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FORORD

Baggrund
Bestyrelsen besluttede i september 2014 at lancere et to-årigt innovationsprojekt med titlen
’Projekt Medlemsservice’. Formålet med projektet er overordnet set at levere mere værdi og bedre
medlemsservice til foreningens medlemmer.
Første fase af projektet er en undersøgelse, som beskæftiger sig med medlemmers oplevelser,
brug og erfaringer med Dansk Psykolog Forening og dens ansatte. Den samlede første fase af
projektet består af en kvantitativ survey samt en kvalitativ undersøgelse.
Denne rapport beskæftiger sig hovedsageligt med den kvalitative del af undersøgelsen. Rapporten
afdækker, hvilke forhold der har betydning for medlemmernes oplevelser af medlemsservice, samt
deres refleksioner og overvejelser om deres fremtidige forhold til foreningen. Rapporten afdækker
også medarbejdernes forståelse af at yde service. Hensigten med den kvalitative undersøgelse er
at generere ny viden, der kan bidrage til at kvalitetssikre, at fremtidige indsatser i foreningen er i
overensstemmelse med medlemmernes ønsker og behov.

Projektets organisering
Undersøgelsen er blevet gennemført i perioden januar – april 2015 af et projektteam i sekretariatet:
Projektleder og antropolog Monica Lorenzo Pugholm, projektmedarbejder og psykolog Ditte Darko,
samt to studentermedhjælpere stud.psych. Julie Eldor og stud.scient. anth. Katrine Jørsum.
Projektet var organiseret med reference til projektejer og forhandlingschef, Lis Ethelberg, og en
styregruppe i sekretariatet bestående af den samlede ledelsesgruppe.

Etiske overvejelser
Forud for undersøgelsen fik alle respondenter mulighed for at figurere anonymt. Alle ønskede
anonymitet. Respondenterne er anonymiseret ved navn, arbejdssted eller studiested. I de tilfælde,
hvor medlemmet er aktiv deltager i et udvalg, en sektion, kreds eller fagligt fællesskab, er det
konkrete tilhørsforhold også camoufleret. Som led i undersøgelsen blev der oprettet en
Facebookgruppe. Det har i denne gruppe været op til den enkelte respondent, om han ville
vedkende sig deltagelse i undersøgelsen.

Tak
Vi vil gerne takke alle vores kollegaer i sekretariatet, og særligt de medarbejdere, som lod sig
interviewe. Gennem hele dataindsamlingsprocessen viste I interesse for projektet, samt
tålmodighed i analysefasen, hvor nysgerrigheden for at finde svar på spørgsmålet: ”Hvad siger
vores medlemmer om os?” for alvor trængte sig på. Den største tak går selvsagt til de mange
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psykologer (medlemmer såvel som ikke-medlemmer), som har stillet deres hverdag og tid til
rådighed, og som har vist stort engagement, vilje og lyst til at dele ud af deres mange oplevelser
og erfaringer. I er fundamentet for, at vi i dag har et levedygtigt Projekt Medlemsservice, som
peger på indsatsområder der kan medvirke til at skabe merværdi for vores medlemmer,
medarbejdere og en samlet forening.

SUMMARY
PROFESSION PÅ SPIL er en kvalitativ undersøgelse af medlemsservice og medlemsskabelse i
Dansk Psykolog Forening. Undersøgelsen er led i et to- årigt innovationsprojekt med titlen ’Projekt
Medlemsservice’. Formålet med projektet er overordnet set at skabe mere værdi for og bedre
medlemsservice til foreningens medlemmer.
Det har været undersøgelsens sigte at lytte til vores medlemmer, og til de mange oplevelser, som
de har gjort sig med Dansk Psykolog Forening. Oplevelser forstået som et resultat af konkrete
erfaringer medlemmet har gjort sig med en given serviceydelse, men også oplevelser forstået som
det helhedsindtryk om foreningen, der florerer blandt medlemmer, hvad end der er tale om
erfaringsudvekling ved frokostbordet eller blandt fagfæller ved et arrangement afholdt af
foreningen. Ved at lytte, indgå i dialog og dele viden med hinanden, har denne undersøgelse givet
os et nuanceret og reflekteret grundlag at arbejde videre med, for at imødekomme medlemmernes
behov og ønsker til deres forening.
Nærværende rapport er blevet til på baggrund af dybdegående, kvalitative interviews med
psykologer – medlemmer såvel som ikke medlemmer – og en række medarbejdere i Dansk
Psykolog Forening. Herudover er der suppleret med dataindsamling gennem en kvantitativ survey,
en Facebook-gruppe samt deltagerobservation ved personalemøder og afholdte workshops og
arrangementer for medlemmer i foreningen.
På baggrund af en analyse af de gennemførte interviews præsenterer vi tre indsigter, der alle
peger frem mod en række indsatsområder. Indsatsområderne skal i projektets næste fase
udmøntes i konkrete tiltag for et videre arbejde med at fremme god medlemsservice i foreningen.
Nærværende rapport danner således sammen med foreningens kvantitative survey grundlag for
vores videre arbejde med udvikling af medlemsservice.

HOVEDKONKLUSIONER
Vores tre indsigter peger på, hvad der især påvirker værdiskabelse, vedligeholdelse og udvikling af
god medlemsservice i foreningen:

1. Fra medlemskab til medlemsskabelse
Når vi dykker ned i de konkrete oplevelser medlemmerne har med os som forening og lytter
til deres negative og positive erfaringer, står en ting klart: Medlemskab i foreningen er en
dynamisk proces og ikke en statisk tilstand. Medlemmer er hele tiden med til at
betydningsgive foreningens serviceydelser og til at udvikle dem. Oplevelsen af god
medlemsservice kan fremmes gennem en brugerinddragende tilgang – det er i mødet med
medlemmet, at vi finder potentiale for forbedring af eksisterende medlemsydelser og
udvikling af fremtidige ydelser.
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Mødet med medlemmet er et ’touch point’, og det er disse touch points, som er
fundamentet for, at vi som medarbejdere bliver i stand til at udvikle vores ydelser og service
på måder, der imødekommer medlemmernes behov. Når vi udvikler vores praksis og vores
serviceydelser med afsæt i vores møder med medlemmer, samskaber vi et bæredygtigt
grundlag for udvikling af medlemsservice i foreningen. Det er denne brugerinddragende
tilgang til udvikling af serviceydelser, som danner afsættet for positive fortællinger om
Dansk Psykolog Forening. Fortællinger om foreningen skabes, vedligeholdes eller
udfordres i konkrete møder mellem medlemmer og medarbejdere.
2. De to medlemstyper – på ’udebane’ og på ’hjemmebane’
Vores medlemmer kommer til foreningen med forskellige behov og tilgange til service og
foreningsarbejde. Disse kan kategoriseres som medlemmer på hhv. ’ude-’ og
’hjemmebane’. Overordnet skal vi som forening sørge for at flytte vores blik hen på den
banehalvdel, hvor medlemmet befinder sig. Undersøgelsen peger på, at foreningen, via
indsatser, skal målrette serviceydelser til begge grupper. Vi mangler at kende gruppen af
medlemmer på ’udebane’ i langt højere grad.
3. Betydningen af professionsidentitet
Selve medlemsskabet bruges af den enkelte psykolog til at synliggøre den faglige identitet.
Det er professionen, som binder selv det utilfredse medlem til foreningen. Medlemsskabet
er bundet op på professionsidentitetens vilkår for udfoldelse og anerkendelse i og uden for
foreningen.

INDSATSOMRÅDER
På baggrund af ovenstående empiriske indsigter anbefaler vi tre indsatsområder.
Vi skal:
1. Være en ’lærende organisation’ og opbygge ’nysgerrig kapacitet’
Vi skal i sekretariatet i højere grad lære at være en lærende organisation. Vi kan aldrig
vide os 100 % sikre på, at vi yder den rette service - derfor skal vi lære at se med
medlemmets øjne og skabe god service rundt om hele medlemsrejsen. Når vi har fokus på
medlemsrejsen bevæger vi os fra enkeltydelser til en mere helhedsorienteret indsats. Vi
bliver mere nysgerrige. Ikke på om lige JEG eller VI i vores team har den ydelse, som
medlemmet efterspørger. Men til gengæld bliver vi obs. på et samlet OS. Vi spørger så os
selv: Hvad er det for en samlet pallette af serviceydelser, som kan bringes i spil og
understøtte den bedste medlemsskabelsesproces?
2. Være en fagforening med plads til alle psykologer
Undersøgelsen viser, at vi ikke er færdige med at fremme et mere helstøbt og mangfoldigt
billede af psykologen. Vi skal arbejde for at nå dertil, hvor vi har de typer ydelser som
efterspørges. Indsatser, som giver plads til alle psykologer, underbygges dels af denne
undersøgelse og dels af den praksisteori, som blev opbygget gennem første del af
Psykologkampagnen. Første del af kampagnen viste ligesom denne undersøgelse, at
udvikling af flere typer tværgående arrangementer giver ’her og nu value’ for mange
medlemmer. På lignende vis fortæller vores kvalitative undersøgelse os, at det ikke blot
handler om at formidle eksisterende service til medlemmet bedre, når det drejer sig om
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forhandling og rådgivning. Vi skal i foreningen være bedre til at samskabe og
forventningsafstemme med medlemmet, når det kommer til forhandling og rådgivning. Vi
skal her i sekretariatet også være indstillet på at udvikle og evaluere på indholdet af vores
service.

3. Fremme synlighed af foreningens arbejde og arbejde med medlemsinddragende
initiativer på flere niveauer
Undersøgelsen viser, at både medlemmer og medarbejdere i sekretariatet ikke er bekendt
med det liv, som eksisterer i foreningen. Vi skal i sekretariatet have mere viden om de
forskellige aktiviteter, som foregår i de decentrale enheder - og som med fordel kan være
med til at understøtte og udvikle det frivillige arbejde, herunder mobilisere flere kræfter til
det politiske arbejde. Når vi får mere viden, kan vi skabe en højere inddragelse i vores
samarbejde med de decentrale enheder: Vi skal generelt styrke sammenhængen mellem
vores arbejde, om end det foregår i sekretariatet eller i de decentrale enheder.

