlignet med mænd taler mindre i offentlige sammenhænge, af-

bryder mindre og undgår grimt sprog som bandeord.  

Lakoff er efterfølgende blevet kritiseret, blandt andet fordi hun tager udgangspunkt i egne, 

intuitive erfaringer og ikke i indsamlet, analyseret materiale. Derudover har mange kritise-

ret hende for, at hun ikke tager hensyn til den kontekst, de forskellige sproglige træk an-

vendes i (Norrby og Håkansson 2010, 125). Det er for eksempel blevet påvist, at der findes 

store forskelle på, hvordan forskere har forklaret tag questions (Cameron 1992, 17).  

På trods af kritikken er Lakoffs teorier en klassiker inden for kønsforskning, hvor de har 

inspireret til undersøgelser, der har afprøvet hendes teser. Mange af undersøgelserne, som 

har prøvet at slå fast, hvorvidt mænd og kvinder taler forskelligt, har givet meget forskelli-

ge resultater, og kønsforskere er uenige i, hvordan givne forskelle skal forklares (Romaine 

1999, 157). Sociolingvisterne Norrby og Håkansson pointerer, at Lakoffs teorier stadig har 

betydning i dag, hvor de blandt andet ses i selvhjælpslitteraturen, hvor kvinder bliver rådet 

til at tage en mere ”mandlig” og selvsikker stil til sig for at opnå succes i offentligheden 

(2010, 125). Dette skyldes, at Lakoffs teorier bygger på stereotype forestillinger om, hvor-

dan mænd og kvinder taler – eller burde tale. Hendes teorier og deres vedholdende popula-

ritet er eksempler på, at sådanne forestillinger eksisterer, og at man som individ er nødt til 

at forholde sig til dem, hvad enten man ønsker at bryde eller at konstituere dem.  

En undersøgelse af svenske Eva Sundgren fra 2006 understøtter netop det forhold, at der 

stadig findes kønsstereotype forestillinger. Hun fik en række informanter til at vurdere 

transskriptioner af interview med en mandlig fritidspædagog og en kvindelig journalist. Til 

nogle informanter blev afsenderens køn opgivet, mens andre informanter fik opgivet det 

modsatte køn (Sundgren 2007). Resultatet viste, at informanterne vurderede teksterne for-

skelligt efter afsenderens køn. Generelt fik kvinden flere negative kommentarer, blandt 
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andet at man havde forventet sig mere af sproget fra en journalist. Manden vurderedes ge-

nerelt som sjovere, mere uddannet, logisk og intelligent, mens kvinden vurderedes som 

mere engageret, pålidelig, blød og nøjagtig (Sundgren 2007, 257). Sundgren vurderede, at 

netop fordomme omkring køn spillede ind i vurderingen af transskriptionerne.  

Kritik af den tidligere lingvistiske kønsforskning:  

Kønsperspektiv inden for sprogvidenskabelige undersøgelser er ikke nyt. Der findes rede-

gørelser for kvinder og mænds sprogbrug fra starten af 1900tallet i Norden, hvor danske 

Otto Jespersen er blevet flittigt citeret for hans fordomsfulde påstande om typisk kvinde-

sprog (Nordenstam 2003, 15). Mange af undersøgelserne er blevet kritiseret på forskellige 

områder. Nogle undersøgelser har taget det for givet, at mænd og kvinder taler så forskel-

ligt, at der er tale om to forskellige sprog med shibollet-effekt (Togeby 1992, 64), altså en 

form for to forskellige dialekter. Der ses bort fra det faktum, at sproget er tilgængeligt for 

alle, men at der kan være forskel på, hvordan grupper eller individer bruger dets variabler i 

forskellige kontekster. Dertil påpeger Suzanne Romaine, at forklaringer på kønsvariationer 

har set bort fra eller negligeret konteksten for sproglige ytringer (1999, 1-31). Derudover 

har nogle undersøgelser ensidigt fokuseret på kønnet som sociolingvistisk kategori og har 

ikke forholdt sig til andre relevante faktorer som alder, geografisk baggrund, klasse og så 

videre. Endelig har mange undersøgelser haft et feministisk perspektiv, hvor man har taget 

udgangspunkt i kvindens sprogbrug som underordnet mandens. Derfor er mange studier set 

fra kvinders perspektiv, hvor mandens egentlige sprogbrug er blevet taget for givet. 

Socialkonstruktivismen, som er en af de seneste teorier inden for lingvistiske kønsstudier, 

gør op med mange af de nævnte kritikpunkter. Her er Suzanne Romaine en af de forskere, 

der i særlig grad fokuserer på at forstå sproglige forskelle og ytringer ud fra deres kontekst. 

Det socialkonstruktivistiske syn tager udgangspunkt i, at kategorier som køn aktivt gøres 

og forhandles frem i interaktionen mellem mennesker. Det kan ske både i forlængelse af de 

sociale og kulturelle normer, som gælder for det at opføre sig mandligt eller kvindeligt i en 

given tid, kultur eller placering, eller det kan ske i opposition til sådanne gældende forestil-

linger. Derfor mener Romaine, at kønsforskelle i sproget skal forklares ”in terms of the 

communicative functions expressed by certain forms used in particular contexts by specific 

speakers.” (Romaine 1999, 5). Jeg vil i min analyse lægge mig i forlængelse af den social-

konstruktivistiske teori og analysere sproglige variabler ud fra deres kontekst. 
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Et særligt kvindeligt eller mandligt sprogbrug: 

Norrby og Håkansson opstiller et skema over sproglige træk, man har bevist tilpas gange 

hos mænd og kvinder til, at de kan kaldes særligt mandlige eller kvindelige. Skemaet byg-

ger på generaliseringer, så man kan ikke sige, at alle mænd altid anvender de forskellige 

sproglige træk fra anden kolonne (2010, 136). Kontekst og andre faktorer spiller altid ind.  

Janet Holmes’ analyse af interaktion på newzealandske arbejdspladser understøtter skema-

et. Her var fokus på, hvordan interaktionelle mønstre i arbejdsrelaterede sammenhænge 

kunne forstås ud fra faktorer som køn, social og etnisk baggrund (Holmes 2006). Holmes 

fokuserede på, hvordan mænd og kvinder ”gør” lederskab, anvender humor og fortæller 

beretninger. Et evigt tema i Holmes’ analyse af arbejdspladssamtalerne var, at alle uanset 

køn konstruerer en identitet på arbejdet ud fra kontekstuelle faktorer, hvoraf en kvindelig 

eller mandlig identitet bare er én ud af mange (Norrby og Håkansson 2010, 159). I forhold 

til ledelse viste undersøgelsen, at både mænd og kvinder anvender en talestil, som traditio-

nelt er forbundet med maskulinitet og god ledelse. Det indebærer, at instruktioner og ordrer 

udføres direkte og uden omsvøb. I flere eksempler i Holmes’ analyse formildede de kvin-

delige ledere deres maskuline lederstil ved at anvende humor og nedgøre sig selv i en grad, 

som deres mandlige kollegaer ikke gjorde (Holmes 2006 32-74). Ifølge Holmes skyldes 

det, at kvindelige ledere er nødt til at balancere mellem at gøre maskulinitet ved at udvise 

hårdhed og andre typiske lederegenskaber og samtidig gøre femininitet ved at være sympa-

tiske og imødekommende (Holmes 2006, 65).  

 (Norrby og Håkansson 2010, 136) 
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Analyse 

Dominansforhold: 

Interviewformen, som danner rammen om mit analysemateriale, er en institutionaliseret 

samtale. Det vil sige, at der på forhånd findes fastlagte normer for, hvem der tager hvilken 

form for taletur, og hvad turen kan indeholde. Femø Nielsen kalder dette for turtypepræal-

lokerings-procedure (2001, 64), hvor proceduren er, at intervieweren stiller spørgsmål og 

den interviewede svarer eller på anden måde responderer. Gennem interviewformen er det 

derfor naturligt, at mine informanter har den kvantitative dominans i samtalen. En udreg-

ning af, hvor mange ord informanterne i gennemsnit udtaler i en taletur
3
, viser, at der er 

stor forskel på, hvor meget informanterne siger. LK udtaler i gennemsnit 226,3 ord, LM 

183,5 ord, PK 88,21 og PM 223,7. PK er tydeligvis den, der siger mindst med næsten 100 

ord færre end LM, der ytrer næstmindst. Forskellen ses også i en beregning af informanter-

nes længste taletur. LK har den længste tur med 1287 ord, hvor LM’s er på 1187. PM’s 

længste taletur er her næsten halv så lang som LK’s med 692 ord. PK er igen den, der har 

den laveste værdi, idet hendes længste tur er 523. Sammen giver de to beregninger et over-

ordnet syn på, hvem af mine informanter, der har talt mest og holdt deres tur længst.  

 

Tallene kan sammen med en kvalitativ analyse af dominansforholdet i interviewene give et 

indblik i, hvordan mine informanter har forholdt sig til det at blive interviewet. Kvalitativ 

dominans kommer især til udtryk i emnestyring (Norrby 1996, 156-190). Som interviewer 

tildeles jeg den afgørende rolle i forhold til den emnemæssige dominans i samtalen, idet 

jeg med mine spørgsmål styrer samtalens emner. Min interviewform havde et afsøgende 

formål, og derfor havde informanterne i deres svar mulighed for selv at supplere med så 

mange uddybninger, detaljer og eksempler, som de fandt relevante inden for mine spørgs-

måls rammer.  

Der var meget stor forskel på, i hvor høj grad mine informanter benyttede sig af mulighe-

den for at uddybe deres svar på eget initiativ. LK inddrager for eksempel tidligt i samtalen 

en længere baggrundshistorie, mens hun svarer på, hvordan hun fik sit første arbejde:  

                                                            
3 Definition af taletur: ”Det en deltager siger, fra vedkommende begynder til vedkommende holder op” 
(Femø Nielsen og Nielsen 2005, 35). Jeg har derfor udregnet antallet af ord i en taletur fra informantens 
første ord, indtil INT bidrager med andet end en forsættelsesmarkør.  
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29 INT: hehehe .h kan du huske hvordan du fik dit arbejde 

(0.5) 

30 LK: det her job? 

31 INT: mm 

32 LK: ja: det søgt jeg (.) helt almindeligt 

33 INT: mm 

34 LK: øhm::: det første job jeg havde det var:øh (…) 

LK konkretiserer, hvordan spørgsmålet skal forstås, hvorefter hun kort svarer (30 + 32). 

Herefter indleder hun en uddybende TCU, som i sit indhold forekommer irrelevant for den 

fælles forståelse, som hun og INT netop har forhandlet sig frem til – at spørgsmålet er ret-

tet mod hendes nuværende arbejde. LK indleder uddybningen med et ”øhm:::” (34). Det 

kan tyde på, at hun overvejer sit svar, og dermed giver INT en indikation på, at hun har 

forstået spørgsmålet og nu uddyber sit svar, hvorfor INT ikke foretager en reparatur. Ud-

dybningen har ikke en direkte relevans for svaret på, hvordan hun fik sit nuværende arbej-

de. LK overtager derved til en vis grad dominansen over samtalens emne, da hun introdu-

cerer information, som i første omgang ikke er et egentligt svar på spørgsmålet. Informati-

onen omkring det forrige arbejde viser sig at danne en baggrundshistorie for det centrale 

svar, som først introduceres i 84. Hermed kan baggrundshistorien accepteres som relevant, 

ikke mindst med den afsluttende kommentar: ”så så sådan fik jeg mit ᵕmit jobᵕ” (86). 

LK uddyber mange af sine svar, og det sker ofte på eget initiativ. Det sker i 130, hvor hun 

efter INT’s ja/nej-spørgsmål om hendes fornemmelse efter jobsamtalen, indleder fortællin-

gen om, hvordan hun havde glemt at forberede referencer. LK kunne have svaret kort på 

INT’s spørgsmål i 129 med ”jeg gik i hvert [fald] ikke derfra med en dårlig fornemmelse” 

(130), men LK fortsætter, inden INT når at foretage en verbal fortsættelsesmarkør. LK 

afslutter historien med: ”så nej og det var da fint” (148), hvorefter hun efter en mikropause 

begynder en ny historie med: ”jeg kan husk” (148). Det sker også i fortællingen om, hvor-

dan hun led et større kontroltab (394). INT kommenterer episoden i 481, hvilket LK følger 

op på, og de har en mindre dialog omkring effekten af sådan en episode. LK genoptager 

derefter selv fortællingen i 496 for at uddybe den effekt, episoden havde på hende. Det gør 

hun, da emnet ellers er ved at være udtømt, hvilket ses i de korte kommentarer og marke-

ringer i 494 og 495, som ikke direkte tilføjer samtalen noget nyt at bygge videre på.  
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LM’s grad af uddybelser øges, efterhånden som han får talt sig varm. Således er hans før-

ste svar forholdsvis korte og præcise, mens han i løbet af interviewet begynder at uddybe 

sine svar mere. I spørgsmålet omkring, om LM er glad for sit arbejde, svarer han hurtigt et 

enkelt ja, hvorefter han kort uddyber (216) som svar på INT’s fortsættelsesmarkør (215):  

213 INT: er du glad for det? 

214 LM: ja  

215 INT: h.[ja] 

216 LM:     [det er super fedt] 

217 INT: mm det fungerer? 

218 LM: ja: ne:j  [ehehehe] 

219 INT:               [ne:j ehehe] 

220 LM: e:h der er hele tiden ting der skal laves men (…) 

LM uddyber svaret i tur 220 efter at have fået et opfølgende spørgsmål og endnu en fort-

sættelsesmarkør fra INT (217 og 219). Få TCU’er senere supplerer LM selv med ny infor-

mation til samme svar, idet han på eget initiativ bringer udfordringen ved frivillig arbejds-

kraft på banen. INT kommenterer dette med et ”det kender jeg godt” i 231, hvilket bytter 

samtalepartnernes roller rundt. LM spørger nemlig ind til INT’s kommentar i et tøvende 

spørgsmål, efter at han først har gjort en konkluderende bemærkning: 

232 LM: jamen sådan er det jo hva: hv- fra hvilke sammenhænge da? 

233 INT: jeg har selv været barformand for en [(h)fredagsbar så ehehehe]  

234 LM:          [nå:h okay jamen sådan er det jo] sådan  

er det jo nå:h men de:t jo (.) men det var da (.) totalt fedt at arbejde alt[så:h] 

LM spørger ikke videre ind til INT’s svar, men gentager den konkluderende bemærkning 

og vender derefter tilbage til at svare på INT’s tidligere spørgsmål (234). Han tildeler der-

ved sig selv rollen som informant igen og vender tilbage til interviewets form.  

Til spørgsmålet om det falder LM naturligt at lede, svarer han først med et både ja og nej 

(560). I den følgende TCU uddyber han, at han ikke er den fødte leder, men mere en god 

organisator. Herefter uddyber han ved at fortælle om en hændelse, hvor emnet blev disku-

teret, samt ved at fortælle i detaljer, hvordan han selv opfatter ledelsesaspektet. Efterhån-

den som LM uddyber sit svar, får han forhandlet sig frem til, at han ”måske [er] meget god 
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til at lede i virkeligheden” (598). LM ændrer således fremstillingen af sig selv som leder, 

efterhånden som han selv uddyber sit svar.  

PK er den informant, som kommer med færrest uddybninger og eksempler, men ligesom 

LM stiger graden af tilføjelser i hendes svar, efterhånden som samtalen skrider frem. I star-

ten af samtalen ses et eksempel på, hvordan hun undlader at uddybe sit svar:  

19 INT: ja (1.5) ◦ja det er rigtigt◦ går hun selv i samme vuggestue? 

20 PK: nej det gør hun ikke 

21 INT: nej [nej] 

22 PK:        [nej] 

23 INT: dog ikke [ehehe] 

24 PK:  [nej nej]  

25 INT: mm   

26 PK: vi går i hver vores ikos ((henvendt til datter) 

TCU’erne med korte markeringer (21-25) tilføjer ikke samtalen noget nyt at bygge videre 

på, hvorfor emnet er ved at være afsluttet. PK er modvillig over for at skulle uddybe sit 

svar, og INT er afventende med at introducere et nyt emne. Ingen af samtalepartnerne sy-

nes villige til at tage en indholdsrig samtaletur. I stedet responderer PK på INT’s fortsæt-

telsesmarkør i 25 ved at give en konkluderende kommentar henvendt til datteren i stedet 

for til INT, hvorefter INT erkender, at emnet er afsluttet og stiller et nyt spørgsmål.  

Senere i samtalen inddrager PK flere detaljer, da der spørges ind til beskrivelsen af en ty-

pisk arbejdsdag. Spørgsmålet, hun svarer på, indbyder til en større detaljeringsgrad, som 

PK udfylder ved at give generelle beskrivelser af dagen (82-152). Selvom detaljegraden er 

større, er hun den informant, som bruger færrest ord til at beskrive en typisk arbejdsdag. En 

ordoptælling af svarene på dette spørgsmål viser, at PK anvender 523 ord, PM 692 ord, LK 

859 ord og LM 692 ord til at svare. Selvom PK’s detaljegrad til dette spørgsmål er større, 

er hun altså alligevel den, der kvantitativt dominerer mindst.  

I spørgsmålet omkring udfordringer giver PK først udtryk for sin leders holdning og deref-

ter for sin egen. Efterfølgende tøver hun i 294 med et ”øhm” og en længere pause, hvoref-

ter hun giver udtryk for, at hun faktisk ikke har et svar med ”jeg ved faktisk ikke lige”: 
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294 PK: øhm (2) så jeg ved faktisk ikke li:ge hvad den største udfordring er (2) øhm 

  (3.8) 

295 INT: heh ((henvendt til datter)) 

  (4) 

296 PK: ja det ka jeg jeg kan ikke ligeøh 

297 INT: eheheh ((datter gør noget sjovt)) men det er måske meget godt? ehehehe 

  (1.1) 

298 PK: ja også nogen gange at håndtere sine kollegaer tror jeg  

PK gentager tøvende, at hun ikke har et svar, hvorefter INT kommenterer med det, der 

kunne have været et afsluttende ja/nej-spørgsmål. Med et kort be- eller afkræftende svar 

havde PK lukket emnet. I stedet kommer PK med en ny tilføjelse, som hun dog ikke selv 

følger op, før INT spørger ind til, om hun kan nævne et eksempel (301). Mange af PK’s 

uddybninger introducerer hun ikke på eget initiativ. Ofte er det ved INT’s uddybende 

spørgsmål, at de bliver fortalt.  

PM’s grad af uddybninger stiger i løbet af samtalen ligesom PK og LM. I spørgsmålet om 

problemer på arbejdspladsen har PM først svært ved at svare:  

311 INT: har du så nogensinde oplevet problemer i den måned du har været det?  

312 PM: .h 

313 INT: på den ene eller anden facon?  

314 PM: .h h øh:m nej ikke ikke direkte problemer [synes jeg] 

315 INT:       [mm] 

316 PM: ikke altså: (0.8) altså hv- i i i i hvilketøh (.) henseende tænker du på 

317 INT: de:t lidt op til dig [ehehe] 

318 PM:  [okay] 

319 INT: hvis du ikke synes der er noget så behøver du ikke svare ehehehe altså .h  

320 PM: øh:: (1) altså:: h:: (.) .h problemer altså man kan jo si:geøh (2.5) .h h (0.6) der kan 

være nogen kommunikationsproblemer engang imellem 

INT uddyber spørgsmålet og reagerer derefter på PM’s tøven ved at give en udvej: Han 

behøver ikke svare. PM formulerer dog tøvende et svar, som han derefter uddyber. Svaret 

er først præget af hans tøven i svarets form med ”øh”, pauser og hørlige ud- og indåndin-

ger, og i svarets indhold, hvor hans sætninger ikke bliver færdiggjorte, og han foretager en 
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række gentagelser (320-330). Herefter flyder svaret mere frit, hvor PM inddrager eksem-

pler og selv formulerer løsninger til de problemer, han netop har omtalt. PM kommer altså 

med et detaljeret svar set i forhold til, hvor svært han først havde ved at svare.  

Til spørgsmålet om fremtiden inddrager PM en række underemner til sit svar. Samtalens 

emne er først vendt mod hans arbejde. I 526 tilføjer PM på eget initiativ, at han gerne vil 

læse videre til leder, hvorefter han kommer ind på, at han tidligere har haft den funktion i 

en anden forbindelse. I 538 drejer PM emnet over på en mere generel snak omkring, hvad 

det vil sige at være en god leder. PK introducerer også det at læse videre i hendes svar om 

fremtiden. Det optræder dog først efter, at intervieweren har spurgt ind til hendes udsagn 

om, at hun vil skifte job, hvis hun ikke længere mener, det er sjovt (Bilag 4, 384).  

Delkonklusion:  

Den største forskel i dominansforholdet er mellem LK og PK, hvor LK generelt har længe-

re taleture og benytter sig langt mere af muligheden for på eget initiativ at inddrage uddyb-

ninger på sine svar. Det kan tyde på, at LK har befundet sig bedst i interviewets form og 

ikke har haft problemer med at foretage nærmest monologiske taleture, jf. hendes længste 

taletur. PK har modsat haft brug for igangsættende spørgsmål af INT for blandt andet at 

komme med eksempler, hvilket kan tolkes, som om hun har søgt en mere dialogisk samta-

lestil. PM og LM er mere sammenlignelige i forhold til hinanden, og de placerer sig i for-

hold til dominansen imellem LK’s og PK’s yderpunkter. PM forholder sig derudover 

strengt til interviewets struktur, da rollerne mellem ham og INT blev byttet rundt.  

Semantisk rolleanalyse: 

I min analyse af semantiske roller vil jeg have særligt fokus på, hvordan mine informanter 

fremstiller sig selv i de overordnede roller agent, patient og object. Disse roller vil beskri-

ve, hvorvidt mine informanter fremstiller sig selv som aktivt handlende (agent), passiv 

oplever af en handling (patient) eller passiv modtager eller en del af en handling (object). 

Jeg vil herunder have fokus på, hvordan mine informanter udfylder rollerne. Det er blandt 

andet interessant at se, hvilke pronominer mine informanter anvender til at fremstille sig 

selv. Der er forskel mellem at anvende det personlige pronomen jeg eller det mere generel-

le man, som ifølge DDO ”bruges for at henvise til en ubestemt person som repræsentant 

for en gruppe eller for folk i almindelighed” (DSL 2004).  
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Den første arbejdsdag: 

I LK’s beskrivelse af den første arbejdsdag anvender hun først AG-roller, hvor hun beskri-

ver sin interaktion med ”dem alle sammen” gennem pronomenet jeg. Efterfølgende place-

rer hun sig i EX-rollen, hvor beskrivelsen er præget af det at erindre hændelsen ”jeg(EX) kan 

huske”(Bilag 6a, 174 og 176) og ”jeg tror(EX)” (178). AG-rollen skifter til vi i 182, hvor 

arbejdsdagen begynder, og hun går fra at være et individ, der møder på arbejde, til en del af 

et fællesskab, der skal tage stilling til en vinsmagning: ”Jeg(AG) mødte ind klokken ni og så 

startede vi(AG) med en vinsmagning”. Efterfølgende vender LK kort tilbage til at bruge jeg, 

idet hun afslutter beretningen om vinsmagningen med ”så det var jeg(OK) jo med til” (184). 

Semantisk har hun ændret sin egen rolle fra den aktive agent til det passive object, og hen-

des rolle som enten EX-rolle eller OK-rolle fortsætter herefter i flere tilfælde i resten af 

svaret. LK optræder stadig som agent, men hun gør det sammen med andre gennem et vi: 

”vi(AG) gen[nem]gik medarbejderne” (190) og ”vi(AG) har jo også fusioneret” (214).  

I slutningen af afsnittet skifter LK sit brug af jeg ud med det mere generelle man. Hun for-

tæller om en mulig velkomstreception, som ”man” (238) nok ville holde, samt relationerne 

til samarbejdspartnerne, som ”man har bygget op”, når ”man” har det job, ”man” har (Ibid. 

244). Ved at skifte til man skaber LK en distance til sig selv, hvormed hun i første tilfælde 

indikerer, at det ikke er en beslutning, hun selv skal træffe. I andet tilfælde skaber man en 

generalisering, hvor relationerne naturligt følger det at have den slags arbejde.  

LM anvender jeg i en EX-rolle til at starte sit svar om den første arbejdsdag: ”jeg(EX) kan 

da huske” (Bilag 6b, 112). Den omhandler erindringen af dagen. Inden da har LM slået 

fast, hvad hans arbejdsplads hedder, og han har her omtalt sig selv i en enkelt AG-rolle og 

en EX-rolle med jeg. Rollerne omhandler, at han havde en ide, og at han bragte den til livs. 

Da LM omtaler sin første dag på arbejdet, anvender han i stedet vi til at udfylde både AG- 

og en enkelt OK-rolle i forbindelse med flytningen af baren. Vi bliver ikke nærmere defi-

neret, og i 124 bliver det i stedet et man, der udfylder OK. På samme tid ændrer verbets 

tempus sig fra præteritum til præsens: ”Altså der var da mange nye ting, man(OK) skal lære 

lige. Pludselig er man(OK) jo (…)”. Her bidrager man og verbernes tempus til, at udsagnet 

får en generel betydning, der ville have været gældende for hvem som helst i den situation. 

Samlet set fremstiller LM ikke sig selv som aktivt handlende på sin første arbejdsdag. Han 

var i stedet en del af et udefineret fællesskab, der stod for at gøre klar til arbejdsdagen.  
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PK’s beskrivelse af første arbejdsdag indeholder en række EX-roller, som omhandler det 

faktum, at hun har svært ved at ”huske” episoden (Bilag 6c, 66 og 76) og ”tror”, at dagen 

gik godt (74 og 78). I afsnittet fremstiller PK især den nervøsitet, hun havde omkring det at 

starte et nyt sted. Hun sætter sig selv i OK-, EX- og RE-roller til at beskrivelser følelsen. I 

afsnittet optræder hun som AG-rolle en enkelt gang (72), som omhandler konsekvensen af 

nervøsiteten, nemlig at hun havde svært ved at spise. Sammenfattende er det følelsen af 

nervøsitet i forbindelse med en første arbejdsdag, der dominerer afsnittet, hvorfor PK 

fremstilles som modtager af denne følelse. Det forklarer også, at hun tildeler sig selv få 

AG-roller. Der er fokus på hendes følelse og ikke hendes handlinger den dag.  

PM er i første TCU placeret i en OK-rolle med et jeg, hvor han bliver introduceret til sin 

arbejdsplads af sin leder, og han er ”rundt til at lave nogle aktiviteter” (Bilag 6d, 92). Her-

efter følger en generel beskrivelse af hans rolle som pædagog, som indledes med et udsagn 

om, at ”de fleste”(94) kan stå og spille rundbold. Det indikerer indirekte, at pædagogjobbet 

ikke er svært, når de fleste kan gør det. Udsagnet indledes med ”man kan sige” (94). PM 

fratager derfor udsagnet sin personlige holdning ved at bruge man og ikke jeg. Det er ikke 

nødvendigvis hans egen mening om pædagogjobbet, men en generel holdning. PM gør 

efterfølgende op med det udsagn: ”jeg(EX) ser de ting, der skal udvikles på” (94) og 

”((jeg))(AG) laver tingene” (96). Her gør han vigtigheden af sin indflydelse gældende ved at 

fastslå sin faglighed gennem det at opleve som EX-rolle og det at handle som AG-rolle. 

Resten af afsnittet fremstiller PM sig semantisk i både OK-, EX-, RE- og AG-rollen med 

jeg. EX-rollen beskriver især den oplevelse, PM havde af dagen, med verbet ”synes” (102, 

116 og 118). Hvor PK anvendte verbet ”tror” til at beskrive sin oplevelse af dagen ”det [at 

dagen gik godt] tror jeg(EX)”(Bilag 6c, 74), anvender PM verbet ”synes”: ”jeg(EX) synes, det 

var en fantastisk dag”(Bilag 6d, 102).  

Hvordan informanten fik sit nuværende job samt jobsamtalens forløb: 

LK tilskriver sig selv en aktiv rolle i forhold til, hvordan hun skabte sit første arbejde: 

”Jeg(AG) vil ikke sige, det tilkæmpede jeg mig med næb og klør, men det lavede jeg(AG) i 

hvert fald selv”(Bilag 6a, 34). Ordvalget skaber sammen med LK’s AG-roller et billede af 

aktivitet og intention. Hun handlede for at få det første job. Det samme sker i beskrivelsen 

af, hvordan hun besluttede sig for at søge sit nuværende job i 76. Efter beskrivelsen af en 

række ydre omstændigheder, som forårsager, at LK ønsker et nyt arbejde, siger hun: ”fuck 
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det, så finder jeg(AG) bare noget andet (…)” (76). Hun placerer igen sig selv som aktiv. Det 

er hendes beslutning at finde et andet job. Efterfølgende ændres den semantiske fremstil-

ling, idet hun kommer med et argument for, hvorfor hun vil søge jobbet nu: ”allerede den-

gang man lavede studenterhuset (…), hvor man(AG) havde søgt en leder, der var der flere af 

mine venner, der(AG) havde sagt: det skal du(RE) da have, det er lige dig(RE)” (80). Den akti-

ve AG-rolle udfyldes nu at et generelt man samt LK’s venner, som tidligere har opfordret 

hende til at søge stillingen. LK fremstiller sig selv som RE-rolle, hvor hun bliver modtager 

af vennernes råd og af jobbet, hvis det stod til dem. Efter argumentationen vender LK til-

bage til at definere sig selv i AG-rollen i 84, hvor hun søger jobbet. Herefter nuanceres den 

semantiske fremstilling, idet hun optræder som OK og RE: ”jeg(OK) kom til samtale”(84), 

”har jeg(OK) da ladt mig(RE) fortælle” (84), ”det skulle være mig(RE)” og ”så sådan fik jeg(RE) 

mit job”(86). Sammenfattende har LK en aktiv rolle i at få sit nye job, hvor en del af hen-

des aktivitet begrundes af hendes venners anerkendelse af, at hun er egnet til det.  

LM’s beskrivelse af, hvordan han fik sit arbejde, er præget af en tvungen omstændighed, 

hvor en direktør stiller ham et ultimatum mellem at slå sig sammen med det kommende 

Studenterhus eller konkurrere mod hinanden. Det er interessant, at LM i den forbindelse 

ikke fremstiller sig selv i en modtagerrolle af direktørens ultimatum, men bruger rapporte-

ret tale til at fremstille både sig selv og direktøren som agenter: ”Enten (…) så slår vi(AG) os 

sammen eller også så skal vi(AG) konkurrere” (Bilag 6b, 56). Efterfølgende fremstiller LM 

sine overvejelser omkring sit valg, hvor han placerer sig i tre EX-roller med verbet ”tæn-

ke” (58). Selvom LM vælger at slå sig sammen med direktøren, slår han sin tiltro til egne 

evner fast ved at beskrive, at han sikkert godt kunne have udkonkurreret direktøren. Han 

fremstiller igen sig selv som agent: ”jeg(AG) skulle have udkonkurreret dem”(62) og ”hvad 

jeg(AG) sikkert godt kunne”(64).  

PK fremstiller især sig selv i en EX-rolle i beskrivelsen af, hvordan hun fik sit arbejde: 

”Jeg(EX) så en annonce”(Bilag 6c, 32) og ”jeg tænkte (EX) (…), det kunne jeg(EX) godt tænke 

mig” (36). Herefter optræder hun i en AG-rolle, hvor hun aktivt søger jobbet, hvorefter hun 

overgår til at blive modtager for at blive kaldt til samtale samt modtager af at få jobbet 

(Ibid., 38 og 40). Beskrivelsen er kortfattet og giver et hurtigt overblik over hændelsen, 

hvilket kan forklare, at PK ikke fremstår som mere handlende, end hun gør. I forhold til 

beskrivelsen af jobsamtalen fremstilles PK i starten i OK-roller sammen med sin søster. 
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Herefter optræder hun i en EX-rolle i 52, hvor hun fortæller om, hvad hun kan huske fra 

samtalen. Til selve samtalen optræder hun i et fællesskab med de tilstedeværende med et vi 

i en AG-rolle, hvor rollen knytter sig til verbet ”snakke om” (52). Herefter nævner hun en 

række af sine egenskaber, som de snakkede om under samtalen, hvorfor hun fremstiller sig 

selv i OK-roller. Sammenfattende fremstiller PK hovedsageligt sig selv som værende til 

stede, havende visse egenskaber og som aktivt handlende som en del af et fællesskab.  

Den første rolle, PM placerer sig selv i, er en AG-rolle, som udfyldes af et jeg: ”jeg(AG) 

søgte” (Bilag 6d, 36). Herefter følger to OK-roller, der i stedet udfyldes af et man: som 

man(OK) nu skal, når man(OK) er på a-kasse”(Ibid.). Ved at skifte til man indikerer PM, at 

det er et generelt faktum, som er gældende for alle og ikke kun ham. Herefter følger en 

beskrivelse af, hvordan han tilbragte tid derhjemme efter at have fået sin datter, hvor han 

med en MO-rolle med nu slår fast i 42, at han gerne vil i gang med jobsøgning igen. Han 

genoptager AG-rollen i 44, hvor han går ind i jobsøgningen, og herefter fremstiller han 

hovedsagligt sig selv i en passiv rolle: ”Jeg(RE) var ude (…) og få en rundvisning” (46) og 

”var jeg(OK) til samtale (…) jeg(RE) fik det” (50). Til slut afgør PM i en AG-rolle, at ”jeg(AG) 

må have gjort det okay”(56). PM fremstiller semantisk sig selv meget varieret igennem 

beskrivelsen, hvor han både er modtager af andres handlinger, men også selv agerer aktivt. 

Det samme er gældende i beskrivelsen af jobinterviewet, hvor der især er en række EX-

roller, der omhandler hans erindring og vurdering af episoden: ”Det [at huske] kan jeg(EX) 

godt.”(58), ”synes jeg(EX)” (62, 68 og 88) og ”Jeg(EX) tror” (64). Under selve samtalen op-

træder PM både som modtager ”der var nogen fine spørgsmål til mig(RE)” (70) og som 

agent ”jeg(AG) kom med noget fint, (da) jeg(AG) lige fik gået i gang” (Ibid.). Herefter skifter 

PM fra at referere til sig selv med et jeg til at bruge man til at beskrive følelsen af genert-

hed og nervøsitet under samtalen (72). Den følelse udvikler sig til overskud og selvsikker-

hed (74-86), men PM anvender stadig det generelle man. Det kan tolkes, som om det stadig 

er en mere generel beskrivelse, som alle ville føle under en jobsamtale, hvis den gik godt.  

Delkonklusion:  

Informanternes semantiske fremstilling af sig selv i fortællingen om deres første arbejds-

dag er forholdsvis forskellig. LM er samlet set aktivt handlende som en del af et fællesskab 

med en gennemgående brug af vi. LK fremstiller sig selv individuelt i forskellige roller, 

men bliver en del af et fællesskab gennem et vi, og til sidst bruger hun det generelle man i 
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nogle generelle beskrivelser. PM fremstiller især sig selv i EX- og AG-rollen, hvorigennem 

han gør sin faglighed gældende. PK’s beskrivelse er i stedet domineret af følelserne ved 

dagen, hvorfor det særligt er EX- og OK-rollerne, hun sætter sig selv i. En yderligere for-

skel mellem PK og PM er, hvilket verbum de bruger til deres vurdering af dagen. PM bru-

ger et klart ”synes”, mens PK bruger det mere vage ”tror”.  

I beskrivelsen af, hvordan hun fik sit job, og hvordan jobsamtalen forløb, fremstiller LK 

sig selv som aktiv i forhold til at skabe og søge sit tidligere og nuværende arbejde. PK er 

her igen især i EX-rollen, og da hun påtager sig en AG-rolle i forbindelse med jobinter-

viewet, er det gennem et vi. PM er meget varieret og er både aktivt handlende og modtager 

af andres handlinger. LM er mere aktiv i sin fremstilling, hvor han for eksempel ikke frem-

stiller sig selv som modtager af direktørens ultimatum, men en aktiv del af den handling.  

Identitetskonstruktion: 

Inden for socialkonstruktivisme og samtaleanalyse betragter man identitet som noget, der 

gøres. Det vil sige, at der i interaktioner fokuseres på nogle aspekter ved en persons identi-

tet, som tillægges en bestemt betydning i kraft af konteksten (Femø Nielsen og Nielsen 

2005, 130). Goffmans teatermetafor anvendes ofte for at beskrive ideen. Her sammenlignes 

skuespilleren på scenen med den, der har ordet i en samtale, og teatret bliver en metafor for 

samtalens kontekst (Ibid.). Pointen er, at man i en samtale præsenterer sig selv med karak-

tertræk på samme måde, som en skuespiller under et teaterstykke præsenterer en rolle. Mi-

ne informanter tildeler altså også sig selv en række karaktertræk gennem deres samtalers 

form og indhold, som jeg i det kommende vil analysere et udpluk af.  

LK gør i store dele af sit interview brug af en meget indlevende talestil, hvor hun anvender 

latter, humor, skiftende stemmeføring og rapporteret tale, hvor hun imiterer andre. Hun 

anvender formen til at understøtte sit indhold, altså det hun fortæller, ofte i forbindelse med 

beretningen af en sjov historie. Formen fungerer dog også til at understøtte det billede, LK 

giver af sig selv gennem sit indhold. Hun siger for eksempel flere gange, at folk ser hende 

som en positiv, begejstret og entusiastisk leder, der har let ved at tale med folk (350, 638 

og 472). LK fremstiller endvidere sig selv som en dygtig leder (372, 510, 536, 556), og det 

at være leder er en kategori, hun både naturligt positionerer sig selv i (8), og som hun ek-

splicit udtaler, efterhånden er blevet en naturlig del af hende (696). Flere af de steder, hvor 

hun omtaler sig selv som dygtig, formilder hun det sagte. Det sker gennem rapporteret tale: 
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”NÅ han sagde ellers at jeg skulle tage til odense for hende [LK] der sad deroppe hun var 

helt vildt ᵕdygtigᵕ hahah” (372). Det er altså en andens positive vurdering af hende, som 

hun fremstiller. LK formilder den positive vurdering ved at udtale ”dygtig” med en latter-

fuld stemme og ved at grine efterfølgende. Det samme sker tidligere i interviewet: 

60 LK: jamen så: blev jeg fastansat ((…)) ved at have (0.6) vist hvilken forskel det gjorde at 

ᵕhave mig i husetᵕ .h 

61 INT: ja: ja 

62 LK: øh: nej og såøh da jeg havde været der i treethalvt ((…)) 

LK anvender igen en latterfuld stemme, når hun roser sig selv. Efter rosen negligerer hun 

udtalelsen ved at sige ”øh: nej”, som om rosen blev sagt i spøg, og at hun nu vender tilbage 

til det alvorlige og fortsætter sit svar på spørgsmålet. Rosen skal altså ikke tages så alvor-

ligt. På et senere tidspunkt anvender LK en mere alvorlig tone i en fremstilling af sine 

kompetencer, hvor hun garderer rosen ved først at varsle, at hun vil begynde at rose sig 

selv ved at sige: ”uden at jeg sådan skal blære mig”:  

84 LK: ja uden at jeg sådan skal blære mig så har jeg da ladt mig fortælle at efter jeg havde 

været inde så:h (0.4) var det sådan set tydeligt for enhver at det var da mig det skul-

le være [altså sådan ] 

LM anvender i forhold til LK en mere neutral samtalestil med mindre skiftende stemmefø-

ring og mindre latter og humor. Han gør som LK brug af rapporteret tale, hvor han enten 

rapporterer sine egne eller andres tanker eller udsagn, men han gør kun lidt brug af stem-

meændring (fx 282 og 28). Overordnet set er stilen og stemmeføringen med til at under-

strege LM’s billede af sig selv som én, der tager sit arbejde alvorligt. LM fremstiller sig 

selv som en kompetent leder, der ved eget udsagn har mange bolde i luften og sørger for, at 

ingen af dem falder til jorden (142). Når LM fremhæver sig selv og sine kompetencer, gør 

han det i modsætning til LK uden tydelige garderinger: ”alternativet det var jo selvfølgelig 

at jeg skulle have udkonkurreret dem (…) hvad jeg sikkert godt kunne je:g ret øh .h ret stor 

tiltro til mine egne evner der på det område” (62-64). Et andet eksempel er tidligere, hvor 

LM udtrykker utilfredshed over sin jobtitel: ” jeg føler selvfølgelig ikke at der er nok pre-

stige i den (.) øh med nu det store arbejde jeg laver” (30). Under LM’s svar på INT’s 

spørgsmål om, hvorfor han er træt af sin titel, indskyder han følgende:  
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44 LM: jeg er også uddannet jurist i øvrigt 

45 INT: ja 

46 LM: eheheeh 

Det er egentlig en bemærkning til det forrige spørgsmål, hvor LM blev bedt om at præsen-

tere sig selv, hvilket LM indikerer, at han er medvidende om ved at sige ”i øvrigt”. Det 

efterfølgende grin kan også tolkes som et udtryk for LM’s viden omkring, at bemærknin-

gen ikke er helt passende i sammenhængen. Grinet fungerer endvidere til at formilde den 

identitet som uddannet jurist, LM etablerer i bemærkningen. Juristuddannelsen har traditi-

onelt høj status i det danske samfund. Bemærkningen kan altså tolkes, som om LM forsø-

ger at opvurdere sin fremlagte status ved at indskyde sit uddannelsesniveau, efter at have 

etableret sig som ”bare” værende barchef, hvilket ifølge ham selv har mindre prestige.  