HOVEDKONKLUSIONER – UDDYBET

1. Fra medlemskab til medlemsskabelse
Vi introducerer begrebet medlemsskabelse for at vise, hvordan man som medlem og aktiv
(for)bruger af foreningen hele tiden er med til ikke blot at betydningsgive foreningens
serviceydelser, men også til at udvikle dem.
Medlemskab er ikke en statisk tilstand, men en foranderlig og dynamisk proces. Dette betyder, at
man som medlem, gennem mødet med fagfæller eller ansatte i foreningen, kan få en interesse i
foreningens arbejde og få lyst til at spille en mere aktiv rolle heri.
Medlemsskab er en rejse i tid, som hele tiden er dynamisk og i sin vorden. Medlemskab i Dansk
Psykolog Forening er ikke blot et nummer, som er registreret i et medlemssystem, og som giver
adgang til en række ydelser, man kan være mere eller mindre tilfredse med. Medlemskab er,
ligesom kultur, noget, som binder os sammen. Men det er også noget, vi gør med hinanden og for
og mod hinanden. I denne rapport anvender vi derfor ordet medlemsskabelse for at understrege, at
medlemskab i foreningen ikke er en statisk tilstand, men en dynamisk proces.
Følgende figur visualiserer medlemsskabelse som en rejse i tid, hvor der indimellem opstår eller er
indlejret særlige touch points - det vil sige møder med foreningen. Et møde er altid karakteriseret
ved handlinger. Enten konkrete handlinger, som en telefonsamtale med en konsulent, eller en
mere abstrakt handling som, når vi søger at finde hjælp på hjemmesiden eller læser en artikel i
vores medlemsblad. Noget er altid på spil i et touch point. De konkrete erfaringer vi gør os, de
oplevelser vi hører fagfæller har gjort sig, og dem vi får med hinanden, danner afsættet for de
historier, vi efterfølgende fortæller os selv og hinanden om Dansk Psykolog Forening.
Fortællingerne om foreningen - de positive såvel som de negative - skabes, vedligeholdes og
udfordres i disse særlige ’touch points’ mellem medlemmer og medarbejdere.
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At se medlemsskab som en aktiv proces betyder, at man som medarbejder i foreningen, gennem
dialogen med medlemmet, kan opdage, at tilgangen til fx den rådgivning, som ydes, skal ændres.
Gennem mødet med medlemmet kan medarbejderen også finde frem til, at der er grobund for
medlemsydelser, som endnu ikke findes, eller som ikke var tiltænkt i den pågældende
(forhandlings)situation.

Touch points som fundamentet for positive erfaringer og dermed fortællinger om DP
Som forening har vi hele tiden mulighed for at påvirke eksisterende praksis og selve afsættet for
historier om oplevelsen af service og medlemsskab.
Vores undersøgelse viser, at medlemmer og psykologer møder hinanden og personale fra Dansk
Psykolog Forening i forskellige touch points. Touch points kan i princippet være alle former for
aktiviteter og møder - lige fra deltagelse i faglige arrangementer til en lønforhandling over telefonen
eller sparring om fx en specialistansøgning. Fælles for alle touch points er, at de altid har afsæt i
en aktivitet eller et ’møde’, som bliver betydnings- og meningsskabende. Fx når medarbejderen i
sekretariatet taler med medlemmet - hvad enten det er via telefonen i forbindelse med omstilling
fra receptionen, en samtale om lønforhandling eller en vejledning i ansøgningsregler eller
karrieresparring, så er der tale om et touch point og en aktiv proces, hvor noget er på færde.
Ethvert touch point kan forstås som både et mulighedsrum men også en farezone. Dette skyldes,
at erfaringsbaserede oplevelser af god/dårlig medlemsservice, og dermed også fortællinger om
Dansk Psykolog Forening, skabes, vedligeholdes eller udfordres i møder mellem medlemmer og
medarbejdere. Grundstene til negative eller positive historier om foreningen lægges i disse touch
points. Samtidig er det her vi som forening, kan gøre en aktiv indsats for at fortællingen om den
gode medlemsservice understøttes og vedligeholdes. Det handler ikke om, at vi skal ’smøre’ en
god fortælling hen over negative oplevelser og erfaringer – det handler om at lade medlemmernes
kritik afføde et nysgerrigt blik på vores praksis og refleksioner over, hvor og hvordan vi bedst
sikrer, at vi bliver den bedste forening for vores medlemmer.
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Der findes touch points som udgør en særlig fare eller mulighed for oplevelsen af god eller dårlig
service. Disse opstår ved særlige overgange og skift i psykologers arbejdsliv fx lønforhandling, nyt
job, barsel, fyring/opsigelser etc. Psykologen befinder sig i en overgangsfase fra en ting til noget
andet, og er særlig opmærksom på om han bliver ’ordentligt’ mødt af sin forening. I disse
situationer møder medlemmet især sin fagforening med en række forventninger og antagelser om
at få hjælp og modtage ’god service’.

2. De to medlemstyper – på ’udebane’ og på ’hjemmebane’:
Vores medlemmer kommer til foreningen med forskellige behov og tilgange til service og
foreningsarbejde. I undersøgelsen identificerer vi to kategorier af medlemmer, som viser forskellige
forudsætninger for at tilgå foreningen og dens medlemsydelser. Der er tale en inddeling af
medlemmer i hhv. medlemmet på ’UDEBANE’ og på ’HJEMMEBANE’. Undersøgelsen peger på, at
foreningen, via indsatser, skal målrette serviceydelser til begge grupper. Nogle ydelser vil være
interessante for begge medlemstyper, men skal markedsføres forskelligt. Andre ydelser vil have
større interesse for den ene gruppe og mindre interesse for den anden. Frem for at tænke i one fits
all, skal vi i sekretariatet og i de politiske enheder tænke i at møde medlemmet, der hvor han er.
Undersøgelsen peger IKKE på, at alle medlemmer skal være på ’HJEMMEBANE’ - det handler i
stedet om, at vi som forening, skal sørge for at flytte vores blik hen på den banehalvdel, hvor
medlemmet befinder sig.
Vores undersøgelse viser, at det ikke bare gælder om at oplyse om eksisterende muligheder i
foreningen og facilitere medlemmer hen til politisk liv i de decentrale enheder. Det er nemlig ikke
alle medlemmer, som er hverken interesserede i eller har behov for at positionere sig indenfor
disse rammer. Det betyder blot, at vi skal værne om denne vigtige og voksende medlemsgruppe –
og vi mangler at kende gruppen af medlemmer på ’udebane’ i langt højere grad. Herunder
deres arbejdsområder og vilkår for at blive bedre til at rådgive dem og tilbyde kurser og
arrangementer af interesse og værdi for denne gruppe.
For medlemmer på ’hjemmebane’, som lægger egen tid og kræfter i foreningens politiske liv, skal
der skabes rum for mere værdi. Her savnes at man ’får noget igen’. Ikke nødvendigvis kroner og
ører, men noget som tydeligt viser at den frivillige indsats værdsættes.

3. Betydningen af professionsidentitet:
Vores undersøgelse viser, at professionsidentiteten har en stor betydning for medlemmet i dets
møde med foreningen og dermed også for oplevelsen af at modtage god eller dårlig service.
Professionsidentiteten kan ses som en ’kontekstuel faktor’, der har afgørende betydning for de
holdninger (mekanismer) som affødes i mødet med en given aktivitet (fx en telefonsamtale med en
konsulent). Oplevelser af at føle sig anerkendt, krænket, værdsat eller gidseltaget udspringer i høj
grad af professionsidentitetens vilkår på dels et samfundsniveau og dels et individuelt niveau.
Professionsidentiteten har betydning for den enkelte, uanset om han er på ’udebane’ eller på
’hjemmebane’. Det er professionsidentiteten, der får medlemmet til at være stolt af sin forening,
eller skuffet af sin forening. Man kan være tilbøjelig til at tro, at medlemmet på ’hjemmebane’, som
kender en fagforenings forudsætninger, i mindre grad skuffes af sin forening, når han fx indgår i en
samtale med en konsulent om en lønforhandling, som følger overenskomstbestemt retningslinjer.
Eller når medlemmet på ’hjemmebane’ udfører et frivilligt stykke arbejde i foreningen. Vores
undersøgelse viser, at selv om skuffelsen ikke fører til udmeldelse, er effekten af den
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dårlige oplevelse i stedet med til at skabe et narrativ om foreningen som ’modspiller’ og
’mudret’.
Det er professionen, som binder selv det utilfredse medlem til foreningen. Når medlemmet
på ’hjemmebane’ vælger at blive i sin forening frem for at forlade den, er det netop fordi foreningen
er der, hvor professionen har ’HJEMME’. Sagt på karikeret vis, vil de fleste statsborgere vælge at
blive i deres land frem for at immigrere, selvom man gennem forskellige oplevelser er blevet
utilfreds med den måde landet ledes og regeres på.
Også for psykologen på ’udebane’ spiller professionsidentiteten en afgørende rolle. Selv
medlemmer som udtrykker, at de ikke har brug for foreningen, og at den intet har at tilbyde dem,
kan vælge at fortsætte medlemskabet. Årsagen kan synes enkel, men ved nærmere granskning er
den ikke så enkel endda: Når man vælger at blive i sin forening er det fordi, at medlemsskabet er
bundet op på professionsidentitetens vilkår for udfoldelse og anerkendelse i og uden for
foreningen. Det simple og umiddelbare svar til, hvorfor man er medlem trods sin utilfredshed,
lyder på tværs af udebane og hjemmebane: ”Fordi jeg er psykolog, det er jo den jeg er”!
Når vi går bagom dette umiddelbare svar, ser vi, at selve medlemsskabet af den enkelte
psykolog bruges til at synliggøre den faglige identitet. Medlemsskab af foreningen giver
psykologen mulighed for at synliggøre over for sig selv og sin omverden, at han er en psykolog og
dermed tilhører en profession af høj kvalitet. Betydningen knytter sig til foreningen som eksklusiv
repræsentant for psykologfaget som helhed (professionen), og som repræsentant for det enkelte
medlem. Sagt i en simpel formulering kommer foreningen på den ene side til at repræsentere et
kvalitetsstempel for faget som helhed, og på den anden side til at afspejle den enkeltes psykologs
værd og samfundsmæssige markedspris.
Fordi professionen er i spil hver eneste dag, og fordi dens værdi er til forhandling på
arbejdsmarkedet, er der et stort behov og udviklingsrum for langt flere fællesskaber end vi ser i
dag. Vi har lært, at eksisterende fællesskaber med fordel kan synliggøres, så langt flere
medlemmer kan 1. finde dem, og 2. måske blive interesseret i dem. Men også at mange
medlemmer efterlyser mere end det, som er at finde i ’DP hjemmet’ i dag. ”Det er ligesom om
foreningen gerne vil trække medlemmerne hjem, men medlemmerne synes at hjem er et andet
sted”, lyder det sigende fra en af vores respondenter. Professionen og den stolte faglige identitet er
at finde både på ude- og hjemmebane. Det kalder på flere ad hoc baserede fora, som passer ind i
en travl hverdag, og som med fordel ville kunne prioriteres som en langt mere etableret
serviceydelse. Sådanne tiltag skal dog altid have blik for, at behov hele tiden er i sin vorden, og
man derfor i sekretariatet skal investere i at have en spørgende og nysgerrig tilgang til
medlemmerne. Heri ligger mulighederne for samskabende innovativ forandring.

INDSATSOMRÅDER – UDDYBET
Denne kvalitative undersøgelse peger på en række indsatser, som danner afsæt for videre
udvikling og prioritering i fase 2 af vores projekt. Med disse indsatser peger vi på, hvordan
medlemsskabelse med og blandt vores medlemmer danner afsæt og grobund for forandring og
værdiskabelse i Dansk Psykolog Forening.
Vores indsatsområder har det fælles formål at opbygge en troværdig og erfaringsbaseret fortælling
om Dansk Psykolog Forening, som en samlet forening med plads til alle psykologer. En forening
som understøtter mangfoldighed, respekt og diversitet i fagets anvendelse. Og en forening
som formår at udnytte det kreative potentiale, der ligger i medlemsskabelse som en aktiv proces.
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Indsatserne rører både ved Dansk Psykolog Forenings forretningsmodel og udvikling af
konkrete ydelser. Som det fremgår af undersøgelsens analyse, foregår selv de ydelser, som
synes isolerede og konkrete, altid i et touch point. Der er altid tale om et aktivt møde, som afføder
holdninger til såvel gode som negative historier om foreningen.
Foreningens ydelser og driftsopgaver skal ikke ses som noget isoleret, som kan skiftes ud eller
ændres, uden at se på selve det ’maskineri’, de mennesker og den kontekst, som ydelsen gives fra
og modtages i. Dette peger på, at vi fremfor alene at have fokus på driftsopgaven isoleret set, også
skal have blik for de for-forståelser og forventninger, som vores medlemmer har til os som
sekretariatsansatte. Et øget blik på medlemmets forventninger til os, som varetager den enkelte
psykologs og det samlede fags interesser, peger på opbygning af en nysgerrig kapacitet i
organisationen.

Indsatsområder
1. Være en ’lærende organisation’ og opbygge ’nysgerrig kapacitet’ for at kunne yde den
bedst mulige konkrete rådgivning og forhandling.
Vi skal i sekretariatet i højere grad lære at være en lærende organisation. Forstået på den måde
at vi aldrig kan vide os 100% sikre på, at vi yder den rette service. En god serviceoplevelse kan
umiddelbart ses baseret på en konkret og isoleret ydelse, fx vejledning i en lovtekst. Men fordi
ethvert touch point, som en service indgår i, altid er kontekstafhængig, er det mere end den
konkrete og isolerede ydelse, som betinger de gode eller negative holdninger, som udvikles til
foreningen og som fører til oplevelser af positiv eller negativ service. Vi skal have skærpet det
nysgerrige blik på alt det, som er rundt om serviceoplevelsen samtidig med, at vi har fokus på den
konkrete ydelse. Disse to ting kan ikke adskilles.
For at yde en optimal service, skal vi arbejde med vores for-forståelser af hinanden. På baggrund
heraf, foreslår vi, at foreningen udvikler og opbygger ’læringsmiljøer’. Vi skal lære at se med
medlemmets øjne og skabe god service rundt om hele medlemsrejsen - ikke blot ud fra det
område vi selv sidder med. Der skal sættes ind med indsatser, som baner vejen for, at vi som
medarbejdere har de rette forudsætninger for at yde optimal service til medlemmet. Her tænkes
ikke nødvendigvis på det, vi ofte betegner som hard core kompetencer indenfor forhandlingteori,
ansættelsesret eller andre ekspertområder. Af analysen fremgår det, at vi som sekretariatsansatte
har brug for at integrere betydningen af medlemmets professionsidentitet i vores arbejde – også fx
i en forhandlingssituation. En vigtig pointe er, at vi som medarbejdere ikke altid har de
forudsætninger, der skal til for at lede vores medlemmer hen til netop det sted i huset, som kan yde
den rette næste ydelse og dermed give medlemmet et sammenhængende forløb og en fuldendt
ydelsespakke. At være en lærende organisation indebærer at vi:
1) Forstår, ser og lytter med medlemmets øjne og ører. Hvordan ser de på os? Hvad er på
spil? Formålet er at få afsæt for forståelse af betydningen af professionsidentiteten i enhver
situation, også i fx en forhandlingssituation. Internt i organisationen skal vi skabe rammer
for dialog og samskabende processer mellem medlemmer og medarbejdere. Herunder skal
vi på tværs af medarbejdergrupper og afdelinger i sekretariatet understøtte en lærende og
værdiskabende kultur.
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2) Forstår hinandens arbejde bedre, så vi bliver bedre til at lede medlemmet hen til den rette
kollega. For det enkelte medlem er der ikke et skel mellem de enkelte afdelinger. De møder
OS i forskellige touch points. Frem for at tænke i enkeltydelser viser vores undersøgelse, at
foreningen og dens ansatte i højere grad skal tænke rundt om hele medlemmet. Der
eksisterer et behov for at have langt mere kendskab og synlighed om det arbejde, vores
kollegaer laver. Som det er i dag, er vores viden meget team- eller gruppebaseret. Det
betyder, at vi er skarpe og fokuserede på fx at tage vagter for hinanden i F-gruppen.
Telefonen skal tages, det nytter ikke noget, at vi siger, der er telefontid, hvis der ikke er
nogen til at tage telefonen! Til gengæld er det mere sandsynligt, at man som konsulent
lukker en sag efter en fratrædelse, i stedet for at sikre sig, at der er indsatser som
kan føre det pågældende medlem hen til en aktivitet fx et inspirationsarrangement
eller en samtale om karrieresparring

3) Opbygger en praksisteori med løbende evaluering. Vi skal i vores tilgang til service og i
de konkrete touch points med vores medlemmer i langt højere grad sammentænke
forhandlingssporet og professionssporet. Herunder skal vi være opmærksomme på, at for
medlemmet udgør de to spor et samlet hele. I vores undersøgelse har vi hørt medarbejdere
fortælle om, hvor vigtigt det er, at man kan lytte efter det, som medlemmet ikke spørger om.
Det er en meget vigtig pointe at være nysgerrig for det touch point, som medlemmet
befinder sig i. Er det en studerende? Er det et medlem, som er i gang med at overveje
karriereskift? Er der tale om noget andet? Lader det til at være et medlem, som er på
’hjemmebane’, og som kan finde interesse i et fagligt selskab, eller har medlemmet slet ikke
denne type interesse, og er det noget andet der skal til? Vi skal være nysgerrige. Ikke på
om lige JEG eller VI i vores gruppe/team har den ydelse, som medlemmet
efterspørger. Men til gengæld være opmærksomme på et samlet OS. Hvad er det for
en samlet pallette af serviceydelser, som kan bringes i spil og understøtte den bedste
medlemsskabelsesproces? Samtidig skal vi kunne sige: ”Det lyder som en god idé, det du
siger. Vi har ikke det tilbud lige nu, men jeg vi sørge for at give din idé videre til X.” Vi skal
kunne vise interesse og forståelse for det enkelte medlem. Men bestemt også vilje til at
vores praksis kan udvikles og ændres for at imødekomme psykologens behov. Vi skal lære
at touch points udgør forandringspotentialer af værdi for vores organisation. Vi har allerede
gode erfaringer fra vores eksisterende hverdag: På vores medlemsrejser hørte vi om
teammøder, hvor medlemmers input ved telefonvagten aktivt blev taget op og gennemgået
for at se på, hvordan dette kunne være afsæt til udvikling af serviceydelser. En sådan
praksis kan med fordel udbredes både på team- og gruppeniveau, men også på tværs af
grupper/afdelinger. Bestyrelsen har sagt, at vi med en gentagelse af survey skal måle på
medlemstilfredshed igen om et år. Undersøgelsens anbefaling er, at vi forud for
iværksættelse af en gentagende måling, skal arbejde med de forudsætninger, som vil
skabe det bedste resultat. Vi skal derfor inden næste survey have stor fokus på
opbygning af praksisteori og evaluering heraf. Ved samskabende handlinger, etablering af
læringsmiljøer, dialog og øvelser, skal vi sammen opbygge de erfaringer, som vi kan se
virker på den gode serviceoplevelse. Vi skal løbende evaluere på vores læring, udveksle
vores gode og dårlige erfaringer med hinanden og sammen sikre, at vi bruger evalueringer
aktivt og fremadrettet.

12

2. En fagforening med plads til alle psykologer:
Gennem den første psykologkampagne identificerede vi, at en betydningsfuld diskurs (psykologen
som kliniker), hæmmede oplevelsen af Dansk Psykolog Forening, som en forening for alle
psykologer. Gennem en række tiltag påbegyndte vi en bevægelse hen mod et DP med også en
anden type medlem i sit billede. Undersøgelsen viser, at vi ikke er færdige med at fremme et
mere helstøbt og mangfoldigt billede af psykologen. Vi skal vise, at vi har den type ydelser
som efterspørges. Indsatser som giver plads til alle psykologer underbygges dels af nærværende
undersøgelse og dels af den praksisteori, som blev opbygget gennem første del af
Psykologkampagnen.
Samtidig viser vores undersøgelse, at man som medlem, der investerer tid og ressourcer i
foreningens arbejde savner en større anerkendelse for den store frivillige indsats. Også her skal vi
have mere viden om de faktorer, som er med til at gøre den frivillige indsats værd at investere i.
Vi skal være nysgerrige på forskellig typer af serviceydelser. Allerede nu har vi erfaringer at
arbejde videre med. Det står fx klart, at vi som forening med fordel kan tilbyde forskellige slags
arrangementer, som kan tilfredsstille og imødekomme typer af medlemmer og deres behov.





Vi skal udvikle og lancere tiltag som kan inspirere og skabe ’her og nu value’ for det
enkelte medlem: For medlemmet på HJEMMEBANE kan dette synes som ren applikation
og overflade - bevæger man sig som medlem primært på UDEBANE, er det serviceydelser,
som vi ikke bør overse. De giver en synlig effekt, og det har betydning for det enkelte
medlem, så vel som den historie, vi kan fortælle og vise om DP, som et levende hus. Meget
af udviklingsarbejdet er udarbejdet i første del af kampagnen, og kan nemt danne afsæt for
udvikling og lancering af en indsats vedr. fx arrangementer. Formålet med arrangementer
kan fx være at ’ryste posen’ og få psykologen til at tænke sin faglighed bredt. Ikke for at
sige, at vi ikke ønsker, at man får job indenfor alle mulige også mere kendte områder - men
for at anerkende og vise, at vi favner alle psykologer.
Vi skal vise, at vi anerkender og værdsætter de mange medlemmer, som lægger
kræfter i foreningen. Vi mangler endnu at kende de faktorer, som i særlig grad motiverer
det frivillige arbejde. Dog tegner vores empiriske materiale fra nærværende undersøgelse
et tydeligt billede af, at gratis arrangementer og/eller kurser for foreningens frivillige er en af
de måder, vi i foreningen med rette kan udvise et ’tak for hjælpen’.

3. Fremme synlighed af foreningens arbejde på 3 niveauer:





Samfundsniveau
DP på lokalt plan
Gruppe & individ niveau
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Samfundsniveau:
Undersøgelsen viser, at vores medlemmer savner mere viden om DP´s politiske arbejde.
Arbejdet, som foregår bagved scenen, skal synliggøres overfor medlemmerne. Der er
selvfølgelig processer, som foregår bag lukkede døre, men den store indsats skal frem i
lyset. Det skal også synliggøres overfor medlemmet, hvad det er for betingelser, rammer og
forudsætninger, som der arbejdes under.