PK’s samtalestil er ligesom LM’s præget af en mere neutral stil, hvor hun anvender meget 

lidt latter og på intet tidspunkt ændrer sin stemmeføring. Hun anvender desuden kun rap-

porteret tale få gange (Fx 362 og 236). PK fremstiller især sig selv som en positiv og om-

sorgsfuld pædagog. Et af de få steder, hvor hun griner, er netop, da hun fremhæver sine 

egne evner, og latteren fungerer ligesom hos LK til at formilde fremhævelsen:  

60 PK: så tror jeg at jeg var glad og meget positiv 

61 INT: mm 

62 PK: eheh og det var derfor de valgte mig  

I beskrivelsen af nogle af de ældre kollegaer positionerer PM sig selv i modsætning til 

dem. Ved at beskrive, hvordan de er negative og afværgende over for forandringer og løs-

ninger (298-330), beskriver hun indirekte, hvordan hun ikke identificerer sig med dem. 

Hun er i stedet en del af de unge kollegaer, der tænker nyt og løsningsorienteret, som hun 

selv eksplicit udtrykker (322). PK gør endvidere meget ud af at positionere sig selv som en 

del af et fællesskab. Både et fællesskab af unge kollegaer, men også som en del af en sam-

arbejdende kollegagruppe. Det ses især under beskrivelsen af en typisk arbejdsdag, hvor 

PK anvender pronomenet vi hele 38 gange og kun anvender jeg tre gange.  

PM’s samtalestil er forholdsvis neutral som PK’s og LM’s. Han anvender en smule latter 

og en del rapporteret tale, men kun lidt ændret stemmeføring, hvor han imiterer børns tale. 

PM fremstiller især sig selv som en pædagog, der har fokus på udvikling og faglighed. Han 
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gør flere steder meget ud af at fortælle, at mange af hans arbejdsopgaver lyder som noget, 

alle kan, men i kraft af PM’s uddannelse bidrager han med en særlig faglighed (fx 94 og 

140). Senere positionerer han indirekte sig selv som en god pædagog: ”alle kan i princippet 

godt læse til pædagog me:n (.) det er langt fra alle der kan blive en god pædagog” (418). 

Hvor PK i beskrivelsen af sin arbejdsdag positionerede sig selv som en del af fællesskabet, 

er PM mere orienteret mod sin egen rolle. Han anvender jeg i alt 16 gange i beskrivelsen af 

en arbejdsdag, mens han kun anvender vi en enkelt gang. En af grundene til denne forskel 

kan være forskellen i PK’s og PM’s arbejdsområder, hvor PK som vuggestuepædagog altid 

er en del af et kollegateam, mens PM som ressourcepædagog i en SFO i større grad arbej-

der alene i løbet af dagen. PM fremstiller endvidere sig selv som tidligere og kommende 

leder i sidste del af interviewet. Med fokuseringen på sin faglighed og forventningen om et 

kommende lederjob viser PM, at han har et behov for at opvurdere arbejdet som pædagog, 

så det rummer andet end et spil rundbold med børnene, som ”de fleste vil kunne” (94).  

Kort om bandeord:  

Jeg har anvendt Marianne Rathjes definition på bandeord (2010, 138), til min analyse af 

informanters brug af kraftudtryk. Rathje sammenfatter, hvordan man normalt ser på køn og 

bandeord: ”Mænd bander mere end kvinder” (Ibid., 143) og ”Kvinder må helst ikke bande, 

og når de gør det, er det typisk de pænere bandeord, de bruger” (Ibid., 143). Ifølge Rathje 

er der sket en liberalisering, hvor kvinder er begyndt at bande mere og stærkere.  

LK anvender i alt 23 bandeord under sit interview, 10 af dem er sgu, seks er fanden eller 

fandme og tre er fuck. LK anvender især sgu og fandme som en forstærkning af en mening 

eller et udsagn, mens fuck bruges som et kraftudtryk gennem rapporteret tale. I alt bander 

LK under rapporteret tale fem gange ud af de 23 gange, hun bander. Til sammenligning 

anvender LM otte bandeord i løbet af sit interview. Sgu er brugt flest gange med fem til-

fælde. Seks ud af otte af bandeordene er sagt gennem rapporteret tale, hvor LM enten rap-

porter, hvad han selv eller en anden har sagt eller tænkt. LM’s brug af bandeord er altså 

både færre og mindre direkte end LK’s. I stærk kontrast til LK står begge pædagoger, hvor 

PK ikke anvender bandeord under sit interview, mens PM bander en enkelt gang. Det er 

under en TCU, hvor udsagnet nærmere er rettet mod ham selv end intervieweren: ”jeg 

spurgte øh:m (0.5) ◦hvad fanden var det jeg spurgte om◦ jeg spurgte omøh: (1)” (252). 

PM’s ene brug af bandeord forekommer altså heller ikke lige så stærkt som LK’s.  
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Delkonklusion:  

LK anvender en meget indlevende talestil til at understøtte sin fremstilling af sig selv som 

en positiv, begejstret og entusiastisk leder. Lederrollen falder hende ved eget udsagn natur-

ligt, men hun anvender en række garderinger som formildende latter eller negationer, når 

hun fremhæver sig selv og sine egenskaber som leder. Derudover anvender hun overra-

skende mange bandeord for en kvinde med hendes uddannelsesbaggrund. LM er mere neu-

tral i sin samtalestil og fremhæver sig selv som en kompetent leder, der har styr på tingene. 

Når han fremhæver sig selv, er det uden garderinger undtagen i tilfældet, hvor han indsky-

der sit uddannelsesniveau for at opvurdere sin sociale status. Han anvender få bandeord, og 

de fleste forekommer under rapporteret tale. PK er også mere neutral i sin talestil og frem-

hæver især sig selv som en omsorgsfuld, ung og forandringsvillig pædagog. Hun anvender 

ligesom LK latter, når hun fremhæver sig selv. Derudover fremstiller hun sig selv som en 

del af arbejdspladsens fællesskab ved at anvende vi i flere sammenhænge. Endelig er der 

PM, som har stor fokus på sin faglighed. Han har et mere individuelt fokus end PK og 

fremhæver sin egen rolle inden for fællesskabet. Han udviser et behov for at opvurdere sin 

status ved at fremhæve sin faglighed og ved sin forventning om et kommende lederjob. Det 

enkelte bandeord, han anvender, er rettet mod ham selv som modtager.  

Diskussion af udvalgte resultater 

Min analyse viser, at der er forskelle mellem mine informanters samtalestil og kvalitative 

og kvantitative dominans under samtalen. Forskellene kan forklares ud fra individuelle 

forskelle, hvor hver informant har deres foretrukne samtalestil, som falder dem mest natur-

lig. Den indlevelsesfulde stil, LK benytter sig af, kan derfor være et udtryk for, at det er 

den stil, hun foretrækker, mens LM, PK og PM foretrækker en mere neutral stil uden for 

mange udsving. Det skal ikke forstås sådan, at de forskellige samtalestile kun er tilgænge-

lige for nogle individer. Hvert individ kan vælge at gøre brug af en bestemt stil i en be-

stemt kontekst, og man må gå ud fra, at LM, PK og PM i nogle kontekster på nogle tids-

punkter også anvender en indlevende samtalestil. Det afgørende er konteksten og individet.  

Samtalen mellem informanterne og mig var formel og institutionaliseret. Formel, da in-

formanterne og jeg ikke havde et personligt forhold, og da samtalen var emne- og resultat-

orienteret. Institutionaliseret, da jeg inden samtalen havde bedt om lov til at interviewe 

dem, hvorfor samtalens form var forudbestemt. At LK vælger at anvende en meget indle-
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vende samtalestil, som man ellers typisk anvender i en mere uformel samtale, kan altså 

sige noget om, at hun befinder sig godt i den type samtale og anvender stilen til at under-

støtte det billede, hun fremstiller af sig selv. PK’s mere fåmælte samtalestil med langt min-

dre dominans kan tolkes, som om hun ikke har befundet sig nær så godt i interviewformen. 

Forskellen mellem kvinderne kan måske forklares ud fra deres forskellige arbejdstyper, 

hvor LK som leder er mere vant til den monologiske samtaleform, mens PK muligvis er 

mere vant til den mere dialogiske. Ifølge Norrby og Håkanssons skema (2010, 136), så er 

det netop den monologiske form et maskulint samtaletræk, hvilket kan forklare, at både 

PM og LM i forhold til PK ser ud til at befinde sig fint i interviewstrukturen. 

Mine resultater viser også stor forskel i, hvordan mine informanter benytter bandeord. Her 

er forskellen stor mellem de to forskellige jobtyper. Både LM og især LK anvender en del 

bandeord, mens PM kun anvender et enkelt, der forekommer mildt i konteksten. At bande 

er inden for sociolingvistikken blevet opfattet som et maskulint træk. Uddannelsesniveau 

eller socialklasse og bandeord har også en sammenhæng, således at jo højere uddannelse, 

jo mindre sandsynligt er det, at bandeord forekommer (Rathje 2010, 144). Mine resultater 

modsiger umiddelbart dette, da det er lederne, og især den kvindelige leder, der bander. Jeg 

tolker dette, som om lederne sprogligt supplerer deres identitet med det, man normalt for-

binder bandeord med: Noget hårdt og maskulint. Det er en måde at leve op til de maskuline 

forventninger, som findes til en god leder
4
. Modsat lever pædagogerne op til de traditionel-

le forventninger til en god pædagog, som skal være rollemodel for børn, ved deres (næsten) 

ikke-brug af bandeord.  

At LK anvender flere bandeord end LM, kan være et udtryk for hendes individuelle stil, 

men det kan også være et udtryk for, at hun har behov for at gøre maskulinitet i større grad 

end sin mandlige kollega. I kraft af hendes kvindelige køn er hun i minus på maskulinitets-

kontoen, og derfor er hun nødt til i højere grad at gøre maskuliniteten gennem sit sprog.  

 

 

                                                            
4 Jf. fodnote 2, s. 2 
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Konklusion  

Resultatet af de sproglige variabler, jeg har valgt at analysere, viser, at der findes en række 

sproglige forskelle i den måde, mine informanter fremstiller sig selv på i forhold til deres 

arbejde. Forskellen mellem mændenes og kvindernes fremstilling er dog lille, da det viste 

sig kun at være i forbindelse med deres identitetskonstruktion, at en forskel kunne fremhæ-

ves. Når kvinderne fremhæver og roser sig selv, formilder de i højere grad end mændene 

deres udtalelser med forskellige garderinger.  

Min analyse viste en anden interessant forskel, nemlig forskellen mellem LK og PK i alle 

andre analysepunkter. Hvor PM og LM er sammenlignelige i de fleste analysepunkter, så 

placerer LK og PK sig på hver sin yderpol. Dominansanalysen viste, at PK taler mindre og 

kortere end de andre og er mindre tilbøjelig til på eget initiativ at uddybe sit svar, hvor-

imod LK taler mest og længst og gerne uddyber. I forhold til de semantiske roller varierede 

LK sin rolleplacering, men hun var især aktiv omkring skabelsen af sit job. LM og PM var 

overordnet set varierede, men anvendte en del aktive roller. PK var den, der fremstillede 

sig selv i færrest aktive roller. Det samme skete ved bandeord, hvor LK brugte flest og PM 

slet ikke anvendte nogen. Forskellene kan forklares ud fra individuelle forskelle, og det at 

LK måske har befundet sig bedre i samtalens form, end PK har. I forlængelse af socialkon-

struktivismen kan forskellen dog også forstås som et udtryk for, at LK anvender en mere 

maskulin samtalestil, simpelthen for verbalt at gøre maskulinitet, og derved indirekte leve 

op til de forventninger, der er til en leder. Det gør hun samtidig med, at hun gør femininitet 

gennem sin levende samtalestil med personlige beretninger og latter. Resultaterne af analy-

sen viser endvidere, at PM ikke på samme måde har behov for verbalt at udtrykke en femi-

ninitet, som ellers er forbundet med pædagogfaget. Han har tværtimod behov for at ud-

trykke sin maskulinitet gennem samtalens indhold, hvor han især fokuserer på sin faglig-

hed, uddannelse og sin forventning om at blive leder. Hvor LK sprogligt udtrykker, at hun 

er ”mand nok” på trods af sit køn, så udtrykker PM, at han er ”mand nok” på trods af sit 

kvindefag.  

Om resultatet havde været det samme, hvis andre sproglige variabler var blevet analyseret, 

eller hvis jeg havde haft flere informanter, er svært at vurdere. For at supplere mine resul-

tater kunne det derfor være interessant for eksempel at analysere samtaler i kollegagrupper 

i en variation af samme og blandede kønsgrupper, hvor emnet er deres arbejde.  
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Abstract 

This study investigates whether there is a linguistic difference between the way men and 

women portray themselves regarding their work. Data for the study are made of four inter-

views, where the informants are two men and two women, who are leaders or social educa-

tors. Both are areas of work that have been connected to masculine and feminine values in 

the Danish society. The interviews are analyzed by an interactional sociolinguistic analysis 

with a focus on dominance and the construction of identity, which are both terms defined 

by CA. The analysis is supported by an analysis of semantic roles. The results show one 

gender specific difference: The women cover their self-praise with laughter or negotiations 

in a scale that the male informants do not. The biggest difference is between the two wom-

en. The female leader is active in her choice of semantic role and dominates her interview. 

She has a bigger use of swear words, while the female social educator uses none. The fe-

male educator uses the most passive semantic roles and dominates her speech the least. 

The differences can be individual differences; however they can also be explained by the 

fact that the female leader uses her language to do masculinity, which is traditionally ex-

pected of a leader. On the other hand, the male educator do not emphasize any typical fe-

male linguistic traits. Instead, he stresses his masculinity by focusing on his professional 

competence and the fact that he expects to become a leader.  
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Bilag 1 - Transskriptionssymboler 

Mine transskriptioner er gjort ud fra de minimale CA-konventioner beskrevet i Mie Femø 

Nielsen og Søren Beck Nielsens Samtaleanalyse (2010). Som jeg har beskrevet under me-

todeafsnittet, har jeg fravalgt at transskribere intonation, hvorfor nogle af symbolerne fra 

Samtaleanalyse ikke er anvendt i min transskribering. Jeg har i stedet fundet det nødven-

digt at tilføje mit eget symbol, ”XX”, til at angive, at afsenderen bevidst udtaler noget med 

en anden stemmeføring. Endelig har jeg skrevet latter ud, som det høres, fx hehehe.  

tale markeret tryk  

ta:le lydforlængelse  

ta:::le yderligere lydforlængelse 

(.) mikropause på under 0,5 sek.   

(0.7)  pause målt i sekunder  

§tale§ overdrevent tydeligt eller 

korrekt udtale  

<tale> udtales langsomt  

>tale<  udtales hurtigt  

[tale] overlappende tale 

˘tale˘   smilende stemme  

 

 

 

 

 

 

-  afbrudt ord eller stavelse 

.h  hørlig indånding  

h hørlig udånding  

(h) hørlig udånding, som et grin  

⁰tale⁰   lav volumen  

TALE høj volumen  

”tale” udtalt med en anden stemme 

((ord)) metakommentar 

(X) (XX) umulig at høre talen, (x) er  

(XXX)  et, (XX) er to og (XXX) er 

tre eller flere ord. 
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Bilag 2 - Transskription af interview med kvindelig leder 

Interviewet blev foretaget på LK’s arbejdsplads i et tomt lokale. INT og LK har mødt 

hinanden tidligere under nogle møder i et fredagsbarsnetværk, som LK refererer til i 303.  

Deltagere: Interviewer = INT, kvindelig leder = LK.  

1 INT: men så vil jeg gerne start med at spørge om du vil præsentere dig selv [hehehe] 

2 LK:                            [ja] 
jamenøh::: jeghedder: fulde navn og hele molevitten 

3 INT: det bestemmer [du selv] 

4 LK:                              [ja:] [godt så] 

5 INT:             [eheheh] 

6 LK: øhm: jamen jeg hedder Anne Sorø: og je:r: niogtredvie (0.4) øhm: (0.4) eller Anne 
Sorø Nielsen he[dder jeg faktiskt] .h 

7 INT:                             [hehehe] 

8 LK: øhm: og: (0.6) jamenøh: hvad vil du gerne vide, jeg er leder af studenterhuset 

9 INT: mm 

10  LK: det har jeg været i: (0.4) btt. .h syv år (0.5) øhm (0.9) og:::øh så har jeg en 
uddannelse som: cand mag i fransk og historie 

11 INT:  mm 

12 LK: øhm (0.6).h jeg går ud fra det er mit arbejde du gern vil høre noget om  

13 INT: det er lige [meget ehehe] 

14 LK:                    [ja øhm] menøhm mit første job var som museumsinspektør(0.3) ogøh 
så har jeg været her lige siden faktisk (0.4) øhm (0.9) .h og: (1,7) >jegvilsåsige< jeg 
vil ikke engang sige jeg bor alene med en katfordi jeg har ingen kat   

15 INT: ehehe[heh] 

16 LK:            [øh:::] men hvad hedder detøh (0.7) ja ellers så bor jeg selv har ingen børn  

17 INT: mm 

18 LK: øhmn hvad fanden er der ellers at fortælle: (0.3) .h øhm ja: var det godt nok?  

19 INT: det er perfekt  

20 LK: ja 

21 INT: det er m ganske glimrende hehe .h er du glad for dit arbejde?  

22 LK: ja  

23 INT: mm 

24 LK: ellers så var jeg her ikke endnu 

25 INT: nej 

26 LK: .h det::øhm (0.6) ja jeg har fafaktisk været så prioritt prioriteret skulle jeg til at 
sige så privilegeret at jeg har aldrig lavet noget: jeg ikk: var glad for.   

27 INT: mm (1.1) det er jo fantastisk 

28 LK: mm  

29 INT: hehehe .h kan du huske hvordan du fik dit arbejde 

  (0,5) 

30 LK: det her job? 

31 INT: mm 

32 LK: ja: det søgt jeg (.) helt almindeligt 

33 INT: mm 
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34 LK: øhm::: det første job jeg havde det var:øh oppe på museet (0.7) og det (0.6) jeg vil 
ikk lige sig det tilkæmpede jeg mig med næb og klør men d d det lavede jeg i hvert 
fald selv .h øhm (0.7) der var jeg: øh nyuddannet (0.7) .h og havdeøh efter at 
arbejdet som: lærervikar i sådan et fast vikariat 

35 INT: mm 

36 LK: øh i::: bum >et halvt år< øhm .h så: fik jeg øje på at der var sådan et projekt der 
hed projektudvikling og fundraising 

37 INT: mm 

38 LK: øh for min akasse .h og det: syns jeg lød spændende fordi jeg havde sådan fundet 
ud af at jeg skulle nok ik være lærer: [øhm] 

39 INT:                                                                   [hehe] 

40 LK: .h og såeh: det var sådan tre måneders øh undervisning og så tre måneders 
praktik og de: treøh to gange tre måneder var så adskilt af: sommerferie og en: .h 
måned til å: lave en projektbeskrivelse  øhm (.) og::: .h der var sådan to runder 
derindimellem øh: hvor man ikke skulle noget og da de tre måneders undervisning 
var gået så kunne jeg godt se at det projekt som jeg var blevet koblet på oppe på 
det her museum i Struer .h øh det skulle løbe af stablen alleredeøh: først i august 
og det var jo meningen at man skulle starte i praktik den 8. august og så var jeg 
sådan lidt (0.4) altså. så kommer jeg derop og bliver fuldstændig rundtosset .h 
plus projektet var beskrevet ogøhm .h altså det var mere praktisk organisatorisk 

41 INT: mm 

42 LK: hjælp de egentlig havde brug for så jegøh snakkede med .h jobcenteret og hende 
der minøh §sagsbehandler§ [som det hed]der 

43 INT:                                                    [mm] 

44 LK: og så snakkede jeg med museumsinspektøren deroppe og spurgte ad hvad han 
ville sige til jeg kom to måneder før .h så jeg kunne hjælpe ham medå. have står 
på det der  

45 INT: mm 

46 LK: det ville han bare gern (0.8) og det var jo inden jeg vidste at han var ᵕhåbløs 
underbemandetᵕ  [.hhh heheheh] 

47 INT:                                  [nej he[he]he] 

48 LK:                                               [ᵕså ]jeg kommer derop som den enesteᵕ anden udover 
ham der faktisk havde en universitetsuddannelse og på den måde ku løfte noget 
af det faglige .h øh fordi ellers så var der en: bogholder  øh: tyve timer (.) om:  (.) 
ugen .h og så var der en super dygtig forvalter som kunne alt med hænderne men 
jo heller ikk. (.) ligesom ku varetage noget af det formidlingsmæssige    

49 INT: mm 

50 LK: .h øhm såeh: (0.3) jeg var deroppe i: e:t halvt år (.) og da den der praktik så sku 
løbe ud .h og han havde sagt til mig anne jeg prøver og: jeg har penge til at 
ansætte dig i det næste budgetår så tænkte jeg ”ye:::s” for nu har jeg knoklet som 
en: lille abe [her hele efteråret]   

51 INT:                       [heheh] 

52 LK: .h øhm så nu skal jeg lige holde fri i december for det løb nemlig ud der:  

53 INT: he[hehe] 

54 LK:      [31. november] .h såøh den: (0.4) 30. november  (.) så kom der sådanen mail fra 
ham hvor han sad hjemme og arbejdede (.) med sådan en vedhæftet afireseddel 
.h ”kan du ikke lige skrive hvad du skal have i løn” og så var det så sådan en 
projektᵕansættelseᵕ  [.h heheh ]  

55 INT:                                       [>nej<] 
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56 LK: bare et enkelt ark hvor der sto- vororovo er ansat. færdig .h nåh godt så (.) øhm 
(1.0) .h og såøh: så endte det jo med at jeg måtte pendle frem og tilbage hver dag 
i: december for jeg havde jo ikke noget at bo i det havde jeg jo sagt op .h 

57 INT: nej[ehehehe] 

58 LK:       [.h men] I hvert fald så flyttede jeg der så op fra starten af januar [også]  

59 INT:                                                                                                                            [mm]  
 

60 LK: jamen så: blev jeg fastansat og: som museumsinspektør (0.8) .h øhm simpelthen 
ved at have (0.6) vist hvilken forskel det gjorde at ᵕhave mig i husetᵕ .h 

61 INT: ja: ja 

62 LK: øh: nej. og såøh da jeg havde været der i treethalvt år såh fik min søster (.) en: 
baby (.) en lille dreng (0.3) øhm i: de boede i Odder .h og det var: nok to en halv 
time i bil væk øhm og så tænkte jeg det er godt nok langt væk hvis man skal hjem 
til kaffe [så ] 

63 INT:                [mm] 

64 LK: er der to en halv time den anden vej igen 

65 INT: ◦ja:◦ 

66 LK: .h øhm og jeg boede selv deroppe: øhm (0.) ogd- vi var sådan en li:lle flok: øh .h øh 
eksilerede (.) ᵕakademikere ((X)) som vi kaldte os selvᵕ nogen fra københa:vn og 
nogen fra aar:hus der sådan .h havde fundet sammen men det var meget meget 
begrænset. altså: det liv man var vant til at le:ve so:m hvad kan man sige 
stude[rende]  

67 INT:           [mm] 

68 LK: og ung i Aarhus .h i forhold til til det liv man så:eh havde i: i vestjylland altså 

69 INT: ja: 

70 LK: øh der var sgu ikke så mange cafeer [og der ]    

71 INT:                                                                  [ne:j] 

72 LK: var ikke så mang: øh venner  i nærheden heller og: .h øh og de eneste singlefyre 
de var bonder [bønder skulle jeg lige til at sige] øhm 

73 INT:                           [ehehehe] 

74 LK: ej: 

75 INT: mm 

76 LK: men men øhm (.) hvilket også kan være meget sødt men .h i hvert fald såeh: så 
endte det simpelthen med at øh en dag hvor ᵕmin chef havde været en rigtig fjols 
.h så .hᵕ så gik jeg: hjem ogøh på det tidspunkt sådan en kæreste der boede i 
england og han havde også været et rigtig fjols så tænkte jeg >fuck det så finder 
jeg bare noget [andet at lave]< ((ironiserende tone))  

77 INT:                            [harhar] 

78 LK: og så havde jeg set det her: job og det havde rumlet lidt i hovedet  

79 INT: mm 

80 LK: på mig om jeg skulle søge det .h øhm fordi at (.) allerede dengang man lavede 
studenterhuset fo:r hvad har det været det har været fem år før 

81 INT: ja 

82 LK: .h hvor man havde søgt en leder der var der flere af mine venner der havde sagt 
det skal du da have det er lige dig .h 

83 INT: mm 

84 LK: og så tænkte jeg fuck det nu søger jeg det (.) og så kom jeg til samtale og så .h ja 
uden at jeg sådan skal blære mig så har jeg da ladt mig fortælle at efter jeg havde 
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været inde så:h (0.4) var det sådan set tydeligt for enhver at det var da mig det 
skulle være [altså sådan ]   

85 INT:                       [mm] 

86 LK: .hhh øhm så så sådan fik jeg mit ᵕjob hehᵕ 

87 INT: kan du huske jobsamtalen 

88 LK: ja 

89 INT: jah 

90 LK: .h øhm: jah sådan nogenlunde hvad vil du gerne vide?  

91 INT: hvad der sket heh kan du sådan huskøh: [hvordan du oplevede det]? 

92 LK:                                                                          [.hhh ohh:]:: ja: øhm: jamn for det første 
så havde jeg jo sovet ude ved min søster ude i odder og jeg skulle være derinde 
klokken ni. (.) og øh det tog satme noget længere tid end jeg havde regnet med 
ᵕog køre indᵕ 

93 INT: åhh 

94 LK: såeh det var sådan noget med at jeg li:ge nøjagtigt nåede og: .h og være dernede 
øhm (1,1) .h inden øh og ikke sådan side og svede alt for meget  .h 

95 INT: ehehejah: 

96 LK: men øh: det var nede i toldboden og det var inde øh oppe på første sal hvor man 
sådan kom ind og op og: .h det var sådan set fint nok for alle dem man egentlig 
skulle arbejde med de sad til den anden side så det var sådan meget øh diskret:  
[i forhold til]  

97 INT: [mm] 

98 LK: hvis man nu ikke havde: (.) fået det .h øhm .h og såeh: jamen så siger man jo pænt 
goddag og der sa:d formanden  og der sad en ◦nn◦ en kvinde som også sad i 
bestyrelsen .h <og: så: sa:d de:r> ham den afgående han sad sådan nederst 
bagerst hvis man nu havde nogen spørgsmål 

99 INT: mm 

100 LK: og så sad der øh næstformanden som var en studerende .h <og::: så: sa:d de:r> (.) 
en af medarbejderne så jeg tror der har siddet fire.  

101 INT: okay 

102 LK: til samtalen  

103 INT: ja: 

104 LK: øhm .h  

105 INT: og det er også en flok [hehe] 

106 LK:                                         [jam] og så ham der som so:m altså. var ham der stoppede 
øhm   

107 INT: ja 

108 LK: .h og så spurgte jeg dem blandt andet ad hvordan driften den hang sammen i 
forhold til hvordan de fik deres pe:nge og sådan noget fordi jeg ville jo gerne sikre 
mig at at det ikke var ikke va.r du ved et eller andet .h ᵕkonkursbo jeg overtog ᵕ  

109 INT: hehe 

110 LK:  det var det så ᵕlidt alligevel fandt jeg ud afᵕ  

111 INT: hahaha 

112 LK: fordi at øh men men det var der jo andre [årsager til]  

113 INT:                                                                            [hehehe] 

114 LK: .h øhm og så kan jeg huske atøh (.) hvad hedder hun (0.5) hende damen: øhm øh 
den kvinden der med til samtalen (0.5) hun spurgte mig ad på et tidspunkt >nå 
Anne hvis vi så har ansat dig< og du sidder her i .h i tårnkammeret .h hvaøh hva 
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hva er såøh hva er så de første ting du vil gøre eller sådan noget [altså sådan øh] 

115 INT:                                                                                                                     [mmhehe] 

116 LK: og så kan jeg huske at jeg gik derfra med en eller anden ide om at nåmen   så 
havde jeg nok et ᵕkontorᵕ hahahaha [i et tårnkammer]  

117 INT:                                                                   [heheheh]  

118 LK: et eller andet sted hehehehe 

119 INT: hehehe 

120 LK: hahahah .h øh ᵕmen det havde jeg så ikᵕ heh.h øhm (.)menøh::: jamen jeg tro:r 
altså  hvad hedder de:t man kommer ind og så er man sådan rimelig nervøs .h og 
såeh så hælder de altid kaffe op [til en]   

121 INT:                                                           [mm] 

122 LK: ogøh jeg kan bare >jegkabaføh< jeg ka kan ikke drikke det kaffe her ᵕfor min hånd 
den kommer [til at dingel he:lt vildtᵕ]  

123 INT:                         [hahaha] 

124 LK: ᵕhvis jeg løfter den ikᵕ .h øhm men altså så stillede de jo nogle spørgsmål og så 
svarede man og: 

125 INT: mm 

126 LK: ja  

  (0.6) 

127 INT: jah   

  (0.9) 

128 LK: såd-  

129 INT: men du gik derfra med en god fornemmelse? 

130 LK: .hhh m:::: jeg gik i hvertikke derfra med en dårlig fornemmelse altså: jeg fandt jo 
ud af atøh fordi hun havde spurgt mig ad øhm altså hunhun havde en hr baggrund 

131 INT: ja ja 

132 LK: øh hendes virksomhed  

133 INT: ja 

134 LK: hende der fra bestyrrelsen .h og hun havde spurgt mig ad om jeg havde nogen 
referencer og det havde jeg slet ikke tænkt over  

135 INT: mnn 

136 LK: så jeg tænker bare ”shi:::t” åh nej hvordan kan jeg have glemt det.h øhm især 
fordi at jeg jo vidst godt hvem der skulle med til samtalen men jeg havde ikke 
sådan helt researchet på dem alle sammen .h eller i hvert fald på bestyrelsen .h 
øh: så jeg havde kun researchet på formanden og næstformanden .h øh: og det 
var hun jo ikke og så viser det sig fandme at hun har arbejdet som 
kommunikationschef for B&O ude i Struer  

137 INT: mm 

138 LK: ᵕog det var jo ligesom der jeg kom fra [det anede jeg ikke vel] heheᵕ 

139 INT:                    [hehehe] 

140 LK: så det viser joat efterfølgende kunne jeg godt give en masse referencer som ville 
være nogen hun kendt 

141 INT: mm  

142 LK: men omvendt så så skyndte jeg mig bare at skrive til dem her er referencerne ogat 

.h jeg ved også godt at Marianne og mig så ved jeg det som om det vidste jeg 

godt 

143 INT: ja 

144 LK: .h har nogen ᵕfællesbekendteᵕ  blandt andet dem og dem og dem men i og med 
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de ikke ved jeg søger nyt arbejde blaar ja 

145 INT: jah 

146 LK: så havde jeg ikke opgivet dem øhm 

147 INT: hehehe 

148 LK: så nej og det var da fint (.) altså jeg kan husk at der gik øh .h åh::: var det om 
mandagen jeg var til samtale hos dem (0.7) og så tror jeg faktisk ik at de ringede til 
mig fø:r  to::rsdag (1.1) aften (0.6) ret sent torsdag  

149 INT: ja: 

150 LK: så jeg var helt overbevidst om at jeg ikke havde fået det  

151 INT: ja: 

152 LK: altså:h (0.5) ja  

153 INT: mm 

154 LK: øhm: (0.6) og så havde han jo bare ringet og lagt en besked jeg tænkte nåh han 
ringer bare for at sige jeg ikke har fået det og såeh  (0.7) så da jeg ringede tilbage 
(0.4) jeg stod ᵕjeg stod faktisk lige netop på handelshøjskolenᵕ  

155 INT: hahaha 

156 LK: parkeringsplads .h fordi jeg havde været til praktikdating med mit job  

157 INT: øhehhe 

158 LK: øhm (0.7) .h og øh jamen det var helge tinddahl han ville bareøh lige sige til mig 
atøh de synes jo det var gået godt til jobsamtalen nå jamen tak for det så så de 
havde egentlig besluttet sig for at de gerne ville ansætte mig NÅ NÅ ᵕ[jamen okay] 

159 INT:                              [hehehe] 

160 LK: jeg var sådan helt bvadr .h 

161 INT: hehe 

162 LK: øhm ja: men det er jo længe siden nu 

163 INT: ja: 

164 LK: ja 

165 INT: syv år 

  (0,6) 

166 LK: ”syv år niller” ((banker i bordet)) 

167 INT: hehe[hehe præcis] 

168 LK:          [ej ja]   

169 INT: heheh .h kan du så huske din første arbejsdag? 

170 LK: m:::: ja det kan jeg også godt øh:::m den første dag jeg var på besøg hos dem eller 
den første arbejdsdag?  

171 INT: øh:: d det bestemmer du 

172 LK: ja: 

173 INT: hehe[he] 

174 LK:          [nå:] men jeg kan huske begge dele øh:m vi havde aftalt at jeg lige skulle op 
o:g .h øh::: sige hej der var et eller andet arrangement hvor øh hvor jeg kunne 
tage med  

175 INT: mm 

176 LK: .h så der var jeg jo bare lige oppe og sige pænt goddag .h øh hilse på dem alle 
sammen og høre hvad de lavede og sådan gå rundt ved alle bordene hvor folk de 
sad og .h ogøh og så var det jo: det øh jeg kan ikke husk om det var (0,7) den dag 
(0.7) nej det var det sgu nok ik øh:::m det var nok fø:rst til selve: den første dag jeg 
startede men der da var jeg egentlige bare rundt og hilse på og .h så øh og så 
kørte jeg sgu til struer igen  
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177 INT: mm 

178 LK: for jeg tror ikke engang jeg er ikke engang sikker på at jeg havde sagt op  

179 INT: nå:h 

180 LK: på det tidspunkt fordi det lå inde (0.3) der (0.3) d første (.) jeg var jo hunderæd for 
at skulle sige op (0.3) jeg var lige ved at tu:de da jeg sagde det til min chef for jeg 
havde faktisk været rigtig glad for at være der  

181 INT: mm 

182 LK: .h menøhm (0.3) så den første dag der var det meningen at der skulle være 
reception klokken to .h og jeg mødte ind klokke:n ni (0.3) og så:h e:h ᵕstartede vi 
med en vinsmagning .h heh fordi ham der styrede køkkenetᵕ han øh: .h hvad 
hedder detøh han ((XXX)) en der leverede vin til os som gerne ville komme med 
nogen forslag til hvad vi skulle have i vores ᵕsortimentᵕ hehe 

183 INT: heheh 

184 LK: ᵕså det var jeg jo med tilᵕ hehe øhm og så sad mig og: anders som jeg skulle 
overtage han havde en la:::ng liste med ting jeg skulle [vide]  

185 INT:                                                                                                  [heheh] 

186 LK: og du ved det var bare sådan stikord og når jeg kigger på den i dag så ved jeg 
sikkert godt hvad det betød men jeg synes ikke at jeg nødvendigvis  at jeg kunne 
særligt meget  

187 INT: hehehe 

188 LK: andet end det han sådan havde fortalt mig  

189 INT: nej 

190 LK: øhm (0.9)jamen og såså gengik vi alle me:dbarjdere og han fortale hvad ha:n 
tænkte o:g alt muligt men- .h og så skulle der så være reception der fra to til fire 
eller sådan noget 

191 INT: mm 

192 LK: øhm (0.7) .h hvor øh jeg havde sådan enøh .h ”jeg havde den samme kjole på som 
jeg havde haft på til jobsamtalen kan jeg huske” ((sagt med lysere stemme)) 

193 INT: ᵕmmᵕ 

194 LK: jeg har den ᵕstadigvæk jeg kan også stadig passe denᵕ .h  

195 INT: he[heheh] 

196 LK:      [øhm men]øhm .h jamen så var der jo bare reception jeg kan huske at 
borgmesteren kom og jeg var ÅRH så benovet og så. nu hvor jeg sådan rigtig 
kender ᵕham såhahah er jeg måske ikke så benovet længereᵕ hahaha  

197 INT: hehehe 

198 LK: hehehe .h øhm men øhm .h ja: men så kom der nogen af mine venner som jeg 
ikke havde set i lang tid som havde åbenbart hørt at der skulle være reception og 
så så dukkede de op det var helt vildt hyggeligt .h øh::: og så var der jo en ma:sse 
mennesker man ikke anede hvem var fordi det var sådan et .h jeg vil ikke sige et 
højprofileret job men men alligevel måske mere: end jeg lige havde forventet .h 
øhm og såeh (0.9) jamen så var det at en af dem sagde til mig øh:: (0.5) jeg tror 
sgu at det var der eller måske var det fordi det var jo første december (0.5) og 
femtende december var der ju:lefrokost (0.5) og så var der en af medarbejderne 
der sagde til mig ”ja der har jo været alle mulige til samtale det har jo både været 
øh hvad hedder det derh eller ikke alle mulige men .h der havde været sådan en 
en f:yrreårig advokat 

199 INT: heheh 

200 LK: og >sn du ved sådan der bare slet ikke du ved var sådan helt ”drrrr” stram< [o:g] 

201 INT:                                                                                                                                     [hehehe] 
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202 LK: og sådanøh og og så kommer du og du er bare sådan et rumvæsen >ogsådan< 
ru::mvæsen ᵕnå okay godt såᵕ 

203 INT: heheh 

204 LK: altså jeg tror de havde frygtet at det det fordi de havde sådan snakket om 
åbenbart i bestyrelsen at der skulle noget mere: sådan (0.6) øh styring på og sådan 
noget .h så de havde været rigtig bange for hvad det var der ville komme ind om 
det skulle være sådan en §administrator§ [eller]  

205 INT:                                               [mm] 

206 LK: sådan eller hvad det nu skulle være menøhm (0.8) ja så kommer der sådan et 
ᵕrumvæsenᵕ som mig  

207 INT: hehehe fandt du nognesinde ud af hvad han mente med rumvæsen? [heheh] 

208 LK:                 [n:]::ja: altså 
jeg tror mere at at umiddelbart så så de mig jo som sådan e:n  en ligesom dem 
selv  

209 INT: mm 

210 LK: altså jeg var jo nogenlunde på alder med dem der arbejdede der .h dengang øh:: 
hvor jeg godt kan se dem jeg har ansat nu de bliver yngre og yngre 

211 INT: mm 

212 LK: øh (0.6) ᵕmen sådan er det joᵕ 

213 INT: ja: 

214 LK: altså vi er: (0.8) to (.) tre (0.5) nu har vi jo ogsåøh .h hvad hedder det fusioneret 
med med baren heroppe  

215 INT: mm 

216 LK: og ham der har det han er så:h endda ældre end mig men øh (0.6) jamen jeg tror 
bare de mente det der med at det var ikke sådan en eller anden øh (0.5) 
halvtredsårig mand i jakkesæt eller 

217 INT: nej 

218 LK: altså atd det var var en helt almindelig 

219 INT: ja 

220 LK: tilgængelig kvinde  

221 INT: heh[eh] 

222 LK:        [ja:] 

223 INT: men den reception den var simpelthen til ære for dig? 

224 LK: .h det [va:r en]  

225 INT:            [din nyansættelse] 

226 LK: jeg tror nu nok at der var ligeså meget afskedreception    

227 INT: ja okay 

228 LK:  i det for anders  

229 INT: okay 

230 LK: som der egentlig va:r hvad kan man sige (.) velskomstreception for mig 

231 INT: ja 

232 LK: men det var sådan en: goddag og farvel: 

233 INT: ja: 

234 LK: ting(0.7) øhm øhm (1,4) og det altså det me:get .h jeg vil sige meget normalt  

235 INT: mm 

236 LK: altså d:et ja øhm (0.6) hvertfald dernede i toldbolden jeg ved ikke om vi vil gøre 
der heroppe (.) men (0.4) .h ja  

237 INT: hehehe 
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238 LK: det ville man nok om ikke andet så for at byde den nye ordentlig velkommen ik? 

239 INT: ja ja: lige præcis ja for i har også mange samarbejdspartnere  

240 LK: mm 

241 INT: hvad kan man sige der skal siges hej til (0.4) [ja:] 

242 LK:                                                                                [vi har] rigtig mange 
samarbejdspartnere de 
er jo det man nogen gange kan sige jmen hvis jeg nogensinde skulle lave noget 
andet hold kæft et overleveringsar[bejde]  

243 INT:                   [ja] 

244 LK: fordi .h der er så meget som I virkeligheden er(0.6) .h jeg vil ikke sige det er 
personlige relationer (0.6) øh:: fordi selvfølgelig er det også i kraft af at man har 
det job man har (0.8) men det er alligevel: noget viden man har bygget op om 
hinanden 

245 INT: .hja 

246 LK: og noget (0.6) noget gensidig tillid i forhold til øh (0.7) hvad hedder det både hvad 
jeg står for men også hvad huset står for under min ledelse og det vil man jo ikke 
vide hvis der kom andre ind  

247 INT: ◦nej◦ 

248 LK: hvad det så ville (0.7) stå for jeg tror  nu egentlig nok at det ville (0.5) bevare sin 
sjæl det det  

249 INT: heheh 

250 LK: det er sgu nok mere mig der får lov at blive formet af ᵕhuset end det er den anden 
vej rundtᵕ 

251 INT: heheh 

252 LK: øhm 

  (0.5) 

253 INT: heehe .h ja sådan er det jo  

254 LK: mm 

255 INT: øh kan du så beskriveøh: en typisk arbejdsdag for eksempel 

256 LK: (0,8) .hhh år:h jamen en typisk arbejdsda:øh det kan væ:re ligesom i dag for 
eksempel hv:orøhm ej det er sgu nok ikke typisk for jeg plejer ikke at starte så 
tidligt me:n .h  

257 INT: hvad tid startede du i dag? 

258 LK: jamen i dag va:r startede jeg me:d sådan et seminar der startede halv otte  

259 INT: nårh 

260 LK: ”syv tredive” ᵕejᵕ .h 

261 INT: hehe 

262 LK: .h nede øh::m på havnen øh der var lavet et øh seminar forøh kulturinstitutioner 
og erhvervsfolk .h øh og handlede om powerfulde partnerskaber .h øh der var 
rigtig mange af de virksomheder man plejer at møde der var nogle nye 
virksomheder jeg aldrig havde mødt før og såøh så var der en masse 
kulturinstitutioner som jeg også kendte  

263 INT: mm 

264 LK: og nogle rigtig spændende oplægsholdere .h øh: som handlede om hvordanøh:: 
man jamen sådan altså meget overordnet  eller aarhus i i helikopterperspektiv  

265 INT: mm 

266 LK:  kan lave partnerskaber .h øhm så det er jo oden del af mit arbejde der handler 
om (0.3) hvad kan man sige .h at studenterhuset også er en form for jeg vil ikke 
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sige fyrtårn for aarshus men at vi alligevel øh skal være en del af brandingen af 
aarhus 

267 INT: ja: 

268 LK: og hvordan vi kan bidrage til at byen udvikler sig .h  

269 INT: mm 

270 LK: øh så kom jeg tilbage og så fik jeg frokost ude i kantinen  

271 INT: hehehe 

272 LK: øhm snakkede lidt med nogen d:er sad derude som jeg kendt .h øhm så:eh kom 
jeg ind på mit kontor og så:::h .h var der en der lige skulle spørge om no:get og der 
var en anden en der lige skulle spørge om no:get og så havde jeg øhh hvad hedder 
det møde i en time (0.5) me:d min ledergruppe (0.8) øh .h hvor vi både sådan har 
snakket om nogle arrangementer og vi har snakket om nogle praktiske ting og vi 
har snakket om sådan nogle mere overordnede (.)strategiske ting .h øh:m jamen 
og så skulle jeg have møde med dig  

273 INT: mm 

274 LK: som også blev flyttet [hvilket]  

275 INT:  [jaja] 

276 LK:  også er meget typisk 

277 INT: absolut 

278 LK: .h øhm og såeh har jeg li:ge ham der ringede lige før har vi lige planlagt et møde 
med nu her klokken tre 

279 INT: mheheh 

280 LK: øhm (.)så det går meget med møder øh .h og så har jeg lige en jeg skal huske og nå 
og ringe til fordi ham skal jeg til møde med i morgen og jeg ved faktisk ikke rigtig 
hvad det er jeg skal  

281 INT: mmhehe 

282 LK: men jeg har fået at vide at det er ret vigtigt at jeg ᵕkommerᵕ hahahaha 

283 INT: ja okay  

284 LK: ᵕjeg vil gerne vide hvad det erᵕ hahahah 

285 INT: hahah  

286 LK: øhm [og så:eh ja]   

287 INT:          [hehehe] 

288 LK: øhm så har vi snakket lidt øh .h der er nogle frivillige jeg lige skal have skrevet lidt 
til og jeg har nogle praktikanter jeg li:ge har(.) ska have hørt hvordan det går med 
og sådan men ellers så: en typisk dag jamen jamen det er typisk møder og så når 
klokken den øh .h hvad hedder det nu startede jeg ret tidligt i dag men omvendt 
jeg har ikke siddet ned ved mit skrivebord endnu faktisk rigtigt 

289 INT: mm 

290 LK: øh: så jeg kunne godt forestille mig at når det møde med ham der det er slut her 
klokken fire at så kunne jeg godt komme til og det g- jeg ville fandme gerne hjem 
(h) jeg tror sgu klokken den bliver seks inden jeg får røven med mig  

291 INT: ja 

292 LK: for jeg skal også lige nå at se hvad der er ᵕsket i min indbakkeᵕ 

293 INT: jaja 

294 LK: .h så:øhm men det er også meget normalt altså hvis det hvis vi siger fra .h otte i 
morges: til klokken atten: det er ti timer det er sgu ikke unormalt  

295 INT: nej 

296 LK: ja 
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297 INT: mm 

298 LK: og så kunne det også godt være der sket- jeg skal sgu i teatret i aften for satan det 
havde jeg glemt 

299 INT: hahaha 

300 LK: øh: jamen og det er jo også nu er det ikke lige præmiere og det er nogen: men 
nogen gange så er der også et eller andet .h der foregår om aftenen det kan være 
øh noget der starter klokken fire og så er der mad og  

301 INT: .hja 

302 LK: og så bliver klokken alligevel (0.5)otte halv ni 

303 INT: jaja 

304 LK: såhm ja eller det er møde med fredagsbarerne  

305 INT: ja 

306 LK: det er sådan .h det er meget sjovt fordi den ene dag er ikke jamen så sidder man 
til det der jeg sad til i morges ikk hvor det e:r.h øh jeg vil ikke sige spidserne men 
sådan masse af direktører og erhvervsfolk og det er sådan meget øh (.) business 
business bundlinje .h øh og den næste dag så sidder man i det der 
fredagsbarsnetværk og er godt nok tydeligvis den ældste men   

307 INT: heheh 

308 LK: men har da stadigvæk forhåbentlig (0.9) et eller andet tilfælles [med]  

309 INT:   [mm] 

310 LK: de andre der sidder der ik .h 

311 INT: joh 

312 LK: øhm eller også så er det nogen frivillige der sidder ved et projekt og så har vi 
møde med frivilliggruppen og det er jo ligeså meget mig der er nødt til at komme 
på de tidspunkter hvor de kan  

313 INT: ja 

314 LK:  som det er dem de:r .h altså de har jo undervisning indtil klokken fire så nytter 
det jo ikke noget at jeg siger ”jeg har været på arbejde siden klokken otte” ((sagt 
med bøvet stemme) 

315 INT: nej 

316 LK: hvilket jeg så ikke har jeg plejer sådan og og tilrettelægge min dag jeg vil gerne på 
arbejde klokken ni 

317 INT: ja 

318 LK: øhm men øh ja 

319 INT: heheh øhm: hvornår har du så følt dig stolt i forbindelse med dit arbejde? 

320 LK: .h hhh jamen de:t hvornår jeg sidst har eller sådan helt generelt?  

321 INT: hvis du kan komme i tanke om nogen  

322 LK: det er jeg da hele tiden (0,3) alt[så:::] 

323 INT:                                                          [hehehe] 

324 LK: jeg synes det er pisse fedt at vi har fået det der godsbane: .h øh midlertidigt bolig 
noget   

325 INT: mm 

326 LK: op at stå 

327 INT: jah 

328 LK: og at vi er med til på den måde .h o:g ikke bareøh gøre noget fordi man kan 
selvfølgelig diskutere jamen er det så det bedste vi kunne gøre .h det var det 
bedste vi kunne gøre på de to måneder vi havde til at forberede det  

329 INT: ja: 
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330 LK: øh: men jeg synes også at vi faktisk er ved at gøre os nogle rigtig værdifulde 
erfaringer .h og og vi har i hvert fald fået problemet sat på dagsordenen altså vi 
har ((X)) sgu besøg a:f by og bolig ministeren ᵕher  i næste ugeᵕ 

331 INT: heheh 

332 LK: .h øh så det er nået hele vejen til til christiansborg og det synes jeg egentlig e:r er 
ret fedt .h men det kan også gøre mig ligeså stolt når jeg hører atøh der har været 
øh firehundrede internationale studerende til pubquiz og det  

333 INT: mm 

334 LK: jeg ved det er en af mine frivillige der har lavet den der quiz ik  

335 INT: ja 

336 LK: .h eller øhm (0.5) atøh (0.4) øhm at vi har haft grillarrangement ude i mindeparken 
.h og når vi siger nu går viøh nu går vi hjem altså fordi de andre ᵕbare ikke vil 
hjemᵕ   

337 INT: ja 

338 LK: øh at de så nærmest klapper når vi går eller  

339 INT: ja 

340 LK: øhm (0.4) atøh: ej jeg synes sgu egentligøh: .h ᵕjeg synes sgu egentlig jeg eh der er 
noget jeg er stolt af hver dagᵕ hehehehe 

341 INT: det er da fantastisk 

342 LK: ja heheh 

343 INT: heheh 

344 LK: synes jeg egentlig også altså .h det: ikke nødvendigvis mig selv men noget som 
nogen af dem der arbejder her har lavet eller (0.3) ja: (0.3) 

 INT: .hja 

345 LK: mm 

346 INT: er det så også der hvor du oplever altså sådan: fornemmelsen af succes?  

347  (2,7) ((LK sætter sin tekop kop ned på bordet) 

348 LK: .h ja. det tror jeg 

349 INT: mm 

350 LK: øhm:::: (.) at det altså  .h jeg tror at dem inde på kontoret de griner lidt af at øh .h 
øh jeg fik engang et kort af dem hvor der stod øhm sådan et julekort .h og de 
havde købt en eller anden julegave til mig .h og så stod der de var så glade for at 
jeg ku bli øh .h at jeg var så entusiastisk og kunne blive så begejstret ᵕselv over de 
små tingᵕ [hehehe ] 

351 INT:                   [hehehe] 

352 LK: men omvendt altsåøh::: .h det er jo: altså jeg synes da det er fedt når man har haft 
en dag hvor man har fået lukket nogle gode aftaler [og:] 

353 INT:                                                                                              [mm] 

354 LK: .h og atat tingene kører og at man lige som ye:s så gik det op i en højere enhed og: 
.h det her projekt det lykkedes og: så fik vi solgt denog så kom der dem og: og 
sådan øhm (0.5) dets- ja så tænker jeg jeg egentlig at såøh så er det vi laver en 
succes  

355 INT: mm  

356 LK: ømh det. altså det svinger meget  i forhold til for der er jo også nogen der vil si:ge 
jamen .h jeg har jo også nogen gange altså så er det måske når vores årsregnskab 
det bliver indleveret hvor tæt er det så på det vi havde forventet 

357 INT: ja: 

358 LK: er det så en succes men jeg synes også man kan husk: altså man kan finde mange 
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andre .h andre ting der gør det til en succes altså jeg synes jo stadigvæk en af 
mine største succeser det erøh .h enøh: en ung fyr som: henvendte sig i forhold til 
at han gerne villeøh: have sådan et et et skånejob  

359 INT: mm 

360 LK: øhm (1) og fordi han havde været syg i lang tid og og ville egentlig gerne prøve at 
se om han kunne komme ud i verden igen .h min største succes var sgu den dag 
han kom og sagde op fordi han havde søgt et andet job [altså]  

361 INT:                                                                                                     [heheh ja 

362 LK: han havde fået så meget selvtillid at han faktisk kunne gå ud og sælge [sig selv]  

363 INT:                                                                                                                               [mm] 

364 LK: et andet sted .h og han var sådan lidt nu må du ikke blive ked af det og ᵕjeg blev 
bare så pavestolt i virkeligheden ikᵕ 

365 INT: heheh 

366 LK: fordi han havde jo: .h ja: fået et helt andet billede af sig selv 

367 INT: mm 

368 LK: øhm det er sgu nok der hvor jeg synes det fedest altså når: ikke bare når jeg lykkes 
med noget men når huset lykket med noget altså når: .h de frivillige lykkes med 
noget 

369 INT: .hja 

370 LK: øhm (0.8) og så synes jeg da .h øh nej jeg tror mere jeg bliver overrasket- altså jeg 
havde besøg af en forleden som kom fra odense .h og så: var jeg sådan lidt når 
men hvem hvem øh hvem der egentlig havde sendt hende til odense (.) eller sendt 
hende op til os NÅRH men det va:r den og den ham kender du sikker godt og så 
[na:h] 

371 INT: [mmhehe] 

372 LK: ikke lige umiddelbart NÅ han sagde ellers at jeg skulle tage til odense for hende 
der sad deroppe hun var helt vildt ᵕdygtigᵕ hahah og så var jeg sådan lidt nåhvem 
var det ((XX)) 

373 INT: hehe jaja  

374 LK: .h øhm og det er så e:n som jeg tror vi blev enige om at han må have været med til 
et oplæg jeg har holdt engang .h øh:::  

375 INT: hehe okay 

376 LK: ja men altså ikos ogøh og så har man åbenbart sådan et ry ude i verden ᵕat man er 
helt vild dygtig og det synes jeg da er glimrendeᵕ hehehe 

377 INT: hehehe 

378 LK: .h men øhm ja: (0.8) ej ja det øh men d- altså det er fedt nok at få at vi:de  

379 INT: ja: 

380 LK: men .h ja det er mere når tingene lykkes synes jeg   

381 INT: jah 

382 LK: ja (0.6) 

383 INT: måske ikke det værste rygte at have i hvert fald 

384 LK: NEJ det er da glimrende [hahahahaha] 

385 INT:                                             [det er måske svært at forholde sig til] sådan NÅHhehehe 

386 LK: .h hehe godt så så længe de ikke siger hende der oppe i aarhus hun er håbløs så 

387 INT: jaja lige præcis hehehehe ej hvor godt hehehe 

388 LK: mm 

 INT: øhm  

389 LK: det var sådan dagens lille overraskelse  
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390 INT: njahehe .h har du så nogensinde oplevet: en situation hvor du tabte kontrollen? 

391  (0,7) 

392 LK: øhm hvad tænker du på? 

393 INT: sån hvor du øhm oplevede problemer på arbejdet eller sådan hvor du ik øh (.)altså 
simpelthen tabte kontrollen på den ene eller anden måde  

394 LK: .h altså jeg har jo haft øh: eller ikke jeg vil ikke sige jeg har haft stress men jeg har 
satme været meget tæt på  

395 INT: mm 

396 LK: øhm hvad hedder det øh altså i bogstaveligste forstand såøh .h øhm hvad har det 
været to år siden nu (.) må det være der var jeg jo ved at besvime bag rattet på vej 
[ᵕover motorvejenᵕ] 

397 INT: [ne:j] 

398 LK: jojo ᵕpå vej over vejlefjordbroenᵕ  .h øh og det har jo simpelthen været etøh 

399 INT: auch 

400 LK: JA: det gjorde rigtig ondt  

401 INT: ja 

402 LK: øh især på mit ego .h 

403 INT: ja: 

404 LK: øhm (0.8) fordiøh og der var jeg simpelthen udmattet (.) altså det var de der (0.5) 
alt for lange arbejdsdage og også .h det havde været rigtig hårdt. i en lang periode 
i studenterhuset fordi vi havde været ved at gå konkurs   

405 INT: mm 

406 LK: øhm (.) ogøh og så da vi endelig var (0.4) derhenne hvor nu så det ud som om vi 
var omme på den anden side .h (0.6) så tror jeg det har været lidt ligesom: altså 
du ved der er nogen mennesker de ligger sig syge hver gang de få:r fe[rie ik os]  

407 INT:                             [ferie ja] 

408 LK: og det har jeg aldrig gjort .h men øh (0.8) det her (0.4) pres der ligesom havde 
bygget sig op igennem (0.9) flere år [altså] 

409 INT:                                                                  [mm] 

410 LK: tre år måske i virkeligheden ik øhm da det endelig var derhenne (.) nej fi:re fire år 
nok .h hvor (.) hvor man kan se nu var den landet (0.3)  

411 INT: .hja 

412 LK: heh .h så hvor andre mennesker de sådan får lidt snu:e eller ondt i halsen såeh så 
fik jeg så sådan en ((klap i bordet)) forhammer i panden .h der sagde SÅ stopper vi 
frøken sorø 

413 INT: ja: ja 

414 LK: øhm ej jeg var simpelthen øhm det var virkelig virkelig spooky øhm (0.9) det er så- 
jeg havde arbejdet (0,9) øh fjorten dage i træk (.)øh:: uden weekend i forbindelse 
med øh rusugerne for de internationale studerende  

415 INT: ja: 

416 LK: og øhm jegh- jeg har nok arbejdet femoghalvfjerds timer om ugen  

417 INT: mm 

418 LK: så s- det altså jeg ha- det var virkelig sådan jeg nærmest kun var hjemme og sove 
ik 

419 INT: mm 

420 LK: .h øhm (.) og såeh og havde ikke jeg har ik- simpelthen ik haft en dag hvor jeg ik: 
(0,3) havde lavet et eller andet der havde med arbejde at gøre  

421 INT: n.hj  
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422 LK: .h ogøhm (0.5) om det så bare var at stå vanvittigt tidligt op lørdag morgen og 
sende nogen med en bus  

423 INT: mm 

424 LK: og så lige gå ind og lave noget og så først være hjemme klokken tolv ik 

425 INT: .hja 

426 LK: selvom jeg sad I jogginbukser og ᵕder havᵕ(h) .h øhm men (0,6) så havde jeg 
endelig haft fri (.) endelig haft fri og så var jeg kørt hjem til min: forældre (.) og 
havde hentet øh på det tidspunkt der havde jeg (0,5) fætters datter boende fra 
usa .h og hun var i legoland med alle de andre internationale så hende havde jeg 
hentet i legoland så var vi kørt hjem til mine forældre og spise (.) og så der om 
aftenen klokken: (.)ni halv ti der skulle vi så til at hjem igen(0,3) og det tager 
normalt en time  

427 INT: mm 

428 LK: .h øh og det var sådan li:ge der hvor det sådan begynder at blive mørkt (0,9) så jeg 
fik en ordentlig kop kaffe .h øh for jeg skulle jo ((klik med munden)) [lige være]  

429 INT:        [jaja] 

430 LK: frisk til vi skulle køre .h og så da vi sådan begynder at nærme os vejlefjordbroen 
(0,6) øh:m så: der er sådan et et langt (.) tilløbsstykke hvis man kan sige det sådan 
.h øh (0,3) der synes jeg ligesom at (.) jeg havde sådan svært ved at skelne mellem 
de røde baglygter foran og de hvide lygter (0,3) over i den [modsatte]   

431 INT:                   [ja] 

432 LK: ja vejbane altså du ved jeg synes egentlig sådan (0,7) ”åh” ((irriteret))  

433 INT: ja: 

434 LK: altså sådan lidt synsforstyrrelser  

435 INT: ja: 

436 LK: på en eller anden måde ik .h og så da vi kommer ud på broen (.) og jeg tror sgu vi 
e:r (0,4) vi er halvvejs over den .h så lige pludselig så kan jeg ikke mærke mine 
hænder  

437 INT: ◦nej◦ 

438 LK: altså du ved det snurrer fuldstændig i dem og jeg kan ikke jeg har slet ikke 
nogenøh: ligesom når ens hænder sover [og]  

439 INT:                                                                          [ej:] 

440 LK: man ikke rigtig synes man kan styre sine muskler .h og så siger jeg til hende (.) i 
can’t feel my hands 

441 INT: nej 

442 LK: .h og så tager hun ved rettet og jeg siger NEJ FOR SATAN det må du ikke vel .h og 
jeg har simpelthen sådan to stemmer inde i hovedet hvor den ene den siger ◦bare 
giv slip◦  

443 INT: .hja 

444 LK: ◦bare giv slip. bare (.) bare lig dig til at sov. bare giv slip◦ .h og den anden siger DET 
GØR DU FANDME ᵕIKKE ᵕ vel .h og det var så den der vandt .h men vi kommer over 
og jeg får blinket ind og vi holder på det der lille nødspor der er ovre på den anden 
side .h ogøhm det var simpelthen forfærdeligt (.) altså og det var jo sådan etøh .h 
et kontrol[tab]  

445 INT:                   [.hja] 

446 LK: hvor hvor det der med at man faktisk øh ik kunne styre sit eget hoved  

447 INT: mm 
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448 LK: og havde haft den der. det var fandme skræmmende   

449 INT: .hja 

450 LK: altsåøhm (1) .h ogøh: (0,6) og det er: altså jeg vil ikke engang sige at jeg er over 
det endnu men det var fandme noget af et wakeup call  

451 INT: ja 

452 LK: altså jeg havde det rigtig skidt i starten for jeg kunne slet ikke forstå at det sådan 

453 INT: ne:j 

454 LK: .h ”og da slet ikke for mi:g” 

455 INT: mm  

456 LK: altså 

457 INT: nej nej det er jo det he[hehe] 

458 LK:                                          [øhm] men øhm (1) .h hvad hedder de:t altså jeg har aldrig 
sådan mistet kontrollen i forhold til du ved og lige pludselig blive hidsig [og]   

459 INT:                                                                                                                                 [nej nej] 

460 LK: stå og skælde ud på folk og sådan noget  

461 INT: ne:j 

462 LK: øh .h men menøh (.) men mere den der så havde jeg faktisk i: et halvt år .h efter 
det hvor jeg så simpelthenøh arbejdsmedicinsk de har sådan et forløb [fo:r] 

463 INT:          [mm] 

464 LK: .h hvad hedder detøh (.) jamen folk der (0,5) har stresssymptomer (0,3) men ikke 
er sygemeldt  

465 INT: mm 

466 LK: øhm (0,7) og øh (.) ogdet var skide godt  

467 INT: ja: 

468 LK: altså det var vikelig virkelig godt (0,7) øhm (0,8) og såeh (0,9) hvad hedder de:t (.) 
så d- der lærte jeg o- at egentlig rigtig me:get også i forhold til at gå hjem 

469 INT: mm 

470 LK: altså .h og også nogen ting om sig selv hvor jeg jo egentlig: .h altså du kender godt 
den de:røh er det her glas halvtomt eller halvfuldt 

471 INT: jahehe 

472 LK: og jeg vil jo aldrig have sagt jeg var sådan en der vil sige det var halvtomt (0,3) og 
de:t alle inde på kontoret de ville også sige de- jeg er den fødte optimist  

473 INT: ja: 

474 LK: altså det skal nok gå og det skal vi nok finde ud af .h øhm men det er jo: hvad kan 
man sige når man tager lederrollen på sig. (.) i forhold til hvad er ens opgave  

475 INT: mm 

476 LK: .h men derfor så ka:øh jeg ᵕsku sige lille anneᵕheh .h hun kan jo godt sidde og 
tænke amen det er også for då:rligt at. .h at vi ligger tyvetusind under budget fordi 
(0,3) målet var jo at nå helt nul   

477 INT: ja  

478 LK: eller sådan noget (.) o-og det sguøh .h ja og det er jo i virkeligheden den modsatte 
tankgang [ik] 

479 INT:                   [ja:] ja 

480 LK: at øhm o-og det var sgu sådan lidt en øjenåbner 

481 INT: og en løftet pegefinger et sted 
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482 LK: .h ja overfor sig [selv ikk]  

483 INT:                              [jaja præcis] 

484 LK: øhm  (.) menøhm (0,7) hvad hedder det så det tog sgu sådan li:ge (0,3) der skulle 
lige vende inde i hove[det]   

485 INT:                                        [mm] 

486 LK: nogen gange hvad det nu var for noget 

487 INT: ja: 

488 LK: øhm (0,7) jah 

489 INT: hehehehe .h spændende [faktisk]  

490 LK:                                               [mmm] 

491 INT: ja men også det der med at man: (.) lærer noget nyt om sig selv jo at- 

492 LK: meget 

493 INT: og også at man kommer styrket ud af sådan en oplevelse [kan man sige]  

494 LK:                                                                                                        [ ja ja]  

495 INT:  ja: 

496 LK: jah: for fanden altså.h øh jeg kan godt sige dig dengang det skete der var jeg så 
flov over det [jeg]   

497 INT:                         [ja] 

498 LK: ville aldrig nogensinde kun fortælle dig om det   

499 INT: nej 

500 LK: hvis det var for to uger siden 

501 INT: n.h 

502 LK: øhm .h ogøh og så kan man sige så bliver man jo ligesom presset ud i at man er 
nødt til at fortælle sine medarbejdere:  

503 INT: mm 

504 LK: at øh jeg er altså nødt til at gå: en hel formiddag engang om ugen her det næste 
stykke tid for jeg skal på kursus  

505 INT: ja 

506 LK: >øhøh hvad er det for noget kursus< [jamen]   

507 INT:                                                                    [mm] 

508 LK: det er sådan noget ◦stress◦ kursus ((sagt med hånden for munden i en fortrolig 
gestus)) 

509 INT: ehehehe ja 

510 LK: ᵕaltså ((XX))ᵕ  lige pludselig så var man nødt til sådan ogøhm .h m:men jeg kunne 
jo også godt se at at øh::(1.4) at hvis ikke jeg kunne snakke om det så ville mine 
medarbejdere heller ikke kunne snakke om det  

511 INT: mm 

512 LK: altså i forhold til hvad det gjorde ved dem   

513 INT: mm 

514 LK: hvis jeg lod ved med a:t og eller holde fast i en eller anden facade der hed man 
kan bare arbejde uendeligt .h så kunne det også ramme dem 

515 INT: ◦ja◦ 

516 LK: og så kan man si:ge så har jeg jo også et eller andet ansvar for i virkeligheden og 
sørge for at det er noget man åbent kan snakke om  

517 INT: mm 
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518 LK: .h øhm (0,7) og jeg synes jamen lige præcis jeg synes faktisk at jeg har lært enormt 
meget af det .h og også fået et helt andet ᵕforhold til min egen kropᵕ   

519 INT: ᵕja:ᵕ 

520 LK: altså i forhold til at (0,5) øh: det er jo egentlig et sundhedstegn    

521 INT: ja 

522 LK: at den siger fra  

523 INT: ja: 

524 LK: .h og det detøhm 

525 INT: måske at lære og lytte til nogle signaler  

526 LK: ja: lige præcis [og og]   

527 INT:                           [ja: mm] 

528 LK: og finde ud af hvad er det egentlig for nogen: 

529 INT: mm 

530 LK: øhm: så det jeg synes egentlig: .h ogat ogat ogsådan eh altså(.) hele vejen rundt 
har det egentlig gjort mig til: (1.1) eh: et bredere menneske hvis man kan sige det 
sådan ik 

531 INT: jo:h 

532 LK: altså: (0,3) ja (0,5) 

533 INT: .h det lød som om du er ret sådan opmærksom på at være: hvad skal man sige 
rollefigur (.) for dine medarbejdere 

534 LK: .hhh hhh ((1.8 indånding og udånding)) jeg ved ikke om jeg er opmærksom på det 
men: (1.2) men det er du jo   

535 INT: mm  

536 LK: et eller andet sted(0,2) altså::: eller at (1.3) .h jeg prøver i hvert fald (0,7) og være: 
(1.6) eller jeg tror jeg er den slags chef derøh:(0,4) der prøver at gå forrest med et 
eksempel på nogen områder   

537 INT: mm 

538 LK: altsåeh: (0.5) øhm (2.1) ja. (1.3) ogs- og på nogen om- på nogen områder så virker 
det rigtig godt .h at man ikøh .h er bange for selv at gå ud og rydde op og så på 
andre områder ᵕså kan man så sige at hvis man lige præcis den dag er den der ik 
gider at rydde op så er det måske ikke skide godt eksempelᵕ [hahaha ] 

539 INT:                                                                                                              [hehehe] 

540 LK: .h øh og andre gange skal man måske bare: (0.7) sige til folk hvordan man gerne vil 
have det  

541 INT: mm 

542 LK: .h øhm (0,8) men det er da:øh altså. (1.1) ja man er sgu nødt til at tænke over 
især: øh tror jeg .h (1.3) i den her organisation (0.7) øh organisation at at .h øhm 
(1) altså for det første er det frivillige vi har  

543 INT: mm 

544 LK: så de skal havelyst til (0,5) og være her  

545 INT: ja: 

546 LK: de skal have lyst til o-og gøre som man siger for ellers så siger de bare fuck dig og 
så går de det gør medarbejdere også    

547 INT: mm 

548 LK: men men de er jo ikke afhængige af en løn på samme måde altså: .h øhm (1.8) o:g 
(.) ◦ja så skal◦ man jo helt generelt bare behandle folk ordentligt altså .h hvis ikke 



 

Bilag 2, 47 
 

du selv behandler- hvis du som chef ikke behandler dem ordentligt så kan du 
heller ikke regne med t de behandler kunderne ordentligt du kan ikke regne med 
at de behandler virksomhederne ordentligt 

549 INT: mm 

550 LK: .h øhm(1.2) ja: (0.9) også- og og jo altså man er bare nødt til o:g (0.9) ogøh alt- j-
jeg er i hvert fald blevet mere bevidst om .h mm med årene (.8) hvor meget min 
adfærd i virkeligheden påvirker (0.6) øh::: (.) hvad kan man sige mine omgivelser 

551 INT: mm 

552 LK: altså som chef  

553 INT: ja: 

554 LK: at øhm (1.1)ogogog det kan være helt ned i de små ting(.) altså noget som jeg 
egentlig: .h måske da jeg lige blev ansat slet ikke tænkte over 

555 INT: mm 

556 LK: altså je-jeg synes jo også de sidste syv år her hold kæft hvor har jeg lært mange 
ting i virkeligheden ikk 

557 INT: ja 

558 LK: altså også virkelig fået nogen sla:g over nakken altså (.) 

559 INT: ◦ja◦ 

560 LK: detøh: (0.4) ja (1.1) så så jo. (0.3) øhm (1.2) jeg tror man man: .h man betyder 
(1.1) i virkeligheden jeg har også set eksempler på hvad virkelig dårlig ledelse eller 
virkelig dårlig motivation kan gøre ved medarbejdere ikos 

561 INT: mm 

562 LK: .h øhm ᵕbåde min egenᵕ som jeg har været en dårlig leder overfor men også andre 
virksomheder som man .h kommer tæt på ik (.) øhm (2.5) ja  

563 INT: hehehe mm .h øhm jamen så tror jeg at jeg har et helt simpelt spørgsmål m hvad 
kan du allerbedst lide ved dig arbejde? hehehe 

564 LK: .hhh ((1.5 lang indånding)) h:::: det hele hahaha[ᵕejᵕhehehe] 

565 INT:                                                                                      [hehehe] 

566 LK: .h åh::: ᵕgodt spørgsmålᵕ (0.3) øhm (1.7) altså det vil jo være oplagt at sige: (1.2) 
friheden for jeg har jo en rigtig stor frihed til o:g (0.3) gøre lige hvad jeg vil men 
det: jeg tror ikke nødvendigvis det er det jeg tror sgu ligeså meget det er: (1.1) 
øhm (2.8) det er de mennesker der er med altså og at at man: .h øhm (2.9) at man 
harøh (1.5) ja den der omgang (0.7) med andre mennesker og at man kan være 
med til at lave noget sammen med dem 

567 INT: mm 

568 LK: øhm (0.6) det: er ik- altså .h man man får jo: (0.3) igennem sådan et .h langt ᵕlivᵕ 
heh ᵕdiverse sådan nogen personlighedstest og sådan nogetᵕ  hvor de- (0.7) ja: 
øhm .h og det eneste hvor jeg sådan har været ret konsekvent på de der elle- d 
det er sådan noget med: med udadvendthed [og:]    

569 INT:                                                                                  [mm] 

570 LK: .h og man får energi af at være sammen med andre mennesker eller ej og jeg 
synes faktisk at øh: altså med årerne .h så er jeg sgu nok i virkeligheden blevet 
mere (1) jeg vil ikke sige indadvendt men ᵕjeg sidder lige så mange gange 
derhjemme for nu gider jeg bare ikke se flere menneskerᵕ haha  [.h øhm] 

571 INT:                                                                                                                     [heheh] 

572 LK: .h me-men jeg tror: altså vi havde et projekt her i efteråret(0.3) hvorøhm (.9) lige 
der (.) da vi stod (0.4) midt i alle de her mennesker .h og alle bare var (0.8) øh 
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begejstrede og glade og: (0.7) og jeg egentlig også stod der men mere sådan (.) var 
med end jeg egentlig varøh (0.7) var chefen lige på det tidspunkt altså der der- at-
at-d- .h øhm (0.7) det var >det var der hvor jeg tænkt< nårh ja: (0.8) det er det du 
godt kan lide ved andre ᵕmen[neskerᵕhehehe] 

573 INT:                                                      [heheheh] 

574 LK: altså du ved at man bare: egentlig var med til at lave det mere end at man måske 
faktisk var chefen   

575 INT: mm 

576 LK: altså sådan øhm (0.6) jeg tror ikke det er selve- altså (0.6) ledelsesaspektet (0.6) 
øhm (1.9) som egentlig er det vigtigste  

577 INT: nej 

578 LK: jeg ved ikke om jeg kunne være ansat igen 

579 INT: mm 

580 LK: altså men men omvendt ᵕville da være ærgerligt hvis ikke man kunne detᵕ 
heheheh 

581 INT: heheheeh 

582 LK: .h øhm (0.7)  

583 INT: mon ikke man vænner sig til det(1.3)  

584 LK: jo: og jeg tror da også nogen gange (.) altså (0.4) så er det jo netop rigtig rart at 
have en chef 

585 INT: ja 

586 LK: altså (0.5) i- nu har jeg en bestyrelsesformand og det er jo også super i forhold til 
at man ka- så kan man: .h bare  være en medarbejder de:r der er meget 
selvkørende  

587 INT: mm 

588 LK: vi er jo egentlig at at sådan det er men (0.7) .h øh (1.9) jo: (.) altså. der er da nogen 
gange hvor jeg tænker ÅH bare der kom en eller anden og sagde til mig det er det 
du skal gøre [og]   

589 INT:                        [ja] 

590 LK: så tager jeg ᵕi øvrigt ansvaret haha for det hehe [ik os] 

 INT:                                                                                        [ja:] ja 

591 LK: .h ja 

592 INT: er det så det du mindst kan lide ved det (0.3) ved dit arbejde? 

593  (2) 

594 LK: .h hø:::::m altså jeg er ikke særlig god til konflikter (0.6) øhm (0.3) i forhold til: og 
(1) og gå lige ind i dem (0.4) øhm:: (1.3) men jeg vil ikke sige at det er det jeg 
mindst kan lide fordi de kommer jo de [hører]   

595 INT:                               [mm] 

596 LK: jo med (.) til: .h og det er jo heller ikke alle konflikter der egentlig ender 
ubehageligt   

597 INT: nej 

598 LK: øh det er noget af det jeg synes er mest træls: at man skal løbe ind i sådan nogen 
ting men det kan man ikke komme udenom 

599 INT: nej 

600 LK: øhm (1.1) og:øh og der er det sådan for mig en (1) en: (0.9) udfordring (0.7) og 
(0.7) blive ved med og l-løbe direkte ind i dem i stedet for at gå udenom. altså det 
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er sådan hvad kan man sige (0.3) personligt udviklingsområde .h øh:m og min mor 
ville dø af grin hvis jeg sagde at jeg var konfliktsky for hun synes jo ba:re 

601 INT: heheh 

602 LK: jeg har villet skændes med hende lige siden jeg var lille  

603 INT: heheheh 

604 LK: .h øh:m men men hvad hedder detøh:m  (1)  øh:: (1.4) øh ellers så tror jeg: (.) det 
jeg (.) mindst kan lide ved mit arbejde (1.6) det: er: (0.4) det er når tingene ikke 
lykkes (0.5) altså: der er mange ting jeg ka- men når jeg bliver skuffet   

605 INT: mm 

606 LK: egentlig det er det altså: .h jeg hader simpelthen når der går nogen (.) ind ad 
døren og man vil skide gerne og man ligger det ud til dem og de virker som om de 
skide gerne ville .h og så:øh og så lever de bare ikke op til: (0.6) deres ende af (0.5) 
af dealen det hader jeg bliver simpelthen så træt af- eller man sådan tænker 
jamen så gør vi det .h og så sker der bare ikke en skid så bliver jeg bare skuffet 
[altså sådan] 

607 INT: [mm] 

608 LK: og det er sådan noget som: .h jeg tror i længden(0.9) vil kunne køre mig træt altså: 
(0.5) at- hvis man for eksempel har nogen frivillige der siger m det her det vil vi 
gerne: tage på os og så det skal vi nok køre med .h og så:øh (0.8) og så dør den 
bare   

609 INT: mm 

610 LK: så får de det ikke gjort ordentligt eller de får det ikke lavet færdigt eller de 
kommer i sidste øjeblik og siger arbnøøh: .h øhm (0.6) det er sådan noget hvor: 
hvor jeg kan mærke det dræner mig simpelthen for energi 

611 INT: mm 

612 LK: altså: at atøh .h også fordi jeg tror jeg vender det lidt (0.3) indad også hvorfor var 
det at jeg ikke lige formåede at få dem til  

613 INT: ja 

614 LK: at lave det ordentligt (.) og omvendt så bliver jeg også nogen gange bare pissetræt 
af årh så let dog røven og få det gjort [ᵕaltsåsådanᵕ] hehe 

615 INT:        [mmm jaja] 

616 LK: ikos øhm (0,6) det det er nok i virkeligheden det hvis andre ikke er lige så 
ᵕbegejstrede som jeg erᵕ hahahaha 

617 INT: heheheh 

618 LK: åh eller tager det samme ansvar 

619 INT: mm 

620 LK: tror jeg også (.) ja  

  (0.6) 

621 INT: d kan jeg godt forestille mig 

622 LK: mm 

623 INT: kan jeg ᵕvirkelig godt forestille migᵕ  

624 LK: mm 

625 INT: heheh 

626 LK: nejmen man bliver bare skuffet over at her går man fandme selv og knokler .h og 
så er de den lille ting som: og så gør i de ikke altså helt ærligt hvad fanden tror i 
det er hehe [ik os hehehe] 
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627 INT:                      [jaja lige præcis] 

628 LK: ja 

629 INT: mm 

630 LK: nemlig  

631 INT: ᵕhh hhᵕ .h så har jeg sådan lidt et metaspørgsmål 

632 LK: mm 

633 INT: øhm hvad synes du det kræver sådan at skulle varetage sådan et job i forhold til 
kompetencer og personlighed egenskaber alle sådan nogen hvad end man nu lige 
kan kom:: (.) komme på hedder det 

634 LK: .h øhm (0.4) altså tænker du (0.9) .h ø et job som leder af en institution på den her 
størrelse [eller:] 

635 INT:                  [dit job] 

636 LK: mit job 

637 INT: mm 

638 LK: (1.2) ◦hvad det kræver af kompetencer◦ man skal i hvert fald øh (0.8) i forhold til 
lige præcis det jeg laver .h der skal man kunne snakke med rigtig mange 
mennesker (0.5) øh: (0.9) jeg læste engang etøh opslag .h hvor man kunne bliveøh 
forstander for museumshøjskolen som er sådan en efteruddannelsesinstitution for 
museer .h og der stod i opslaget at man skulle have kærlighed til alle museer 

639 INT: hehehe 

640 LK: ᵕøhmᵕ og det er jo rigtigt for der er jo både statsanerkendte og 
ikkestatsanerkendte og elvismuseet [og de] 

641 INT:                                                                  [mm]  

642 LK: kan i princippet også melde sig ind ik .h øhm (.) og sådan og det vil jeg også sige: at 
det er i hvert fald helt grundlæggende (0.7) krav for at kunne lave det her man 
skal have kærlighed til alle uddannelser   

643 INT: mm 

644 LK: altså man er nødt til at have en respekt for (0.5) både dem der læser (0.5) en: øh 
toårig (0.3) erhvervsakademiuddannelse .h øh dem der læser enøh femårig 
filosofiuddannelse og dem der læser (.) kaospiloter 

645 INT: .hja 

646 LK: altså hele den derøh øhd- medicin alts- hele (0.3) øh: (0.3) viften  i virkeligheden .h 
er man nødt til at have en grundlæggende respekt for .h øhm (0.8) og og 
kærlighed til i virkeligheden altså at kunne se styrkerne i [dem]  

647 INT:                                                             [mm]  

648 LK: alle sammen ik .h øhm så skal man: man skal være rigtig god til og netværke (.) 
altså i forhold til lige præcis vores institution  

649 INT: ja 

650 LK: .h øh altså eller (0.7) tale med mennesker fordi du skal både kunne tale (.) med 
(.)de frivillige du skal kunne tale med studerende du skal kunne tale med 
erhvervsfolk du skal kunne tale med: .h øh din bestyrelse med 
uddannelsesinstitutionerne me: med det offentlige kommunen .h øhm (0.3) ah: 
altså- d-d- du skal også altså: du ska være sådan du ska være socialt begavet (0.6) 
og du skal også være:øh ”håhå ” 

651 INT: heheh 

652 LK: nu skal du bare høre hvad jeg er her ej og så og også forholdsvis øh: altså vv 
strategisk anlagt altså man er nødt til at kunne tænke (0.7) øh: (0.4) jeg vil ikke 
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sige politisk fordi jeg er sgu ikke særlig god til politik men man er nødt til at kunne 
se (.) hvor er der noget .h hvor er der mulighed for at der kan gå politik i det og 
hvor vil det være strategisk fornuftigt og placere sig i forhold til den: .h øh (.) 
forskellige (.) scenarier (.)  