DP på lokalt plan:
Med afsæt i eksisterende kommunikationsplatforme, skal der ses på, hvordan vi kan
synliggøre vores eksisterende arbejde, men også inddrage vores medlemmer endnu mere
end i dag. Undersøgelsen viser, at der i øjeblikket eksisterer ringe eller ingen kendskab
blandt mange medlemmer om foreningens liv og muligheder. Når vi styrker formidlingen af
foreningens arbejde og muligheder for vores medlemmer, danner vi et afsæt for, at vores
medlemmer kan reflektere på, om de har lyst til at involvere sig i foreningens arbejde.
Undersøgelsen peger på, at formidlingsdelen skal styrkes vedrørende eksisterende
muligheder for at blive tilknyttet fagfællesskaber. Samtidig er det heller ikke tydeligt nok,
hvordan man bliver del af det politiske arbejde i foreningen. Her tænkes både på
bestyrelsesarbejde og arbejde i de decentrale enheder, som kredse, sektioner og
selskaber. Undersøgelsen anbefaler i den sammenhæng en brugerinddragende
oplysningskampagne om foreningens arbejde og muligheder for at involvere sig.
Nærværende undersøgelses empiriske fund kan styrke afsættet for udvikling af et tiltag.
Gruppe & individniveau:
Undersøgelsen viser, at medarbejdere i sekretariatet heller ikke er godt nok bekendt
med det liv som eksisterer i foreningen. Vi skal i sekretariatet have mere viden om de
forskellige aktiviteter, som foregår i de decentrale enheder, så vi 1. kan henvise vores
medlemmer til dem, og 2 være sikre på, at der er nogen i de decentrale enheder, som tager
godt imod det nysgerrige medlem. Vi kan ikke tage for givet, at der foregår det, vi tror, der
foregår, ud fra hvad vi f.eks. kan læse på hjemmesiden. Vores undersøgelse viser, at vi
med fordel i sekretariatet kan være med til at understøtte og udvikle det frivillige arbejde.
Vi skal styrke sammenhængen mellem vores arbejde, om end det foregår i sekretariatet
eller de decentrale enheder. Dette er både en formidlingsopgave, men der er også nogle
relationer, som skal opbygges.
På baggrund af undersøgelsen ser vi, at foreningen har brug for at holde sig mere bredt
orienteret om psykologers arbejde, herunder at vi med fordel kan blive nysgerrige på,
hvordan vi kan støtte de decentrale enheder, når vi giver dem til opgave at forholde sig til
høringer og inviteres til ekspertgrupper og deltagelse i udvalg. Som forening favner vi i dag
flere og bredere end de, som kan repræsenteres af styrelser i de decentrale enheder. Vi
har i dag medlemmer, som ikke interesserer sig for det politiske arbejde, men ligesom alle
andre er optaget af værdien af deres profession. Undersøgelsen anbefaler derfor, at vi i
dialog med de decentrale enheder ser på muligheder for at inddrage medlemmer mere ad
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hoc baseret i dele af det arbejde, som i dag kun varetages af medlemmer, der er
aktive i de decentrale enheder. Her tænkes fx på høringer og udvælgelse til ekspert
grupper. Ud over at vi skal skabe synlighed om eksisterende arbejde, skal vi også kunne
mobilisere flere kræfter til foreningens arbejde, som ikke nødvendigvis kan eller bør
indsluses i de eksisterende rammer. Vi forslår derfor at bestyrelsen og ledelsen i fase 2 ser
på et tiltag, som kan skabe et afsæt for at mobilisere flere kræfter til det politiske
arbejde. Dette dels for at aflaste og understøtte igangværende arbejde fra de decentrale
enheder, men også for at sikre, at de høringssvar og ekspertgrupper som nedsættes
og udfærdiges repræsenteres af relevant faglighed på området uafhængigt af, om de
ellers er involveret i politisk arbejde.
Der er således både brug for at formidle og oplyse om eksisterende muligheder for at
engagere sig i foreningens arbejde, men også et behov for en større åbenhed og dialog
med repræsentanter fra de decentrale enheder, som kan skabe grobund for mobilisering af
flere medlemskræfter til foreningens arbejde.

DEL I: METODOLOGI & DESIGN

1. INTRODUKTION
1.1.

Baggrund og formål

Den bestilte opgave – Hvorfor Projekt Medlemsservice?
Bestyrelsen besluttede i september 2014 at lancere et to- årigt innovationsprojekt med titlen
’Projekt Medlemsservice’. Formålet med projektet er overordnet set, at levere mere og bedre
medlemsservice til foreningens medlemmer. Projekt Medlemsservice skal være et
brugerinddragende projekt, fordi det samtidig understøtter den politiske strategi ’tættere på’. Med
’tættere på’ forstås et konkret ønske fra bestyrelsens side om at være i løbende dialog med
foreningens medlemmer for herigennem at sikre, at de projekter, som sættes i gang, er
tidsvarende og imødekommer medlemmers behov. Samtidig er der en interesse i at trække på de
mange ressourcer, som foreningen rummer, qua alle medlemmer, og få dem mere i spil i
foreningens arbejde.
Projektet løber frem til marts 2016 og er i figur 1 opstillet i fire projektfaser. Oversigten er lavet
som en lineær proces, men det er vigtigt at understrege, at Projekt Medlemsservice er et
udviklingsprojekt, og derfor forløber som en iterativ proces, hvor vi lærer og opbygger praksisteori,
mens vi afdækker medlemmers behov og ønsker. For overskuelighedens skyld er faserne dog
opdelt med adskilte procespile.
Formålet med fase 1 er, at kvalificere udvælgelsen og udviklingen af de følgende indsatsområder i
fase 2 og 3. Nærværende rapport er den leverance, som knytter sig til fase 1.
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1.2. Projekt medlemsservice’ 4 faser

2. METODOLOGI
Afdæknings- og analysefasen består af en kvantitativ og kvalitativ del. Den kvantitative survey er
udarbejdet som en rapport for sig, og skal her kun kort berøres for at se dens sammenhæng med
den kvalitative undersøgelse.
2.1. Den kvantitative survey
For at måle medlemmernes tilfredshed med foreningens eksisterende ydelser og få indblik i HVAD,
der virker, og for HVEM, det virker, blev der i februar 2015 sendt et spørgeskema ud til samtlige
medlemmer af foreningen.
Resultater og svarprocent
Resultatet af undersøgelsen er baseret på svar fra 2535 medlemmer. Det svarer til 28 procent af
de medlemmer, som har en mailadresse registreret i foreningens medlemssystem. Svarprocenten
lå dermed et godt stykke højere end de svarprocenter, som andre faglige organisationer er landet
på i deres medlemsunderundersøgelser. Disse ligger typisk på en svarprocent mellem 17 og 22 %.
Den høje svarprocent i den kvantitative survey indikerer, at vores medlemmer har et stærkt ønske
om at tilkendegive deres holdning til foreningen. En indikation, som yderligere er bekræftet af den
lyst der viste sig blandt medlemmer til at deltage i den sideløbende kvalitative undersøgelse.
Den kvantitative survey klassificerede respondenternes svar ud fra deres tilknytning til
arbejdsmarkedet, hvorvidt de har en TR tilknyttet på deres arbejdsplads, og andre variable, som vi
typisk har en hypotese om, har en betydning for respondentens svar og deres tilfredshed.
Et indledende spørgsmål omhandlede medlemmets generelle tilfredshed på en skala fra 1 til 10,
hvor 1 var mindst tilfreds og 10 viste størst tilfredshed. 74 % af medlemmerne lå på 5 eller derover.
På den negative side af skalaen lå til gengæld 24 % af alle medlemmer, hvilket svarer til, at hver
fjerde medlem, som gav sit svar til kende, generelt var utilfredse med foreningen. Respondenterne
fik mulighed for at kommentere på deres svar. Nogle af de svar som lå blandt de mest utilfredse og
mest tilfredse medlemmer på det generelle indledende spørgsmål ”Hvordan er din generelle
tilfredshed med dit medlemskab af Dansk Psykolog Forening? Angiv din tilfredshed på en skala fra
1-10, hvor 1 er meget utilfreds og 10 er meget tilfreds”, er angivet her:
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Negative
- Det opleves som jeg har min fagforening som modspiller!
- Jeg synes alt i alt, at foreningen er dårlig til at repræsentere psykologer i Danmark generelt; dette
både i mediebilledet, i forhold til skabelse af nye jobs og ved lønforhandlinger.
- Lønforhandlingerne centralt såvel som gennem TR er ofte grinagtige. Fx har jeg mødt flere
kollegaer, der er blevet forhandlet ned! i løn under de INDIVIDUELLE lønforhandlinger af TR under
reference til at deres kollegaer ikke fik samme takst! Samme argumentation har jeg også selv
været ude for om end jeg ikke blev forhandlet ned.
- Jeg synes ikke jeg fik nok støtte i min lange sygemelding og kamp for fleksjob, men jeg er meget
glad for tilbuddene jeg efterfølgende har fået som ledig og for den gode service i forbindelse med
sen tilmelding til et kursus. Jeg er også meget glad for medlemsbladet.
Positive
- Jeg er især glad for det faglige fællesskab som jeg har mødt gennem tillidsposter og
undervisning.
- Har altid fået meget fin hjælp fra DP. Jeg er særdeles tilfreds med Dansk Psykolog Forening

Afsluttende bemærkninger
Vores survey giver et godt fingerpeg og temperaturmåling af medlemmers oplevelse af
serviceniveauet lige nu og her. Hvad er medlemmerne særligt utilfredse med, og hvilke ydelser er
de gladest for? Den kvantitative survey formår dog ikke at kontekstualisere svarene fra vores
medlemmer. Den kan ikke pege på de holdninger og mekanismer, som ligger bagved svaret. Hvad
betyder det fx når et medlem svarer ”Det opleves som jeg har min fagforening som modspiller!”
Eller ”jeg har mødt flere kollegaer, der er blevet forhandlet ned i løn.”? Og hvad er det til gengæld,
som gør, at medlemmet svarer ”Jeg er særdeles tilfreds med Dansk Psykolog Forening”?
Ofte står man som organisation tilbage med en masse svar efter en survey, som ikke i sig selv kan
pege på hvilke indsatser, der skal til for at temperaturmålingen viser en bedre måling næste gang.
Af selv samme grund valgte man i bestyrelsen derfor, at det var en kvalitativ undersøgelse, som
ville formå at komme et spadestik dybere og give os svar på, hvorfor vores medlemmer oplever og
tænker om foreningen, som de gør.
Selvom en kvalitativ undersøgelse står lige for som metodevalg, når vi har interesse i at kende til
bagvedliggende betydninger, mekanismer, og dynamikker, skal der alligevel her knyttes et par
enkelte ord om den kvalitatives tilgangs plads og funktion i det forandringsprojekt som Projekt
Medlemsservice er.

17

2.2. Den kvalitative tilgang, når vi vil forandring
Figur 1 viser, hvor den kvalitative undersøgelse spiller ind i en forandringsmodel, som har til formål
at forbedre oplevelserne (resultaterne) omkring medlemsservice, med henblik på at tiltrække,
fastholde og i det hele taget sikre tilfredse medlemmer (effekt).
Figururen sammenkobler to niveauer: En programteoris overordnede og rationelle antagelser om
resultater og virkninger af indsatser (makro) med et fokus på konteksten, som indsatsen foregår i,
og de virksomme mekanismer, som påvirker aktiviteterne (mikro).
En nøglepointe, som visuelt fremstilles, er, at resultater ikke skabes af aktiviteter som sådan, men
af de mennesker, som indgår i aktiviteterne og fortolker dem. Figur 1 viser, at de data vi får via de
røde kasser er genereret i samspil med vores respondenter gennem vores kvalitative tilgang.
Vores svar fra survey’en er mange, men svarene stritter, og det er svært at se, hvad der skal til for
at svarene kan ændres til det positive ved en fremtidig måling. Ved at undersøge kvalitativt får vi
indblik i kontekst og mekanismer. Med denne viden kvalitetssikres de indsatser vi foreslår til fase 2
og 3 i projekt medlemsservice.
Med den kvalitative undersøgelse kan vi gå tæt på mikroplanet og vise, hvordan ’Kontekst’ og
’Mekanismer’ spiller ind på de oplevelser (dvs. resultater), som vores medlemmer får, når de
indgår i forskellige aktiviteter, som knytter sig til vores serviceydelser. Fx når de indgår i en samtale
med en konsulent om lønforhandling eller, når de deltager på et kursus. Vi undersøger altså, hvilke
virkninger (effekter) medlemmernes oplevelser har i forhold til deres fremtidige medlemsstatus. Vi
tager den kvalitative metode i brug for at komme dybt ned i konteksten og afdække mønstre i vores
forståelser og praksisser – herunder ser vi på hvordan de hænger sammen med de situationer, de
kommer frem i – eksempelvis om kendskab til foreningen og en aktiv rolle i en kreds eller selskab
har betydning for den måde, hvorpå man får adgang til foreningens serviceydelser? Eller fx om
utilfredshed med foreningen har udmeldelse som effekt eller om virkningen bliver en anden?