653 INT: mm 

654 LK: øh:m (1.6) ja (1.2) og så og så du selvfølgelig nødt til og: (1.4) altså (0.2) og kunne 
have med mennesker at gøre   

655 INT: mm 

656 LK: du er nødt tit og kunneøh altså vi-ø- i teorien så har jeg: (0.9) på den ene side så 
har jeg fem ansatte (0.3) på den anden side så:eh har jag: (.) tohundrede ansatte   

657 INT: ja 

658 LK: ik og du er nødt til ogøh:m (0.9) ogøh: (1.4) jamen også at kunne være chef for 
dem alle sammen  

659 INT: mm 

660 LK: øh og det kan man være på mange forskellige måder jeg tror egentlig .h at jeg 
sådan er nået frem til at der er mange forskellige ledelsesstile (0.5) man kan bruge 
og man er nødt til at finde sin egen 

661 INT: ja 

662 LK: øh: fordi det handler måske mere om at man er autentisk i den måde man er .h 
end at manøh: vælger ᵕen eller anden faglig tilgangᵕ 

663 INT: heheja 

664 LK: man er nødt til at vælge noget der der passer en selv at den type man er 

665 INT: mm 

666 LK: altsåøh .h øh så kan det godt være at man nogen gange har en medarbejder der 
siger jamen jeg efterspørger måske mere at duøh skærer igennem engang imellem 
og det f- det er fair nok overfor sådan en som mig at sige at sige det  

667 INT: mm 

668 LK: men man kan også have en anden chef (0.4) hvo:r man næsten har det der indtryk 
af at de sidder på et elfenbenstårn   

669 INT: ja 

670 LK: og aldrig spørger .h hvad er det egentlig (.) medarbejderne    

671 INT: ja: 

672 LK: har af inputs og der der tror jeg i hvert fald i den her organisation i og med at det 
jo er så brugerdrevet som det er .h så er man nødt til at væ:re (0.3) åben for 
inputs altså j-jeg plejer og ydmyghed   

673 INT: mm 

674 LK: overfor opgaven i virkeligheden  

675 INT: mm 

676 LK: altså jeg synes jo bare det er:øh .h ᵕet kæmpe privilegiumᵕ at de: .h stadigvæk vil 
have mig til at være:  

677 INT: ja:  

678 LK: være chef for det ik 

679 INT: mm   

680 LK: og at jeg for lov til og: .h øhm forvalte al den der energi som alle dem der frivillige 
her de egentlig ligger ind i det  

681 INT: mm 
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682 LK: de kommer jo på en eller anden måde med nogen(0.8) nogen håb og nogen 
ambitioner og noget som (0.3) min opgave egentlig er (0.8) og (0.7) skabe så gode 
rammer som muligt omkring at det kan bli til noget  

683 INT: ja 

684 LK: altså det sidste jeg må gøre det er jo at tage energien ud af dem  

685 INT: mm 

686 LK: ik  

687 INT: jo:h helt sikkert [heheh] 

688 LK:                              [så:øhm] ja 

689 INT: hvordan har du det så med at lede dem 

  (1.5) 

690 LK: hvad tænker du på  

691 INT: sådan ledelsesaspektet (.) falder det dig naturligt 

692 LK: ja:  

693 INT: mm 

694 LK: det synes jeg (.) altså det er jo .h d- d- jeg vil sige jeg har givet det meget mere øh: 
(0.9) tanke (0.4) tror jeg end jeg gjorde i start- eller i starten var jeg måske .h 
sådan (3.1)  opmærksomt opmærksom på det  

695 INT: mm 

696 LK: men også mere sådan du ved der var det mere noget noget udvendigt(0.4) hvor 
jeg tror her: (1.2) gennem årene så er det måske mere blevet noget (0.4) 
indvendigt  

697 INT: mm 

698 LK: hvor jeg er opmærksom på det altså .h øh (0.6) tidligere var jeg meget (0.7) øh: 
(1.3) bevidst om den rolle jeg havde(.) hvor (0,5) nu vil jeg sige (.) nu er jeg rollen(.) 
altså jeg havde faktisk et et .h etøh: (0.7) en oplevelser her for nogen uger siden (.) 
hvor:øh vi sådan skulle præsentere os (0.5) øhm i forhold til hvad vi lavede og: og 
hvordan vi sad i den der sammenhæng og folk de sagde jo sådan rundt omkring 
jamen de sagde ikke hvor de kom fra eller [noget]  

699 INT:                                                                             [mm] 

700 LK: men bare hvad de lavede .h hvorøh jeg så siger jamen jeg hedder anne øh og jeg 
er leder (0.5) altså (.) punktum 

701 INT: mm 

702 LK: i forhold til .h øhm(1.9) at at øh (1.1) atatat det på den måde mener jeg jeg er 
mere sådan jeg vil ikke sige blevet uopmærksom på det men jeg har mere sådan 
arbejdet det ind i nogen ting hvor jeg altså .h øhm (0,8) er blevet mere 
opmærksom på hvordan mine handlemønstre fungerer (.) i kraft af at jeg er: (0.7) 
er leder og hvad det erøh: når folk kommer og siger noget til mig hvordan er det 
jeg reagerer på det er det det de siger eller er det mig selv   

703 INT: mm 

704 LK: der reagerer på det deøh øhm(3.3) så (.) og >det det du spurgt< hvordan jeg havde 
det med at være leder 

705 INT: mm 

706 LK: det har jeg det fint med 

707 INT: hehehe 

708 LK: altså ja (0.5) øh: (0.6) altså som sagt nogen gange kunne det da være rart at der 
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var en anden der skulle træffe beslutningerne men det hører ligesom bare med til 
jobbet 

709 INT: mm 

710 LK: altså at så må man: (0.3) ᵕså må man jo være:ᵕ (0.9) dum altså 

711 INT: ja:  

712 LK: jeg prøver ᵕat trække den så langt jeg overhovedet kanᵕ hehe for jeg synes som 
udgangspunkt ikke man skal gå rundt og synes nogen er dumme  

713 INT: hehe 

714 LK: men altså i sidste ende hvis det er sådan at der er nogen der ska:øh så må de sige 
det er mig og så må jeg jo sætte mig ned og sige jamen sådan er [det færdig]  

715 INT:                                                                                                                     [jaja] 

716 LK: øh der- jeg syns .h heldigvis (.) at øh (0.2) og det er jo nok fordi at jeg er: ((0.6) ikke 
er så stram som jeg ser ud til   

717 INT: naha[hahaej] 

718 LK:          [øhm] at det er sjældent at at altså(0.3) øhm (0.5) at man er nødt til at 
komme helt derhen 

719 INT: mm 

720 LK: øhm (0.6) jeg tror jeg vil altid prøve at finde sådan lidt mere diplomatisk (0.3) 
udgang  men det er jo igen det der med: (0.4) altså (0.4) at jeg egentlig ikke synes 
det er rart at have de der konfrontationer   

 INT: mm 

721 LK: øh men man kan jo blive nødt til det  

722 INT: helt sikkert .hja hvordan ser fremtiden så ud  

723  (0.7) 

724 LK: min fremtid? 

725 INT: mm 

726 LK: det var sgu et godt spørgsmål  

727 INT: heheh 

728 LK: øhm (1.4) det ved jeg ikke altså lige nu der nyder jeg faktisk bare at vi langt om 
længe er i en situation hvor: .h øh: ᵕhvor jeg ved hvad jeg laver hehe hvis man kan 
sige sådanᵕ  ogøhm og vi har gang i nogen nye spændende projekter og det er 
sådan .h peger fremad i stedet for og (0.3) primært og handle om (.) og rydde op i 
fortiden  

729 INT: mm 

730 LK: øhm(0.8) og: (.) og: (0.9) det ved jeg ikke om man kan tillade sig at sige at nu .h øh 
nu hviler jeg lige lidt på laurbærerne (0.5) altså sådan i forhold til nu: (0.4) nu: går 
vi ikke konkurs i morgen  

731 INT: nej nej 

732 LK: øhm (1.1) og så såøh for jeg synes stadigvæk vi laver en masse (.) altså:øh og jeg 
synes vi bliver bedre og bedre til og lave det vi laver  

733 INT: mm 

734 LK: øhm(0.6) jeg går ikke sådan i overvejelser om at jeg skal lave noget andet  

735 INT: mm 

736 LK: øhm (.) lige nu har jeg sgu svært ved at se hvad det skulle være   

737 INT: mm 

738 LK: i virkeligheden (0.8) øhm (1.3) menøhm men omvendt så ved jeg da heller ikke om 
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man kan være halvtreds og være leder af studenterhuset altså .h det kommer jo 
nok an på ᵕhvor gammel man opfører sigᵕ hahah 

739 INT: heheh er det ikke bare et tal eller heheh 

740 LK: jah men det er jo det [hehehe]  

741 INT:                                        [heheh] 

742 LK: altså niels vores barchef bliver snart halvtreds så ja 

743 INT: ja: bare se heheheh  

744 LK: ne:j det ved jeg sgu ikke jeg har ikkeøh (1.7) øh altså j-jeg tror jeg har rykket rigtig 
meget på: (0.6) hvad kan man sige på arbejde de sidste par år (0.6) øhm (1.4) men 
(0.8) j:er måske nået dertil hvor der også er nogen andre ting (0.6) ikke lige 
relateret til arbejde som: som jeg også gerne vil arbejde lidt med   

745 INT: mm  

746 LK: altså jeg høh ᵕjeg er begyndt at lø:beᵕ [og:] 

747 INT:                                                                      [hehehe] 

748 LK: har da tabt mig rimelig meget og sådan .h altså på nogen andre områder netop at 
det der med hvads- hvis- hvis man har så meget energi på en dag og man ligger 
det hele (0.5) brænder det hele af fra otte til: (0.3) til ti så er der jo ikke rigtig 

749 INT: mm 

750 LK: energi til resten  

751 INT: ne:j 

752 LK: så d- der tror jeg at der er jeg sådan egentlig stadigvæk ved at øve mig i og ᵕog 
dele den op lidt mere fifty fiftyᵕ 

753 INT: ja 

754 LK: .h øhm (0.5) så det er sådan li:ge det der ligger i min fremtid tror jeg 

755 INT: mm 

756 LK: mm 
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Bilag 3 - Transskription af interview med mandlig leder 

Interviewet blev foretaget på LM’s arbejdsplads i et tomt lokale. Interviewet var blevet 

arrangeret igennem min anden informant LK, og LM vidste, at jeg havde interviewet hende 

dagen inden, hvilket han refererer til i 487.  

Deltagere: Interviewer = INT, mandlig leder = LM.  

1 INT: øhm men så vil jeg egentlig gerne starte medå om om hvis du vil >introduceredigs<  
introducere dig selv? 

2 LM:  .h jamen jeg hedder niels: overgår- hvor meget skal jeg introducere mig ska- hva 
[he:le min livshistorie] 

3 INT: [det bestemmer du selv ehehehe] 

4 LM: jamen jeg hedder niels overgård og je:g er barchef i studenterhus århus  [øh:] 

5 INT:  [mm] 

6 LM: .h det er en titel jeg er en lille smule træt af men øh 

7 INT: hehehe 

8 LM: jeg ved ikke helt hvad jeg ellers skulle blive kaldt menmenm mit job det er egentlig 
og få alle vores events og (.) den dagligeøh gang heroppe i studenterhuset til og 
virke  

9 INT: mm 

10 LM: så er det mig der organiserer alt me:d me:d (0.3) .h hvem der kommer på vagt og 
sørger for at der er er vagter og rengøring og (.) øl i tankene og så videre plus at så 
laver jeg alle mulige ma-mærkelige ting som for eksempel .h når vi nu lige har: det 
he:r camp stu:dent [house]  

11 INT:                                     [mm] 

12 LM: som så er det også mig der har stået for den praktiske del af at få det organiseret 
◦og sådan nogen ting [der]◦ 

13 INT:                                        [okay]  

14 LM: .h øh: og de:r har jeg været ansat i tre år (0.9) øh: nu her per første september jeg 
har i øvrigt haft min gang her per første september i studenternes hus  

15 INT: mm 

16 LM: i ti år fordi jeg forinden s: forinden forpagtede .h baren der ligger nede i kælderen  

17 INT: mm 

18 LM: øh: og hvad kan man sige.h og (0.4) egentlig har været selvstændig: i:en (0.6) 
fjorten år før jeg blev ansat heroppe  

19 INT: okay (0.3) som hvad? 

20 LM: .h jamenøh som barmand 

21 INT: ja 

22 LM: øh atat det var så baren nedenunder jeg forpagtede i syv år inden da så havde jeg 
.h faktisk forpagtet eforen  

23 INT: mm 

24 LM: i syv ᵕår ogsåᵕ  

25 INT: okay heh 

26 LM: øh dengang det var en vild vildvild succes derovre 

27 INT: ja 
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28 LM: så: (0.3) så det er lidt mi:n (.) ”det er lidt minøh: [min baggrund”]  

29 INT:                                                                                        [ehehehe] ja (0.6) øh:m 
hvahvorfor er du træt af din titel m træt af den 

30 LM: .h hvorfor jeg er træt af min titel jamen det er fordi at jeg føler ikkea:t at at øh jeg 
føler selvfølgelig ikke at der er nok prestige i den (.) øh med nu det store arbejde 
jeg laver 

31 INT: mm 

32 LM: øh:m .h og: (.) heroppe er det sådan set fint nok at jeg er barchefen de:t det gør .h 
men når jeg for eksempel er til møde nede ved kommunen fordi vi skal finde ud af 
praktiske [ting]  

33 INT:                   [ja:] 

34 LM: med camp student house >ogsås-< og hvem er du så .h øh jeg er §barchefen§  

35 INT: .hja 

36 LM: ik os såsåsåska jeg til at forklare jamen (0.3) jeg lavereh blablabla[blabla] 

37 INT:   [.hja] 

38 LM: så på den måde så er det sådan lidtøh .h øh nogen gange lidt uhensigtsmæssig 
atøh: at .h at den egentlig ikke dækker alt det jeg laver   

39 INT: mm 

40 LM: vel den dækker kun en lille del af det jeg laver og så .h er det jo ikke sådan noget ja 
>det er ikkeøh det er ik< den fedeste titel at sidde og (0.6) pral med [når] 

41 INT:                                                                                                                            [nej] 

42 LM: man er til middagsselskab  

43 INT: eheheh 

44 LM: jeg er også uddannet jurist i øvrigt  

45 INT: ja 

46 LM: eheheeh 

47 INT: okay .h så den rummer ikke hele din funktion 

48 LM: >neij< 

49 INT: eheheh 

50 LM: men (0.5) en delmængde af min funktion  

51 INT: ja ja: øhm kan du så huske hvordan du fik dit nuværende arbejde  

52 LM: hvordan jeg fik mit nuværende arbejde 

53 INT: mm 

54 LM: ja (.) de:t kan jeg godt huske de:r .h øh studenterhusets direktør øh dukkede op en 
dag og sa:gdeøh .h nu skal du høre hva:h at studenterhuset som tidligere lå nede v- 
nede ved havnen flytter herop    

55 INT: mm 

56 LM: ogøh:(0.5) at der er ligesom (.) der er to muligheder enten så:h .h så hvad hedder 
de:t så slår vi os sammen eller også så: skal vi konkurrere  

57 INT: mm   

58 LM: øh fordi vi kommer til at ligge i samme bygning ◦øhm◦ og så tænkte jeg jamenøh (.) 
at atøh .h efter mange overvejelser tænkte jeg at der er nok mest fremtidsudsigt i 
og .h og blive en del af det her øhm (0.7) og så tænkt jeg at det kunne der være en 
masse spændende udfordring i så .h så det var egentlig sådan lidt lidt baggrunden 
for det 

59 INT: mm 

60 LM: øh:m (0.4) .h at: at jeg vil ikke sige d- jeg plejer lidt at sige det var sådan en slags 
shotgunwedding (0.3) men [mende:h]  
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61 INT:  [hehe] 

62 LM: jo men ellers så: (.) hvad skal man sige mi- alternativet det var jo selvfølgelig at jeg 
skulle have udkonkurreret dem  

63 INT: mm 

64 LM: hvad jeg sikkert godt kunne je:g ret øh .h ret stor tiltro til mine egne evner der på 
det område   

65 INT: mm 

66 LM: og så:h .h kan man jo så: si:ge men da det ligesom var et ønske fra universitetet (.) 

67 INT: mm 

68 LM: at det er det skete så kunne jeg jo godt regne ud at det var .h nok sandsynligt at jeg 
så ikke fik lov til at beholde baren nedenunder  

69 INT: ja 

70 LM: så derfor var det jo (0.7) mest praktisk  

71 INT: .hja 

72 LM: på det tidspunkt sm- jamen så må man jo give den chance og se hvordan det er og 
det var jo rigtig fedt  

73 INT: mm (0,7) hvordan kom du så til at være barchef dernede is- for (0.4) hvad er det så 
ti år siden? 

74 LM: ja for [ti år siden] 

75 INT:           [hehehe] 

76 LM: kom jeg til jamen det var fordi der var jeg i øh .h der havde jeg så været: barchef 
eller selvstændig eller >hvaddunuvilkaldedet< i syv år ovre i eforen  

77 INT: ja 

78 LM: skulle egentlig kun have haft et (.) år (0.4) fordi var næ:sten færdig med studierne 
men de trak jo ud  

79 INT: eheheh 

80 LM: .h og det var ikke fordi jeg var færdig med studierne på det tidspunkt m jeg havde 
en kæreste og vi ville flytte fra kollegierne .h og så kunne jeg ligesom ikke rigtig 
bli:ve der så tænkte jeg for nu lige at få finansieret det sidste halve [år af]  

81 INT:                   [mm] 

82 LM: mit studie .h (0,4) så kunne jeg lige ligge billet ind på den her (1) bar der var 
hernede i kælderen fordi jeg havde hørt at ham der havde forpagtet det han ville 
stoppe 

83 INT: mm 

84 LM: øh: og de:r (0.4) sagde jeg et halvt års tid i forvejen til studenterhusfonden som er 
dem de:r  

85 INT: ja 

86 LM: driver huset at øh .h at hvis der er interesse så kunne jeg da godtøh:(0.3) tilbyde 
atøh forpagte baren .h og så skete der ikke rigtig noget førend en (.) det sku- .h øh 
en uge før første september så ringede de om jeg stadigvæk var interesseret så ved 
jeg ikke hvad der var faldet på gulvet for dem men øh så sagdej jo:h måske jeg skal 
godt nok til .h til til kæresten: eller memed kæresten til paris i: (h) i en uge her men 
øh (0.4) menøhså  (.) vi må jo finde en en erstatning for:  

87 INT: ja: 

88 LM: for mig og så tog kæresten af af sted med (0.3) med en veninde 

89 INT: nå:h 

90 LM: og så:h (.) ja så lovede jeg at tage med til paris på et andet [tidspunkt] 

91 INT:   [hehehe] 
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92 LM: menøh .h menøh såsås så startede jeg hernede øh:m (0.8) for ti år siden 

93 INT: mm så ingen jobsamtale? (0.9) [som sådan] 

94 LM:                                                          [nej jeg] har aldrig haft en jobsamtale  

95 INT: nej  

96 LM: nej det passer ikke helt den- .h dengang- eller det passer ik: hvad jeg siger at jeg 
har da .h ha:ft andre: småjobs hist og pist men ikkeøh: ikke de sidste femten år har 
jeg aldrig haft en [na:j]  

97 INT:                                [mm] 

98 LM: jo jeg havde os: (2) ar:gh (.) sådansådan t- til studiejobs og småjobs de:r har jeg da 
været til lidt job[samtaler] 

99 INT:                              [ja:] 

100 LM: men ikke som (0.3) som rigtig job 

101 INT: nej 

102 LM: der har jeg altid enten været selvstændig eller .h ved ikke om du vil kaldeøh blive 
headhuntet eller blive lagt sammen med [eller] 

103 INT:                                                                           [mm] 

104 LM: blive et eller andet der såså 

105 INT: ja: 

106 LM: nej jeg har aldrig været til jobsamtale 

107 INT: mm  kan du så huske (0.3) måske din første arbejdsdag nede i øh sf den hed den st- 
unibaren dengang [henne i studenterhuset]? 

108 LM:                                   [ja:: det hed unibaren] jahav-amen det hed studenterbaren i 
gamle dage og så havde jeg sådan en ide om .h at: dengang så var det mest sådan 
noget mærkelige bumser: [og: (.) og:: lidt spøjse]  

109 INT:                                                [ja hehe nå:h okay] 

110 LM: klientel der kom dernede havde sådan en ide om at hvis for .h hver af dem jeg ku 
(0.5) ku komme af med så kom der nok nogen studerende til og det: (.) det viste sig 
også at være rigtigt [der] 

111 INT:                                     [mm] 

112 LM: kom faktisk rigtig mange studerende til så det var jo: .h fedt menøh:  (0.6) menøh: 

øh jeg kan da huske min første arbejdsdag dernede forstået på den måde at.h at 
(0.3) det må have været en (1.9) .h det må have været en mandag øh fordi om .h 
lørdagen der var stor farvelfest ovre i: eforen  

113 INT: mm 

114 LM: og så om søndagen der pakkede vi sammen  

115 INT: [hehehe] 

116 LM: [og flyttede] herover.h og: mandag klokken(0.3) ti minutter i fire der blev vi færdige 
med at lige at skrue de sidste ting op nede i baren inden vi åbnede ti minutter 
senere 

117 INT: hehe[hehehe] 

118 LM:           [så det lidt hektisk] men øh men ja det var den første arbejdsdag (1.1) så  

119 INT: gik det godt? 

120 LM: ja  

121 INT: mm 

122 LM: det gik fint  

123 INT: mm 

124 LM: det gik fint (0.4) altså (0.4) der var da mange nye ting man skal lære lige pludselig 
man er jo et nyt sted [og så videre] 
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125 INT:                                         [ja:] 

126 LM: menøh .h menøh jo detøh: (0.7) det gik godt 

127 INT: mm fedt .h øhm kan du så beskrive sådane:n typisk arbejdsdag for dig? (0.4) [hvad 
der sker] 

128 LM:                                                                                                                                           [for 
mig?] 

129 INT: ja: 

130 LM: i dag?  

131 INT: ja:  

132 LM: .h jamen den er me:getøhm (1) hvad skal man sige jeg er jo selvfølgelig lidt lidt 
ramt af at øh: at jeg er i (.) i barbranchen som jo (0.3) hvad skal man [sigeøh] 

133 INT:                 [de:t sent] 

134 LM: er lidt sene[re]  

135 INT:                     [ja:] 

136 LM: men jeg er ik .h jeg er-(0.5) det er meget sjældent jeg efterhånden står (.) bag 
baren  

137 INT: mm 

138 LM: øh (0.7) men typisk så møder jeg allerede klokken elleve (0.4) hehe .h øh hvor jeg 
så bruger den første times tid på og hjælpe en frivillig med at komme i gang inde i 
cafeen  

139 INT: mm 

140 LM: (1) .h og så:h har jeg som rege:l (1.9) en masse altså-d-det er jo .h jeg har nogen 
gange lidt svært ved at forklare hvad jeg selv laver fordi det mest er et spørgsmål 
om at at (0.6) at der er tusind småting (0.3) der hele tiden skal fikses 

141 INT: mm 

142 LM: øh: og ordnes og lige fintunes og så videre .h så jeg plejer lidt at sige at jamen altså 
(0.9) at:: jeg prøver at have (0.3) have (.) have tusind bolde i i luften på en gang 
(0.5) og det jeg lige laver nu d-det er d-der hvor (.) hvad kan man sige der- det er 
der hvor størst chance for at bolden rammer jorden 

143 INT: hehehe 

144 LM: ikos [atøh]  

145 INT:         [ja:] 

146 LM: .h at: (2.7) at jamen i dag (0.9) jamen først så havde vi et møde og så: (0.3) så skulle 
jeg lige hjælpe en med at finde nogen kabler og så skulle jeg lige ned i baren 
nedenunder og: se hvordan det gik der (0.6) og så skulle jeg li:ge skrive en mail til 
vedkommende der var på arbejde i går om at vedkommende havde glemt at klappe 
pappet sammen 

147 INT: hm:  

148 LM: det er jo småting  

149 INT: ja: 

150 LM: øh og så skulle jeg li:ge sige til hende der var nede i baren atøh .h at hun skulle 
skifte to pærer 

151 INT: ᵕehehᵕ 

152 LM: og så skulle jeg li:ge sige til hende der inde i cafeen herinde atøh .h at når hun nu 
laver kaffe så skal hun lige huske atøh: at servere det for dem der har booket bord    

153 INT: mm 

154 LM: som man kan gøre uden at det koster noget .h og som derved får en kande kaffe at 
de skal have sådan en termokande de skal ikke have den kande vi laver det i .h 
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fordi så kan vi ikke lave mere [kaffe]  

155 INT:                                                      [ehehe] 

156 LM: og så skulle jeg så:øh(.) ja så skulle jeg så:h snakke med dem der havde .h noget 
med .h (0.3) h øh hvad hedder det her studente:r camp studenthouse  

157 INT: mm 

158 LM: hedder den (.) jeg kan dårligt huske det som regel  

159 INT: hehehe 

160 LM: øh .h og der skal jeg lige ned senere me:d med et par kasser vand (0.7) fordi de er 
ved at løbe tør    

161 INT: nå:h 

162 LM: og så skulle jeg i øvrigt ringe til .h øh (1) til (.) det renovationsselskab der har 
opstillet containeren dernede (0.5) øh for at sige at de skal komme og tømme 
containeren og så skulle jeg lige skrive det telefonnummer ind i tel-eh telefonlisten 
for camp studenthouse .h og det var jo ikke noget altså (1.6) der er jo ikke nogen 
ting der tager mere end fem minutter 

163 INT: mm 

164 LM: men der er bare (0.6) hundrede af den slags ting  

165 INT: ja: 

166 LM: hver dag (0.4) ikos  

167 INT: sådan noget med at have det forkromede overblik  

168 LM: det er det jeg prøver [eheh] 

169 INT:                                       [mm] 

170 LM: de:t det er jo derfor hvad kan man sige det er jo det jeg helst skuskulle være god til 
[og de:t er jeg] 

171 INT:                 
[ja: ja ja] 

172 LM: også god til 

173 INT: ja: 

174 LM: men øhm men jo der er mange ting (0.6)  

175 INT: også mange praktiske ting du skal have styr på  

176 LM: jo[jo] 

177 INT:     [sådan] hvordan man gør det nemmest 

178 LM: jamende:t jaja nå:h men altså d-et er jo mit arbejde 

179 INT: ja 

180 LM: det e:r og få alt det praktiske til at fungere og holde styr på alle detaljerne og sørge 
for atøh .h jamen altså (.) at (0.3) .h sige ti:l til dem at at amenså- når nu (0.4) .h det 
første i skal gøre i aften når nu hende der der kommer med computeren det er at 
få sat computeren til og tjekke den virker 

181 INT: hehhe 

182 LM: ikos [fordi]  

183 INT:         [ja] 

184 LM: ellers såså vi har løst det problem inden at .h at vi står to timer senere og skal 
bruge computeren og så virker den ikke (0.4) s-så det er på det plan mit arbejde er 
øh  

185 INT: forudse problemerne inden de opstår 

186 LM: ja 

187 INT: ja: 

188 LM: det kan du godt sige  
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189 INT: ja 

190 LM: det er faktisk lige præcis øh:m og så:h ja og sørge for at: .h at (0.6) jamen sørge for 
atat at der er styr på tingene heroppe at der kommer nogen på arbejde og at der 
kommer nok på arbejde   

191 INT: mm 

192 LM: det er de rigtige der kommer på arbejde og .h og så videre >så videre så videre< så 
de:t  

193 INT: er det frivillige? [de:r du leder] 

194 LM:                              [h det er både ja og nej] 

195 INT: .ja 

196 LM: øh: det er både frivillige og ansatte altså der er jo: (1.6) mm ◦hvaderder◦ en seksten 
sytten ansatte bartendere nedenunder 

197 INT: mm 

198 LM: .h og heroppe så er det vel (.) i hvert fald i bargruppen (0.6) .h der er der vel en 
f:i:rs: (1.9) >amenteamleder< altså små hundrede faktisk 

199 INT: ja 

200 LM: ((bøvs)) øh lige spist spist frokost [heh] 

201 INT:                                                             [eheheheh] det gør ikke spor 

202 LM: du må lige transskribere det ned  

203 INT: ehehehe 

204 LM: ”bar[manden bøvsede” ]((sagt ned mod diktafonen))  

205 INT:         [EHEHEHEH] 

206 LM: øh: men i hvert fald at at at:øh så d- der er små hundrede frivillige .h plus egentlig 
de andre (0.3) grupper som (0.5) som også er lidt tilknyttet dem jeg vil ikke sige det 
er jo ikke mig der styrer dem [som sådan] 

207 INT:           [mm] 

208 LM: men når der er et eller andet praktisk med for eksempel .h et arrangement hvo:r i 
group altså sådan en international gruppe er involveret .h jamen s: så er det da i 
sidste ende også mig der koster rundt med dem  

209 INT: ja 

210 LM: på aftenen 

211 INT: ja: [okay] 

212 LM:      [så:h] 

213 INT: er du glad for det? 

214 LM: ja  

215 INT: h.[ja] 

216 LM:     [det er super fedt] 

217 INT: mm det fungerer? 

218 LM: ja: ne:j  [ehehehe] 

219 INT:               [ne:j ehehe] 

220 LM: e:h der er hele tiden ting der skal laves men men øh: menøh det kommer da til at 
fungere   

221 INT: mm 

222 LM: ikos men det er ikke noget der sådan fungerer af sig selv  

223 INT: nej nej  

224 LM: .h jeg vil sige at det er så udfordringen ved frivillige det e:r at atøh de har en masse 
gåpåmod og vil helt vildt gerne hjælpe .h men omvendt så har de jo ikke ret meget 
rutine  
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225 INT: mm 

226 LM: så de ved ikke lige hvor kosten skal stå efter de er færdige med at bruge dem 

227 INT: mm hehehe 

228 LM: så den er jo som regel bare efterladt et eller andet sted (0.4) 

229 INT: eheheja: 

230 LM: og [så kan jeg så] 

231 INT:      [ᵕdet kender jeg godtᵕ hehe] 

232 LM: jamen sådan er det jo hva: hv- fra hvilke sammenhænge da? 

233 INT: jeg har selv været barformand for en [(h)fredagsbar så ehehehe]  

234 LM:           [nå:h okay jamen sådan er det jo] sådan er 
det jo nå:h men de:t jo (.) men det var da (.) totalt fedt at arbejde alt[så:h] 

235 INT:               [absolut] 

236 LM: og folk de er glade og:  

237 INT: mm 

238 LM: de folk der kommer herop til arrangementerne er som regel glade ogsd-v-d-(0.3) 
det er da super cool   

239 INT: ja: 

240 LM: arbejde  

241 INT: det er godt at høre .h kan du så huske en episode hvor du har følt dig stolt i 
forbindelse med dit arbejde? 

242 LM: hvor jeg har følt mig stolt 

  (0.8) 

243 INT: mm  

244 LM: ja det gør jeg jo næsten hver dag  

245 INT: mm 

246 LM: ej det passer ikke menøh .h menøh: (.) jeg er da specielt når vi ha:r (0.8) .h nå:r når 
vi har (0.8) gennemført et: et et godt arrangement 

247 INT: mm 

248 LM: øh: elle:r været ude og hjælpe til et eller andet atat ja .h at: (0.8) ◦øhsn◦ for 
eksempel så har vi: små hundrede mand af sted til northside festivallen  

249 INT: mm 

250 LM: .h og når de så bagefter siger det var skide godt så bliver jeg da stolt  

251 INT: ja: 

252 LM: øh: og og synes de:t .h både stolt af mig selv men også de folk je:g altså (.) det er da 
fedt og arbejd- (0.3) med folk som (1.3) langt hen ad vejen er så motiverede så de 
kommer fordi de synes det er sjovt og og lave alle tingene selv uden at jeg behøver 
at blande mig  

253 INT: mm 

254 LM: og sådan nogen ting der det kan man da godt sådan blive sådan lidt (0.6) 
rørstrømsk over hvis man sådan tænker over (0.4) sammenhænget at at at:øh at 
det er (2.5) super at: at at det kan lade sig gø:re når det er baseret på frivillig 
arbejdskraft det var jeg jo ikke vant til [før] 

255 INT:                                                                      [mm] 

256 LM: jeg startede heroppe der tænkte jeg amen man kan jo ikke få frivillige til at lave 
noget der er .h sådan (0.5) særlig  

257 INT: n.hej  

258 LM: .h øh (0.7) kritisk eller hvad man nu skal kalde det der ikos men altså (.) rigtig 
mange af dem er jo super dygtige og og: og sætter en ære i og lave et godt stykke 



Bilag 3, 63 

arbejde 

259 INT: mm 

260 LM: så det er da det bliver man da stolt af  

261 INT: mm 

262 LM: og være en del af (0.6) så jo jeg er da tit stolt 

263 INT: er det også der hvor du oplever succes? 

  (1.3) 

264 LM: .h mm:h ja: n-men det er det det [er det] 

265 INT:                                                             [mm] 

266 LM: altså jegfj: jomen altså det kan man godt s::: altså jeg erikf- altså hvis ikke det var 
noget der var en succes så ville jeg jo ikke forestille mig at jeg var stolt over det  

267 INT: nej  

268 LM: vel såså ja  

269 INT: mm 

270 LM: d-det falder da sammen at hvis det er en succes så er jeg stolt .h og hvis ikke det er 
en succes så er jeg knap så stolt  

271 INT: kan du nævne et eksempel på et hvor du har følt sådan virkelig succesfuld 

272 LM: .h (2.) ◦øh:◦ (1.5)  

273 INT: nu nævnte du selv noget med northside [for eksempel] 

274 LM:                                                                          [ja: men altså] for eksempel north side 
der-det var jo et godt eksempel der ikos atatøh .h også fordi jeg synes jamen så 
kommer vi ud og så præsterer vi noget for nogen andre  

275 INT: mm 

276 LM: som så siger det var skide godt det i lavede der .h øh: og der er da også nogen øh 
altså (1.5) jeg føler mig også stolt når (0.7) når jeg kommer hjem efter et 
arrangement hvor vi har haft tusind gæste:r og: det hele det har stået på hovedet 
og alle har knoklet helt vildt  

277 INT: mm 

278 LM: og: og så når jeg kommer hjem så tænker jeg over ar:gh det var ikke fordi jeg 
lavede så meget selv (0.7) vel (.) tingene fungerede bare  

279 INT: mm 

280 LM: så føler jeg så er jeg da stolt over mig selv og men jeg er da også stolt ove:r over de 
folk der hjælper til 

281 INT: mm 

282 LM: altså simpelthenøh ind og skrive på facebook ”øh:” det: fandme en fornøjelse at 
arbejde sammen med jer  

283 INT: ja 

284 LM: så det er jo sådan (0.4) altså (.) det kan man vel bruge som en slags succeskriterie 

285 INT: ja: 

286 LM: så er jeg også stolt når der kommer mange penge i kassen 

287 INT: ehehehe 

288 LM: for så har jeg gjort mit øh job godt  

289 INT: mm 

290 LM: det er jo også det jeg er ansat til  

291 INT: ja 

292 LM: i sidste ende 

293 INT: ja: (2.2) kan du så huske såda:n eller- noget med din største udfordring på arbjdet  

  (.) 
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294 LM: .h min største udfordring på arbejdet 

295 INT: ◦ja:◦ 

296 LM: øh (1) .h på personligt plan eller på sådan professionelle plan eller begge dele 
[fordi] 

297 INT:         
[begge dele gerne] 

298 LM: fordi den største udfordring på arbejdet på (1) på personligt plan (.) det er at at øh 
(1.7) fordi det er et frivilligt hus og fordi der er mange mange løse ender [i det hele] 

299 INT:             [mm] 

300 LM: så:h så det var sjældent før li:ge sidste øjeblik at tingene falder på plads 

301 INT: mm 

302 LM: til et arrangement hvem er det lige der kommer og arbejder i aften 

303 INT: .hja 

304 LM: det ved man tit og ofte ikke (0.6) øh: .h og da jeg i øvrigt sådanøh nu har vi gjort en 
del i sådan nog:et personlighedsprofiler og sådan nogen ting der ikos øh .h at jeg er 
sådan meget organiseret person  

305 INT: mm 

306 LM: ikos at tingene har sin faste plads og ”ååå” ((lyd der indikerer, at der skal være styr 
på tingene)) 

307 INT: .hja 

308 LM: og der er .h styr på det og og jeg har je-jeg har alle detaljer er gennemtænkt og 
sådan nogen ting der det (0.3) .h (0.6) det er bare svært (0.4) nå:r (0.7) øh::: (0.7) 
når det er med (0.8) med frivillige og: det e:r med de her som jeg siger man ved sgu 
aldrig helt hvor kosten står [henne] 

309 INT:                                                   [mmhehe] 

310 LM: og: .h at det er da udfordrende at: at man li:ge kan holde fri (0.3) rigtigt i 
weekenden .h fordi at (.) jamen (0.6) det arrangement som man stod for de:t er 
(0.7) det er hvad hedder det det sluttedeøh  nu kom jeg hjem (.) lørdag morgen 
klokken syv (0.5) og så sover man hele [lørdagen]  

311 INT:                                                                       [hehehe] 

312 LM: og man ved i øvrigt at der er faktisk ikke rigtig nogen der har taget vagten søndag 
aften 

313 INT: ehehehe ja:  

314 LM: ikos så hvor meget weekend har man egentlig lige det er udfordrende 

315 INT: mm 

316 LM: for mig øh (0.6) på det plan øh:m (1.6) og: (0.3) og det lapper jo så lidt over også 
jamen udfordringen på det professionelle plan de:t er .h øh:m (3.5) efterhånden 
(0.6) efterhånden såeh så er der så meget styr på (0.8) på hvad skal man sige de 
daglige ting her[oppe] 

317 INT:                             [mm] 

318 LM: i studenterhuset at det ikke er (0.4) en udfordring som sådan (.) øh:) .h det er en 
udfordring som jeg siger at at få det (0.9) vedligeholdt på alle mulige niveauer altså 
både at at .h at (.) at vi bliver ved med at kunne finde kosten men altså også at at 
øh .h at der er folk der kommer og tager de vagter (.) [som] 

319 INT:                                                                                                 [mm] 

320 LM: vi er afhængige af de gør (0.6) det er udfordrende ik[os] 

321 INT:                                                                                               [ja:] 

322 LM: men altså det er sådan nog:enlunde ((XX)) faste rammer så: .h så som regel så 
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lykkes det da øh: (1.2) men det er da også udfordrende når der kommer nye 
projekter og der er nye ting vi skal til (0.9) og:øh (2.5) jamen northside (0.3) 
>detder< camp studenthouse  

323 INT: mm 

324 LM: sidste år så havde vi noget nede på bispetorv d- by i byen  

325 INT: ja:  

326 LM: øhm (0.8) at: jamen det er da udfordrende at at skulle .h hvad skal man sige (0.4) 
opbygge et eller andet nyt (.) øh:m men også spændende [øh] 

327 INT:                                                                                                         [mm] 

328 LM: synes jeg (1.3) og: (1.2) jeg syns der var en ting til jeg ville sige i forbindelse med 
udfordrende (1.9) at:: (3.8) jo:h men atatat der er hvad kan man sige eller 
udfordrende eller ting der er der er jeg vil ikke sige svære på arbejde men sådanøh 
.h hvad skal man sige atat øhm .h at: (.) også:h jeg vidste det da egentlig godt før 
men altså de:t det er da også noget foreksempel sådan noget de her 
personlighedsprofiler viser jeg er jo ikkeøh i modsætning til hvad man måske nogen 
tror så er jeg jo ikke sådan udadvendt [person] 

329 INT:                                                                      [mm] 

330 LM: vel (.) og je:g slet ikke sådan en legeonkel og hyggeonkel og: (0.6) øh jeg er slet ikke 
sådan en ej hvor er vi gode alle sammen [type] 

331 INT:                                                                          [eheheh] 

332 LM: øh tværtimod  

333 INT: mm 

334 LM: .h men det har jeg da lært (0.5) langt hen ad vejen at være fordi (.) det f:ordres der 
ligesom i det her frivilligt [miljø] 

335 INT:   [mm] 

336 LM: .h at man får anerkendelse for den der indsats og at øh nogen siger NEJ hvor er vi 
glade for at du kom  

337 INT: mm 

338 LM: og sådan nogen ting der ikos altså .h hvor man så i sit stille sind kan tænke 
◦ogmendet:◦ (.) havde nok også kunne klares uden dig  

339 INT: hihihi 

340 LM: altså sådan groft set [ikos]  

341 INT:                                       [jaja] 

342 LM: men altså det er da .h detøh detøh: der er nogen ting i mit arbejde som ikke (0.5) 
helt stemmer overnes med den person jeg er  

343 INT: mm 

344 LM: .h øh og det er udfordrende  

345 INT: .hja 

346 LM: øh men da også en en udfordring der er spændende at arbejde med og som jeg 
synes jeg er blevet (.) væsentlig bedre til 

347 INT: mm (0.4) spændende  

348 LM: ja men det er spændende 

349 INT: ja selvfølgelig .h har du så nogensinde oplevet (0.3) øh et tidspunkt eller en 
situation hvor du sådan tabte kontrollen (0.6) måske over en situation eller? 