Figur 1. Den integrerede forandringsmodel (2015), Camilla Kølsen, Alexandra Instituttet. Se også Essensen
af Innovativ Evaluering af Malene Skov Dinesen og Camilla Kølsen 2013,Dansk Psykologisk Forlag.
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3. DESIGN & DATAINDSAMLING
I den kvalitative undersøgelse har vi været optaget af at undersøge oplevelser af og erfaringer med
at yde og modtage service. I det følgende beskrives undersøgelsens praktiske forløb, design og
dataindsamling.

3.1. Undersøgelsens praktiske forløb
I oktober 2014 blev der afholdt et Kick-off møde for medarbejdere i sekretariatet, hvor formålet
med projektet blev lanceret. Medarbejderne fik mulighed for at spørge ind til projektets forløb og få
afklaring på evt. tvivlsspørgsmål. Herefter blev projektet lanceret til medlemmer over nyhedsmail i
november 2014.
Foreningens øvrige kommunikationsplatforme blev løbende taget i brug for at skabe synlighed om
projektet og undersøgelsen. Herunder blev der oprettet en lukket Facebook-gruppe, som udover at
have til formål at skabe synlighed omkring undersøgelsen, inviterede til dialog blandt gruppens
medlemmer.

3.1.1 Udvælgelse af respondenter
Udvælgelsen af respondenter var delvis tilfældig. På medarbejdersiden blev der sendt en mail ud
til alle afdelinger med opfordring om at melde sig. I de afdelinger hvor der manglede tilmeldinger
blev medarbejderen efterfølgende spurgt. I alle tilfælde accepterede medarbejderen deltagelse i
projektet. På medlemssiden åbnede vi op for deltagelse via nyhedsbrev og sociale medie
platforme. Men vi valgte også at skrive direkte mails ud til medlemmer.
I vores udvælgelse valgte vi bevidst ikke blot at henvende os til styrelsesmedlemmer i decentrale
enheder, for i højere grad at få medlemmer uden poster i foreningen i tale. Dette gjorde vi for at
opnå bredde blandt respondenter, og give flere medlemmer taletid end de, som typisk møder op til
foreningens GF.
Respondentgruppen er repræsenteret ved 6 medlemmer med poster i formandskollegiet.
Derudover tager 10 ud af de 25 medlemmer enten aktiv del i et fagligt selskab eller kreds - eller har
gjort det, og gennem den vej fået kendskab til foreningens faglige fællesskaber eller politiske
arbejde.
11 af respondenterne på psykologsiden havde udelukkende kendskab til foreningen gennem
arrangementer eller rådgivningssituationer. Nogle af disse stillede sig overraskende og undrende
over for, om de mon var de rette til at indgå i undersøgelsen. De tilkendegav stor interesse for at
medvirke, da vi påpegede, at vi som forening netop var interesseret i at høre også deres mening.
Alle mulige respondenter blev i første omgang kontaktet per mail en fredag i december. I løbet af
weekenden havde vi i projektteamet fået de respondenter, som vi havde brug for. Som det fremgår
af nedenstående logbog-citat gav de mange positive tilkendegivelser om deltagelse projektteamet
en gunstig start.
Jeg er fortsat ved at sende forespørgsler ud, mens der tikker positive tilkendegivelser ind i min
indbakke. Før fredagen er omme har 13 psykologer sagt ja til at medvirke i undersøgelsen.
I weekenden er jeg løbende på mailen. Positive tilkendegivelser fortsætter med at tikke ind. Jeg
svarer dem med det samme. Jeg tænker, at det er ret vildt, at psykologerne svarer mig, selvom det
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er weekend. Men jeg minder mig selv om, at det, som er arbejde for mig og mine kollegaer i
sekretariatet, jo ikke er arbejde for medlemmet. Men derimod noget, som kan tillægges stor værdi,
som jeg skal være nysgerrig over for at undersøge – for hvad handler det om? I løbet af
weekenden svarer yderligere 6 medlemmer ja tak til at deltage. Fra fredag til mandag har vi samlet
26 respondenter (Monica Pugholm, logbog den 8. december, 2014)
Respondenterne blev efterfølgende kontaktet per mail og i nogle tilfælde per telefon, med det
formål at planlægge dato for selve interviewet. Interviews foregik primært på arbejdspladser i
perioden januar til marts 2015. I fire tilfælde var det ikke muligt at mødes, hvorfor skype eller
telefon blev anvendt. Der var tale om semistrukturerede interviews på baggrund af en række
cultural probes, som vi havde indsamlet forud for interviews. Selve interviewformen fik den visuelle
betegnelse ’medlemsrejsen’.
3.2 Datamateriale
Undersøgelsen gjorde brug af følgende kvalitative metoder til indsamling af data:
1.
2.
3.
4.
5.

Dybdeinterviews
Cultural probes
Deltagerobservation & contextual inquery
Logbøger
Facebook

3.2.1 Dybdeinterviews
Vi har benyttet os af semistrukturerede dybdeinterviews. Interviewformen gav os mulighed for at
fokusere på og udfolde særlige emner. Den delvis åbne interviewform tillod samtidig, at
respondenten kunne give udtryk for det, som han fandt væsentligt og som trængte sig mest på.
Hvert interview var af ca. én times varighed.
I alt deltog 49 respondenter i undersøgelsen. 19 sekretariatsmedarbejdere indgik i undersøgelsen
fordelt på alle afdelinger. 26 psykologer og 4 psykologistuderende deltog. Af de 26 psykologer var
de 23 medlemmer af Dansk Psykolog Forening. Medlemmerne er fordelt med forskellige arter af
tilknytning til arbejdsmarkedet og til foreningen.
En oversigt over de medvirkende respondenter fremgår af nedenstående tabel. Der er en
overrepræsentation af kvinder, som det i øvrigt gør sig gældende for psykologfaget generelt.
Det arbejdsmæssige tilhørsforhold knytter sig til foreningens sektioner. Indikationen af den
pågældende sektion svarer udelukkende til, om medlemmet er ansat i den private sektor, den
kommunale sektor etc., og altså ikke hvorvidt medlemmet har en aktiv post i foreningen eller ej.
Den ulige fordeling i forhold til sektioner er delvis betinget af, at enkelte respondenter desværre var
nødt til at springe fra i sidste øjeblik. Respondenterne er så vidt muligt søgt geografisk
repræsenteret rundt om i landet.

Tabel 1. Respondenter i den kvalitative undersøgelse.
Alle interviews blev optaget og transskriberet. Materialet blev indført og systematiseret i Nvivo.
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Arbejdsmæssigt
tilhørsforhold

Antal og køn

Geografisk
placering af
arbejdsplads

Aldersgruppe

Studentersektionen

3 kvinder

Region Midtjylland

25-44 år

1 mand

Region Nordjylland
Region
Hovedstaden

Leder sektionen

KAPS (Kommunalt
ansatte)

1 mand

Region Sjælland

1 kvinde

Region
Hovedstaden

4 kvinder

Region
Syddanmark

45-64 år

35-44 år

Region Sjælland
Region
Hovedstaden
Pædagogisk Psykologisk
sektion

1 kvinde

Region
Hovedstaden

45-54 år

Universitetssektionen

3 kvinder

Region Nordjylland

35-54 år

Region
Hovedstaden
Privatsektion

4 kvinder
1 mand

Hospitalssektionen

1 kvinde
1 mand

Region
Hovedstaden

25-64 år

Region
Hovedstaden

35-64 år

25-64 år

Selvstændige psykologers
sektion

4 kvinder

Region Midtjylland

1 mand

Region
Hovedstaden

Psykologer – ikke
medlemmer

2 mænd fordelt på en
privatansat og én
selvstændig.

Region
Hovedstaden

35-44 år

1 kvinde offentlig ansat
Psykolog - ledig

1 kvinde

28 år

Medarbejdere i
sekretariatet

15 kvinder

25-64 år

4 mænd
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3.2.2. Cultural probes
Udover semistrukturerede interviews gjorde vi brug af såkaldte ’Cultural probes’, som en måde at
få indblik i folks tanker og hverdag uden selv at være fysisk tilstede. Man kan sige, at man sætter
en slags ’sonde’ ud til respondenterne. Alt fra dagbøger til postkort og filmklip kan bruges. I
nærværende kvalitative undersøgelse benyttede vi os af mails og billeder.
Forud for interviewene bad vi vores respondenter svare på nedenstående to spørgsmål.
Respondenterne blev bedt om at svare på mails i logbogsform, prosa tekster, små noter og
vedhæfte illustrative fotos.
På psykologsiden:
Hvad går din hverdag ud på, og hvilke udfordringer møder du?
Hvad kan få dig til at tænke på Dansk Psykolog Forening i løbet af en dag?
På medarbejdersiden:
Hvad kan få dig til at tænke på et medlem i løbet af en dag?
Hvilke udfordringer møder du i din arbejdsdag?
Spørgsmålene affødte alt fra en mail på fire linjer til fem sider i Word. Alle var de med til at åbne
den ramme, som efterfølgende blev sat i dybdeinterviewet. Ca. 2/3 af vores respondenter på
psykologsiden valgte at svare på spørgsmålene. På medarbejdersiden var svarprocenten til
gengæld 1/3. Denne diskrepans er ikke overraskende. Interessen for undersøgelsen var som
udgangspunkt størst for medlemmer af foreningen. Den åbne form og interesse for at udtale sig
om fejl og mangler, såvel som nysgerrigheden over at kende til medlemmets ønsker, vakte en
umiddelbar begejstring hos psykologen. Den åbne og spørgende tilgang, hvor alt kunne ske, var
en mindre sikker havn for medarbejderen, som til gengæld ikke kunne vide sig sikker på, om den
service som medlemmerne efterspurgte, ville pege på indsatsområder, som betød
gennemgribende forandring i organisationen, og således i den enkelte medarbejders hverdag.