  (1.5) 

350 LM: .h det er jo det je:::g hele min personlighed går ud på og sørge for at jeg ikke taber 
kon[trollen] 

351 INT:        [ja] 
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352 LM: øh: .h og de:tøhm (2.7) e:r (3.1) altså (0.5) det kommer an på hvad du ligger i at 
tabe kontrollen 

353 INT: mm 

354 LM: fordi hv-hvis så du m- dermed mener at (0.3) det gik helt ad helvede til [det] 

355 INT:   [mm] 

356 LM: det vil jo så v- det vil simpelt-d-de:t det måtte opgå- øh opgive at gennemføre det 
her .h projekt så er svaret nej 

357 INT: .hja 

358 LM: det er altid lykkedes og på en eller anden måde og 

359 INT: få det til at fungere  

360 LM: få det til at fun[gere]  

361 INT:                            [.ja] 

362 LM: .h og som regel også lykkes det og få det til at fungere uden at vores gæster og 
publikum og sådan nogen tænkt (1.1) ligger mærke til [at]  

363 INT:  [ja] 

364 LM: der er noget galt (.) .h øh: men derfor har jeg da masser af gange været ude i 
situationer hvor jeg tænker åh fuckfuck hvordan får vi løst det her  

365 INT: ja 

366 LM: ikos øh: og som regel så kommer der da en løsning på det nogen gange skal jeg 
også spørge om hjælp for[og:] 

367 INT:                                               [jaja] 

368 LM: for og få: øh (0.3) få det (0.3) det var det jeg ville egentlig ville have sagt med 
udfordrende  også det er lidt det der d- .h det er udfordrende det ikke er mig der 
bestemmer alting her i huset  

369 INT: mm 

370 LM: det er udfordrende jeg har en ide om hvordan nogen ting skal være og så .h (.) øh 
nogen der har en anden ide eller der ikke lige er økonomi eller et eller andet  

371 INT: mm 

372 LM: men i hvert fald tilbage til det der med tab af kontrol .h at (2.1) .h ((2.4 indånding)) 
at: det er rigtig mange gange hvo:r (1.1) hvad skal man sige jamen jeg ved ikke 
hvordan jeg skal beskrive det andet end at (.) det ligesådan stod og vippede  

373 INT: mm 

374 LM: ikos at hey nu: (1.2) damn vi er pressede(.) [på]  

375 INT:                                                                               [ja:] 

376 LM: en eller anden måde ikos altså: at øh(0.7) ogog man kan sige mit job(0.6) går meget 
ud på at prø:ve og (0.4) bevare det store overblik 

377 INT: mm 

378 LM: og så få sat (1.33) satøh andre til at lave det der skal laves ikosøh .h fordi hvis jeg 
først mister overblikket og går i gang med at betjene i baren [eller] 

379 INT:                                                                                                              [ja:] 

380 LM: et eller andet i den stil der jamen så (1.5) så kan du (.) så kan det gå den forkerte 
vej men .h men altså det er øh jeg vil sige egentligøh at (1.5) at sådan i 
gennemførsel af events og sådan nogen ting der derer dererøh der er der har jeg 
aldrig mistet kontrollen  

381 INT: mm 

382 LM: altså (0.3) for alvor  

383 INT: nej 

384 LM: øh:.h så der er i andre situationer hvor man står men situationer som hvor man 
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ikke kan (1.4) kontrollere [et eller andet]  

385 INT:                                               [mm] 

386 LM: altså: en (1.1) enøh: (0.4) det er heldigvis langt imellem men altså så: der-der 
dukker da en psykopat op i ny og næ ikos hvor .h jeg vil ikke sige man skal slås med 
vedkommende  

387 INT: mm 

388 LM: men altså man kommer ud i nogle situationer hvor du egentlig ikke har kontrollen 

389 INT: ja: 

390 LM: ikos [altså] 

391 INT:         [ja:] 

392 LM: så på den måde såså: altså man har da titæts- (.) altså (.) det er ikke alting der er 
under kontrol 

393 INT: mm 

394 LM: men men så godt som det nu kan  

395 INT: njah 

396 LM: hvis det kan være .h et brugbart svar  

397 INT: absolut.h hvad kan du så allerbedst lide ved dit arbejde?  

398 LM: hvad jeg allerbedst [kan lide]  

399 INT:   [mm] 

400 LM: ved mit arbejde ou:ha 

401 INT: hehehe (0.8) det er et stort spørgsmål 

402 LM: ne:j 

403 INT: hehhe 

404 LM: de:t det er det n- de:t er .h lige i øjeblikket så er jeg inde i en periode hvor je:g hv-
hv- er enormt god til at sige ne:j hvor er jeg glad for mit arbejde 

405 INT: mm 

406 LM: øhm (0.3) .h at: at øh ◦så◦ je:g og mange andre i studenterhuset arbejder faktisk 
ufatteligt meget sidste uger der arbejdede jeg .h jeg er jo som ansat så gø-v je:g va: 
fører jeg jo s: (1.1) øh eller ikke kontrol m-men jeg .h fører hvad hedder sådan 
nogetøh en opgørelse over hvor mange timer jeg egentlig bruger på mit arbej[de] 

407 INT:                  [mm] 

408 LM: .h øh: og jeg kunne da se at at (.) de sidst mange uger der har jeg vel ligget på en 
halvtreds femoghalvtreds timer pr  

409 INT: ◦ja◦ 

410 LM: pr (0.4) pr uge og sidste uge var det toogtres timer (1.2) .h o- og det kan jeg jo 
enten være ked af  

411 INT: mm 

412 LM: menøh nu har jeg så valgt at sige nej hvor er jeg glad for at der er noget at lave  

413 INT: ja 

414 LM: tænk hvis jeg bare skulle sidde derhjemme og: (0.3) stirre ind i væggen 

415 INT: hehehe 

416 LM: det vil sgu da være trist 

417 INT: mm  

418 LM: i hvert fald fordi (.) amen så:h (0.7) så var der ik- (0.4) ja der var ikke noget at lave 
og: .h at at øh:m (0.3) jeg tror en af de ting jeg rigtig godt kan lide ved (0.3) mit 
arbejde (0.3) .h der er (1) at at øh:m (1.9) ja udover at jeg godt kan lide at 
organisere [og la]  
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419 INT:                      [mm] 

420 LM: la la la .h det er jo at at amen det er jo de der (0.4) du var jo tidligere inde på det 
med de der succesoplevelser (0.8) og det kan jo være på alle mulige planer .h altså 
en succesoplevelse kan være at northside siger at .h at øh at (1.1) atøh vi har gjort 
et godt stykke arbejde 

421 INT: mm 

422 LM: en en succesoplevelse kan jo også godt være at (0.5) at: at øh (0.3) som her 
forleden hvorøh .h hvor viøh (1.4) øh mig og en anden mig og en kollega vi s: nede i 
vores bar så hov der var en gammel frivillig fra bulgarien  

423 INT: nå 

424 LM: som åbenbart lige var hernede omkring og få en øl eller sådan noget i den stil .h 
som sagde noget i retningen af at at hvis ikke der havde været et studenterhus da 
han var frivillig så ved han simpelthen ikke hvad han skulle have gjort af sig selv her 
i: 

425 INT: nå:h 

426 LM: .h her iøh: i aarhus  

427 INT: mm 

428 LM: >og så< tænkte jeg jamen det er sgu da fedt og: (.) få lov til og være en del af det  

429 INT: .hja 

430 LM: og få lov til og give noget til folk og .h i øvrigt finde ud af at øh: at en stor del af de 
der  gutter der kommer fra .h bulgarien og litauen og letland og så videre som man 
kun læser om i aviserne  

431 INT: mm 

432 LM: er herovre for at røve og stjæle og så videre de er skide søde 

433 INT: .hja 

434 LM: og hårdtarbejdende og .h kommer her til til landet de har ikøh .h øh: altså de skal 
læse et eller andet det har ikke noget sted at bo de har ikke nogen indtægt de har 
faktisk ikke rigtig noget vel men de finder et job .h og så har de i øvrigt også tid til 
og så at læse (0.5) og være frivillig heroppe  

435 INT: ja: 

436 LM: de:tøh [de:t] 

437 INT:               [.hja] 

438 LM: det er sgu ret imponerende hvis det var en dansk 

439 INT: mm 

440 LM: udveks- hvis vi sendt dig ti:l 

441 INT: ehehehe 

442 LM: frankrig og du skal bare klare dig selv [dernede]  

443 INT:                                                                     [ja for] søren 

444 LM: så man sådan ”åh:” det kan man da ikke gøre [det er da umenneskeligt] 

445 INT:                                                                                   [ehehehe] 

446 LM: .h øh men altså også bare det der med atat atøh (0.7) m: det er da også en 
succesoplevelse at atøh: .h at man er del af et eller andetøh (0.4) fællesskab ikos og 
atatøh: .h at: jeg fornemmer at mange af de der barfrivillige deøh: (0.7) de trives 
ved at være her og: atøh .h at: jamen der ligger da også en an- lidt en anerkendelse 
når de siger ”hej” [og] 

447 INT:                                  [mm] 
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448 LM: helt vildøh .h at: sås:så tænker jeg amen det var nok fordi de synes at ham 
barchefen han er sgu egentlig meget flink 

449 INT: mm 

450 LM: og han får tingene til at fungere og sådan nogen ting .h det er et sted vi godt kan 
lide at være  

451 INT: .hja 

452 LM: .h øh:m (1.3) og ja nu har jeg så totalt glemt spørgsmålet efterhånden [men jeg 
mener] 

453 INT:       [ehehehe] 

454 LM: det var noget i retningen af [succesoplevelser] 

455 INT:  [hehehe] 

456 LM: var det ikke noget (h) ᵕi den stil ᵕ d- hvad var det vi snakkede om 

457 INT: det var noget med hvad du be[dst kunne lide ved at ar-] 

458 LM:        [ᵕhvad jeg bedst kun]ne lide ved [mit arbejde] 

459 INT:      [ja: ehehe] 

460 LM: det var næsten det hele  

461 INT: ehehe 

462 LM: jeg kan godt lideøh .h jeg kan godt lide i modsætning til da jeg var selvstændig så 
kan jeg godt lide at være en del af etøh hold 

463 INT: mm 

464 LM: det er også udfordrende nogen gan[ge der] 

465 INT:                                                                 [.hja] 

466 LM: øh: jeg kan godt lide ved mit arbejde at øh jeg tjener godt nok mindre og jeg 
arbejder mer menøh 

467 INT: hehe 

468 LM: som jeg s: plejer at sige i modsætning t-til da jeg tidligere var selvstændig .h jeg 
sover væsentlig bedre om natten 

469 INT: mm  

470 LM: fordi at at tidligere da jeg var selvstændig men der kan man bruge eno:rmt meget 
tid på at bekymre sig om alt muligt 

471 INT: mm 

472 LM: .h og det kan jeg jo ligeså godt lade værre med at gøre nu fordi (.) jamen det er 
som ude af hænderne på mig  

473 INT: ja 

474 LM: jeg skal selvfølgelig sørge for at mine (0.8) tandhjul i systemet de virker og det gør 
de menmen derfor behøver jeg ikke at bekymre mig om sådan det store 
sammenhæng [eller ] 

475 INT:                            [nej] 

476 LM: et eller andet hvis jeg kan få .h få. tingene til at virke så så så er det da og det er da 
også en en fed ting ved mit arbejde (.) det er en fed ting ved mit arbejde at jeg 
langt hen ad vejen kan bestemme hvornår jeg er her 

477 INT: mm 

478 LM: selv jeg (.) tilrettelægger jo næsten mit eget arbejde .h at der er da nogen møder 
jeg skal være til og: og jeg er da også blevet bedt om at sige at hvis jeg ikke hvis jeg 
på noget tidspunkt ikke er der mellem elleve og- og femten så sig lige til 

479 INT: mm 
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480 LM: ikos: men altså: så: det da (0.8) det er da dejligt at: jeg for eksempel kan sige okay 
jamen så har jeg arbejdet her rigtig meget nu så kan jeg jo holde lidt fri senere 

481 INT: mm 

482 LM: på året (.) øh:m .h at: atøhm nejmende:t der der er næsten kun gode ting at sige 
om mit arbejde 

483 INT: så du har ikke noget at svare hvis jeg spørger mindst kan lide ved det [eheheeh] 

484 LM:  [der er mange 
ting] jeg ikke kan lide [ved mit]  

485 INT:   [ja] 

486 LM: arbejde jeg kan ikke lide øh: (0.7) .h jeg kan ikke lide at jeg ikke kan bestemme det 
hele selv  

487 INT: ᵕmmᵕ 

488 LM: øh: .h vi har en meget stor udfordring det kan være at vores direktør øh nævnte 
det men at øh vi er jo ikke de eneste der er i: her i hu[set] 

489 INT:          [mm] 

490 LM: så der er jo lidtøh .h samarbejdsproblemer må manjo: (0.5) sige (.) for nu og: prøve 
og holde sådan neutrale ord .h øh: (.) det er udfordrende og og tapper da meget 
energi nogen gange(0.6) atøh jeg kan ikke li på mit arbejde når (0.5) når der e:r 
(1.6) øh: murren i krogene [for eksempel] 

491 INT:                                                  [mm] 

492 LM: der øh at atøh jeg ikke øh ◦hvad kan man sige◦ så er der en personalegruppe som 
er utilfreds med et eller andet 

493 INT: mm 

494 LM: så kan de gå der og hviske tiske.h øh: (0.3) jeg kan ikke lide a:t når for eksempel øh:  
jeg ikke kan leve op til nogen budgetter 

495 INT: mm 

496 LM: som jeg måske ikke selv har lagt men som hvor man ligesom amen der er en 
forventning om vi sælger for x antal kroner (0.6) og så hvis: hvad kan man sige fordi 
d-der tager jeg det jo lidt personligt 

497 INT: mm 

498 LM: hvis vi ikke sælger for x antal kroner .h og tænker hvorfor gør vi ik det hvahvad 
laver vi forkert (.) og det er måske ikke rigtig noget forker vel det kan jo godt være 
at .h (0.7) ◦jamen◦ det kan jo være så meget at der er nogle andre (.) der der er 
åbnet en ny bar her ved siden af der e:r .h øh: måske så er studerende mere 
tilbøjelig til og og læse 

499 INT: mm 

500 LM: nu hvor der ikke lige er garanti for jobs når man er fær[dig] 

501 INT:       [ja:] 

502 LM: øh så skal der gås til den så: har man ikke så meget tid til at sidde og drikke bajere 

503 INT: mm 

504 LM: nede i kælderen .h øh:m så: hvad skal man sige(0.4) det er jo også det er jo ogsåøh 
(.) udfordrende .h øh jeg kan heller ikke lide ved mit arbejde som vi har været inde 
på at at øh .h at nogen gange så er der simpelthen nogen ting jeg bare ikke kan (.) 
uanset hvor grundig jeg er så kan jeg ikke få det til at falde på plads fordi j- jeg for 
eksempel ikke kan finde en .h en frivillig til at tage den der skide va[gt som] 

505 INT:                                                                                                                         [mm] 

506 LM: jeg nu .h (1.4) jamen øh: (0.9) at: nogen gange så kan man også bekymre sig (.) 
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fordi jeg kan da se atøh (0.8) en af dem der skal på arbejde her senere i dag .h øh: 
prøver nu at bytte sin vagt væk 

507 INT: mm 

508 LM: jeg kunne jo godt forestille mig at hvisøh hvis ikke det lykkes så så:h ringer 
vedkommende >ved du  hvad< jeg er syg  

509 INT: ᵕja:ᵕ 

510 LM: så står jeg lige pludselig med et problem 

511 INT: mm 

512 LM: ikos men jeg kan jo ikke rigtig løse det før 

513 INT: nej 

514 LM: så:eh .h så der er rigtig mange ting som e:r (0.6) udfordrende kan man sige men det 
er jo ogs: m: en del det er jo faktisk derfor jeg er her 

515 INT: mm 

516 LM: det er for at løse de der udfordringer så på den: på den ene måde så kan jeg ikke 
lide at det er der for jeg vil helst have at det bare e:r 

517 INT: ja: at det kører 

518 LM: det kører derudaf øh: på på skinner men .h hvis det bare kørte derudaf på skinner 
altid så var der jo egentlig ikke behov for mig  

519 INT: mm (1.5) og måske heller ikke så udfordrende 

520 LM: næ:h 

521 INT: mm 

522 LM: nænæ 

523 INT: ne:j (0.8) nu har du godt nok lidt svaret på det men- hvad synes du det kræver at 
varetage sådan et job af kompetencer og personlighed [og:] 

524 LM:  [.h] h 

525 INT: sådan lidt et metaspørgsmål  

526 LM: ja: men de:t er (0.3) ja de:tsn: du selv siger så har vi da været inde på mange af 
tingene  

527 INT: ja: 

528 LM: øh: (0.7) at: (1.3) jeg tror det kræver en person som e:r (0.6) organiseret øh: (0.8) 
og som hvad kan man sige (1.2) fordi det nu er så løst og så frivilligt og så ditten og 
så datten .h så tror jeg simpelthen der er der er behov for at man prøver og skabe 
så faste rammer som man nu kan 

529 INT: mm 

530 LM: ikos at at øh .h at hvis man hver eneste gang (0.5) man havde et event i stakladen 
skulle starte forfra 

531 INT: mm 

532 LM: hvordan vil vi indrette baren i dag 

533 INT: heheheh 

534 LM: ikos jamen så kunne det hurtigt bliveøh: lidt uoverskueligt og og så videre .h øh: og 
jeg tror jeg er god til at lave de der rammer måske lidt for god øh:m (0.6) .h så tror 
jeg det kræver atøh (0.8) at: (0.9) at det er en: person som ikke har så mange 
andre: hvad skal man sigeøh (1) det lyder lidt fjollet når jeg siger ting i livet men 
altså .h at jeg kunne forestille mig det ville være svært at ha:øh (.) øh .h de der 
halvtreds tres timer om ugen samtidig med at man har kone [og børn]  

535 INT:                                                                                                              [mm] 
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536 LM: og alverdens andre ting der skal passes og der er jeg da sådan forholdsvis frit stillet 
.h øh og har kun mig selv og tage hensyn til og: og .h så kan man sige jamen hvis 
ikke jeg var her så var jeg hjemme og se fjernsyn [så] 

537 INT:                                                                                          [ja] 

538 LM: så på den måde er det jo meget godt at atøh .h at det er der øh: (1) så: (0.8) kræver 
det da hvis: en hvis form fo:r (0.9) fo:r hvad hedder sådan noget empati og: 
fingerspitzgefühl med hvordanøh .h hvordan (1.9) folk øh og frivillige og så videre 
går og har det og det er måske ikke min stærke side men jeg kan som regel mærke 
når der er noget galt 

539 INT: mm 

540 LM: hvordan jeg så lige får tacklet det det er jo så ikke altid lige [nemt menøh] 

541 INT:  [hehe] 

542 LM: der vælger jeg sådan lidt elefant elefanten  i .h i porcelænsbutikken løsningen j kan 
jo ligeså godt begynde at snakke om [det] 

543 INT:       [mm] 

544 LM: hvis jeg fornemmer [der] 

545 INT:  [ja] 

546 LM: er et problem ikos øh 

547 INT: ja: 

548 LM: så kan man så sige det er måske ikke det smarteste at gøre men .h det er noget 
sådan jeg gør det øh (0.8) og jeg tror da også det kræver lidtøh (1.8) lidt nogen 
brede skuldre forstået på den måde at man skal da ogsåøh (1.8) jeg vil ikke sige folk 
de læsser af på en men altså man bliver sådan lidt en sådan slags: (1.7) che:f 
mentor guide 

549 INT: m hehe 

550 LM: coach: et eller andet øh   

551 INT: .hja 

552 LM: hvor vi kan hjælpe alle folk med alting (0.4) øh efter bedste evne [selvfølgelig] 

553 INT:    [mm] 

554 LM: så .h så:h(0.8) jeg tror stadigvæk det vigtigste det er det der (2.1) det store overblik 
og sans for detaljen (.) lige præcis det jeg sidder med  

555 INT: mm 

556 LM: ikos dem jeg får organiseret det hele (0.3) øh: (0.6) og så kræver det jo (.) jeg må 
hellere sige det det kræver ”ufattelig: dygtige: personer”  

557 INT: eheheh 

558 LM: øh og kl- og og varetage det her job menøh menømen det det tror jeg faktisk det 
gør 

559 INT: mm (0.7) hvordan har du det så d- med at skulle lede? falder det dig naturligt?  

560 LM: a:gh::: både ja og nej (0.8) altså det falder da naturligt på den måde at jeg bliver 
mopset hvis ikke jeg får min vilje [eheheheh] 

561 INT:                                                             [mm hehe] 

562 LM: øh: (0:9) og det e:r (1.5) øh: amen jeg snakkede med nogen altså .h det er jo også 
det der med at hvahvad man li::geøh .h jeg tror .h jeg tror jeg er en (.) en god 

organisator og måske ikke sådan den fødte leder (.) øh: .h at: (2.2) jøh: snakkede 
lidt med en hvor vi sådan dvh- bruge de engelske øh termer og sådan hvis du du 
siger sådan commander og leader 



Bilag 3, 73 

563 INT: mm 

564 LM: ikos jeg tror jeg er mere en commander end en leader [altså je] 

565 INT:    [mm] 

566 LM: .h jeg er god til og (0.6) som jeg [siger] 

567 INT:                                                           [uddelegere] 

568 LM: organisere uddelegere øh: (0.6) øh: (0.4) og få det hele til at virke .h men jeg tror 
ikke jeg er sådan en (.) hvor de andre tænker hold kæft en inspirerende [person] 

569 INT:         [heheh] 

570 LM: ham: (.) ham vil vi bare gerne arbejde for (.) vel 

571 INT: mm 

572 LM: øh: og de.t er jo de tder er en udfordring for det vil jeg gerne være 

573 INT: ja[ja] 

574 LM:     [at] det vil alle folk [jo ] 

575 INT:                                       [jaja] 

576 LM: givetvis gerne være 

577 INT: ja: 

578 LM: øh men altså det er da ogs: nogen gange det er da også med at kende sin (0.8) .h 
sine forcer [og] 

579 INT:                     [mm] 

580 LM: sine begrænsninger og så prøve at få det til at virke bedst muligt .h øh:m .h så jeg 
vil sige at jeg har det (2.1) og jeg har det væsentligt jeg bliver jo det bliver jo 
nemmere og nemmere for mig og lede (0.9) også hvis man tager i i le:de tager i 
(0.8) .h ligesom tager hensyn til (0.6) eller hvad skal man kalde det siger at .h at 
(3.8) at det bliver nemmere og nemmere for mig at at trampe indover folks 
grænser 

581 INT: ᵕmmhehehᵕ 

582 LM: ikos så hvis du har v- har prøvet en fredagsbar ikos øh .h og hvis du s så så siger til 
peter amen kan du ikke tage i aften for vi mangler en så siger peter ne:j det er altså 
ikke så godt så siger jeg bare jamen fint det er en aftale det gør du ᵕsåᵕ (h) ikos og 
så: det forventer jeg så  

583 INT: mm 

584 LM: øh og det kan man sige det er jo en form for lederskab det er ikke verdens mest 
positive form for lederskab men det er da .h det er nødvendigt nogen gange 

585 INT: mm 

586 LM: simpelthen ogogog og og  og stille nogen krav til folk øh på en eller anden måde .h 
og de:t ha:r været lidt vanskeligt for mig specielt med frivillige vil jeg sige for det er 
det sådan lidt nh: det kan man da ikke forlange af frivillige  

587 INT: ja 

588 LM: og sådan nogen ting [der] 

589 INT:                                       [ja:] 

590 LM: hvorimod me: med ansatte der er jeg sådan lidt mere (1.3) de får penge for det [så] 

591 INT:                                                                                                                                                [ja:] 

592 LM: de skal da bare gøre hva (.) hvad jeg siger de skal gøre ikos men .h men: øh: jeg vil 
sige det er en udfordring at lede frivillige øh: (0.4) i forhold til ansatte (1.8) og: (0.4) 
og det er da ogs- der er da også altså (0.9) og der er også noget i det (0.3) øh det er 
da: (X) på et eller andet kursus f- eller (0.3) genogsådan en bog >jeg kan ikke huske-
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< men i hvert fald det der med at .h at jamen altså kan du lede frivillige så kan du 
lede alle  

593 INT: mm  [heheh] 

594 LM:          [ikos] det [det] 

595 INT:                            [ja:] 

596 LM: siger man jo populært 

597 INT: ja: 

598 LM: og jeg tror egentlig jeg er ret god til at lede frivillige (.) så så må jeg jo sige jamen så 
er jeg måske meget god til at lede i virkeligheden [selvom] 

599 INT:                                                                                          [mm] 

600 LM: jeg er .h også måske lidt (.) ja (1.2) ◦ar:h (.) hvad kan man sige◦ jeg er også typen 
der sådan lidt sætter mit lys under en skæppe  

601 INT: mm 

602 LM: og siger arh men det .h altså jeg er (2.2) som person så er jeg jo ogs: at at je:g (1.1) 
hvis tingene fungerer og hvis det er en succes og sådan noget jamen så er det jo 
ikke noget specielt for det var jo ligesom bare hvad der var forventet 

603 INT: mm 

604 LM: ikos hvorimod hvis det bliver en fiasko på den ene eller anden måde så er det jo i 
hvert fald min skyld 

605 INT: mm 

606 LM: så er det ikke mig der har (0.5) det er mig der har ledet dårligt 

607 INT: .hja 

608 LM: men det er ikke mig der har ledet godt når det går godt vel (.) men det er det 
måske i virkeligheden selvom jeg ikke tager .h tager tager(1.3) tager kredit for det  

609 INT: mm (0.5) mm hvordan ser fremtiden så ud? 

  (1.6) 

610 LM: .h det er et godt spørgsmål (0.3) øh: og nu er jeg jo så (.) nu snakket meget om mig 
selv som person og sådan noget så har jeg jo også sådan tænkt en en person der 
sådanøh har har planlagt de næste tyve tredive år (.) i hvert fald for så vidt jeg ikke 
rigtig ved hvad jeg skal de næste tyve tredive år jeg synes jo det jeg laver lige nu 
det er enormt fedt (0.6) og det kunne jeg rigtig godt tænke mig at blive ved med .h 
omvendt så har jeg også lidt svært ved se: (.) men det kan jo godt være det er mig 
selv de:r sætter en begrænsning der .h at jamen altså (.) kan man have en leder af 
en bar i et studenterhus: som er halvfjerds 

611 INT: mm (.) ja: 

612 LM: det er s ådan lidt: detda det det går lidt imod men det kan man måske godt det ved 
jeg ikke 

613 INT: ehehe 

614 LM: ellers så bliver jeg ᵕfyret på et eller andet tidspuntkᵕ og så må jeg jo se hvad jeg så: 
fremtidenøh den byder på .h atøh: (0.8) jeg vil sige der er da (1.4) der er såmænd 
masser af ting at tage fat i sådan på det lidt kortere sigt øh: her på arbejdet 

615 INT: mm 

616 LM: øh: 

617 INT: som hvad? 

618 LM: jamen de:t joøh: der er jo da vi endnu ikke kan gøre alting perfekt [så] 

619 INT:      [ehehe] 
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620 LM: er der jo masser af ting der kan finjusteres og blive bedre og .h og det er jo alt 
muligt det er jo lige fra atøh .h vi skal ofre tid og kræfter på og få (0.9) voresøh 
arrangementer til at se mere professionelle ud til atøh .h vi skal have nogle 
ordentlige dankortsterminaler og vi skal have nogle kasseapparater derinde og vi 
skal .ha have nogen tshirts hvor der står studenterhus aarhus så vi sådan for alvor 
kan få branded os og: .h altså (.) der er jo en milliard småting [der] 

621 INT:                                                                                                               [mm] 

622 LM: kun kunne blive bedre øh: (0.7) .h atøh så længe der ikke er proppet her hver 
eneste dag jamen så kan vi jo gøre vores arbejde bedre [det] 

623 INT:                                                                                                     [mm] 

624 LM: er jo lidt (0.8) den præmis jeg arbejder ud fra (.) øh (1.3) så:h (1.7) så det tror jeg 
sådan lidt er (2.4) er i hvert fald svaret sådan på den på det korte sigt indenfor de 
næste par år [jamen] 

625 INT:                         [mm] 

626 LM: så tror jeg ikk atat der sker ikke noget banebrydende og stort (0.7) søh: (4.9) men 
det e:r det er et godt spørgsmål  

627 INT: eheheh ja: der er jo ikke nogen der ved det [eheheheh lige præcis ] 

628 LM:                                                                               [nænæ nej men] det er jo lidt svært at 
vide vel] men man prøver ddd- er f- totalt frustrerende for mig som .h er vant til at 
plan[ligge alting]  

629 INT:         [mm] 

630 LM: at jeg egentlig ikke ved hvad der sker om ti år 

631 INT: ja: 

632 LM: det kunne jeg jo godt tænke mig  

633 INT: .hja 

634 LM: men omvendt så (.) må jeg jo så også erkende at det kan ikke lade sig gøre [vel] 

635 INT:                    [ehehe] 

636 LM: men derfor er det alligevel en lille smule irriterende 

637 INT: eheheh 

  (1.7) 

638 LM: så: 
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Bilag 4 - Transskription af interview med kvindelig pædagog 

Interviewet blev foretaget hjemme hos PK i stuen. PK havde sin datter på omkring et år med 

ved bordet under starten af interviewet, og senere blev hun sat ned på gulvet for at lege. Der 

bliver refereret til hende et par gange under interviewet, og noget af interviewet er blevet uty-

deligt, fordi hun til tider legede højlydt med klodser.    

Deltagere: Interviewer = INT, kvindelig pædagog = PK.  

1 INT: øh:m men vil du starte med at præsentere dig selv? 

2 PK:  eh:ja hv- hvor meget vil du vide eller  

3 INT: de:t hvad du synes jeg skal vide ehehehe 

  (0.8) 

4 PK: nåmenøh: ja hvad skal jeg fortælle (.) ja jeg hedder jo mia det ved du jo  

5 INT: mm 

6 PK: øhm hva ja jeg er pædagog i en vuggestue 

7 INT: mm 

8 PK: har været det i tre år (0.7) har været i vuggestue- jeg blev uddannet i totusind og ti  

9 INT: ja 

10 PK: før det har jeg været på døgninstitution 

11 INT:  mm 

12 PK: det var (0.5) det var [hyggeligt eller det var rart]  

13 INT:                                      [eheheh] ((Datter gør noget sjovt)) 

14 PK: det kunne jeg godt lide 

15 INT: ja: 

16 PK: menøh: det var kun et vikariat og: (0.5) så ville jeg gerne have børn dengang så var 
det jo dårlige arbejdstider og:  

17 INT: ja for søren .hja 

18 PK: så er vuggestue jo perfekt  

19 INT: ja (1.5) ◦ja det er rigtigt◦ går hun selv i samme vuggestue? 

20 PK: nej det gør hun ikke 

21 INT: nej [nej] 

22 PK:        [nej] 

23 INT: dog ikke [ehehe] 

24 PK:                 [nej nej]  

25 INT: mm   

26 PK: vi går i hver vores ikos ((henvendt til datter) 

27 INT: ehe[hehe] 

28 PK:           [jah.] er det bare hyggeligt ((henvendt til datter) 

29 INT: eheheh .h øh kan du huske hvordan du fik dit nuværende arbejde? 

  (.)  

30 PK: mit nuværende?   

31 INT: mm 

32 PK: ja jeg så en annonce iøh:: var det i avisen eller på: (.) på nettet  

33 INT: mm  
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34 PK: det har nok været på nettet ja [og] 

35 INT:                                                        [.hja] 

36 PK: og så:h (0.5) tænkte jeg bare de:t det lyder meget spændende det kunne jeg godt 
tænke mig  

37 INT: mm  

38 PK: jeg ville gerne have noget fast og så:h så søgte jeg  

39 INT: mm 

40 PK: blev kaldt til samtale og så fik jeg det  

41 INT: kan du huske samtalen? 

42 PK: .h øh: (.) na:h ikke rigtigt (.) jeg kan huske vi stod og vi skulle til lalandia med søster 
og hendes børn 

43 INT: ja 

44 PK: eh[ehe] 

45 INT:      [ᵕokayᵕ] 

46 PK: så det var sådan lidt- 

47 INT: samme dag? 

48 PK: det var samme dag det var lidt ubelejligt for vi skulle have været af sted om 
formiddagen 

49 INT: ja 

50 PK: og så skulle jeg jo så lige pludselig til jobsamtale og  

51 INT: ja (1.1) ehehe 

52 PK: men jeg kan huske at vi snakkede om mine dårlige sider 

53 INT: ja: 

54 PK: at jeg havde eksamensangst og je:g var ikke særlig god til at snakke i store 
forsamlinger [og sådan noget] 

55 INT:                         [mm] klassiker  

56 PK: menøh 

57 INT: til jobsamtaler 

58 PK: ja 

59 INT: eheheh 

60 PK: så tror jeg at jeg var glad og meget positiv 

61 INT: mm 

62 PK: eheh og det var derfor de valgte mig  

63 INT: ja 

64 PK: for at få noget positiv energi (1:38 - 1:50 snak til datter) 

65 INT: øh kan du så huske din første arbejdsdag der? 

  (2.5) ((Eventuel længere pause grundet PK’s interaktion med datter på dette 
tidspunkt)) 

66 PK: nj jeg kan huske at jeg var nervøs at øh jeg sov ikke i flere dage op til  

67 INT: mm 

68 PK: sådan ligesom når jeg skulle til eksamen på samme måde havde jeg det  

69 INT: mm 

70 PK: sådan sommerfulge i maven 

71 INT: .hja 

72 PK: og: kunne ikke spise og:  

  (1.5) 

73 INT: gik det så godt?  

  (1) 
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74 PK: ja det tror jeg (1.5) de:t jeg kan faktisk ikke huske den så godt men øh: 

75 INT: ehe[hehe] ((datter gør noget sjovt)) 

76 PK:        [det tror jeg det gjorde] 

77 INT: det tror du .h du havde en ok fornemmelse? 

78 PK: ja: 

79 INT: ja: .h m: vil du så: tror du kan du beskrive sådan en typisk arbejdsdag for dig hvad 
der sker  

80 PK: en typisk arbejdsdag 

81 INT: mm  

  (0.7) 

82 PK: jamen der hvor vi kommer om morgenen og (.) tager imod børnene (1) øh: ja: alt 
afhængig af hvornår man kommer typisk kommer jeg klokken otte det gør [jeg de]  

83 INT:     [mm] 

 PK: fleste dage (.) så er der allerede kommet en (0.6) en god flok børn og:  

84 INT: ja 

85 PK: kommer flere ind og så sidder vi jo bare og leger (0.7) er gået ind på stu:en eller 
kører på cykler eller hvad de nu lige har lyst til  

86 INT: mm 

87 PK: typisk jeg er på spædbørnsstuen vi har  

88 INT: okay 

89 PK: delt op delt op så vi har en spædbørnsstue og så har vi to stuer me:d hvad er de 
cirka halvandet år og så op [til] 

90 INT:                                                  [okay] 

91 PK: tre år 

92 INT: .hja 

93 PK: så vi har de helt små og vi har ikke ret mange der går og:  

94 INT: mm  

95 PK: vi har lige kørt mange nye børn ind  

96 INT: .hja 

97 PK: så vi har meget (0.5) der er gang i den ((1.3 datter taber et æble på gulvet)) øhm 
så klokken ni så holder vi samling det gør man nok de fleste steder 

98 INT: mm  

99 PK: og::: ja hvor vi får lidt frugt  og lidt kiks og lidt mælk og så: har vi sådan en kuffert 
(.) vi tager frem hvor vi har nogen forskellige figurer i og så synger vi ud afhængig 
af hvilke:n 

100 INT: mm 

101 PK: børnene de vælger  

102 INT: .hja 

103 PK: men der har vi jo allerede der omkring halv ni kommer de første børn ud og sove 
(.) og så igen der halv ti når vi er færdig med samling så kommer næste hold ud og 
sove  

104 INT: eheheh 

105 PK: og::: (0.5) så de store dem der er overb- så går vi ind på legepladsen med dem 
eller går en tur eller (.) maler eller tegner eller [leger] 

106 INT:                                                                                     [mm] 

107 PK: hvad vi nu ligeøh (.) finder på den dag hvad der lige er tid til (1.2) og: (.) så spiser vi 
frokost cirka de:r ja (.) kvart over ti halv elleve allerede ᵕspiser vi forkostᵕ  

108 INT: mm 
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109 PK: og så øhm så kommer næste hold ud sove der omkring kvart over elleve halv tolv 
og allerede fra klokken kvart i elleve elleve der står første hold op igen af dem der 
først kom ud og sove  

110 INT: for søren da 

111 PK: og så skal de jo spise og vi spiser cicirka frokost der fra halv elleve til ja tolv halv et 
stykker 

112 INT: ja (.) eheheh 

113 PK: og der putter vi så børnene i mellemtiden ((03:50 – 03:57, datter kommer ned for 
at lege med klodser)) ja det gør så holder vi jo en pause der fra tolv til et holder vi 
pause (1.5) og: (0.6) så kommer børnene op de kommer op og så skal de første s: 
(.) dem der var ude allerførst de skal jo så ud og sove igen puttes igen og så skal de 
ligges til at sove igen [og så skal de så] 

114 INT:                                       [ehehehe] 

115 PK: så skal man ((X)) som står op og sover en gang ja 

116 INT: ehehehe 

117 PK: ja: men så står det næste hold så op igen ik og så: så kører vi lidt på den måde 

118 INT: .hja 

119 PK: og det er vi så færdige med ved en tretiden ca er vi færdige med  at spise nu 

120 INT: okay 

121 PK: vi starter omkring klokken et og så ja så spiser vi cirka til klokken tre helt vildt 

122 INT: .hja 

123 PK: vi spiser i tre hold igen 

124 INT: der er nogen ryk ehehehe 

124 PK: ja og så om eftermiddagen der har vi typisk bare fri leg eller nogen gange går vi på 
legepladsen lige [hvad der er af] 

125 INT:                               [mm] 

126 PK: muligheder hvor mange skal sove og hvor mange skal være oppe vi er kun to  

127 INT: ja  

128 PK: på stuen 

129 INT: ja okay 

130 PK: ik os efter tre 

131 INT: .hja 

132 PK: så der er man også presset og nogen gange er vi allerede to fra klokken tolv af 
så:ehm 

133 INT: åh det er også- hvor mange børn har i? 

134 PK: vi ha:r elleve børn  

135 INT: ja okay 

136 PK: ej i øjeblikket tolv [menøh] 

137 INT:                                  [ja:] 

138 PK: vi har en i ((XX)) 

139 INT: og det er også mange til to (.) voksne  

140 PK: det er det ja 

141 INT: .hja 

142 PK: men vi er så tre inde fra ni fra ni til halv tre typisk  

143 INT: okay 

144 PK: ja nogen gange fra tolv af  

145 INT: mm (.) okay ehe[hehe] 

146 PK:                              [så ja] der er gang i den 
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147 INT: mm  

148 PK: der er knald på  

149 INT: er du glad for det? 

150 PK: det er jeg ja  

151 INT: mm 

152 PK: jeg tror det er ligeså meget jeg kan godt lide den de:rh den der omsorg hvordan 
den der hygge og: (.) pussenusse og: 

153 INT: mm (0.6) .hja 

154 PK: ja 

155 INT: mm  

156 PK: og så: er der jo ingen dage der ligner hinanden der sker altid noget  

157 INT: ja for søren ja: 

158 PK: fordi de er s små ikke så lærer de jo hele tiden noget nyt ik så vi ser jo både når de 
lærer at kravle og gå og: spise selv og de første ord og:  

159 INT: man følger hele udviklingen 

160 PK: man får jo alle de der ting med som 

161 INT: ja 

162 PK: jeg vil næsten sige det går man næsten glip af herhjemme som forældre ik 

163 INT: ja(h) 

164 PK: der skal de jo være i en institution på det tidspunkt ik 

165 INT: ja: (0.5) .hja 

166 PK: mm  

167 INT: hvornår har du følt dig stolt i forbindelse med dit arbejde? 

  (1.7) 

168 PK: øh:m det gjorde jeg i sidste uge  

169 INT: mm 

170 PK: vi havde sådan nogenøh vi har ha- lige haft sådan noget læringsuge hvor der har 
været nogen fra en hel masse andre institutioner som har været på kursus i noget 
sådan med fællesskaber og  

171 INT: ja 

172 PK: intuition og sådan noget og så var de så ude og observere os og så:h (.) så fik vi 
rigtig meget ros sådan at (.) fortalte os hvad vi var gode til for eksempel var jeg 
god til at se alle børnene  

173 INT: mm 

174 PK: og høre dem alle sammen og: (0.5) [anerkende dem og:] 

175 INT:                                                                 [og de:t .hja] 

176 PK:  alle de der ting så der følte jeg mig (.) så tænkte jeg jeg gør jo noget godt for (0.7) 
børnene ikke eller for vores [forældre] 

177 INT:                                                   [.hja] 

178 PK: og det hele [at øh] 

179 INT:                      [jaja] 

180 PK: jeg gør det som jeg skal  

181 INT: .hja 

182 PK: det var rart lige at få bekræftet ikke at øh 

183 INT: mm 

184 PK: jeg gør det rigtige  

185 INT: mm  

186 PK: jeg gør en forskel et eller andet sted 
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187 INT: ja: .hja det er vel egentlig også en pædagogs fornemmeste opgave det der med at 
skulle se alle børn altså [ikke kun dem der råber højest] 

188 PK:                                            [det er det nemlig og kunne rumme dem] [ik og ogsåøh] 

189 INT:                                                                                                                        [ja .hja] 

190 PK: kunne agere i kaos og  

191 INT: ja 

192 PK: og sådan noget  

193 INT: .hja 

194 PK: sådan  

195 INT: .hja (0.6) hvad me: sådan succesoplevleser (1) er det sådan det samme eller har du 
(.) flere eksempler på det?  

196 PK: jamen det er meget meget det samme tror jeg det er svært at sige at (.) at det her 
en succesoplevelse for mig altså for mig er det jo (.) [måske når man ser] 

197 INT:                                                                                               [hvad så med det daglige?] 

198 PK: noget nyt i det daglige  

199 INT: .hja 

200 PK: for eksempel e:j nu kan hun gå ik eller 

201 INT: ja 

202 PK: nu tog hun det første skridt altså det er jo små succesoplevelser [ved] 

203 INT:                                                                                                                     [mm] 

204 PK: hvert enkelt barn vi ser  

205 INT: .hja 

206 PK: dem er der jo mange af altså dem (.) ser vi jo jævnligt  

207 INT: ja 

208 PK: og især hvis d- der er nogen børn der er sene til (.) der er sent i deres udvikling 
(XXX) så er det jo helt fantastisk når de så endelig lærer det (XXX) det har jeg gjort 
godt for eller det har vi arbejdet med for at hun skulle lære det 

209 INT: mm 

210 PK: eller  

211 INT: .hja 

212 PK: på den måde 

213 INT: ja: (0.9) har du så n- nogensinde oplevet sådan (.) hvor du tabte kontrollen i en 
situation på den ene eller anden måde (1.7) sådan et lidt svært spørgsmål  

  (1.9) 

214 PK: øh:m (0.6) ikke lige umiddelbart [jeg] 

215 INT:                                                            [njh] 

216 PK: jeg er ret god til at agere i kaos eller nå:r det  

217 INT: ja 

218 PK: det hele vender på ᵕhovedetᵕ 

219 INT: mm 

220 PK: øhm (0.8) nej men der er nogen gange hvor man tænker puha eller (.) jeg tror n-
når de der situationer opstår så (.) så handler man bare hurtigt man tænker ikke så 
meget over det man gør bare [en masse] 

221 INT:                                                       [nej] 

222 PK: ting for at skabe så meget ro som muligt ik altså 

223 INT: .hja 

224 PK: det hele det kan jo godt eksplodere og at de skriger alle sammen på en gang 

225 INT: ja: 
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226 PK: og du er altså ikke nogen blæksprutte menøh: 

227 INT: jaja: 

228 PK: forsøger man jo bare at gøre det så godt man kan 

229 INT: .hja 

230 PK: fortælle dem jeg er lige her jeg går ikke fra dig men jeg er nødt til li:ge og gøre de 
her ting ik [ogøh] 

231 INT:                    [mm] 

232 PK: ja 

233 INT: .hja 

234 PK: så jeg har ikke sådan en eneste gang tænkt at nej puha at d det kunne jeg ikke 
klare eller der mistede jeg besindelsen sådan nej (0.5) de:t 

235 INT: n.hej 

236 PK: sådan har jeg det ikke  

237 INT: ne:j (0.7) okay (0.6) hvad me:døh (0.9) sådan problemer på den ene eller anden 
facon (.) med jobbet hvordan håndterer du det?  

  (2) 

238 PK: .h jeg tror det er helt forskelligt øh:m (3) det kommer an på hvad det er kan man 
sige o-om det er me:d forældrene   [eller] 

239 INT:                                                                 [mm] 

240 PK: om det er med personalet  

 INT: .hja 

241 PK: eller (1.6) forældrene er jeg ret god til at håndtere hvis der har været et eller 
andet barn eller hvis barnet har nogen problemer eller hvis det har slået sig eller 
(.) >dvjegik< jeg synes det er sværere med personalet ik for det er tit (.) de tager 
det tit til sig selv [altså] 

242 INT:                                 [mm] 

243 PK: de tager det tit personligt  

244 INT: ja (.) .hja 

245 PK: altså vi har mange i øjeblikket som som er ved at være rigtig udbrændte og som 
har været der i mange mange år og:: dem er det lidt svært med de er ((X)) vi kan 
kun gøre det her vi kan ikke gøre andet [og:] 

246 INT:                                                                         [.hja] ja okay 

247 PK: de kan lige overskue til at hjælpe os andre ik der er det lidt frustrerende nogen 
gange og hvordan får man dem til at indse  

248 INT: ja 

249 PK: at det faktisk bliver lettere 

250 INT: .hja 

251 PK: hvis man hjælper hinanden ik 

252 INT: ja  

253  (1.1) 

254 PK: at vi er der for hinanden ligesom ik og og ikke skal køre hinanden ned  

255 INT: jaja (.) nå for sø[ren] 

256 PK:                             [såh] 

257 INT: .hja (3) hvad kan du så allerbedst lide ved dit arbejde?  

  (2.4) 

258 PK: børnene 

259 INT: mm 

260 PK: og bare bare og være der for dem og: (1.5) vide at at man gør noget godt for dem 
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ik [at] 

261 INT:     [m m] 

262 PK: man gør en forskel (1.4) yde omsorg at (.) det er jo fantastisk bare at kunne tage 
dem op og når de løber en i møde og er glad og  

263 INT: mm 

264 PK: altså man får jo altid et smil ik altså (.) har du en dårlig dag så bliver du glad når du 
kommer på arbejde fordi så (.) kommer der jo nogen glade børn og:  

265 INT: ja 

266 PK: vil give krammer og knus ik  

267 INT: .hja 

268 PK: og vil lege og  

269 INT: hehe 

270 PK: så:h 

271 INT: .hja (6.9) ((INT OG PK i interaktion med datteren)) så det modsatte hvad kan du 
mindst lide ved det?  

  (1.9) 

272 PK: hm::: at vi skal løbe så stærkt  tror jeg at (0.6) at det ikke er altid der er tid til og og 
gøre det man gerne vil  

273 INT: mm 

274 PK: der er ikke tid til alle børnene nogen gange de børn som ik (.) råber højest altså (.)  

275 INT: .hja 

276 PK: de bliver nogen gange måske mere: (.) overladt til sig selv ik fordi de ikke siger 
noget  

277 INT: [mm] 

278 PK: [det] er jo dem der råber højest der får (.) der får mest kontakt jo 

279 INT: mm (.) ja: 

280 PK: jamen der kunne jeg da godt tænke mig at vi havde nogen flere hænder eller (.) ja 

281 INT: .hja 

282 PK: et par timer mere om ugen eller (2.7) ja 

283 INT: er det også der hvor den største udfordring ligger? (0.5) egentlig? (1.2) få det til at 
hænge sammen?  

  (2.6) 

284 PK: ja til tider tror jeg hvis du spørger min leder så er det i hvert fald den største udfor 
[dring ] 

285 INT: [mm] 

286 PK: ik det er at få det hele til at hænge sammen 

287 INT: .hja 

288 PK: me:n (.) jeg tror også at man har tendens til det har jeg i hvert fald at hvis jeg så: 
for eksempel har en vikar eller der er nogen der er syge s- jeg løber bare hurtigere  

289 INT: mm 

290 PK: ik fordi så er det bare lettere at gøre tingene selv end man li:ge skal [stå] 

291 INT:       [.hja] 

292 PK: og sætte nogen ind i det eller  

293 INT: ja: 

294 PK: øhm (2) så jeg ved faktisk ikke li:ge hvad den største udfordring er (2) øhm 

  (3.8) 

295 INT: heh ((henvendt til datter)) 

  (4) 
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296 PK: ja det ka jeg jeg kan ikke ligeøh 

297 INT: eheheh ((datter gør noget sjovt)) men det er måske meget godt? ehehehe 

  (1.1) 

298 PK: ja også nogen gange at håndtere sine kollegaer tror jeg  

299 INT: ja: 

300 PK: forstå hv-hvorfor har i ikke skiftet det job når i: er trætte af jeres job eller når i har 
været her i så mange år eller  

301 INT: .hja kan du nævne nogen eksempler på: (.) sådan en episode hvor du har oplevet 
det? (0.6) hvor du har tænkt det? 

302  (1.3) 

303 PK: j:::amen vi havde jo en diskussion forleden dag i forhold til at (.) de synes de skulle 
løbe stærkt når de skulle på legepladsen om eftermiddagen at de var for lidt 
voksne derude  

304 INT: mm 

 PK: og såøh: var forslaget at så skulle man hjælpe hinanden så skiftes stuerne til at 
rydde op for hinanden og rydde op på stuerne og det kunne den ene stue bare 
ikke finde ud af fordi at (0.6) hvad nu hvis de ikke lagde tingene de rig-rigtige 
steder og det var lettere at de bare lige selv gjorde det og de ville bare ikke li:ge ku 
ikke lige se ud over sig selv at nå[men] 

305 INT:                                                           [mm]  

306 PK: det er faktisk en hjælp 

307 INT: .hja 

308 PK: vi vil faktisk hjælpe hinanden ik 

309 INT: ja 

310 PK: vi vil ikke modarbejde hinanden eller gøre det sværere ik altså .h på den måde 
synes jeg at frustreret hvad gør man så lige ik altså: (.) hvor man tænker (2) det er 
jo ligesom at gå i børnehave igen ik altså de opfører sig som børn ik  

311 INT: ja  

312 PK: det var joøh 

313 INT: .hja 

314 PK: der er det svært lige at finde ud af nåmen hvad gør vi så li:ge og hvordan får vi 
dem nu li:geøh (.) til at vende om ik til at posi[tive] 

315 INT:                      [ja:] 

316 PK: eller 

317 INT: .hja (.) puha 

318 PK: det det er der er tit dem der har været i faget i mange år de har svært ved at se (.) 
nye muligheder  

319 INT: mm 

320 PK: se det positive i det altså de ser på alt det negative og: (.) tænker vi gør som vi 
plejer og kan vi ikke det nå men så er det bare træls ik altså 

321 INT: ja 

322 PK: så der tror jeg at man har lidt en udfordring som kollega ik og især som ung 
kollega ik 

323 INT: ja 

324 PK: so:m (.) tænker vi skal da prøve noget nyt  

325 INT: jaja 

326 PK: og nå:h ja det nytter jo ikke noget at vi er sure over at det ikke kan fungere elle:r 
(.) vi ikke har flere hænder  
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327 INT: mm 

328 PK: vi må jo bare få det til at fungere [ik altså] 

329 INT:                                                             [.hjo] (.) eheheh (1.2) det lyder lidtøh op ad 
bakke .h [hehehe] 

330 PK:                 [det er det også ] indimellem  

331 INT: ja: (3.1) hva hva synes du det kræver at varetage sådan et job af: personlighed og: 
.h faglighed og sådan (0.6) i den stil 

  (3.2) 

332 PK: jeg tror personligt der tror jeg det handler om at man skal være åben for nye 
muligheder og man (.) man skal være positiv og man ska være er du negativ så 
bliver det hele bare surt fordi at  

333 INT: mm 

334 PK: du skal løbe stærkt og  

335 INT: .hja 

336 PK: der er bare ikke alle de muligheder altså man kan bare ikke (1.4) man kan bare 
ikke redde hver enkelt eller hvad skal man [sige] 

337 INT:                                                                              [mm] 

338 PK: for det er der bare ikke tid til og det er der ikke mulighed  

339 INT: n.hej  

340 PK: for når vi ikke er flere 

341 INT: mm  

  (3.9) 

342 PK: m (2.2) m::en det er jo svært (.) j jeg synes det kommer meget ind over hinanden 
med faglighed og personlighed for det handler også om det der med og kunne 
rumme hinanden og kunne se (.) børnene og kunne anerkende dem [og] 

343 INT:                                                                                                                            [mm] 

344 PK: acceptere at de som de er ik at (.) ogde- de har jo forskelligt behov alle sammen 
især de små har rigtig mang[e:] 

345 INT:                                                   [.hja 

346 PK: (0.6) der handler det jo rigtig meget om de basale behov ik [og] 

347 INT:                                                                                                            [mm] 

348 PK: der det er vigtigt at mank- kan se det altså kan se nåmen det er fordi hun er træt 
hun er ked af det  

349 INT: ja: 

350 PK: eller det er fordi hun er sulten  

351 INT: .hja 

352 PK: eller hun har bare brug for at komme op og sidde lidt på skødet  

353 INT: ja: 

354 PK: elle:r  

355 INT: .hja 

356 PK: øh 

357 INT: hm (3.1) nu har du været lidt inde på det men hvordan har du det så med dine 
kollegaer? [sådan] 

358 PK:                     [jamenøh] (.)jeg har det godt med dem alle sammen 

359 INT: ja 

360 PK: j: jeg bliver bare nogen gange frustreret over at (0.6) at de(1.1) ikke kan komme 
ud af den de:r boks de går inde i  

361 INT: mm 
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362 PK: at de ligesom ser surt på det hele elle:r (1.3) men så har jeg jo kollegaer på min 
egen  stue har jeg det rigtig godt med for vi er alle sammen sådan meget 
udadvendte og tænkte nå:ja men så må vi jo gøre noget andet eller så må vi jo 
hjælpe hinanden med (XXX)) det kan godt være at det er hårdt nu men det er 
bedre om en måned ik  

363 INT: mm 

364 PK: når børnene er kørt ind de er blevet lidt større: 

365 INT: mm 

366 PK: øh  

367 INT: .hja 

368 PK: så ja i det store og hele har jeg det godt  

369 INT: det var godt at høre  

370 PK: det er bare dem (XXX) kan man jo bare lige kunne rumme dem op ik 

371 INT: jaja ja: (0.8) hvordan ser fremtiden så ud? 

  (1.5)  

372 PK: uh::: for mig? personligt eller? 

373 INT: de:t bestemmer du selv ehehehe 

374  (2.4) 

 PK: jamenøhm (1.4) altså jeg har så længe jeg har små børn så skal jeg være hvor jeg 
er  

375 INT: mm 

376 PK: såh så er jeg glad for mit arbejde og jeg er da helt sikkert også glad for det jeg 
kunne da nogen gange godt ønske mig nogen flere udfordringer [eller] 

377 INT:                         [mm] 

378 PK: jamen jeg kan jo rigtig godt lide det j: (.) synes jo det er fantastisk at være sammen 
med de her børn og se den her udvikling i [dem og] 

379 INT:                                                                             [.hja] 

380 PK: og det ved jeg gør en forskel og og forældrene sætter meget pris på vores arbejde 
det betyder også at man har lyst til sit arbejde 

381 INT: helt sikkert  

382 PK: øhm (3.9) så det er svært at sige hvad fremtiden bringer 

383 INT: ehehehe ((henvendt til datter)) 

384 PK: hvis- men jeg er helt sikkert den dag hvor jeg kører surt i og jeg synes ikke det er 
sjovt mere så skifter jeg job 

385 INT: mm 

386 PK: jeg kunne slet ikke forestille mig jeg skulle være i det samme job i tyve år ((Datter 
tømmer klodser på gulvet, hvilket vi omtaler et stykke tid, 14.7 sek.))  

387 INT: hvad så hvis nu du skulle forestille dig at du skulle skifte job skulle det så være 
noget altså øhm også i børnehave vuggestue elle:r  

388 PK: nej så ville jeg gerne så ville jeg gerne arbejde med handicappede 

389 INT: ja: 

390 PK: multihandicappede arbejdede jeg med tidligere og det synes jeg va:r rigtig (.) 
meget spændende og meget givende job .h øh det er noget helt helt andet end at 
være i vuggestue men det handler igen me. rigitg meget om omsorg og: 

391 INT: .hja 

392 PK: og kunne se de basale behov 

393 INT: ja  

394 PK: men de kan ikke give udtryk for hvad det er de vil eller  
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395 INT: n.hej 

396 PK: de skal jo have hjælp til det hele  

397 INT: mm 

398 PK: og jeg synes det er et meget givende job altså (.) fordi der handler det virkelig om 
at se de små ting altsåøh at se bare den mindste udvikling og det kan være svært 
nogen gange det kan jeg rigtig godt lide 

399 INT: mm (0.8) spændende 

400 PK: eller nog:et jeg har også overvejet at læse videre til noget  (1.2) noget 
familiebehandler noget et eller andet ((XXX)) at komme ud og kunne hjælpe nogen 
i hjemmet ik dem som har det lidt svært og som har brug for 

401 INT: .hja (0.8) mm 

402 PK: så det er nok også lidt hv hvad har man tid til og hvad har man overskud til ik (.) 
privat fordi så skal man også igen (.) skal jeg en mere uddannelse eller  

403 INT: .hja 

404 PK: hvad skal jeg  

405 INT: ja: det er lidt mere omstændigt heheh [når] 

406 PK:                                                                       [ja] 

407 INT: man har børn og: 

408 PK: (XXX) ((Interviewet afsluttes lidt brat i larm af byggeklodser, hvorefter datteren 
skal have skiftet ble)) 
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Bilag 5 - Transskription af interview med mandlig pædagog 

Interviewet blev foretaget hjemme hos PM i stuen. PM havde sin lille datter på et par måneder 

på armen under noget af interviewet, og der bliver refereret til hende et par gange under inter-

viewet. Inden interviewet har PM nævnt i en uformel snak, at han sammen med kæresten 

overvejer at flytte til Thy, hvilket han refererer til under interviewet.  

Deltagere: Interviewer = INT, mandlig pædagog = PM.  

1 INT: øhm men vil du starte med at præsentere dig selv? 

2 PM:  ja øh::: jeg hedder Mikkel 

3 INT: mm 

4 PM: og jeg:er syvogtyve år (0.7) og e: nyuddannet pædagog (0.5) øh: fra sommer her 

5 INT: mm 

6 PM: og har li arbejdet: (.) en måned  (0.5) øh::: som (.) pædagog ogs: 

7 INT: mm 

8 PM: øhm .h i risskov sfo (0.6) så:::h (.) det er super  

9 INT: mm .h er du glad for det? 

10  PM: JA jeg er rigtig rigtig glad for det  

11 INT:  ja 

12 PM: øh dejligt stedøh (.) rigtig gode børn og .h nogen rigtig rigtig gode kollegaer synes 
jeg  

13 INT: mm (1) var det sådan som du forventede ud fra din: (0.5) du må have været i 
praktik og sådan nogen ting? 

14 PM: ja altså eh:: nej j-jeg har så ikke lige været i praktik i sfo [menøh:] 

15 INT:     [nej okay] 

16 PM: jeg har så været i klub 

17 INT: mm 

18 PM: så der var da selvfølgelig (.) en smule forskel 

19 INT: ja 

20 PM: øh så det er lidt nogen andre kompetencer de har de her børn 

21 INT: .hja 

22 PM: så altså d- det var da anderledes (.) øh: skulle lige vænne mig til at de begynder at 
græde lidt nemmere end dem fr(h)a 

23 INT: de lidt mi[ndre] 

24 PM:                  [fra klub]ben af [ja:] 

25 INT:                                               [ja:] .hja 

26 PM: øh: (.) såeh s-så selvfølgelig nogen nogen (.) nogen andre [ting]   

27 INT:                                                                                                        [mm] 

28 PM: end det man lige var vant til  

29 INT: .hja 

30 PM: men man vænner sig hurtigt til det (.) kommer hurtigt ind i (.) hvad er det de kan 
og: hvad er det de har brug for  

31 INT: .hja 

32 PM: så:eh (.) så jeg synes det er rigtig rigtig ((XX))  

33 INT: mm 
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34 PM: rigtig spændende 

35 INT: ja: .h hvordan fik du dit arbejde? 

36 PM: .h jamenøh: jeg søgt øh nogen forskellige steder øh som man nu skal når man er 
på a-kasse  

37 INT: mm 

38 PM: øh: (.) og så:eh: (0.6) jeg fik jo hende her lige efter jeg var færdig  

39 INT: nå for [søren] 

40 PM:             [så:eh] 

41 INT: .hja 

42 PM: så så brugte jeg lige lidt ekstra tid herhjemme så:h  (.) det var sådan .h først da jeg 
sådan nu begyndt at være sådan okay nu (.) nu vil jeg gerne i gang 

43 INT: mm 

44 PM: såeh (.) gik jeg sådan lidt mere: intenst ind i jobsøgningen [så]  

45 INT:  [ja] 

46 PM: jeg var (.) var ude øh: .h på: på sf- eller ude i sfoen og så:eh (.) få en rudnvisning 
derude 

47 INT: mm 

48 PM: øh: og det var så det der gav pote tror jeg  

49 INT: okay 

50 PM: fordi så var jeg (.) til samtale hvor jeg så fik det  

51 INT: ◦ja◦ 

52 PM: længste vikariat faktisk der var såh 

53 INT: nå:h 

54 PM: .h ◦så◦ 

55 INT: .hja 

56 PM: så så må jeg have gjort det okay  

57 INT: ja (.) kan du huske jobsamtalen? 

  (0.6) 

58 PM: ja det kan jeg godt  

59 INT: mm 

60 PM: der varøh (0.6) der var fem (0.5) repræsentanter (hh) 

61 INT: okay(h) 

62 PM: ᵕså:ehᵕ  .h så det var lidt af en eksamen at gå ind til (.) jegøh jeg må sige cykelturen 
derud synes jeg godt nok de:r (.) der begyndte jeg godt nok lige at få lidt nerver på  

63 INT: ja 

64 PM: øh:m .h jeg tror lige jeg havde jeg havde lidt fordel af at jeg lige havde været til så 
mange eksamener atøh 

65 INT: mm 

66 PM: at man lige var lidt forberedt på det der punkt [der] 

67 INT:                                                                                     [mm] 

68 PM: hvad er det man skal præstere .h men jeg synes egentlig da vi da vi sådan først 
kom i gang (.) ◦øhm at det gik rigtig godt [og:]◦ 

69 INT:                                                                          [mm] 

70 PM: der var nogen fine spørgsmål til mig og (.) synes selv jeg kom med noget (.) noget 
fint der der jeg lige fik (0.6) gået i gang  

71 INT: ja: 

72 PM: så:h altså (.) det var da (1.2) i- som sagt lige til at starte med eh er man 
selvfølgeligt altid (.) lidt ekstra genert [og:] 
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73 INT:                                                                     [mm] 

74 PM: .h måske lidt lavmeldt i stemmen men (.) da man så også begynder at kan mærke 
at rumme:t (0.6) øh: så er- at man begynde at klikke  

75 INT: .hja 

76 PM: altså a: at rummet begynder at kunne lide en [jamen så] 

77 INT:                                                                                   [mm] 

78 PM: .h er det også nemmere at åbne lidt op og (.) og: og lave et par jokes med nogen 
småting og [sådan noget] 

79 INT:                      [ja:] 

80 PM: og: 

81 INT: .hja 

82 PM: .h (0.7) øhm (.)  

83 INT: [v] 

84 PM: [e]gentlig: 

85 INT: vise lidt overskud [ehehe] 

86 PM:                                 [ja lige] præcis lidt overskud og vise noget: (.) selvsikkerhed 

87 INT: mm 

88 PM: øh: synes jeg bestemt også  

89 INT: ja: 

90 PM: så:h 

91 INT: ((Vi bliver afbrudt af diktafonen, der af uvisse årsager begynder at lyse)) 
øhm kan du så huske din første arbejdsdag?  

  (0.6) 

92 PM: jah: øh: jamen der var je:g egentlig meget rundt sammen me:d minøh nærmeste 
leder  

93 INT: mm 

94 PM: øh:: rundt til at lave nogen aktiviteter altså det va:r (.) de:t altså man kan sige 
mange af de ting jeg laver det er egentlig (0.8) noget af de: man kan jo sige de 
fleste v:e:h: ville ku godt ku stå og spille rundbold men (.) jeg ser jo så de ting der 
skal udvikles på  

95 INT: mm 

96 PM: og: og laver tingene  (.) øh:m så altså d- det var forholdsvis øh de nemme ting jeg 
kom til at lave i starten 

97 INT: h.ja 

98 PM: øh:m (0.5) .h så:h laver nogen fodboldkampe og: 

99 INT: mm 

100 PM: øh: noget rundbold og noget hockey og sådan noget lignende  

101 INT: mm 

102 PM: så: altså j- jeg synes det var en (.) fantastisk dag det gik rigtig rigtig hurtig (.) men 
jeg var også rigtig smadret da jeg kom hjem 

103 INT: ja: 

104 PM: selvom jeg egentlig kun havde arbejdet fem timer den dag tror jeg  

105 INT: .hja 

106 PM: så var jeg fuld stændig bombet (0.5) øh:m .h men det var nok også ligeså me:get 
de indryk og: (0.9) ja: tredve nye kollegaer og:  

107 INT: mm 

108 PM: hvad er det (.) femhundrede (.) børn eller sådan noget i den stil 

109 INT: .hja 

110 PM: øh [fordi jeg ikke er ] 
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111 INT:       [ehehehe] 

112 PM: er tilknyttet nogen bestemt årgang så:h (.) så har jeg sådan lidtog (.) lidt alle 
sammen på en gang  

113 INT: .hja 

114 PM: så det er lige dem der kommer ud til aktiviteterne men så ser du også mange (.) på 
vejen så:h 

115 INT: mm 

116 PM: så:h men altså alt i alt synes jeg (.) jeg havde en rigtig g godøh ◦første arbejdsdag◦ 

117 INT: ja 

118 PM: ◦øh◦ (0.6) men det er også (.) meget i forbindelse medatøh .h nogen rigtig gode 
kollegaer (.) og jeg synes min nærmeste leder er også (.) gjorde en stor indsats for 
og så ligesom og .h (0.7) og få mig sat ind i tingene og: (. ) jamen egentlig alle var 
rigtig gode til og amen du skal bare gøre sådan her og så 

119 INT: mm 

120 PM: kan vi li:ge jamen jeg skal nok lige gå med hvis det er du har brug for at se hvor 
tingene skal væ:re [og: inge ting ] 

121 INT:                                   [ja okay] .hja[h] 

122 PM:                                                          [så]:h .h sådan virkelig (0.8) virkelig (1.3) en god (.) 
kollegagruppe synes jeg  

123 INT: det lyder helt vildt godt 

124 PM: ᵕja(h)ᵕ 

125 INT: [ehehehe] 

126 PM: [det er fantastisk]  

127 INT: der bliver taget (.) lidt (.)atøh folk tager sig lidt af en 

128 PM: ja 

129 INT: eheh 

130 PM: jamen (.) det var virkelig også godt  

131 INT: mm (1.4) hvad så kan du beskrive sådan e:n helt typisk arbejdsdag? Hvad du laver 
og: [hvad der sker]  

132 PM:        [.h] jamen altså som sagt så star jeg meget jeg står meget for aktiviteter 

133 INT: ja 

134 PM: je::g er det der hedder ressourcepædagog ◦på◦ det er noget de selv kalder det 
[derude]  

135 INT: [mm] 

136 PM: øh og så er der klassepædagog .h og som ressourcepædagog jamen så:eh så står 
jeg egentlig for nogen forskellige aktiviteter (.) øh:: det kan være alt fra bålplads: 
øh værksted: .h fodbold håndbold (0.5) stikbold 

137 INT: mm 

138 PM: så altsåøh::m (1.1) m mit job star jo i meget i o o og sætte de her aktiviteter i gang 
(.) og: og opretholde dem og: (1.1) og få dem til at fungere  

139 INT: mm 

140 PM: øh og få børnene til og: (.) og i fællesskab få det til at fungere (.) så:eh .h få dem til 
at udvikle de her kompetencer ogøh d-der gør at at de kan finde ud af (.) og spille 
et almindelig spil fodbold fordi d- det kan godt lyde d- til at det er meget nemt 

141 INT: mm 

142 PM: men det er det faktisk overhovedet ikke fo:r .h sådan nogle nulte klasser der [og 
så] 

143 INT:                                                                                                                                         [n.hej] 
ah ah ((udtalt som et nej)) 
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144 PM: fordi hvis der ikke var en voksen jamen så havde du ikke fået nær så mange 
mennesker til at spille på samme tid fordi så står du med de fem  

145 INT: .hja 

146 PM: der gider at spille fodbold 

147 INT: ja 

148 PM: og de andre de skal altså have lidt mere (0.9) motivering og man skal dæmpe de 
andre en lille smule for at (.) at de andre også får lov til at være med i spillet 

149 INT: mm 

150 PM: .h øh: så altså egentlig så er det det der med at (.) og lære sociale koder til dem (.) 
øh: og give dem nogen kompetenceøh: 

151 INT: mm 

152 PM: så: noget udvikling  

153 INT: .hja 

154 PM: øh generelt i de her forskellige aktiviteter (1.3) og så:h i slutningen af dagen så:h 
(.) så står jeg også (.) så kommer jeg over i en afdeling eller en (.) en årgang  

155 INT: mm 

156 PM: for at jeg så:h er med til at sende (.) børnene hjem og: (0.5) lukke af 

157 INT: .hja 

158 PM: øh: (0.6) så de:t da det det nyder jeg egentlig også rigtig meget 

159 INT: mm 

160 PM: øh: jeg synes det er rigtig fedt at være ressource men jeg kunne egentlig også (.) 
jeg synes også det de:r klassepædagog det er meget fedt fordi at der (0.9) der får 
du sådan lidt mere kontakt til nogen få  

161 INT: .hja 

162 PM: øh: så d de:r er større mulighed for og virkelig finde ud af hvad skal vi lave her  

163 INT: ja 

164 PM: hv hvad er det ham her han har brug for hvad har hun brug for  

165 INT: .hja 

166 PM: fordi (.) det får jeg jo ikke set nær så meget ude (.) ved en enkelte aktivitet 

167 INT: ne:j 

168 PM: der er det mere sådan gruppen som helhed eller hvis jeg har fået at vide af en 
klassepædagog .h ham og ham her han skal lige have en (.) en ekstra fokus [i i dag] 

169 INT:                                                                                                                                        [mm] 

170 PM: eller han skal ud  

171 INT: .hja 

172 PM: han skal altså være med i den her aktivitet eller sådan stil .h øh:m (0.6) men men 
så står man jo meget der me:d øh og snakker med børnene og .h hører hvordan 
deres dag er gået og: og får sendt dem ordentlig hjem så:h (.) så de sådan (.) hele 
dagen har- er er blevet sluttet sluttet rigtig godt af  

173 INT: mm 

174 PM: øh:m (1.4) hvad ellersøh jamen (1) når man har åbner så er det jo: (.) e:n (0.7) der 
sidder man jo og hygger (.) som regel    

175 INT: mm 

176 PM: når de her små (.) børnezombier de kommer ind  

177 INT: eheeheh ja 

178 PM: så sidder man inde og hygger tegner lidt måske leger lidt (.) øh (.) igen snakker om 
hvordan (.) morgenen er gået [og: ] 

179 INT:                                                       [mm] 

180 PM: ◦hvad skal i lave i dag og◦ (0.9) igen s: sådanøh (0.6) får hjulpet dem lidt me:d (0.7) 
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med de (0.5) små struggel- hurhurdels struggels de har 

181 INT: .hja 

182 PM: øh: (0.8) og egentlig (0.8) så igen det der med sådan hele tiden (.) få dem til at 
være sammen og være en harmonisk gruppe og: 

183 INT: mm 

184 PM: ◦øhm◦ (.) så d- egentlig synes jeg meget det det hele går ud på   

185 INT: mm 

186 PM: det e:r (0.9) og finde ud af hvor jeg kan hjælpe dem (.) så de kan hjælpe dem selv  

187 INT: mm 

188 PM: ◦så◦ (0.6) ◦det tror jeg egentlig◦ så er der selvfølgelig (.) en del møder hist og her 
[hvor] 

189 INT: [ja:] 

190 PM: .h så:h (1) [det er]  

191 INT:                    [mm ] 

192 PM: sådan circus en arbejdsdag 

193 INT: eheheh (0.5) nu ved jeg godt at du kun har været der en måned men har du 
allerede nu følt dig sådan stolt i forbindelse med dit arbejde? 

  (0.5) 

194 PM: ja [det] 

195 INT:     [mm] 

196 PM: det det synes jeg at jeg har (.) altså: (1) øh igen specielt det der med at jeg ikke 
rigtig: er tilknyttet nogen årgang (.) men når jeg så kan gå en tur igennem gågad- 
eller(h) igennem gågaden igennemøh (.) skolegården  

197 INT: mm 

198 PM: og: jeg så kan mærke jamen der var en fra nulte der står og råber på mig der er en 

199 INT: .hja 

200 PM: fra første der er en fra fjerde der står og råber på mig .h øh og får den der 
anerkendelse og ”hej mikkel tak for i dag” og: 

201 INT: mm 

202 PM: øh:m (0.6) og specielt når de så går med deres forældre i hånden så er det jo 
ekstra [fedt] 

203 INT:             [ehehehe] 

204 PM: lige at få den de:r 

205 INT: ja: 

206 PM: så:h så den e:r jeg kan mærke at at de har haft en øh en god dag og: (0.5) øh:m at 
jeg kan mærke atøh (1.1) at for eksempel øhm (0.59 at fodboldkampene bliver 
bedre og bedre jo flere gange vi har haft dem sammen og jo mere de kender mine 
grænser og jeg kender deres grænser .h øh når man så får sådan hvor man (.) der 
ikke har været nogen der har grædt der er ikke nogen der ha:r (.) kom- har haft 
nogen konflikter .h og de selv (.) når jeg så spørger dem nå:r hvad tænker i så der 
var det gode ved kampen i dag jamen det var at der ikke var nogen konflikter [hvis 
de så] 

207 INT:                                                                                                                                             [ehe 
hehe] 

208 PM: også selv kan se at det er det  

209 INT: ja: 

210 PM: jamen så:h så synes jeg (.) jamen s: så har det været fantastisk  

211 INT: mm 

212 PM: altså (1.44) øh: (0.7) n når man netop kan se det bliver s- også igen den der (.) lave 
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alder de har  

213 INT: mm 

214 PM: så synes jeg det er fedt at man kan se at det kan ud- de- altså allerede har udviklet 
sig  

215 INT: ja: 

216 PM: så hurtigt 

217 INT: ja (1.6) mm (0.7) har du så:h sådan nogen konkrete succesoplevelser? du kan 
nævne?  

218 PM: .h øh:m: (3.8) .h ja: men det har jeg måske egentlig meget her på det sidste hvor 
je:g (0.9) øh:: jeg har arbejdet rigtig meget med det fodbold fordi at det var jo 
meget kaos til at starte med  

219 INT: mm 

220 PM: øh: fordi det va:r (.) nulte og så var der nogen gange nogen første der kom og 
◦også ville være med◦ .h øh og der er alligevel meget niveauforskel på første og 
nulte (.) også specielt fordi de første de få første der kommer med de:øh (.) de er 
meget meget gode 

221 INT: mm 

222 PM: i forhold til nullerne .h øh: (.) og så har jeg begyndt rigtig meget på og:øhm (1) og 
have sådan: (.) hvor vi sætter os alle sammen på knæ eller: (0.2) øh i en rundkreds  

223 INT: mm 

224 PM: inden vi starter så kommer vi ikke nogen vegne før at (.) ◦alle ligesom er helt stille◦ 
[og] 

225 INT: [ja] 

226 PM: jeg siger faktisk ikke de ska:l nødvendigvis  

227 INT: n.hej 

228 PM: være stille.h det gør jeg så hvis de først er begyndt at snakke 

229 INT: mm 

230 PM: og så .h men altså den der hvor vi egentlig bare alle sammen sætter os og de 
sådan lige så stille man kan se (0.6) at de begynder at blive stille ”hey sch” [vi] 

231 INT:                                                                                                                                       [mm] 

232 PM: kommer ikke i gang før vi er samlet  

233 INT: ja: 

234 PM: alle: 

235 INT: jo: 

236 PM: .h øh: hvor jeg egentlig får den her ro til og og kunne snakke med dem stille og 
roligt  

237 INT: mm 

238 PM: og igen får den de:r øh:m (0.5) får den der holdfølelse ud til dem og få:r .h noget 
ansvar for kampen (.) f fra deres egen side af 

239 INT: .hja 

240 PM: øh:m (0.7) og der synes jeg: de sidste par gange jeg har været ude og gøre de:t de 
sidste (.) i hvert fald- specielt den sidste gang der var det virkelig virkelig godt  

241 INT: mm 

242 PM: og de fik lov til at spille på et tidspunkt hvor jeg skulle ind og krydse en anden 
klasse: ud   

243 INT: mm 

244 PM: øh: .h hvor de ogs: øh selv fik lov til at spille og da jeg kom ud og det var bare gået 
så godt  [ogøh:] 

245 INT:                [.hja] 
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246 PM: der fik man lige den der (1.2) okay det der med og lige og sætte sig i den der 
rundkreds til at starte med (.) og sætte sig i rundkreds til at slutte med   

247 INT: mm 

248 PM: altså det fungerede bare (.) altså: (1.1) øhm (0.5) så det er i hvert fald synes jeg 
sådan (.) sådan en rigtig god succeshistorie  

249 INT: mm 

250 PM: altså at (1.4) at man kan se hvordan de de lige så stille bliver (.) mere ansvarlig for 
dem (.) for dem selv og for hinanden  

251 INT: ja 

252 PM: øh: (.) ᵕog også fordi (hh) jeg spurgte faktiskᵕ .h jeg spurgte øh:m (0.5) ◦hvad 

fanden var det jeg spurgte om◦ jeg spurgte omøh: (1) øh eller d det helt  vigtig- det 
rigtig vigtige vi har det sjovt det er også vigtigt vi skal vinde men det er også (.) 
rigtig vigtigt at vi har det sjovt  

253 INT: mm 

254 PM: og så var der en af ungerne der siger (.) ”det er ikke nær så vigtig at vinde det er 
mere vigtigt at have det sjov”  

255 INT: [ehehe] 

256 PM: [og så sidder] jeg sådan lidt (.) fedt  

257 INT: ehe[hehe] 

258 PM:        [fedtfedtfedtfedt] 

259 INT: .hja 

260 PM: øh: (0.7) så:h (.) så ja s sådan nogen småting som det der   

261 INT: mm 

262 PM: altså de:t (0.6) det har også været med tilat (.) og gøre at man får et smil på (.) 

263 INT: ja: 

264 PM: når man går fra det  

265 INT: ja 

266 PM: øh:m (.) at der ikke været de der konflikter og:  

267 INT: mm 

268 PM: og at de selv (.) er med til at løse dem 

269 INT: ja: (1.3) har du så nogensinde oplevet sådan (.) en situation hvor du tabte 
kontrollen eller (.) sådan i [den stil] 

270 PM:                                                [øh:] ja det synes jeg egentlig det synes jeg egentlig jeg 
gj-n øh:   

271 INT: ◦nårh◦ ((henvendt til datter)) 

272 PM: der i starten inden jeg sådan: (.) lige helt fandt (.) min rolle i det  

273 INT: ja 

274 PM: og også igen altså jeg har ikke rigtig haft den der gruppe .h og jeg har ikke haft det 
på den måde (0.2) øh: altså sådan (.) fordi (.) de steder hvor jeg har arbejdet så har 
det (.) været med en meget mindre gruppe børn du har ad gangen 

275 INT: ja 

276 PM: så når man lige pludselig står med femogtredve unger der hiv- derder der løber 
rundt inde i en hal (.) [øh:] 

277 INT:                                        [eheheh] 

278 PM: så kan det godt være meget kaotisk 

279 INT: .hja 

280 PM: og så har jeg måske ikke lige været (1) helt god til og (.) og få det ned på jorden før 
vi startede for så har jeg egentlig bare tænkt nå men så starter vi bare smider 
nogle bolde ind [og så er det] 
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281 INT:                              [jaja] 

282 PM: det .h og så kan jeg så også godt mærke jamen så føler jeg egentlig heller ikke at 
jeg får noget ud af det så føler jeg egentlig bare at nå:mn (0.5) såku- (.) behøves 
jeg egentlig ikke at være pædagog hvis det var  

283 INT: .hja 

284 PM: hvis det var den måde vi kørte det på  

285 INT: ja 

286 PM: så altså sådan: (1.1) på på den måde så synes jeg ik (.) de:t eller (.) i starten var det 
meget (.) kaotisk hvor jeg ikke synes helt blev  også så godt som det kunne have 
været 

287 INT: mm 

288 PM: men det var så det (.) der lige så stille blev rettet op på altså når jeg begynder og 
(.) og kende flere og flere af børnene og: 

289 INT: ja 

290 PM: kende flere og flere af reglerne:eh:m (.) e:h (.) den måde som tingene kører på lige 
på den skole de var også andre end så mange andre steder  

291 INT: .hja 

292 PM: øh:m (2.8) så:h (1) ◦så◦ altså der synes jeg der der har man da været i nogen (.) 
halv: (.) måske ikke ubehagelige situationer men sådan nogen (.) situationer en 
gang imellem hvor at man: 

293 INT: ja: 

294 PM: man synes at okay d det kunne jeg altså godt have gjort bedre det her  

295 INT: .hja 

296 PM: men så er man bare så langt inde i det at man også nu føler ej: men okay der er ti 
minutter tilbage det kan ikke betale sig at gøre noget ved det nu 

297 INT: mm 

298 PM: øh:m (0.9) fordi det vil måske egentlig bare ødelægge (.) spillet mere for dem   

299 INT: mm 

300 PM: og så må jeg så t (.) næste gang huske okay nu skal vi ud og sidde ved ribben først 
[når vi] 

301 INT: [.hja] 

302 PM: starter  

303 INT: ja 

304 PM: så vi kan få snakket om hvad er det nu lige reglerne lige er  

305 INT: eheheh 

306 PM: og hel kom- hele tiden komme med progressioner til jamen hvordan: .h får vi 
fundet ud af hvem der tager (.) i den her leg [eller] 

307 INT:                                                                                 [mm] 

308 PM: fordi (.) ◦ja det var◦ kaos ᵕtil at starte med ᵕ 

309 INT: ehehehe ja: kunne jeg godt forestille mig [ehehehe] 

310 PM:                                                                            [ehehe] ((snak med datter)) 

311 INT: har du så nogensinde oplevet problemer i den måned du har været det?  

312 PM: .h 

313 INT: på den ene eller anden facon?  

314 PM: .h h øh:m nej ikke ikke direkte problemer [synes jeg] 

315 INT:                                                                            [mm] 

316 PM: ikke altså: (0.8) altså hv- i i i i hvilketøh (.) henseende tænker du på 

317 INT: de:t lidt op til dig [ehehe] 

318 PM:                                 [okay] 
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319 INT: hvis du ikke synes der er noget så behøver du ikke svare ehehehe altså .h  

320 PM: øh:: (1) altså:: h:: (.) .h problemer altså man kan jo si:geøh (2.5) .h h (0.6) der kan 
være nogen kommunikationsproblemer engang imellem 

321 INT: mm 

322 PM: altså ikkeøh: (0.9) men det er jo også (0.5) fordi jeg (.) til dels til dels fordi jeg er 
ny: [og:]  

323 INT:       [mm] 

324 PM: og og fordi der måske ikke altid er så meget tid (.) øh: fordi man (.) løber lidt 
hurtigere end man måske [gjorde for]  

325 INT:                                                [ja] 

326 PM: nogen år siden 

327 INT: ja 

328 PM: øh:m altså og igen de:t det der med at jeg står for eksempel ved en eller anden 
aktivitet det vil sige at der er nogen klassepædagoger der sender nogen børn 
derud  

329 INT: mm 

330 PM: øh:m (.) som de synes de:r (0,3) jeg ve- selvfølgelig er der en masse der kommer 
frivilligt  

331 INT: .hja 

332 PM: men der er også nogen som de sender af sted fordi de tænker det vil være godt 
for dem og komme ud og lave det her .h og så er det bare nogen gange så kan 
man godt stå og mangle:eh (0.9) den de:r forklaring på jamen okay (.) hvorfor er 
det det her det er så vigtigt at de skal være med   

333 INT: mm 

334 PM: øh: og specielt når man snakker helt de her specialbørn [som] 

335 INT:                                                                                                      [ja:] 

336 PM: har brug for lidt ekstra  

337 INT: .hja 

338 PM: eller har nogen diagnoser eller en eller anden ting .h som man ik (.) på en eller 
anden måde kommer til at ekskludere på grund af at: man egentlig står og synes 
at (.) jamen det er ikke i orden at du skal gøre sådan og sådan [og sådan] 

339 INT:                       [mm] 

340 PM: øh: fordi så kan du altså ikke være med her og og det er selvfølgelig ikke helt i 
orden at sige heller på nogen måde men .h men jeg synes nogen gange så kan 
man (1.1) øh:: (0.9) godt misse den der information  

341 INT: mm 

342 PM: fordi at vi ikke har tiden til og snakke om jamen okay: jeg sender ham der ud i dag 
(0.6) fordi at han skal virkelig: være sammen men (0.5) hvis du sender ham ud 
jamen så skal jeg også have det at vide at han skal være sammen med ham der 
fordi ellers så gider han ikke være med  

343 INT: ja(h)ehehe 

344 PM: og hvis jeg så står og siger til de andre i må ikke selv bestemme hvilke hold i skal 
være på  

345 INT: mm 

346 PM: så er det også svært at stå og sige åhnej men han må gerne bestemme hvilket hold 
han skal være på  

347 INT: jaja 

348 PM: .h og jeg havde først fanget det bagefter 

349 INT: ja: 
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350 PM: fordi da han så faktisk er gået sin vej jamen så står jeg der (0.6) og nu har jeg lige 
eks ekskluderet ham det var egentlig ikke meningen 

351 INT: nej 

352 PM: og jeg kan høre på de andre at han skulle altså have været med (.) men nu er det 
også lidt for sent [fordi] 

353 INT:                                [ja:] 

354 PM: hvis je:g (.) siger ar:g okay så må du gerne gå over (.) så mister jeg jo lige pludselig 
femten andre menneskers øh::: 

355 INT: ja 

356 PM: respekt eller den der  [for] 

357 INT:                                        [mm] 

358 PM: jamen (.) det kan ikke nytte noget at de star o og tuder over hvem de gerne vil 
være på hold med  

359 INT: n.hej 

360 PM: øh: fordi nudet nu er det altså mig der har lavet holdet i dag så: .h så så de de:r lidt 
kommunikationer kan godt være et problem engang imellem og:(0.5) øh: .h men 
jeg synes det noget som vi: vi arebjder på [hele tiden] 

361 INT:                                                                            [mm] 

362 PM: øh: som jeg også kan høre der bliver arbejdet meget på derude 

363 INT: ja 

364 PM: øh:m så altså jo det er da lidt et problem kan man sige men (0.5) men det er også 
bare et e en svær en at løse fordi de bliver også nødt til at stå nede i klassen.  