3.2.3 Deltagerobservation & contextual inquery
Udover semistrukturerede interview og cultural probes foretog vi deltagerobservationer.
Deltagerobservation foregik ved arrangementer og udvalgte personalemøder i sekretariatet. Med
Deltagerobservation bevægede vi os i spændingsfeltet mellem rene observationer og fuld
deltagelse. Uformelle samtaler, small talk og contextual inquery hvor spørgsmål stilles ud fra det
som observeres, blev blandt andet benyttet. En projektmedarbejder deltog ved to
medlemsarrangementer. På medarbejdersiden var der tale om tre personalemøder. Derudover
blev kantinen og foreningens fællesarealer et naturligt site for at gøre brug af deltagerobservation.
Fordi de mange interviews med respondenter typisk foregik på psykologens arbejdsplads og
medarbejderens kontor, gav det fysiske rum anledning til at spørge ind til arbejdsopgaver, som
respondenten tydeligt var i gang med.
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3.2.4. Logbøger
Logbøger blev brugt løbende til at notere situationer, som gjorde særligt indtryk og til løbende at
reflektere over spor og mønstre, som viste sig i materialet gennem undersøgelsens forløb.
3.2.5. Facebook
Vi har som udgangspunkt ikke blot ville fortælle vores medlemmer, at vi mener det alvorligt, når vi
siger, at vi ønsker at skabe nyt sammen med dem, men også at vise det. Derfor blev det oplagt at
kombinere mere kendte metoder og tilgange i den kvalitative undersøgelse som dybdeinterviews,
uformelle samtaler og deltagerobservation med et medie som Facebook. Frem for at bremse
overraskelserne eller prøve at styre processen var den fornemme opgave at være nysgerrig på
drejningen og se på de mulighedsrum der opstod heraf.

Eksempel

Om eksemplet:
Det ovenstående indlæg fra medlemmet viste et muligt handlerum for projektgruppen. Indlægget
fortæller os noget om medlemmets kendskab eller mangel på samme til foreningens struktur. I de
efterfølgende dybdeinterviews med vores respondenter fik vi bekræftet, at kendskabet til hvad fx
en sektion er i DP næppe er udbredt. Indlægget gav os mulighed for at formidle viden om
foreningen, ved på selvsamme Facebook-gruppe at linke til vores hjemmeside, herunder
information om ledersektionen. Med indlægget på Facebook og de efterfølgende interviews med
respondenter blev det klart, at vi ikke kan tage for givet at vores medlemmer ved, hvad en
decentral enhed er, ej heller at de har interesse i at finde ud af det. Derfor bliver det også vigtigt for
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os at agere formidlere af eksisterende medlemsydelser, samtidig med at vi undersøger nuværende
erfaringer og fremtidige ønsker til foreningen.
Facebook-gruppen gav os en indgang til at formidle viden og en adgang til medlemmer, som
gennem deres opslag og udsagn - nøjagtigt som de mange dybdeinterviews - gav os indblik i
dynamiske og fleksible fællesskaber indenfor og udenfor DP – alt sammen med betydning og
forudsætning for medlemmets møde og handlen med og i deres forening.
Den kvalitative og eksplorative tilgang, som henvendte sig direkte og umiddelbart, var for mange af
vores respondenter tiltrængt:
Interviewer: Mit sidste spørgsmål går på det her med da jeg sendte dig en mail, at du svarede ja
ret hurtigt – hvad tænker du om det?
Mie: Fantastisk at foreningen går proaktivt ud og undersøger hvad det egentlig er der skal til. Det
er lige præcis der betonkæmpen rejser sig op, ryster rusten af, bliver til et levende væsen og gør
sig relevant. Det med at have en spørgende attitude gør hele forskellen. Foreningen begynder sgu
pludselig at lytte til forskellige perspektiver – det har jeg slet ikke fået øje på før (Uddrag af
interview med Mie medlem gennem 17 år).

4. METODISKE REFLEKSIONER
4.1. ’Medlemsrejsen’ som interviewmetode
Selve interviewet med respondenterne blev rammesat ud fra det visuelle udtryk, ’medlemsrejsen’.
Helt konkret blev psykologen bedt om at fortælle om, hvornår og hvordan han første gang havde
kontakt med foreningen, og hvad hans medlemsrejse siden havde budt på.
For at konkretisere medlemmets forskellige oplevelser, blev der tegnet en tidslinje af studieliv og
arbejdsliv. De forskellige oplevelser og erfaringer blev efterhånden knyttet an til tidslinjen. Derved
fremkom særlige kontaktpunkter eller såkaldte ’touch points’, som havde vist sig at danne grundlag
for respondentens erfaringer og oplevelser med foreningen.
Et touch point kunne være alt fra en oplevelse af en telefonsamtale, en kontraktgennemgang eller
fx deltagelse ved et kursus eller et arrangement ved en af Psykologforeningens decentrale
enheder.
På samme måde bad vi medarbejdere i DP om at tage os med på ’medlemsrejse’. Fremfor at
tegne en tidslinje som dækkede medarbejderens kronologiske arbejdsliv med foreningen, var det til
gengæld touch points med medlemmer på en typisk arbejdsdag som blev udgangspunktet for at
afdække særlige oplevelser med medlemmer. Her kunne touch points fx være oplevelser med
kollegaer eller fagnævn, som også medvirker i sekretariatsmedarbejderens arbejdsdag.

4.2. Særlige touch points
Som beskrevet åbnede medlemsrejserne med vores respondenter op for særlige touch points,
som blev forbundet til tid og sted. Nogle touch points udgør særlige vendepunkter eller skilleveje
for vores respondenter. Senere i analysen viser vi, hvordan disse punkter både udgør særlige
mulighedsrum, men også potentielle farezoner.

24

Touch points som mulighedsrum og farezoner er af betydning for medlemmernes oplevelse af
service, men også for deres fremtidige tilknytning til foreningen. Særlig betydningsfulde touch
points er især forbundet med overgangsperioder i medlemmets liv fx overgangen fra studieliv til
arbejdsliv, en ledighedsperiode, overvejelser om karriereskift, jobskifte, en barselsperiode eller
overgangen fra overenskomstreguleret arbejde til liberalt erhverv.
Et særligt kontaktpunkt kan også være, at man som psykolog befinder sig i et arbejdsfelt, som er
under pres, og som betyder, at man som medlem stiller sig spørgende overfor foreningens indsats
på området og overfor sin egen fremtid.

4.3. At generere viden i samspil med medlemmer og medarbejdere
Når vi undersøger kvalitativt og eksplorativt, tilgår vi viden på en særlig måde. Den viden, som vi er
på udkig efter, er ikke en vi tror på, at vi neutralt kan gå ud at indsamle blandt vores medlemmer.
Viden er noget, som vi genererer i samspil med hinanden og med vores medlemmer.
Som udgangspunkt ønsker vi at studere situationer indefra. Og vi vil forstå situationer ud fra
situationernes egne regler og logik. Vi betvivler derfor som udgangspunkt, at et givent forhold har
status som et naturligt og selvindlysende faktum. Fx eksisterer der ikke en a priori viden om, hvad
udsagnet ’forhandlet ned i løn’ betyder. Udsagnet kan betyde én ting for medarbejderen, som
forholder sig til regler, paragraffer og overenskomster. Men udtrykket kan også knytte an til
kontaktpunkter og oplevelser, som i mindre grad er betinget af juridiske-/forhandlingsmæssige
forhold, men som i højere grad handler om en oplevelse af at føle sig anerkendt og værdsat som
medlem. At betvivle at vi som udgangspunkt forstår, hvad vores respondenter taler om,
forudsætter et selvfølgelighedstab: Noget som før blev taget for givet gøres til genstand for undren.
Med selvfølgelighedstabet opstår et mulighedsrum - for at anskue og handle anderledes. I dette
mulighedsrum findes et stort potentiale for fremtidig udvikling af foreningen.
4.4. Den nysgerrige og udeforstående position
I vores undersøgelse var vi bevidste om de roller, vi selv påtog os, samt de roller vi blev givet og
tog imod.
Når vi undersøger kvalitativt, kan vi selvsagt ikke ikke-påvirke vores felt. Til gengæld kan vi være
opmærksomme på den plads, vi selv tager i undersøgelsesfeltet, og den vi bliver givet af vores
respondenter.
Den ’plads’ til at navigere og undersøge, som vi fik i felten blandt medarbejdere og medlemmer,
afhang af de roller, som vi blev tildelt og selv formåede at tage. På samme måde afhang den viden
vi genererede af vores formåen med at jonglere mellem metodiske greb.
Adgang til viden på medlemssiden var umiddelbart til gengængelig via interviews og den
indledende brug af cultural probes, hvor vi bad respondenter om at ’fodre’ os med deres tanker.
Selve undersøgelsens tilgang blev set som sympatisk - både blandt medlemmer og medarbejdere.
For mange respondenter blev undersøgelsens åbne form en ramme, som dels gav mulighed for at
udtrykke frustrationer, glæder og ønsker, men som også var med til at tydeliggøre tanker om
foreningen overfor medlemmet selv. Det blev fx udtrykt i en mail forud for et interview: ”Tja, der kan
man bare se. Allerede det at have skrevet disse sider har bidraget med lidt større klarhed over
nogle ting, der har betydning for mig”. Og siden hen i de mange interviews, som herunder er
eksemplificeret med uddrag af to interviews:
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”Jeg synes også, at det var en rigtigt god ide med den der tidslinje, også fordi jeg egentlig selv
kommer i tanke om nogle flere ting, jeg har været igennem eller fået erfaring med.”
Hvordan har det været for dig at være med i dag?
”Jeg vil rigtigt gerne deltage i det, og jeg synes, at det har været helt udmærket. Det er også
interessant for mig. Jeg kan jo ikke sige så meget om, hvad man kan gøre på organisatorisk plan,
men jeg kan i hvert fald byde ind med, hvad jeg synes, skulle være anderledes. Det er rigtigt rart at
få luft for det, faktisk. Men jeg synes faktisk, at jeg er blevet mødt med noget hvor jeg har tænkt, at
det simpelthen ikke kan være rigtigt, at man ikke kan bruge sin forening til nogle af de her ting. Og
så har jeg bare opgivet hen ad vejen. Og så har jeg tænkt på, vi taler så ofte om det i frokosten, og
det har en negativ klang, så er det meget rart også at prøve at gøre noget ved det ved at deltage i
undersøgelsen her”.
For andre gav undersøgelsen mulighed for at åbne op for tanker og en ærlighed, som ikke
nødvendigvis er at finde på en stor generalforsamling:
(…), ja, jeg vil gerne give dig MIN oplevelse af tingene, og hvordan jeg egentlig ser på det, fordi jeg
tager ikke til Odense eller Århus eller for den sags skyld København og stiller op på en
generalforsamling og siger, hvad jeg egentlig mener, det er der ikke ret mange, der gør, hvis man
kigger på det (…)
Der var blevet skabt en tillid til at udsagn var fortrolige og at al data blev anonymiseret. Flere
respondenter udtrykte forud for et givent udsagn: ”Det er altså ikke noget jeg vil stille mig op at sige
offentligt”, eller ”dette er altså ikke noget du skal skrive ned”, og ”overvej lige om du vil sætte mit
navn på her”. Noget trængte sig på for den enkelte psykolog og medlem, og her blev
undersøgelsen en legitim måde og ramme at kunne dele frustrationer indenfor.

4.5. Mødet med medlemmerne
I mødet med vores respondenter var vi overfor medlemmerne repræsentanter for Dansk Psykolog
Forening. Opstod der situationer, hvor vi kunne se, at et medlem tydeligt havde brug for en støtte,
som vi vidste, var at finde i foreningen, agerede vi ikke blot de neutrale observatører. Viden vundet
gennem dialog med respondenter kaldte til tider på konkret handling her og nu. Hvis det at lede et
medlem hen til en bestemt medarbejder kunne føre til en umiddelbar god serviceoplevelse, så var
det det, vi gjorde.
Dette lod sig gøre, fordi vi ikke var eksterne konsulenter uden viden om foreningens eksisterende
opgaver. Vi var ansatte indefra. Men dog af en sådan type, at vi både var ufarlige og de rette at
fortælle kritik til. Vores opgave havde vi kommunikeret tydeligt ud: Nemlig at være nysgerrig på
viden og ikke at have en holdning til den. Men vores generering af viden var knyttet til flere
positioner end blot som medarbejder i og repræsentant for foreningen. Som medarbejdere var vi
nogen - nemlig psykologer og antropologer - og det forhold gjorde noget ved den måde, vi blev
mødt på, og den tilgang til viden, vi fik.
Som interviewer og psykolog fik projektmedarbejderen ikke blot indblik i frustrationer, men kunne
også dele egne tanker og reflektere over eget medlemskab. Kommentaren fra flere medlemmer af
typen: ’Godt at foreningen nu endelig begynder at ansætte psykologer’, blev husket og
efterfølgende noteret i logbog. Kommentaren gav input til spørgsmål, som vi endnu ikke kendte
svaret på. Men kommentarer af typen, som indikerede vigtigheden af psykologfaglige kompetencer
i foreningen blev noteret og forfulgt til de dannede et mønster. Hvorfor synes medlemmer, at det er
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godt, at der er ansat psykologer i psykologforeningen? Handler det om at psykologer er gode til at
tolke paragraffer, forhandle overenskomster eller fænomenale til at udforme høringssvar til
politikere? Eller ligger der, som vi skal se i rapportens analytiske afsnit, en anden betydning; altså
en forespørgsel på en anden type medlemsydelse i kommentaren ’Godt at psykologforeningen er
begyndt at ansætte psykologer?’
Positionen som udeforstående fra det psykologfaglige fællesskab gav til gengæld adgang til at
stille alle de dumme spørgsmål. De spørgsmål, som ville have været for dumme eller implicitte for
psykologen som interviewer, var imidlertid legitime for antropologen. Eleven (ikke psykologen) stod
over for eksperten (psykolog og medlem af foreningen). Antropologen, blandt de indfødte
psykologer, gav også anledning til et andet blik, andre spørgsmål og en anden undren.
De mange medlemsrejser med vores medlemmer viste, at erfaringer og oplevelser for nogen
havde ført til mere end utilfredshed. Vores medlemmer var blevet skuffet. Ja mere end det – de var
nærmest såret. Hvad var det, som var på spil for den enkelte psykolog og for fællesskabet som
hele? Og hvordan kunne det være at denne skuffelse ikke nødvendigvis bød på udmeldelse?

4.6. Mødet med medarbejdere og kolleger
Blandt medarbejderne var vores positionering anderledes. Dels var vi kollegaer, men også de
personer, som var sat til at se på dem og deres arbejde. Tillidsrummet var ikke lige så umiddelbart
blandt respondenter af medarbejdergruppen, som den var det blandt medlemmerne.
Hvor medlemmet angiveligt havde mere værdi og bedre service at se frem til på baggrund af
undersøgelsens anbefalinger, kunne Projekt Medlemsservice fra medarbejderens perspektiv
hurtigt synes af merarbejde for den enkelte medarbejder. Hvad mener medlemmet om mig?
Nævner han mit navn? Vil jeg blive indkaldt til en samtale på baggrund af denne undersøgelse?
Hvilke konsekvenser vil medlemmernes mening få for min arbejdshverdag? Spørgsmålene blev
ikke stillet til os, men de lå tydeligt i luften. Der havde været indkaldt til kick off møde og skrifteligt
var der blevet kommunikeret ud om undersøgelsens formål. Alligevel var en stemning af
usikkerhed tydeligt at mærke. Vi var omringet af den, og stod midt i den. Og det var netop i den
kontekst vi udførte vores interviews, og stillede vores mange spørgsmål om den enkeltes arbejde
og servicering af medlemmer.
Blandt medarbejdere var det ikke sjældent, at det som trængte sig på, først blev italesat når
diktafonen var slukket. Alle medarbejdere accepterede, at vi optog interviews. Ofte ville de endda
trække på skuldrene efterfulgt af et ”Jeg siger alligevel ikke noget til dig, som jeg ikke vil sige til
ledelsen”.
Det ville typisk være os frem for medarbejderen, som tog initiativ til at lukke døren til
medarbejderens kontor og ikke omvendt. Medarbejderen, vores kollega, ville tydeligt vise os, at
han ikke havde noget at skjule. Og det ville ikke her give mening at fortælle, at vi ikke var ude efter
at tydeliggøre noget skjult. Den ikke italesatte stemning var der allerede, og der skulle handling
frem for ord til at ændre den. Den stemning vi befandt os i kaldte på, at vi i langt højere grad
bevægede os fra interviewformen til uformelle samtaler og deltagerobservation.
4.6.1. Uformelle samtaler og deltagerobservation
De uformelle samtaler og deltagerobservation foregik alle vegne. Selvom vi indledningsvis i vores
afsnit om design har noteret os en række formelle rum for deltagerobservation, er det umuligt i en
undersøgelse som vores, ikke at være i felten med en nysgerrig tilgang kontinuerligt. Der er tale
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om andet end at grave ned i en velkendt værktøjskasse og finde et metodisk greb som passer til
lejligheden. Med vores tilgang udsatte vi os selv: I kantinen, til morgenkomsammen, til
personalemøder og fælles møder drog vi ind i den verden, som var deres, med alle de udfordringer
som man blev mødt af både fra medlemmer og på organisatorisk plan. Vi undrede os og stillede os
kritiske sammen med vores kollegaer. Det kunne vi gøre på troværdig vis, fordi vi selv var
medarbejdere i samme organisation som dem. Når vi gav vores mening til kende på uformel vis,
affødte det, at medarbejderen også delte ud af sine uforbeholdne holdninger om dette og hint. Vi
ikke bare fortalte, at vi ikke ville skrive noget ud, som fx ledelsen ville kunne bruge imod den
enkelte. Vi viste også, at vi mente det, når vi talte om anonymisering.
Ved selv at åbne op for holdninger om eget arbejdsliv og de forhold som vi mente kunne forbedres,
skabte vi et tillidsrum. Ved at dele egne holdninger om dette og hint, gav vi vores respondenter
magt til at kunne formidle denne viden videre. Ved denne gestus viste vi samtidig også vores
kollegaer, at vi havde tillid til, at det vi sagde, blev mellem os.
Det var også deltagerobservationen og de uformelle samtaler, som åbnede op for svar på
spørgsmål, som vi ikke havde stillet. Det var fx ved en snak omkring frokosten i kantinen, at en
medarbejder udtrykte: ”Det som der er ved vores arbejde, er, at man også skal kunne lytte til det
medlemmet ikke siger”. Et spørgsmål under interviewformen af typen: ”Hvad er din vigtigste
opgave som konsulent i foreningen”? Førte til svar af typen: ”At yde den bedste service til
medlemmet”. Den umiddelbare pointe ved frokosten i kantinen åbnede til gengæld op for en
verden af praksisnære erfaringer, hvor man som medarbejder ikke blot var sat til at yde service,
men også i mødet med medlemmet at finde frem til, hvad service mon var for medlemmet i den
givne situation.
Efterhånden som undersøgelsen blandt medarbejderne skred frem, kunne vi også i anonymiseret
form dele denne viden med vores kollegaer. Dette gav good will blandt kollegaer, som var oprigtig
interesserede i at høre, hvad medlemmet havde at fortælle. At dele viden fra undersøgelsen
fremkaldte refleksioner fra medarbejderens side, som igen gav nye perspektiver til undersøgelsens
analyse.
Viden var således ikke noget, som blot var derude blandt vores respondenter, og som vi passivt
gik ud og indfangede. Viden blev genereret - sammen med vores respondenter. Og i denne videns
generering viste der sig, som vi skal se, et vigtigt afsæt for innovation i foreningen. Disse er i
denne rapport lanceret som indsatsområder til drøftelse i anden fase af projekt medlemsservice.

28

DEL II: ANALYSE

5. MØDER MED DANSK PSYKOLOG FORENING
- ET AFSÆT FOR INNOVATIV FORANDRING

5.1. Ønsket om at komme negative røster til livs og skabe et nyt narrativ
”Som fagforening er det vores forpligtelse hele tiden at sikre god service til vores medlemmer. Vi
hører negative historier om, at DP forhandler medlemmer ned i løn, og om at
specialistuddannelsessystemet er for tungt og for dyrt. På de sociale medier ser vi kritiske
debatindlæg om DP. Ved at undersøge medlemmers forventninger til DP og eksisterende
arbejdsgange i organisationen skal Projekt Medlemsservice de negative røster til livs”
(Uddrag af projektbeskrivelse, bilag 4.11 - Projekt Medlem service, godkendt af bestyrelsen den 9.
september 2014).
Vi fortæller historier overalt. Nogle er af mere formel karakter end andre, ligesom vi ikke fortæller
samme historie til alle. Når vi fortæller historier til hinanden, hjælper det os til at skabe mening.
Fortællingens meningsskabende effekt, er vigtig – når vi fortæller historien om vores eget liv, giver
det os en oplevelse af at have magt eller i hvert fald et vis råderum over egen eksistens og
handlemuligheder.
I et narrativt perspektiv kan Dansk Psykolog Forening forstås som et landskab af fortællinger.
Historier om foreningen skabes og opretholdes kontinuerligt. Det sker i relationen mellem
medlemmer og medarbejdere, ligesom det sker medlemmer i mellem. Vi danner både historier på
baggrund af indtryk og oplevelser, som vi gør os på egen hånd. Fx når vi læser en artikel i
Psykolog Nyt eller når vi knokler med at udfylde skemaer til en specialistansøgning. Vi deler vores
oplevelser med fagfæller både i formelle rammer, som fx et arrangement hos DP, men også̊ i mere
uformelle sammenhænge, fx når vi mødes med kollegaer i kantinen.
På vores mange medlemsrejser bruger psykologer fx forskellige udtryk om foreningen. Fra ’mudret’
til ’betonklods’, ’elfenbenstårn’, til: ’Det sted faget har hjemme’. Vores mange rejser tegner et
tydeligt billede af, at psykologer har stærke holdninger om Dansk Psykolog Forening, hvad enten
de er medlemmer eller ej - men også̊ om de er tilfredse eller ej. Disse holdninger afføder de
historier, vi fortæller om vores forening
Sideløbende med de fortællinger, vi fortæller hinanden ansigt til ansigt, skrives der læserbreve til
foreningens formand, og der debatteres virtuelt på de sociale medier. Fortællingerne væver sig ind
i hinanden. Nogle får mere vind i sejlene end andre og bliver til dominerende fortællinger om
foreningen, mens andre blæses bort. Vi bliver enige eller uenige, og sammen skaber vi forståelser
om ikke blot foreningen, men også̊ betydningen, værdien og de krav, vi stiller til vores
medlemskab.
For vores medlemmer, hvoraf en del beskæftiger sig med organisationsudvikling, er det ingen
nyhed, at mange organisationer i dag er optaget af at skabe netop dén fortælling, som kan skabe
mest mulig værdi for både medarbejdere såvel som de kunder, som en given organisation er til for.
Det er ikke anderledes for os i Dansk Psykolog Forening.
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Som det tydeligt fremgår af citatet fra bestyrelsesmødet, vil vi ’de negative røster til livs’. Men
fremfor naivt at tro, at vi kan lade et topstyret narrativ om ’verdens bedste fagforening’ sive ned
gennem foreningen til den rammer hvert medlem, har man valgt at gå en anden vej. Med Projekt
Medlemsservice og en række kvalitative interviews, har bestyrelsen valgt at give plads til
medlemmets historier. Hvad fylder hos medlemmet? Hvad optager dem? Hvornår føler de sig mødt
eller snydt? Hvad er det for praksisgange og serviceydelser, de negative historier baserer sig på?
Og hvordan udvikler vi bedst muligt vores forening, og giver hinanden det bedste fundament at
bygge nye historier på?
I det følgende afsnit dykker vi ned i medlemsrejsen. Vi rejser så̊ at sige med medlemmet i dets
færd, både i og uden for foreningen. Som beskrevet i det metodiske afsnit har vi bestræbt os på
både at se, tale og høre med medlemmers og medarbejderes øjne, mund og ører. I rapportens
analytiske del giver vi dog den primære stemme til vores medlemmer og psykologer for at blive
klogere på, hvad det egentlig vil sige at være medlem og på, hvordan medlemsskabelse forløber.