365 INT: mm 

366 PM: og kan ikke rigtig komme ud og sige det til mig og: (0.6 ).h øh:m  (.) men ellers så: 
hvad kan man sige problemer så- .h der er jo altid problemer med når man har  

367 INT: ehehe  

368 PM: ᵕmed børn at(h) gøreᵕ 

369 INT: eheheh 

370 PM: hvis man kan sige det på den måde .h men det er jo små problemer de (0.9)◦der er 
ik◦ altså det er jo nogen (.) det er jo også det der med job det er at afh- hjælp de 
her problemer 

371 INT: mm ((datter leger)) hvad kan du så allerbedst lide ved dit arbejde? 

  (1) 

372 PM: .h jamen det er og se udviklingen det e:r: og og se (0.6) børnene: .h øh:m arbejde 
sammen (.) øh::h udvikle hinanden: (.) tage ansvar: for hinanden  

373 INT: mm 

374 PM: øh: altså: (1.2) altså simpelthen give de her: (.) øh: altså i hvad kan man sige: jeg 
står jo meget for og vejlede dem i de her sociale koder ik 

375 INT: mm 

376 PM: .m men det er jo dem selv der bliver nødt til at gøre det i sidste ende og når man 
så lig så stille kan se at .h at de tager det her ansvar går ind (.) og siger ar: nu (.) 
lige (.) ikke så: grimt og:  

377 INT: .hja 

378 PM: ej ven er du slået dig er du okay (.) fremfor bare at løbe videre  

379 INT: ja 

380 PM: altså når man kan se det hele tiden udvikler sig .h jamen det detøh: (0.5) det er 
det jeg synes er det bedste 

381 INT: .hja (.) mm 

382 PM: det e:r øh: (.) ot se dem have det godt og: (.) og have en sjov aktivitet og: .h være 
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glade når de går derfra også selvom de har tabt  

383 INT: ja: 

384 PM: altså: det 

385 INT: .hja 

386 PM: det synes jeg er fantastisk 

387 INT: mm 

388 PM: ((snak til datter)) 

389 INT: hvad kan du så mindst lide?  

390 PM: .h h øh:: (0.7) ◦hvad jeg mindst kan lide◦ .h ((datter pludrer højlydt 3.3)) mindst 
kan lide at være væk fra hende her  

391 INT: ehehehe 

392 PM: øh::m (.) nej øh det er måske nogen af de små praktiske opgaver hvor jeg ikke får 
lov til at være pædagog 

393 INT: mm 

394 PM: altså:øhm så som at feje et klasselokale når man lukker af 

395 INT: ja 

396 PM: altså .h men men det er heller ikke noget jeg har noget imod at gøre [altså] 

397 INT:    [mm] 

398 PM: j jeg har ikke noget imod (.) ((snak til datter 2.1) jeg har ikke noget imod at gøre 
det men (.) men hvad kan man sige det er jo ikke (0.7) det er jo ikke det der reelt 
er min opgave  

399 INT: nej 

400 PM: det er jo ikke at stå og gøre et klasselokale  

401 INT: nej 

402 PM: rent elle:r (1.1) altså: (.) så så hvis jeg skal sige noget jeg mindst kan lide så er det 
nok det (.) øh: .h og så: (.) nogle møder og kurser en gang imellem man måske 
godt føler at man godt kunne have undværet  

403 INT: mm 

404 PM: øh:m .h (1.5) men sådan vil det nok desværre altid være  

405 INT: ja 

406 PM: øh: men igen det er jo heller ikke noget (.) som jeg ikk vil altså jeg vil jo ik (.) i 
princippet heller ikke være foruden det  

407 INT: nej  

408 PM: men det er da nok det jeg mindst kan lide fordi jeg kan bedst kan lide og og være 
sammen med børnene og have den der kontakt  

409 INT: mm 

410 PM: og simpelthen (0.6) ku: kunne gøre så meget som overhovedet muligt  

411 INT: .hja (1.2) mm hvad kræver det så: (.) at varetage sådan et job af (.) faglighed og 
komptencer og personlighed?  

412 PM: ((Mor henter datter))  jamen: (.) j:eg tror (0.2) jeg tror detøh: det kræver e:n (0.7) 
utrolig meget selvindsigt øh: (.) kræve:røh (1.44) at man er tro mod sig selv men 
også at man er tro mod den faglighed du har fået fra: (0.5) fra seminariet øh:m 
(1.5) man: (0.5) er villig til og: (.) og gå lidt ud af sig selv og så se jamen hvordan er 
det egentlig (0.5) jeg agerer  

413 INT: mm 

414 PM: og ikke reagerer  

415 INT: .hja 

416 PM: øh:m (1.3) og det d det (.) det kræver at man er menneskekender og så- de kræver 
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lidt noget naturligt (.) altså noget der kommer  

417 INT: mm 

418 PM: naturligt til en og så .h (.) alle kan i princippet godt læse til pædagog me:n (.) det 
er langt fra alle der kan blive en god pædagog 

419 INT: mm 

420 PM: øh:m .h så jeg tror meget af det ligger rigtig rigtig naturligt (.) øh:m (1.9) øh og så 
ligger der selvfølgelig utrolig meget faglighed i det altså jo jo mere faglighed du får 
jamen: (.) jo bedre bliver du også til at reflektere og og til og (0.6) og kunne gå ud i 
dig selv og se  

421 INT: mm 

422 PM: jamen hvad er det vi gør og hvad er det .h hvorfor gør jeg det og hvorfor er det jeg 
reagerer sådan når han reagerer sådan burde jeg ikke bare (.) gøre sådan i stedet 
for  

423 INT: ja 

424 PM: øh:m (0.8) ◦og så synes jeg◦  (1.2) .h så synes jeg også det kræver: igen e e en god 
personalegruppe øh der kræver at manøhm .h man er god til at bruge hinanden (.) 
man er god til at sparreøh:m (0.7) at man får sagt (.) hvis der er noget man synes 
el: man er uenig i  

425 INT: mm 

426 PM: fordi vi står i et fag hvor der ikke er noget svar 

427 INT: ja 

428 PM: altså v:vi står i et fag hvor: at .h og det har vi jo også haft gennem hele seminariet 
altså den der der er ikke noget rigtig: du kan ikke sige jamen (.) vi gør den her ting 
på den her måde  mjo vi kan godt have en overordnet ramme der gør det men (.) 
du gør det (.) på en måde  

429 INT: mm 

430 PM: jeg gør det på en anden måde men vi kan godt nå det samme mål i sidste ende (1) 
øh:: så den der med og:: være undrende og stille sig: undrende til til andres 
faglighed .h og til sin egen faglighed også  

431 INT: mm 

432 PM: øh:m (.) og være god til også at tage imod den der konstruktive kritik (0.7) øh: 
(0,3) det det synes jeg virkelig også vægter en god pædagog og en god 
personalegruppe  

433 INT: mm 

434 PM: hvad kan man sige (.) uanset hvor du så er henne (0.8) øh:m (1.7) fordi at (.) det 
der med at hvis vi bliver ved med at spørge hvorfor hele tiden 

435 INT: mm 

436 PM: jamen så så kommer vi aldrig til at sidde og s- og læne os tilbage og så bare køre 
en eller anden rutine .h hvor: (0.8) hvor vi ikke får udviklet os selv og udviklet de 
børn der er (0.8) øh: (0.6) fordi så kan man nemt ramme ind i den de:r jamen det 
plejer vi at gøre så:  

437 INT: ja 

438 PM: så sådan gør vi her  

439 INT: ja 

440 PM: det bliver nog:et (0.6) det synes jeg i hvert fald bliver noget rod ikke (1.1) øh og så 
mister vi vores faglighed  

441 INT: mm 
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442 PM: det er helt sikkert (1) ◦ja◦ (1.7) ◦så◦ (0.6) ◦nu s. kan ikke huske om jeg fik sagt alt 
det jeg skulle◦   

443 INT: ehe[hehehe] 

444 PM:        [hehehe] .h fik vist blandet lidt rundt i det (.) ◦menøh◦ 

445 INT: det var mange fine ting eh[ehehe] 

446 PM:                                                 [ehehe] 

447 INT: .h hvad så med dine kolleager hvordan har du det med dem? 

448 PM: jamen jeg har det rigtig godt med dem  

449 INT: mm 

450 PM: altså: (.) som sagt kun en måned selvfølgelig menøh: .h (0.6) men jeg synes 
allerede jeg er kommet rigtig godt ind i det og: (.) blevet taget rigtig rigtig godt 
imod (.) ø:h og jeg har også sådan fra flere kollegaer hørt (.) du er da godt nokøh 
(.) virkelig faldet hurtigt til [og:] 

451 INT:                                                 [mm]  

452 PM: .h men: det kan man jo så sige at det er jo også deres skyld (.) [altså:] 

453 INT:      [ja:] 

454 PM: jeg er faldet hurtigt til fs- selvfølgelig fordi der er nogen personer der siger mig 
noget der .h øh:m og nogen man har det godt sammen med  

455 INT: ◦mm◦ 

456 PM: men det er jo også fordi de har gjort noget for jeg: (0.8) har følt mig godt tilpas  

457 INT: ◦.hja ◦ 

458 PM: så det har bare været så fedt altså .h så var jeg lidt heldig også at der lige var en en 
(.) en fredagsbar den førsteøh: (.) fal fredag jeg arbejdede så:h  

459 INT: mja 

460 PM: så: de holdt sådan noget (.) efter arbejde hvor at (.) der var lidt øl og: 

461 INT: mm 

462 PM: ◦lidt af hvert◦ det va:r (.) det var super super hyggeligt .h og (.) og lige den de:r og 
få de de:r (0.6) timer der efter arbejdstid hvor [at] 

463 INT:                                                                                    [.hja] 

464 PM: hvor man ikke helt de samme (0.5) øh: mennesker (1.4) øh:m (0,9) de:t det tror 
jeg også (.) der hjalp en lille smule at man lige fikøh (.) en lidt tættere relationer i 
de teamer der 

465 INT: ja 

466 PM: øh:m (.) udenfor arbejdstiden (1.9) øh:m (1.5) men ja generelt så synes je:g jeg har 
en (.) en fantastisk eh personalegruppe  

467 INT: mm 

468 PM: .h mange forskellige mennesker ogøh: (.) men igen det synes jeg jo også er: .h er: 
en er en stor kvalitet (.) ved en personalegruppe a at vi er så mange forskellige 
mennesker  

469 INT: ja: 

470 PM: eh men som så stadigvæk sammen altså (.) kan finde ud af noget og: (.) og have 
det godt med hinanden  

471 INT: mm 

472 PM: så:h (0.7) de:t det synes jeg godt 

473 INT: hvor mange- ved du hvor mange ansatte i er cirka?  

474 PM: altså i sfoen der tror jeg vi e:r (.) cirka tredive  
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475 INT: okay 

476 PM: så er der jo så også alle lærerne  

477 INT: ja 

478 PM: men dem øh: (0.5) det er jo så mest klassepædagogerne der har noget med klasse: 
(.) læreren at gøre 

479 INT: ja: 

480 PM: så de:t en (0.5) så det er meget meget få lærer jeg kender  

481 INT: ja 

482 PM: øh:m (0.5) men jeg tror vi er omkring (0.5) tredive tredive pædagoger  

483 INT: mm 

484 PM: så det er selvfølgelig også en god slat 

485 INT: ja (1.7) hvad så med fremtiden hvordan ser den ud 

486 PM: .h jamenøh: altså: lige nu er det jo (.) til maj (.) men altså mit mål er da (.) at få fast 
job derude bagefter 

487 INT: mm 

488 PM: i hvert fald lige nu (.) altså sådan som jeg har det lige nu så:h så er jeg da meget 
interesseret i og (.) og blive ved med at arbejde derude  

489 INT: mm 

490 PM: øh:m (0.8) så kan man så se hvad der så skal ske (.) øh (.) det kan jo så også være 
en af de ting der gør at jeg ik (.) flytter væk herfra 

491 INT: .hja 

492 PM: øh:m (0.6) s jeg fortalt tidligere så:h (.) er jeg jo i tvivl om (.)  

493 INT: ehehe [jah] 

494 PM:             [om (.) vi] kommer til at bo her om vi kommer til at komme thy  

495 INT: ja 

496 PM: på et eller andet tidspunkt .h men altså de:t jo (.) det er jo også meget afhængig 
af: (.) af arbejdet (.) øh:m (1.7) man kan selvfølgelig sige at som pædagog såe:h 
(0.6) ◦så: man◦ (1.3) nogenlunde dækket ind de fleste steder i landet (.) øh:m 

497 INT: mm 

498 PM: det kommer lidt an på om du vil ind (.) på noget mere specialområde men det er 
der faktisk også de fleste steder i landet  

499 INT: ja: 

500 PM: .h øh: det kan godt være at man skal køre en lille smule efter det men (.) men de:t  

501 INT: ◦der er muligheder for det◦  

502 PM: .h altså .h det er jo ikke ligesom hvis man ha:r uddannet sit på en ha 

503 INT: nej 

504 PM: så:h (.) er der jo ikke mange muligheder i thy for eksempel 

505 INT: nej eheheeh 

506 PM: men altså vi har da (.) vi har da lidt flere muligheder som pædagoger i hvert [fald] 

507 INT:  [mm] 

508 PM: øh:h .h så altså h man er man er da ikke helt låst fast  

509 INT: nej 

510 PM: men jeg synes øh: (.) altså lige nu de:r (.) er planen og (.) og charme sig ind derude 
på [arbejdspladsen] 

511 INT:       [ehehehe] 
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512 PM: og kunne få lov til og: .h (0.8) og fortsætte efter maj  

513 INT: mm 

514 PM: øh:m (1.2) hvis de kan bruge mig og hvis der kommer en plads (.) til mig  

515 INT: mm 

516 PM: så:h de:t (0.5) det er helt klart altså lige nu er jeg: så glad for at arbejde derude at 
jeg kunne slet ikke forestille mig når jeg skal stoppe igen det synes jeg [bliver helt] 

517 INT:                         [ehehe] 

518 PM: rimelig mærkeligt 

519 INT: ja: 

520 PM: øh (.) jeg synes også det er helt vildt der allerede er gået en hel måned 

521 INT: [mm] 

522 PM: [altså:] jeg synes liges- jeg er startet  

523 INT: ja 

524 PM: .h  

525 INT: det går hurtigt  

526 PM: JA:h det går godt nok stærkt (0.5) så:h .h så ved jeg ikke på et eller andet tidspunkt 
så:h (0.5) vil jeg måske læse videre til noget leder  

527 INT: mm 

528 PM: øhm(.) det er i hvert fald sådan (.) det er jeg kunne ikke forestille mig ik (.) kom 
den vej på et eller andet tidspunkt  

529 INT: nej 

530 PM: øh: jeg har allerede før i tiden arbejdet som leder i et øhm .h i en stor superbrugs 
[øh:]  

531 INT: [ja okay] 

532 PM: eller en en kvickly der så blev til superbrugsen  

533 INT: mm 

534 PM: senere hen så jeg har også været med til og bygge en butik op fra bunden af så:h 
.h sådan som (0.5) det de:r de der lederopgaver de: de tiltaler mig 

535 INT: mm 

536 PM: me:n lige nu (0.5) vil jeg gerne være menig lidt endnu 

537 INT: ja 

538 PM: det synes jeg er: (0.7) synes der er kvaliteter ved begge dele (0.5) øh: .h også fordi 
jeg synes at for at være god leder så skal du også (.) have været menig i lang tid 
(0.6) øh:m 

539 INT: .hja 

540 PM: for ligesom og (0.5) og kunne sætte dig ordentlig ind i tingene  

541 INT: mm 

542 PM: og så synes jeg også at man skal selvfølgelig også (0.5) blive ved med at prøve og 
holde lidt fast på og (.) og gå ned på gulvet en gang imellem [og] 

543 INT:                                                                                                             [mm] 

544 PM:  og være blandt (0.6) øh:m (.) de almindelige medarbejdere 

545 INT: .hja 

546 PM: for det er den måde du: (0.9) jeg synes du virker: .h altså du både selv får indtryk 
(.) fraøh (1) ja fra dine kollegaer af .h og ikke bare til møder og så videre   

547 INT: mm 



 

Bilag 5, 104 

548 PM: me:n .h men samtidig så viser du også dine kollegaer jamen du er også klar til og: 
og tage de rigtige tjanser som (.) arbejdet egentlig består af  

549 INT: .hja 

550 PM: og du (.) kan også godt huske hvordan det er at være pædagog  

551 INT: ja 

552 PM: .h øh: eller (0.6) servicemedarbejder eller hvad det nu er 

553 INT: mm 

554 PM: hvilket et job vi snakker om .h jeg synes det er vigtigt at en leder tager fanen (.) 
øh: og det er sådan en leder jeg godt kunne tænke mig at blive 

555 INT: mm 

556 PM: så:eh (0.6) og som jeg også selv værest synes jeg allerede har været dengang jeg 
arbejdede som leder  

557 INT: ja:  

558 PM: så:h (0.5) så det er da det er da vejen i sidste ende (.) men (.) de:r er der er nogen 
år til endnu  

559 INT: ehehehe 

560 PM: (hhh) 

561 INT: ◦ja:◦ 

  (0.8) 

562 PM: så:h 
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Bilag 6 – Semantisk rolleanalyse 

Jeg har tilpasset mine transskriptioner til skriftsproget ved blandt andet at slette lydord som 

”øh”. Jeg har slettet alle TCU’er foretaget af intervieweren på nær spørgsmål og kommen-

tarer, som er nødvendige for at forstå informanternes svar. Ved bestemmelse af rollerne er 

rollebetegnelsen anført under den konstituent, der bærer rollen, og bestemmelsen er fortlø-

bende. Det vil sige, at rollebestemmelsem er gældende, indtil en ny rolle forekommer.  

 

Bilag 6a: LK – første arbejdsdag 

169 INT: heheh .h kan du så huske din første arbejsdag? 

170 LK: m:::: ja det kan jeg også godt øh:::m den første dag jeg var på besøg hos dem 
eller den første arbejdsdag?  

171 INT: øh:: d det bestemmer du 

172 LK: ja:  

173 INT: hehe[he] 

174 LK: Jeg kan huske begge dele. Vi havde aftalt, at jeg lige skulle op og sige hej.  
EX      HJ       V               OA                    AG  HJ             V                OA (AG    Ø         HJ                        Ø      V          OA) 

Der var et eller andet arrangement, hvor jeg kunne tage med.  
 LO        V       OA                                                                        (LO         AG     HJ              V              Ø       )     

176 LK: Så der var jeg jo bare lige oppe og sige pænt goddag, hilse på dem alle sammen  
MO  Ø       HJ    AG    Ø                               HJ                     V          OA                                   V           RE                                                              

V                 
og høre, hvad de lavede og sådan. ((Jeg var oppe og)) Gå rundt ved alle bordene, 
Ø                   OA (Ø    AG   V                   Ø                 )             AG       HJ                                    V       DI               LO                                                      
hvor folk de sad og så var det jo. Jeg kan ikke huske, om det var den dag. Nej, det 
(LO        OK        V      Ø     MO          V        OA    Ø)    EX      HJ                    V               OK (Ø   OA      V        MO             )    Ø        OA     
var det sgu nok ikke. Det var nok først til selve den første dag, jeg startede, men  
V        OK                            MO(OA      V       Ø         MO                                                               )    AG    V                          SA (Ø              
der var jeg egentlig bare rundt og hilse på, og så kørte jeg sgu til struer igen,  
MO     HJ       AG     Ø          Ø            HJ                    V                      Ø     MO  V              AG     Ø      DI                      Ø                

178 LK:  for jeg tror ikke engang. Jeg er ikke engang sikker på, at jeg havde sagt op  
SA(Ø  EX     V          Ø        Ø                 )    EX      HJ    Ø         Ø                    V                        OA(Ø AG    HJ               V            

180 LK: på det tidspunkt, fordi det lå inde. Jeg var jo hunderæd for at skulle sige op. Jeg  
MO                                         SA(Ø      OA      V    LO         )  OK      V       Ø    Ø                             AI                                                      EX          

var lige ved at tude, da jeg sagde det til min chef, for jeg havde faktisk været  
HJ       Ø        Ø         V               MO(MO AG    V               OA     RE                            SA(Ø   OK      HJ              Ø                  V                                          

rigtig glad for at være der.   
Ø                                                               LO )) 

182 LK: Men så den første dag der var det meningen, at der skulle være reception  
MO                                                                       V        OA    Ø                              (Ø   Ø         HJ             V             Ø                                                      

klokken to, og jeg mødte ind klokken ni, og så startede vi med en vinsmagning,  
MO                    )      Ø    AG     V                  LO     MO                          Ø     MO  V                     AG  IN                                                                                

fordi ham der styrede køkkenet, han ((XXX)). Der var en, der leverede vin til os,  
SA(Ø      V                   OK                       -                                          )      Ø         V        OK     (AG     V                       OK     RE      )     
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som gerne ville komme med nogle forslag til, hvad vi skulle have i vores  
(AG       Ø               HJ         V                                   OA                                AI (  OA          RE  HJ              V            LO                                          

sortiment. 
                             ))   

184 LK: Så det var jeg jo med til. Og så sad mig og anders, som jeg skulle overtage.  
Ø     OA     V       OK     Ø     HJ                  Ø       MO  V       OK                OK                   (OK      AG    HJ            V                       )                                 

 

Han havde en lang liste med ting, jeg skulle vide. 
 RE      V                OK                                                             (EX   HJ             V       )  

186 LK: Og du ved. Det var bare sådan stikord, og når jeg kigger på den i dag, så ved jeg  
Ø      EX    V           OA      V       Ø           OK                                     Ø      DU     EX      V                DI      MO                     RS(   V         EX       

sikkert godt, hvad det ((stikord)) betød, men jeg synes ikke, at jeg nødvendigvis  
Ø                             OA(OA    OK                                   V                   SA(Ø        EX      V               Ø         OA( AG    Ø                                                         

kunne særligt meget  
V                 OA               Ø             

188 LK: andet end det, han sådan havde fortalt mig. 
                                         (AG      Ø               HJ              V                 RE    ))) 

190 LK: Og så gengik vi alle medarbejdere, og han fortalte, hvad han tænkte og alt  
Ø      MO V                AG  OK                                                   Ø     AG        V                      OA (Ø    EX       V                    Ø 

muligt. Så skulle der så være reception der fra to til fire eller sådan noget.   
                  )  MO  HJ              Ø        Ø    V              Ø                          DU    

192 LK: Jeg havde den samme kjole på, som jeg havde haft på til jobsamtalen, kan jeg  
OA(EX   V             OK                                                                   (EX      HJ              V           HJ   LO                                    ))  HJ       EX       

huske. 
V 

194 LK: Jeg har den stadigvæk. Jeg kan også stadig passe den.  
RE     V         OK                                       EX      HJ       Ø            DU             V               OK 

196 LK: Så var der jo bare reception. Jeg kan huske, at borgmesteren kom og jeg var ÅRH  
MO  V      Ø                               OK                        EX       HJ        V           OA(Ø  AG                                      V                   OK      V     Ø            

så benovet. Nu hvor jeg sådan rigtig kender ham, så er jeg måske ikke så benovet  
                                  MO    Ø           EX       Ø                               V                   OK     RS(       V    OK     Ø                                        Ø                   

længere.           
DU                  ) 

198 LK: Men så kom der nogen af mine venner, som jeg ikke havde set i lang tid, som  
Ø          MO  V             Ø       AG                                                             (Ø        EX      Ø          HJ              V       DU                  )    (EX 

havde åbenbart hørt, at der skulle være reception. Så dukkede de op. Det var  
 HJ             Ø                          V        CU (Ø  Ø        HJ              V            Ø                       )   MO   V                     AG   HJ        OA      V                          

helt vildt hyggeligt. Så var der jo en masse mennesker, man ikke anede, hvem  
Ø                                                    MO   V       Ø                OK                                                           (EX      Ø           V                 OA (OA 

var, fordi det var sådan et, jeg vil ikke sige et højprofileret job, men alligevel                     

V   ))   SA (Ø       OA      V       OK                     (AG   HJ     Ø        V            OK                                                    SA(Ø      Ø                                                                      

måske mere end jeg lige havde forventet. Så var det, at en af dem sagde til mig.  
                                                 EX       Ø                   HJ              V        )))   MO    V      OA        (Ø   AG                         V               RE             )      

Jeg tror, at det var der, eller måske var det, fordi det var jo første december, og  
EX      V           OA(Ø OA    V       MO    ( Ø                                V         OA)     SA (Ø    OA      V        Ø    MO                                              Ø    

femtende december var der julefrokost. Og så var der en af medarbejderne, der  
MO                                                      V        Ø                OK               )   Ø       MO  V       Ø       AG                                                         (AG      

sagde til mig: ja, der har jo været alle mulige til samtale. Det har jo både været,   
V               RE             OA (Ø             HJ      Ø     V               Ø                                                        ) )   OA       HJ     Ø                    V                                                                      
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eller ikke alle mulige, men der havde været sådan en en fyrreårig advokat. 
(Ø                                                    )    Ø                       HJ               V               Ø 

200 LK: Og du ved. Sådan der bare slet ikke, du ved, var sådan helt stram og sådan.  
Ø       EX    V          Ø                                                                     EX     V           V         Ø                                                                                

 

202 LK: Og så kommer du, og du er bare sådan et rumvæsen.   
 Ø              V                      AG      Ø    OK    V     Ø          Ø             

 

204 LK: Altså jeg tror, de havde frygtet, at det - , fordi de havde sådan snakket om  
Ø           EX      V          OA(EX  HJ           V                   OA(Ø   OA -)     SA (Ø     AG      HJ           Ø                 V                   HJ         

åbenbart i bestyrelsen, at der skulle noget mere sådan styring på og sådan noget.  
Ø                          LO                                OA (Ø  Ø       V             OA                                                                    LO     (OA)                                          

Så de havde været rigtig bange for, hvad det var, der ville komme ind. Om det  
Ø      EX     HJ   V               Ø            Ø                                     OA(Ø         OA       V        (AG      HJ       V                          ))     SA       OA      

skulle være sådan en administrator eller  
HJ             V              Ø 

206 LK: sådan eller, hvad det nu skulle være. Men så kommer der sådan et rumvæsen  
                                   (OA                 MO   HJ             V          )    Ø           MO  V                       Ø       OK  

som mig 

207 INT: hehehe fandt du nognesinde ud af hvad han mente med rumvæsen? [heheh] 

208 LK: Altså jeg tror mere, at umiddelbart så så de mig jo som sådan en ligesom dem  
Ø          EX      V           Ø           OA(Ø                                                V      EX   RE       Ø      OA                                                                                 

selv.  
        ) 

210 LK: altså jeg var jo nogenlunde på alder med dem, der  arbejdede der dengang,  
Ø           OK     V      Ø                                         HJ     OA                                       (AG      V                              LO       MO               )     

hvor jeg godt kan se, dem jeg har ansat nu, de bliver yngre og yngre.  
 LO (Ø  EX      Ø           HJ         V  OA (OA    AG      HJ       V              MO    OK    V                Ø  

212 LK: men sådan er det jo.  
Ø                            V     OA     Ø 

214 LK: Altså vi er to tre. Nu har vi jo også fusioneret med baren heroppe,  
Ø            OK  V   Ø             MO    HJ    AG     Ø               V                              IN                            LO   

216 LK: og ham, ((ham)) der har det, han er så endda ældre end mig. Jeg tror bare, de  
Ø       OK           (RE              Ø        V           OA)     OK      V   Ø                        Ø                                       EX      V            Ø          OA(EX            

mente det der med, at det var ikke sådan en eller anden halvtredsårig mand i  
V                 OA                                 (Ø   OA   V              Ø     OK                                                                                                                                         

jakkesæt eller.                    
                                       ) 

218 LK: Altså det var en helt almindelig 
Ø             OA      V       OK 

220 LK: tilgængelig kvinde.  
 

223 INT: men den reception den var simpelthen til ære for dig? 

226 LK: Jeg tror nu nok, at der var ligeså meget afskedreception    
EX     V         Ø                 OA(Ø  Ø       V                                                 OK 

228 LK: i det for anders,  
               RE 

230 LK: som der egentlig var, hvad kan man sige, velskomstreception for mig. 
SA (Ø      Ø                               V        OA           HJ        AG        V           OK( OK                                              RE            )) 
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232 LK: Men det var sådan en goddag og farvel 
Ø           OA       V      Ø                OK 

234 LK: ting. Det ((er)) meget, jeg vil sige meget normalt  
               OA          V            Ø              AG     HJ     V        OA 

236 LK: altså hvertfald dernede i toldbolden. Jeg ved ikke, om vi vil gøre det heroppe.  
Ø             SA                     MO                                                       EX       V         Ø       OA (Ø    AG HJ    V            OA    LO                 ) 

238 LK: Det ville man nok om ikke andet så for at byde den nye ordentlig velkommen. 
OA       V            AG      Ø          SA (Ø                                       AI                               OK                  OA                                                     )   

239 INT: ja ja: lige præcis ja for i har også mange samarbejdspartnere  

240 LK: mm 

241 INT: hvad kan man sige der skal siges hej til (0.4) [ja:] 

242 LK: Vi har rigtig mange samarbejdspartnere. De er jo det, man nogen gange kan sige-  
RE   V       OK                                                                                            OK    V     Ø    Ø        (AG      MO                              HJ          V         

Jamen hvis jeg nogensinde skulle lave noget andet, hold kæft et  
Ø                  SA(Ø   AG    MO                              HJ            V           AO                         )    Ø                            OK  

overleveringsarbejde,                  

244 LK: fordi der er så meget, som i virkeligheden er, jeg vil ikke sige, det er personlige  
 SA (Ø     Ø       V      Ø                         (Ø                                                      V     AG     HJ      Ø          V           OA     V    OK 

relationer, fordi selvfølgelig er det også i kraft af, at man har det job, man har,  
                                 SA(Ø                                     V       Ø     Ø             IN                     (Ø      RE          V       OK                   RE            V)       

men det er alligevel noget viden, man har bygget op om hinanden 
Ø            OA     V        Ø                  OK                                 (AG      HJ            V                                                         

246 LK: og noget gensidig tillid i forhold til, hvad hedder det, både, hvad jeg står for, men  
Ø      OA                                                                                         (Ø      V                       OA)                    (Ø            OK     V         HJ       (Ø           

også hvad huset står for under min ledelse, og det vil man jo ikke vide, hvis der                

OK           V           HJ     MA                                                                      )))     Ø      OA      HJ    EX       Ø                 V             SA ( 

kom andre ind, 
V            AG            Ø 

248 LK: hvad det så ville stå for. Jeg tror nu egentlig nok, at det ville bevare sin sjæl. 
                                                                     EX       V         Ø                                            OA(Ø OA    HJ      V                  OK               )     

250 LK: Det er sgu nok mere mig, der får lov at blive formet af huset, end det er den  
OA      V    Ø                                      EX        (OK     HJ                                        V               MA                    SA (Ø    OA      V     

anden vej rundt 
DI                                       ) 

 

LK - Fik jobbet 

29 INT: hehehe .h kan du huske hvordan du fik dit arbejde 

  (0,5) 

30 LK: det her job? 

31 INT: mm 

32 LK: Ja det søgte jeg helt almindeligt 
Ø    OA    V               AG    Ø 

34 LK: Det første job jeg havde, det var oppe på museet, og det, jeg vil ikk lige sige, det  
(OK                                 RE       V        )        OK     V       LO                                             Ø      OK      AG     HJ    Ø                  V          OA( OA                  

tilkæmpede jeg mig med næb og klør, men det lavede jeg i hvert fald selv. Der  
V                               AG                 IN                                                Ø           OK      V                AG      Ø                                           Ø        

var jeg nyuddannet og ((jeg)) havde arbejdet som lærervikar i sådan et fast  
V        OK      Ø                                           AG          HJ               V                       OK 
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vikariat   
 

36 LK: i et halvt år. Så fik jeg øje på, at der var sådan et projekt, der hed  
DU                            MO  V    RE      HJ             OA (Ø             V       OK                                               (Ø    V           

projektudvikling og fundraising  
OK                                                                       

38 LK: for min akasse, og det synes jeg lød spændende, fordi jeg havde sådan fundet ud  
Ø                                      ) Ø       OA      HJ            EX     V       HJ                                 SA (Ø     EX     HJ                    Ø           V                  Ø              

af, at jeg skulle nok ikke være lærer. 
OA(Ø      OK     HJ            Ø                       V            Ø        )                     

40 LK: Og så, det var sådan tre månedres undervisning og så tre måneders praktik, og  
Ø    MO   (OA     V       OA                                                                                                                                                                           (Ø    

de tre to gange tre måneder var så adskilt af sommerferie og en måned til at  
OA                                                                            V        Ø    HJ                IN                                          Ø   OA                        AI                                                                                 

lave en projektbeskrivelse. Og der var sådan to runder derindimellem, hvor man                                                                      

                                                                              Ø                  V        OA                                                                                     MO  (Ø  OK         

ikke skulle noget, og da de tre måneders undervisning var gået, så kunne jeg OA      

Ø          V                                )    Ø    MO OA                                                                                   HJ     V                   RS (   HJ      EX       

godt se, at det projekt, som jeg var blevet koblet på oppe på det her museum i                      

Ø            V  OA (Ø OK                             (Ø         RE       HJ                          V                  HJ    LO                                                                                        

Struer, det skulle løbe af stablen allerede først i august, og det var jo meningen,               
                  )  OK      HJ             V           Ø                                                   MO                           ))     Ø        Ø       V    Ø      OA                            

at man skulle starte i praktik den ottende august, og så var jeg sådan lidt. Altså  
(Ø    AG         HJ              V              AI                     MO                                                 )  Ø     MO  V      OK        Ø                           Ø              

så kommer jeg derop og ((jeg)) bliver fuldstændig rundtosset. Plus projektet var  
MO V                       AG     DI                Ø          OK        V                    RS                                                                Ø             OK                     V        

beskrevet, og altså det var mere praktisk organisatorisk 
Ø                              Ø                    OA     V      OK 

42 LK: hjælp, de egentlig havde brug for. Så jeg snakkede med jobcenteret og hende  
                   (RE  Ø                     HJ              V           HJ    )   MO   AG    V                         IN                                             Ø      OK  

der min sagsbehandler, som det hedder, 
                                                                     (Ø         OA     V                 )                                            

44 LK: og så snakkede jeg med museumsinspektøren deroppe og spurgte ad, hvad han  
Ø    MO   V                        AG    IN                                                                         LO                      Ø    V                     Ø       OA(Ø        EX       

ville sige til, jeg kom to måneder før, så jeg kunne hjælpe ham med at have styr 
HJ      V                SA(AG  V           MO                                     RS(  AG    HJ                  V                 RE           IN                                                                        

på det der.  
                              ) 

46 LK: Det ville han bare gerne, og det var jo inden, jeg vidste, at han var håbløs  
OA      V          EX        Ø                               Ø     OA      V       Ø   MO              (EX      V           ) OA(Ø  OK      V       OA   

underbemandet. 
                                          ) 

48 LK: Så jeg kommer derop som den eneste anden udover ham, der faktisk havde en  
MO  AG   V                      LO              OK                                                                                                  (Ø                                V              OA 

universitetsuddannelse, og på den måde kunne løfte noget af det faglige. Fordi  
                                                                      Ø    IN                                  HJ               V               OA                                              )    Ø                               

ellers så var der en bogholder tyve timer om ugen. Og så var der en super dygtig  
                         V        Ø        OK                                 DU                                                       Ø    MO  V          Ø      OK                       
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forvalter, som kunne alt med hænderne, men ((han))jo heller ikke ligesom  
                            (Ø          V                 OA   IN                                        SA(             AG          Ø                                                            

kunne varetage noget  det formidlingsmæssige.    
 HJ              V                        OA           

50 LK: Så jeg var deroppe i et halvt år, og da den der praktik så skulle løbe ud, og han  
MO  OK    V      LO                     DU                                Ø   MO    OK                                      Ø     HJ            V                        Ø      AG        

havde sagt til mig, Anne, jeg prøver og. Jeg har penge til at ansætte dig i det  
HJ               V           RE                OK              AG       V                Ø      RE       V     OK             AI                                     EX     MO 

næste budgetår. Så tænkte jeg yes, for nu har jeg knoklet som en lille abe her  
                                                MO  V                  EX     OA       AI(Ø   MO   HJ     AG      V                  OK                                        DU                                            

hele efteråret, 

52 LK: så nu skal jeg lige holde fri i december, for det løb nemlig ud der   
MO        HJ        EX       Ø        V               Ø    DU                               SA (Ø  OA     V        Ø                         MO       

54 LK: enogtredivte november. Så den 30. november så kom der sådan en mail fra  
                                                               ))    MO                                                               V             Ø      OK                                                               

ham, hvor han sad hjemme og ((han)) arbejdede, med sådan en vedhæftet a-  

               (Ø          OK         V        LO                   Ø          AG              V                       )  IN                                                                                                              

fire-seddel. Kan du ikke lige skrive, hvad du skal have i løn, og så var det så sådan                   
                      HJ        AG   Ø                     V                 OA (Ø     RE    HJ        V            Ø        )  Ø       MO   V       OA      Ø   OA           

en projektansættelse.  
 

56 LK Bare et enkelt ark hvor der stod ”voro” er ansat. Færdig. nåh godt så (.) 
Ø           OK                               LO            Ø      V           OA                V     Ø                 Ø 

og så så endte det jo med at jeg måtte pendle frem og tilbage hver dag i  
                V               (OA)  Ø               OA(Ø  AG   HJ                V                 DI                                         MO 

december for jeg havde jo ikke noget at bo i, det havde jeg jo sagt op 
                 SA(        RE     V                Ø                 OA                                 (OA     HJ             AG      Ø     V               ) 

58 LK: Men i hvert fald så flyttede jeg der så op fra starten af januar også.  
Ø                                          MO     V                 AG        LO      Ø   DI    MO                                                   Ø 

60 LK: Jamen så blev jeg fastansat som museumsinspektør simpelthen ved at have vist  
Ø                MO     HJ       RE     V                        Ø                                                                   Ø                              MA 

hvilken forskel det gjorde at have mig i huset 
 

62 LK: Nej. Og så da jeg havde været der i treethalvt år, så fik min søster en baby, en  
Ø                    MO        OK    HJ               V                 LO     DU                                     MO  V    RE                           OK                          

lille dreng. De boede i Odder, og det var nok to en halv time i bil væk, og så                       

                               OK     V              LO                     Ø      OA     V       Ø          DU                                    IN           (DU)      Ø     MO   

tænkte jeg, det er godt nok langt væk, hvis man skal hjem til kaffe, så  
V                    EX      OA(OA V     Ø                                                     SA (Ø    AG        V         LO            AI                RS (Ø    

64 LK: er der to en halv time den anden vej igen. 
V     Ø       DU                                     DI                                                )))  

66 LK: Og jeg boede selv deroppe. Vi var sådan en lille flok eksilerede akademikere,  
Ø     OK      V               Ø         LO                       OK    V       OA                                                                                                                    

som vi kaldte os selv. Nogen ((var)) fra københavn og nogen ((var)) fra aarhus,                 
(Ø        AG   V                RE             )  AG(OK            V             Ø                                         Ø     OK                    V          Ø                        )               

der sådan havde fundet sammen, men det var meget meget begrænset. Altså  
Ø                            HJ              V                                              Ø          OA      V                                              Ø                            Ø              

det liv, man var vant til at leve som, hvad kan man sige, studerende 
  OA             (OK      HJ         V           Ø                                      ( Ø             HJ     AG           V)               



 

   

  Bilag 6, 111 

68 LK: og ung i Aarhus i forhold til det liv, man så havde i vestjylland. 
                     LO                   Ø                               OA         )     RE          Ø     V               LO   

70 LK: Der var sgu ikke så mange cafeer, og der 
Ø        V         Ø                    MO                                          Ø            

72 LK: var ikke så mange venner i nærheden heller, og de eneste singlefyre de var  
V       Ø          Ø                                                LO                             Ø                 Ø      OK                                                              V          

bonder, bønder skulle jeg lige til at sige.  
Ø                      OK                 HJ            AG      Ø               V 

76 LK: Men. Hvilket også kan være meget sødt. Men i hvert fald så endte det  
Ø              OK              Ø           HJ        V             Ø                                   Ø                                                   V                OA                 

simpelthen med, at en dag, hvor min chef havde været et rigtigt fjols, så gik jeg  
Ø                               IN           (Ø   MO               (MO      OK                     HJ              V                Ø                             )            V      AG      

hjem, og på det tidspunkt ((havde jeg)) sådan en kæreste, der boede i england,  
 DI              Ø    MO                                              V               RE           OK                                                 (Ø     V                 LO                   )        

og han havde også været et rigtig fjols, så tænkte jeg: fuck det, så finder jeg bare  
Ø      OK       HJ              Ø            V                Ø                 )                 MO  V                 EX         V           OK       Ø     V               AG      Ø             

noget andet at lave 

OK                                                ) 

78 LK: og så havde jeg set det her job, og det havde rumlet lidt i hovedet  
Ø    MO   HJ             EX      V       OK                              Ø    OK      HJ              V                   LO 

80 LK: på mig, om jeg skulle søge det, fordi at allerede dengang man lavede  
                    SA(Ø   AG    HJ             V             OA       SA (Ø                                     MO                   AG          V                  

studenterhuset for, hvad har det været, det har været fem år før 
OK                                          MO     Ø           HJ       OA      V                 OA      HJ       V              MO  

82 LK: hvor man havde søgt en leder, der var der flere af mine venner, der havde sagt:  
  (Ø       AG        HJ              V            OK                  MO(MO   V    Ø         Ø                                                           (AG     HJ               V        

det skal du da have, det er lige dig.  
A( OA    HJ      RE    Ø     V              OA       V   Ø         Ø     

84 LK: Og så tænkte jeg: fuck det, nu søger jeg det. Og så kom jeg til samtale, og så, ja  
Ø     MO  V                 EX         V          OA       MO    V            AG      OK        Ø     MO   V          OK    LO                              Ø    MO    SA(Ø                                                                          

uden at jeg sådan skal blære mig, så har jeg da ladt mig fortælle, at efter jeg  
                         AG     Ø                HJ       V               Ø   )              HJ     OK        Ø    HJ       RE       V                     OA(Ø MO       OK                              

havde været inde, så var det sådan set tydeligt for enhver, at det var da mig det   
HJ               V                Ø           RS(   V        OK     Ø                            Ø                  RE                         OA(Ø  OK      V       Ø      RE        OK                                        

skulle være altså sådan 
 Ø                                                          ))) 

86 LK: Så sådan fik jeg mit job.  
RE                     V     RE       OA 

 

LK - Jobsamtalen 

87 INT: kan du huske jobsamtalen 

88 LK: ja 

89 INT: jah 

90 LK: .h øhm: jah sådan nogenlunde hvad vil du gerne vide?  

91 INT: hvad der sket heh kan du sådan huskøh: [hvordan du oplevede det]? 

 
92 

LK: Ja for det første så havde jeg jo sovet ude ved min søster ude i odder, og jeg  
Ø    SA                                 Ø    V                 EX     Ø    V              LO                                                                                       Ø     OK      
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skulle være derinde klokken ni. Og det tog satme noget længere tid, end jeg  
HJ             V                LO                 MO                          Ø                 V      Ø                   OA                                              (Ø         EX                                                                                                                     

havde regnet med, (at)) køre ind 
 HJ              V                  IN       )    OA 

94 LK: Så det var sådan noget med, at jeg lige nøjagtigt nåede og være dernede inden  
Ø               V        Ø                                                 (Ø  EX     Ø                                     V                           HJ           LO                     MO            

         

og ikke sådan sidde og svede alt for meget.  
Ø                                       HJ             Ø     HJ             Ø 

96 LK: Men det var nede i toldboden, og det var inde oppe på første sal, hvor man  
Ø            OA     V       LO                                                Ø    OA     V       LO                                                                  (LO          AG      

sådan kom ind og op, og det var sådan set fint nok, for alle dem, man egentlig  
Ø              V              DI                           Ø     OA     V        Ø                Ø   Ø                     SA(Ø   OK                      (AG      Ø                      

skulle arbejde med, de sad til den anden side, så det var sådan meget diskret i  
HJ              V                     Ø     )      (OK)   V     LO                                            )     RS    OA    V          Ø              Ø                                    Ø       

forhold til, 

98 LK: hvis man nu ikke havde fået det. Så jamen så siger man jo pænt goddag, og der  
SA(Ø   RE          Ø                  HJ                V         OA )     Ø                         MO     V       AG          Ø     OA                                   Ø     LO                     

sad formanden, og der sad en en kvinde, som også sad i bestyrelsen, og så sad  
V         OK                              Ø     LO      V       OK                                    (OK                     V        LO                                )  Ø              V           

der ham den afgående, han sad sådan nederst,  
LO       OK                                                  OK         V        Ø             LO 

100 LK: og så sad der næstformanden, som var en studerende, og ((så)) sad der en af  
Ø            V          LO        OK                                           (OK       V        Ø                                )     Ø                         V         LO    OK 

medarbejderne, så jeg tror der har siddet fire  
                                                RS  EX       V          LO        HJ      V                  OK    

102 LK: til samtalen  
(LO) 

106 LK: og så ham der, som altså var ham, der stoppede 

108 LK: og så spurgte jeg dem blandt andet ad, hvordan driften den hang sammen i  
Ø    MO   V                 AG     RE         OK                                               (Ø                 OK                              V            Ø                  Ø  

forhold til, hvordan de fik deres penge og sådan noget, fordi jeg ville jo gerne  
                     (Ø                     RE   V      OK                                                                            SA(Ø       EX      HJ        Ø      V                

sikre mig, at det ikke var, du ved, et eller andet konkursbo, ((som)) jeg overtog.  
V             Ø     OA(Ø   OA   Ø           V            EX      V         Ø                                                                    (OA               AG     V             ))) 

110 LK: Det var det så lidt alligevel, fandt jeg ud af,  
OA       V       Ø                                                V              EX     Ø 

112 LK: fordi at - Men det var der jo andre årsager til. 
SA(Ø           )    Ø             OA    V         Ø              Ø          

114 LK: Og så kan jeg huske, at, hvad hedder hun hende damen, den kvinden der ((var))  
Ø     MO   HJ      EX    V                OA(Ø (OA              V                OK                                           )       OK                                             V            

med til samtalen, hun spurgte mig ad på et tidspunkt: Nå Anne, hvis vi så har                             

Ø            LO                                AG       V                     RE     Ø    MO                                    OA(Ø                       SA(Ø    AG  Ø    HJ         

ansat dig, og du sidder her i tårnkammeret, hvad er så de første ting, du vil gøre                
V               RE       Ø     OK    LO                                                                      )     Ø           V     Ø     OA                                     (AG  HJ  V                                           

eller sådan noget altså sådan.  
                                                                                 )) 

116 LK: Og så kan jeg huske, at jeg gik derfra med en eller anden ide om, at nå så havde  
Ø     MO   HJ     EX      V             OA (Ø  AG    V     DI                IN                                                                             (Ø           MO   V             
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jeg nok et kontor i et tårnkammer 
RE        Ø       OK                     MO 

118 LK: et eller andet sted.  
                                                  )) 

120 LK: Men det havde jeg så ikke. Men jamen jeg tror. Altså man kommer ind, og så er  
Ø            OK     V              RE       Ø                   Ø                              EX      V            Ø             AG        V                       DI           Ø   MO   V    

man sådan rimelig nervøs og så hælder de altid kaffe op til en   
OK          Ø                                                         Ø   MO   V                   AG     Ø          OK           DI    RE  

122 LK: og jeg kan bare, jeg kan ikke drikke det kaffe her, for min hånd den kommer til at  
Ø                                           AG    HJ          Ø         V                OK                                SA (    OK                                      V                      AI                                                              

dingle helt vildt,  
 

124 LK: hvis jeg løfter den ik. Men altså så stillede de jo nogle spørgsmål, og så svarede  
 SA(Ø    AG  V               OK              Ø                           MO    V                AG    Ø    OA                                           Ø      MO   V                     

jeg dem og -   
AG     RE          Ø 

129 INT: men du gik derfra med en god fornemmelse? 

130 LK: Jeg gik i hvert ikke derfra ((med en)) dårlig fornemmelse altså. Jeg fandt jo ud af,  
AG    V        Ø                            DI                   IN                                                                               Ø               EX        V            Ø    Ø           

at fordi hun havde spurgt mig ad. Altså hun havde en hr-baggrund, 
SA(  Ø            AG       HJ                V                RE      Ø)        Ø             RE         V               OA 

132 LK: Hendes virksomhed,  

134 LK: hende der fra bestyrrelsen, og hun havde spurgt mig ad, om jeg havde nogen  
(AG)                                                                     Ø     AG       HJ              V                 RE         Ø   OA(Ø  RE      HJ              OA 

referencer, og det havde jeg slet ikke tænkt over,  
                                   Ø      OA   HJ              EX      Ø                   V                 MO 

136 LK:  så jeg tænker bare shit åh nej, hvordan kan jeg have glemt det. Især fordi at jeg  
RE(Ø EX   V                    Ø              OA                          (Ø                      HJ     EX        HJ           V              OA         Ø                                  EX              

jo vidste godt, hvem der skulle med til samtalen, men jeg havde ikke sådan helt                
Ø     V               Ø             OA(OK      Ø       V                Ø            LO                          )     Ø         AG     HJ             Ø                                         

researchet på dem alle sammen eller i hvert fald på bestyrelsen, så jeg havde kun 
V                              RE                                                                                                                                              RS(Ø AG    HJ               Ø         

researchet på formanden og næstformanden, og det var hun jo ikke, og så viser                                                                                          

V                              RE                                                                                               Ø      OA     V        OK      Ø                     Ø    MO   V          

det sig fandme, at hun har arbejdet som kommunikationschef for B&O ude i  
Ø       Ø    Ø                   OA(Ø     AG      HJ       V                       Ø                                                                                                LO 

Struer 

138 LK: og det var jo ligesom der, jeg kom fra. Det anede jeg ikke vel 
Ø      OA    V       Ø                            LO       (OK    V           Ø)     OA      V                EX      Ø  

140 LK: Så det viser jo, at efterfølgende kunne jeg godt give en masse referencer, som  
Ø     Ø      V           Ø      OA(Ø  MO                               HJ              AG      Ø           V         OA                                                          ((OA )   

ville være nogen hun kendte. 
HJ         V            Ø                               

142 LK: Men omvendt så skyndte jeg mig bare at skrive til dem, her er referencerne og at  
Ø                                     RS    HJ                   AG                  Ø                  V               RE                OA(LO   V    OK                                   Ø          

jeg ved også godt, at Marianne og mig, så ved jeg det, som om det vidste jeg  
EX    V          Ø                    OA (Ø  RE                                             (RS   V        EX       OA        (Ø                     OA     V               EX                

godt, 
Ø         )) 
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144 LK: har nogen fællesbekendte blandt andet dem og dem og dem, men i og med de  
V        OK                                                                                                                                                             SA(Ø                                  EX    

ikke ved, jeg søger nyt arbejde, blaar ja 
Ø            V       OA(AG V               OA                          

146 LK: så havde jeg ikke opgivet dem.  
RS(Ø    HJ          AG     Ø          V                    OK )))) 

148 LK: Så nej og det var da fint. Altså jeg kan huske, at der gik, var det om mandagen,  
Ø                         OA       V      Ø   Ø            Ø             EX       HJ         V            OA(    Ø        DU     V           OA   MO                                       

jeg var til samtale hos dem, og så tror jeg faktisk ikke, at de ringede til mig før                                                   

OK     V        LO                                                      Ø            V           EX     Ø                          OA(Ø   AG     V                   RE              MO                                           

torsdag aften ret sent torsdag.   
                                                                                    )) 

150 LK: Så jeg var helt overbevidst om, at jeg ikke havde fået det.  
RS    OK     V      Ø        Ø                                       OA(Ø RE      Ø             HJ            V             OA)           

154 LK: Og så havde han jo bare ringet og lagt en besked. Jeg tænkte nå, han ringer bare  
Ø     MO   HJ             AG       Ø                  V                        (V)       OA                           EX     V                      OA(  AG        V               Ø                    

for at sige, jeg ikke har fået det, og så da jeg ringede tilbage, jeg stod, jeg stod              

AI                             (RE   Ø           HJ     V             OA)      Ø   MO          AG     V                    Ø                OK      V             OK   V              

faktisk lige netop på handelshøjskolens  
Ø                 LO 

156 LK: parkeringsplads, fordi jeg havde været til praktikdating med mit job.   
                                              SA(Ø       OK       HJ             V              LO                                          IN         

158 LK: Og  jamen det var helge tinddahl. Han ville bare lige sige til mig, at de synes jo,  
Ø                            Ø       V        OK                                      AG        HJ        Ø                     V           RE              OA(Ø  EX   V              Ø     

det var gået godt til jobsamtalen. Nå jamen tak for det. Så de havde egentlig                     
OA(OA  V LO                                                                       )     Ø                                                      RS     AG    HJ             Ø                                    

besluttet sig for, at de gerne ville ansætte mig. NÅH NÅH jamen okay.  
V                                 Ø  OA(Ø    AG    Ø                HJ        V                       RE         Ø 

160 LK: Jeg var sådan helt bvadr.  
OK     V           Ø 

162 LK: Ja, men det er jo længe siden nu.  
Ø                    OA     V           DU                              MO 

 

Bilag 6b: LM - Første arbejdsdag 

107 INT: mm  kan du så huske (0.3) måske din første arbejdsdag nede i øh sf den hed den 
st- unibaren dengang [henne i studenterhuset]? 

108 LM: Ja det hed unibaren. Ja men det hed studenterbaren i gamle dage, og så havde  
Ø    OA    V        Ø                             Ø                   OA      V         Ø                                            MO                                  Ø            V                 

jeg sådan en ide om at - . Dengang så var det mest sådan noget mærkelige  
RE       OA                                                       MO                              V       OK                                                                                                                           

bumser og lidt spøjse  
 

110 LM: klientel, der kom dernede. ((Jeg)) havde sådan en ide om, at hvis for hver af dem,  
                         (AG  V           LO                  )      RE             V                OA                                            Ø             SA(Ø   OK                                 

jeg kunne komme af med, så kom der nok nogen studerende til, og det viste sig 
(AG   HJ                V                    Ø               RS(Ø   V            Ø                 OK                                               LO))  Ø         OA    V                          

også at være rigtigt. Der 
Ø           Ø                                          Ø 
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112 LM: kom faktisk rigtig mange studerende til, så det var jo fedt. Men jeg kan da huske  
V          Ø                   OK                                                              LO   RS(Ø   OA     V      Ø     MO    )   Ø           EX       HJ        Ø      V                

min første arbejdsdag dernede forstået på den måde, at at det må have været en                                                  

OK                                                           LO                    Ø                                                                             OA    HJ                      V             MO   

mandag, fordi om lørdagen, der var stor farvelfest ovre i eforen,  
                           SA (Ø    MO                                 (Ø      V         OK                                                                      )                                                                                                                              

114 LM: og så om søndagen, der pakkede vi sammen  
Ø    MO                                          (MO    V                       AG  MO 

116 LM: og flyttede herover. Og mandag klokken ti minutter i fire, der blev vi færdige  
Ø     V                     LO              )   MO(Ø  MO                                                                                 )       (MO)     V          OK  RS                   

med at lige at skrue de sidste ting op nede i baren, inden vi åbnede ti minutter  
 IN                                                                                                                                        MO(MO     AG  V                  MO                                                

senere.                            

                     ) 

118 LM: Så det ((var)) lidt hektisk, men ja det var den første arbejdsdag. Så.  
RS    OA        V             Ø                            Ø                   Ø      V       OA                                                             Ø 

119 INT: gik det godt? 

122 LM: Det gik fint.  
OA      V      Ø 

124 LM: Det gik fint. Altså der var da mange nye ting, man skal lære lige. Pludselig man er  
OA     V       Ø             Ø             Ø        V         Ø    OA                                       (OK       HJ          V           Ø       )   MO                     OK         V 

jo et nyt sted og så videre, 
Ø   LO                                            

125 LM: men jo det gik godt 
  Ø                 OA     V       Ø 

 

 

LM - Fik jobbet 

51 INT: ja ja: øhm kan du så huske hvordan du fik dit nuværende arbejde  

52 LM: hvordan jeg fik mit nuværende arbejde 

53 INT: mm 

54 LM: Ja, det kan jeg godt huske. Der - Studenterhusets direktør dukkede op en dag og  
Ø     OA     HJ        EX      Ø          V                                   AG                                                                     V                     MO    MO               

sagde: nu skal du høre, hva at studenterhuset, som tidligere lå nede ved havnen, 
Ø    V       OA(MO HJ      EX     V                         Ø     OK                                         (OK      MO                  V    LO                                                 

flytter herop    
V                 LO  

56 LM: og at der er ligesom to muligheder. Enten så, hvad hedder det, så slår vi os  
Ø                         V       Ø                 OA                                      Ø                           OA         V                     Ø      Ø      V      AG   Ø              

sammen, eller også så skal vi konkurrere,   
Ø                                                                HJ      AG     V 

58 LM: fordi vi kommer til at ligge i samme bygning. Og så tænkte jeg: jamen at, efter  
 SA(Ø    OK   HJ                                    V          LO                                                  Ø    MO   V                 EX     OA(Ø               )     DU         

mange overvejelser tænkte jeg, at der er nok mest fremtidsudsigt i og blive en                                   

OA                                                       V                 EX      OA(Ø            V      Ø         Ø                                                                                                                               

del af det her, og så tænkte jeg, at det kunne der være en masse spændende  
                                           Ø   MO  V                   EX     OA(Ø  OA   HJ                 Ø           V           Ø                                                                                           
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udfordring i, så det var egentlig sådan lidt lidt baggrunden for det.  
Ø                     Ø         RE(Ø  OA    V                                                            Ø 

60 LM: At, jeg vil ikke sige d, jeg plejer lidt at sige, det var sådan en slags  
Ø     AG      HJ    Ø          V     (OA)    AG      HJ            Ø           V             OA(OA   V       Ø                 Ø                                                                   

shotgunwedding, men  
                                                    Ø 

62 LM: jo men ellers så, hvad skal man sige, alternativet det var jo selvfølgelig, at jeg  
Ø                                              Ø            HJ        AG       V             OA                                       V       Ø                                     Ø(Ø AG      

skulle have udkonkurreret dem,  
HJ                            V                                          RE     ) 

64 LM: hvad jeg sikkert godt kunne. Jeg ((har)) ret stor tiltro til mine enge evner der på  
 SA(Ø     AG      Ø                                 V          )   RE           V              OK                                                                                         LO 

det område.   

66 LM: Og så kan man jo så sige, men da det ligesom var et ønske fra universitetet, 
Ø     MO    HJ      AG      Ø            V             SA(Ø     SA     OA                             V       Ø                     

68 LM: at det skete, så kunne jeg jo godt regne ud, at det var nok sandsynligt, at jeg så 
(OA(Ø OA    V         ) RS(Ø    V              AG    Ø                  V               Ø    OA(Ø   OA   V        Ø        Ø                                 (Ø   RE     Ø                  
ikke fik  lov til at beholde baren nedenunder.  
             HJ                                V                    OK              LO                              

70 LM: Så derfor var det jo mest praktisk  
RE                        V     OA        Ø  Ø 

72 LM: på det tidspunkt. Jamen så må man jo give den ((en)) chance og se, hvordan det  
MO                                          Ø                        HJ        AG       Ø     V          RE           OA                                Ø   V        (Ø                      OA       

er og det var jo rigtig fedt.  
V       Ø      OA      V       Ø     Ø 

73 INT: mm hvordan kom du så til at være barchef dernede is- for hvad er det så ti år 
siden? 

74 LM: ja for ti år siden 
Ø   MO 

76 LM: kom jeg til. Jamen det var fordi, der var jeg i, der havde jeg så været barchef eller  
V           AG  Ø    Ø                   OA      V       SA          (MO       V        OK     LO) (MO  HJ         OK     Ø       V              Ø                         

selvstændig eller, hvad du nu vil kalde det, i syv år ovre i eforen,  
                                                    (OA)      AG    Ø      HJ          V        OA   DU                                LO 

78 LM: ((jeg)) skulle egentlig kun have haft et år, fordi ((jeg)) var næsten færdig med  
   RE            HJ            Ø                                 HJ             V        OK         SA(Ø            OK           V      Ø                    Ø              IN 

studierne, men de trak jo ud,  
                               Ø           CU   V        Ø     Ø  

80 LM: og det var ikke fordi, jeg var færdig med studierne på det tidspunkt, m((en)) jeg  
Ø       OA    V       Ø              SA(      OK      V       Ø              IN                                        MO                                   )          Ø                   RE          

havde en kæreste, og vi ville flytte fra kollegierne, og så kunne jeg ligesom ikke  
V                 OK                              Ø   AG    HJ            V        DI                                          Ø             HJ               OK       Ø                                                 

rigtig blive der, så tænkte jeg, for nu lige at få finansieret det sidste halve år af  
                  V           LO        MO   V                EX     SA(Ø                              HJ     V                             OK 

82 LM: mit studie, så kunne jeg lige ligge billet ind på den her bar, der var hernede i  
                           RE(Ø   HJ             AG        Ø        V          OA            DI                                                  LO(OK  V      LO                                               

kælderen, fordi jeg havde hørt, at ham, der havde forpagtet det, han ville stoppe.  
                           ) SA(Ø     EX      HJ              V          OA(Ø    AG       (AG     HJ               V                        OA)     AG          HJ             V         )) 

84 LM: Og der sagde jeg et halvt års tid i forvejen til studenterhusfonden, som er dem,  
Ø                  V              AG      MO                                                               RE                                                              ((AG)     V      AG         
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der 

((AG) 

86 LM: driver huset, at hvis der er interesse, så kunne jeg da godt tilbyde at forpagte  
V              OK          ) OA(Ø  SA      Ø        V         Ø                 RE(Ø      HJ             AG      Ø                   V                  OA                                                 

baren. Og så skete der ikke rigtig noget førend en,  det sku- , en uge før første  
                     Ø      MO   V            Ø                                     OA           Ø                 Ø                                      MO                                                                                 
september, så ringede de, om jeg stadigvæk var interesseret, så ved jeg ikke,  
                                           V                   AG   OA(Ø   OK      Ø                           V         Ø                        )    Ø       V       EX      Ø                                                                

hvad der var faldet på gulvet for dem, men så sagde j((eg)): joh måske, jeg skal                  
OA(Ø                     V         Ø         LO                       RE                     Ø            MO      V            AG           OA(Ø                           AG     V                                

godt nok til til kæresten, eller med kæresten til paris i en uge her, men så. Vi må  
Ø                                                                                   IN                                     LO                  DU                                 SA(Ø       )     AG    HJ      

jo finde en en erstatning for 
Ø        V          OA 

88 LM: mig, og så tog kæresten af sted med en veninde 
              Ø    MO    V       AG                     Ø               IN 

90 LM: og så, ja så lovede jeg at tage med til paris på et andet tidspunkt, 
Ø    MO    Ø MO    V                 AG     MO                            LO                  MO                  

92 LM: men så startede jeg hernede for ti år siden. 
Ø           MO    V                    AG       LO                  MO 

 

LM – Jobsamtalen 

93 INT: mm så ingen jobsamtale? (0.9) [som sådan] 

94 LM: Nej, jeg har aldrig haft en jobsamtale  
Ø         RE       HJ      Ø              V            OA 

96 LM: Nej det passer ikke helt dengang, eller det passer ikke, hvad jeg siger, at jeg har  
Ø          OA       V              Ø                       MO                     Ø          OA      V                  Ø            Ø           AG     V            Ø     RE        HJ      

da haft andre småjobs hist og pist, men ikke de sidste femten år, har jeg aldrig  
Ø     V             OA                                     LO                             SA(Ø                          OK                                          )  HJ         RE    Ø             

haft en. Nej, 
V         OA       Ø 

98 LM: jo jeg havde også ar:gh sådan  sådan til studiejobs og småjobs, der har jeg da  
 Ø    RE       V             Ø                                                                         OA                                                            (Ø        HJ     OK     Ø        

været til lidt jobsamtaler, 
 V              LO 

100 LM: men ikke som rigtig job, 
Ø                        OA                                   

102 LM: der har jeg altid enten været selvstændig eller, ((jeg)) ved ikke, om du vil kalde  
  (Ø      HJ     OK    Ø                             V                 Ø                                               EX           V       Ø               SA(     AG   HJ       V                           

((det, at)) blive headhuntet eller blive lagt sammen med eller 
  OA(                                                                                                                                                   

104 LM: blive et eller andet der, så 
                                                           Ø)  Ø 

106 LM: nej, jeg har aldrig været til jobsamtale 
Ø           OK   HJ       Ø                V              LO 
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Bilag 6c: PK – første arbejdsdag  

65 INT: øh kan du så huske din første arbejdsdag der? 

66 PK: Jeg kan huske, at jeg var nervøs, ((jeg kan huske)) at jeg sov ikke i flere dage op  
EX    HJ        V              OA(Ø OK    V         Ø            )      EX        HJ       V                OA(Ø  EX    V        Ø           DU                                          

til. 
    ) 

68 PK: Sådan ligesom når jeg skulle til eksamen, på samme måde havde jeg det,  
OA(Ø                                     MO    OK      V               LO                 )                                                      V               RE      (OA)  

70 
PK: ((jeg havde)) sådan sommerfulge i maven 

   RE      V                    Ø              OK                                 LO 

72 
PK: og ((jeg)) kunne ikke spise og.  

Ø        AG           HJ               Ø         V             Ø 

73 INT: gik det så godt?  

74 
PK: Ja det tror jeg  

Ø     OA     V        EX     

76 
PK: Det, jeg kan faktisk ikke huske den ((arbejdsdagen)) så godt, men 

OA       EX     HJ          Ø                            V               OK                                                    Ø                    Ø 

78 
PK: det tror jeg, det gjorde. 

(OA)     V        EX   OA (OA    V        ) 

 

PK – fik jobbet  

29 INT: eheheh .h øh kan du huske hvordan du fik dit nuværende arbejde? 

30 PK: ((hvordan jeg fik)) mit nuværende? 
   Ø                      RE      V         OA 

32 PK: Ja jeg så en annonce i, var det i avisen eller på på nettet,  
Ø    EX     V     OK                         LO(  V        Ø         LO                                                                )             

34 PK: det har nok været på nettet ja, og 
Ø        HJ      Ø         V               LO                       Ø        

36 PK: og så tænkte jeg bare, det lyder meget spændende, det kunne jeg godt tænke  
Ø   MO    V                 EX      Ø           OA(O   V               Ø                                          )   OA(OA       HJ             EX      Ø            V                

mig.  
 Ø      

38 PK: Jeg ville gerne have noget fast, og så søgte jeg,  
 RE     HJ       Ø              V               OA                          Ø    MO   V            AG  

40 PK: ((jeg)) blev kaldt til samtale, og så fik jeg det.  
   RE           HJ         V            LO                             Ø   MO  V      RE     OA 

 

PK – jobsamtalen 

41 INT: kan du huske samtalen? 

42 PK: Ikke rigtigt, jeg kan huske, at vi stod og vi skulle til lalandia med ((min)) søster og  
Ø                             EX      HJ       V             OA(Ø   OK   V       Ø     OK     V               DI                         IN                                

hendes børn. 
 

46 PK: Så det var sådan lidt. 
Ø      OA     V      Ø 
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47 INT: samme dag? 

48 PK: Det var samme dag. Det var lidt ubelejligt, for vi skulle have været af sted om  
OA        V         MO                           OA       V       Ø                                 SA(Ø   OK  HJ                              V               Ø              MO 

formiddagen, 
 

50 PK: og så skulle jeg jo så lige pludselig til jobsamtale, og –  
Ø    MO  V              OK     Ø                                                  LO                                       Ø 

52 PK: Men jeg kan huske, at vi snakkede om mine dårlige sider, 
Ø          EX       HJ      V             OA(Ø  AG  V                         OK                                                          

54 PK: at jeg havde eksamensangst, og jeg var ikke særlig god til at snakke i store  
(Ø  RE     V               OA                                  )    OA(Ø OK      V        Ø          Ø                                                                                                    

forsamlinger og sådan noget 
                                                  ) 

56 PK: men 
Ø 

60 PK: Så tror jeg, at jeg var glad og meget positiv, 
Ø      V         EX   OA(Ø  OK     V      Ø       

62 PK: og det var derfor, de valgte mig  
 Ø      OA     V      SA               (AG   V                 RE 

64 PK:  for at få noget positiv energi. 
AI   

 

Bilag 6d: PM – første arbejdsdag  

91 INT: øhm kan du så huske din første arbejdsdag?  

92 PM: Ja jamen der var jeg egentlig meget rundt sammen med min nærmeste leder, 
Ø                      Ø         V       OK     Ø                    DI                                  IN  

94 PM: ((jeg var)) rundt til at lave nogen aktiviteter, altså det var -, det altså, man kan  
    OK      V            DI           AI                                                                            Ø            OA     V                                          AG        HJ        

sige, mange af de ting jeg laver, det er egentlig noget af det-. Man kan jo sige, de 

V     OA( OA                                         AG     V                Ø       V      Ø                     OA                                   AG         HJ        Ø     V     OA(AG                   

fleste ville godt kunne stå og spille rundbold, men jeg ser jo så de ting, der skal  
           HJ         Ø           HJ               V                               Ø                         Ø          EX      V      Ø             OA                  (Ø      HJ         V 
udvikles på,  
 Ø                            

96 PM: og ((jeg)) laver tingene så -. Altså det var forholdsvis de nemme ting, jeg kom til  
Ø       AG           V            OA                  Ø          Ø                        V        Ø                            OA                                          AG    HJ                         

at lave i starten 
         V        MO 

98 PM: Så ((jeg)) laver nogen fodboldkampe og 
Ø       AG          V              OK                                                           

100 PM: noget rundbold og noget hockey og sådan noget lignende,  
                                   

102 PM: så. Altså jeg synes, det var en fantastisk dag. Det gik rigtig rigtig hurtigt, men jeg  
         Ø            EX     V             OA(Ø     V        OK                                            ) OA       V       Ø                                                    Ø            OK                         

var også rigtig smadret, da jeg kom hjem, 
V           Ø           Ø                               MO(MO AG   V          Ø              )           

104 PM: selvom jeg egentlig kun havde arbejdet fem timer den dag, tror jeg,  
SA(Ø            AG        Ø                              HJ              V                      DU                         MO              )    V        EX 
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106 PM: så var jeg fuldstændig bombet. Men det var nok også ligeså meget de indryk, og  
RE    V       OK    Ø                               Ø                    Ø            Ø        V        Ø                                                             OA                      

ja ((det var)) tredive nye kollegaer og,  
             Ø        V           OK                                                       Ø 

108 PM: hvad er det, femhundrede børn eller sådan noget i den stil, 
Ø           V      OA       OK                       

110 PM: fordi jeg ikke er  
SA(Ø     OK      Ø         HJ 

112 PM: tilknyttet nogen bestemt årgang, så har jeg sådan lidt alle sammen på en gang.  
V                        OA                                                          RS (Ø V        RE       Ø                         OK                                Ø                         ) 

114 PM: Så det er lige dem, der kommer ud til aktiviteterne, men så ser du også mange på  
Ø               V     Ø         OK           (AG       V                    DI    LO                                     )                 MO   V      EX     Ø            OK               LO 

vejen. 

116 PM: Så, men altså, alt i alt synes jeg, jeg havde en rigtig god første arbejdsdag.  
Ø                                                           V           EX    OA (RE   V               OK                                                                               ) 

118 PM: Men det er også meget i forbindelse med, at nogen rigtig gode kollegaer, og jeg  
Ø             OA   V        Ø                           IN                                                                                                                                         Ø     EX     

synes, min nærmeste leder er også, ((hun)) gjorde en stor indsats for ogs så  
  V           OA(                                       OK           V    Ø                AG                V                OA                                     AI                                     

ligesom at få mig sat ind i tingene, og jamen egentlig alle var rigtig gode til at  
                                                                                                 ) Ø                                                  OK       V       Ø             Ø                                  

”jamen du skal bare gøre sådan her, og så 
                       AG    HJ       Ø             V         OA                          Ø   MO  

120 PM: kan vi lige, jamen jeg skal nok lige gå med, hvis det er, du har brug for at se hvor  
V         AG   Ø        Ø              AG       HJ        Ø                   V        Ø         SA(Ø             V    Ø(RE   V     OA                                                      

tingene skal være og” 
                                                          )  

122 PM: Sådan virkelig, virkelig en god kollegagruppe, synes jeg. 
OA(                                                                                                                   )     V             EX 

126 PM: Det er fantastisk 
OA       V    Ø 

130 PM: Jamen det var virkelig også godt.  
Ø                 OA      V      Ø                                 Ø 

 

PM – fik jobbet 

35 INT: ja: .h hvordan fik du dit arbejde? 

36 PM: Jamen jeg søgte nogen forskellige steder, som man nu skal, når man er på a-          
Ø                AG     V             LO                                                                SA(Ø        OK          Ø     V      MO(MO  OK         V    Ø                     

kasse,  
               ))     

38 PM: og så. Jeg fik jo hende her lige efter, jeg var færdig  
Ø     MO    RE    V      Ø   OK                          MO                      (OK    V       Ø          ) 

40 PM: så 
Ø 

42 PM: så så brugte jeg lige lidt ekstra tid herhjemme, så det var sådan først, da jeg  
Ø    MO   V               EX    Ø          OA                                 LO                               MO   OA    V       MO                              (MO -                                

sådan -. Nu begyndte ((jeg)) at være sådan, okay nu, nu vil jeg gerne i gang, 
                      ) MO     V                         EX           OA                                                     MO    MO  V    EX      OA   
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44 PM: så gik jeg sådan lidt mere intenst ind i jobsøgningen. Så  
MO  V     AG    Ø                Ø                                          LO                                                 MO 

46 PM: jeg var ude på sf- eller ude i sfoen og så få en rudnvisning derude 
RE     HJ      LO                                                                      Ø      MO  V    OA                                       (LO)    

48 PM: og det var så det, der gav pote, tror jeg,  
Ø     OA     V          Ø    Ø     AG     V         OK              V        EX 

50 PM: fordi så var jeg til samtale, hvor jeg så fik det  
SA(Ø    MO   V        OK    LO                            (LO       RE      Ø    V      OA   

52 PM: længste vikariat faktisk, der var, så 
                                        )  Ø                    OA      V             Ø 

54 PM: så 
Ø 

56 PM: så så må jeg have gjort det okay.   
Ø    RS   V        AG     HJ          V             OA     Ø  

 

PM – jobsamtalen 

57 INT: ja (.) kan du huske jobsamtalen? 

58 PM: Ja det kan jeg godt.  
Ø    OA      V       EX      Ø  

60 PM: Der var fem repræsentanter, 
Ø         V      OK 

62 PM: så, så det var lidt af en eksamen at gå ind til. Jeg må sige, cykelturen derud, synes  
Ø  RE(Ø   OA       V    Ø                                                                              )    AG      Ø      V    OA(  OK                          DI             V                

jeg godt nok, der begyndte jeg godt nok lige at få lidt nerver på.   
EX       Ø                        MO    V                          AG     Ø                                   Ø                                        

64 PM: Jeg tror lige, jeg havde lidt fordel af, at jeg lige havde været til så mange  
EX   V         Ø        OA(RE    V               OA                        MA    (Ø   OK    Ø          HJ             V                LO                                                              

eksamener, at 
                     RS (Ø 

66 PM: man lige var lidt forberedt på det der punkt der, 
OK        Ø        V        MO                                (LO)                                                         

68 PM: hvad er det, man skal præstere. Nej jeg synes egentlig, da vi sådan først kom i  
(Ø          V      OA     (AG          HJ         V                  )    Ø         EX      V             Ø                  MO(MO AG  Ø                             V          Ø        

gang, at det gik rigtig godt, og 
             )  OA(ØOA      V         Ø           MO       Ø 

70 PM: der var nogen fine spørgsmål til mig, og ((jeg)) synes selv, jeg kom med noget  
 Ø       V        OA                                                         RE              Ø          EX          V                        OA(AG    V           IN                                    

fint, der ((da)) jeg lige fik gået i gang,    
          )                  MO      AG     Ø        HJ    V           Ø       ) 

72 PM: så altså det var da i-, som sagt, lige til at starte med er  man selvfølgeligt altid lidt  
RS   Ø             OA     V      Ø     -      Ø           V       OA(  MO                                                V       OK         Ø                               Ø                                

ekstra genert og 

74 PM: måske lidt lavmeldt i stemmen, men da man så også begynder at kan mærke, at  
                                                                                  )     Ø           MO    EX     (MO)  Ø          HJ                                              V              OA(Ø 

rummet så er, at man begynde at klikke  
OK                  Ø     V ) OA(Ø    AG      HJ                      V 

76 PM: altså, at rummet begynder at kunne lide en, jamen så 
Ø        ) OA(Ø EX                     HJ                                               V         OK   )   Ø                RS                     



 

   

  Bilag 6, 122 

78 PM: er det også nemmere at åbne lidt op og lave et par jokes med nogen småting og  
V     OA      Ø         Ø                                                                              

sådan noget 
 

85 INT: vise lidt overskud [ehehe] 

86 PM: Ja lige præcis, ((vise)) lidt overskud og vise noget selvsikkerhed. 
Ø                                             

88 PM: Synes jeg bestemt også.  
V              EX      Ø 

90 PM: så 
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