5.1.1 Medlemsskabelse - en rejse med flere touch points
På medlemsrejsen møder vi medlemmer, som fortæller deres historier ud fra såkaldte ’touch
points’. Det er herudfra de folder deres historier ud, og vi forfølger disse touch points og ser,
hvilken betydning de har for oplevelsen af god service og af Dansk Psykolog Forening i det hele
taget.
Dette gør vi for at vise, hvordan medlemsskab er en rejse i tid, som hele tiden er dynamisk og i sin
vorden. Medlemskab i Dansk Psykolog Forening er altså ikke blot et nummer, som er registreret i
et medlemssystem, og som giver adgang til en række ydelser, som man kan være mere eller
mindre tilfredse med. Medlemskab er ligesom kultur noget, som binder os sammen. Vores kultur er
ikke noget, som bare ér. Det er noget vi gør. I denne rapport anvender vi derfor ordet
medlemsskabelse for at understrege, at medlemskab i foreningen ikke er en statisk tilstand, men
en dynamisk og samskabende proces.
Følgende figur visualiserer medlemsskabelse som en rejse i tid, gennem bakker og dale, hvor der
indimellem opstår eller er indlejret særlige touch points - det vil sige møder med DP.
Fortællingerne om DP, de positive såvel som negative, skabes, vedligeholdes og udfordres i disse
særlige ’touch points’ mellem medlemmer og DP.
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5.1.2. Figur 2: Medlemsskabelse – en rejse med flere touch points

5.1.3 Touch points som mulighedsrum og farezoner
Touch points kan i princippet være alle former for aktiviteter og møder - lige fra deltagelse i faglige
arrangementer til en lønforhandling over telefonen, eller sparring om fx en specialistansøgning.
Ethvert touch point kan forstås som både et mulighedsrum men også en farezone. Dette skyldes,
at de erfaringsbaserede oplevelser af god/dårlig medlemsservice, herunder fortællinger om DP,
skabes, vedligeholdes eller udfordres i møder mellem medlemmer og medarbejdere – grundstene
til negative eller positive historier om DP lægges i disse touch points. Samtidig er det her, man som
forening kan gøre en aktiv indsats for at fortællingen om den gode medlemsservice vedligeholdes
eller udvikles.
For at et touch point skal udgøre en særlig fare eller mulighed for oplevelsen af god eller dårlig
service og dermed afføde en negativ eller positiv historie om medlemsskabet, er der dog typisk tale
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om særlige touch points, som opstår ved særlige overgange og skift der opstår i psykologers
arbejdsliv fx lønforhandling, nyt job, barsel, fyring/opsigelser etc. Psykologen befinder sig i en
overgangsfase fra en ting til noget andet. I disse situationer møder medlemmet især sin
fagforening med en række forventninger og antagelser om at få hjælp og modtage ’god service’.

5.1.4 At gøre touch points til mulighedsrum
Som forening har vi hele tiden muligheder for at påvirke og skabe historier om oplevelsen af
service og medlemsskab. Vi kan påvirke både positivt og negativt - ethvert touchpoint med
medlemmer fungerer således både som et mulighedsrum og en farezone for at fremme eller
hæmme oplevelsen af god medlemsservice.
For at komme til en dybere forståelse af, hvordan touch points i højere grad bliver mulighedsrum,
hvor vi fremmer god medlemsservice frem for farezoner for utilfredshed, vil vi i det følgende
analytiske afsnit dykke ned i en række fortællinger om foreningen som de italesættes blandt vores
medlemmer.
Eftersom vi anvender ’medlemsrejsen’ som fælles grundmetafor i selve interviewsituationen,
vælger vi i analysen at blive inden for den narrative ramme: Vi åbner den analytiske scene med en
fortælling om DP, som et ’land’ beboet af en række ’indbyggere’ (medlemmer og medarbejdere). I
forlængelse heraf viser vi en række artefakter af betydning for landet - DPs logo anskuer vi fx som
landets våbenskjold, og psykologprofessionen, som den værdifulde ’handelsvare’, som vi alle
værner om.
At iscenesætte vores hverdag på denne måde betyder, at vi nemmere kan betragte alt det, som vi
til dagligt tager for givet. Når vi for en stund tillader os at være tilskuere til de hverdagsscener, som
vi til dagligt er en del af, kan det være nemmere at sætte ’rigets tilstand’ lidt på spidsen og også
undre os over de virkeligheder og perspektiver, som vi navigerer i uden at tænke så meget over,
hvorfor vi tænker og handler, som vi gør. Efterhånden som analysen skrider frem skruer vi ned for
billedsproget, og vender tilbage til et mindre iscenesat indblik i vores hverdag, herunder de
oplevelser og erfaringer, der knytter sig til at modtage og yde medlemsservice.
5.2 DP LANDET
I det følgende lægger vi landkortet på̊ bordet. Vi drager ind i ’DP landet’, for at gå tæt på dets
værdier, kultur og ’indbyggere’. Vi lytter til deres historier, ser med deres øjne og ud fra deres
perspektiv. Vi har sat os for at forstå det sprog, de taler. Vi vil kende, hvad der er vigtigt for dem. Vi
vil vide hvordan, det står til i landet. Hvad fungerer godt? Og for hvem? Vi vil se, om der er nogle
ting, som med fordel kan ændres for at fastholde og tiltrække nye ’indbyggere’?
5.2.1. Landets struktur og organisering
DP er et forholdsvis nyt land, som blev stiftet i 1947. Indbyggertallet er stærkt stigende og nærmer
sig i dag de 10.000. Det er ikke alle og enhver, som kan få lov til at rejse ind i landet. DP er et
eksklusivt land for særligt udvalgte. En kandidatgrad i psykologi, fungerer, som det pas, der giver
adgang til landet. Det er tilladt at bevæge sig ud af landet, men det betyder, at man afskriver sig en
række ressourcer, som kun er for landets indbyggere. Omvendt er det ikke muligt for andre end
psykologer at blive indbyggere i DP, med mindre de arbejder i landets serviceorgan - sekretariatet.
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Det er især jurister, samfundsvidenskabelige kandidater og kontoruddannede, som servicerer og
arbejder for indbyggerne i sekretariatet. Deres ypperste funktion er at sikre at landets handelsvare,
psykologprofessionen, tilkendes så stor værdi som overhovedet muligt inden for og uden for DP.
Serviceorganet er særligt skolet i at tolke love og paragraffer og i at varetage
psykologindbyggernes interesser.
I serviceorganet er der også en reception, hvor personalet sørger for at guide indbyggerne hen til
den rette sekretariatsmedarbejder. Det kan fx være i forbindelse med en lønforhandling, hvor
indbyggeren har brug for sparring til at sælge handelsvaren, professionen, bedst muligt. I
receptionen er man stødt på spørgsmål, som kan undre. Særligt virker det her underligt, at man
som psykolog ikke altid ved, om man er indbygger i landet eller ej. Og, at man tror, at man kan
gøre brug af landets ressourcer uden at bebo landet: ”Der er nogle der ringer ind og f.eks. ikke
ved, om de er medlemmer. Det sker sjældent, men nogen gange ringer psykologer, som ikke er
medlemmer og vil have hjælp men det kan de ikke få, når de ikke er medlemmer” (medarbejder i
administrationen).
I landets reception er man generelt af den opfattelse, at landet kunne vinde mere tilfredse
indbyggere ved at blive bedre til at synliggøre eksisterende tilbud:
Generelt tænker vi, at en bedre synliggørelse af tilbud nok er noget medlemmerne vil snakke om.
Der er nogle som udtrykker, at de føler, at de ikke får nok for pengene (medarbejder i
administrationen).
Landet har en velbesøgt kantine. Udover at sørge for mad til sekretariatet betjener den også de
mange indbyggere, når de er på kursusdage og arrangementer. Kantinen har et flot renommé og
er blevet anmærket med glade smileys gennem de sidste år. En servicemedarbejder er også
tilknyttet serviceorganet. Han beskriver sig selv som blæksprutte. På vores rejse fortalte han os, at
telefonen altid er tændt, i fald en indbygger har brug for ham: ”Det går jo ikke, hvis medlemmerne
skal vente en halv time med at starte et møde, fordi jeg ikke dukker op”. Da vi mødte ham fortalte
han, at det betyder meget for ham, at indbyggerne er taknemmelige, for hans arbejde: ”Nogle
gange giver jeg dem også et kram”.
En anden vigtig del af indbygger betjeningen er landets administrative afdeling, som blandt andet
servicerer landets indbyggere, når de lejer lokaler og afholder kurser. Sidst men ikke mindst har
serviceorganet en kommunikationsafdeling, hvorfra blandt andet landets nyheder udgives.
Landet regeres demokratisk med en formand og bestyrelse. Landets generalforsamling er dets
øverste myndighed. Der er også et etiknævn og en række udvalg og fagnævn. Disse spiller en
vigtig rolle for landets daglige ledelse, hvor de rådfører sig løbende. Indbyggerne kan udover at
være repræsenteret ved bestyrelsen blive valgt ind i forskellige decentrale enheder, hvor
indbyggere med interesse for det politiske liv lægger mange frivillige kræfter, for til gengæld at
blive hørt og få indflydelse på landets kurs. Den samlede bestyrelse samt serviceorganet kan
således gøre brug af formænd og andre repræsentanter fra de mange decentrale enheder, når der
skal træffes beslutninger i landet.
Demokrati som styreform er vellidt af landets indbyggere, om end nogle indbyggere er af den
holdning, at de demokratiske processer også betyder en bremsende effekt for forandringer i landet.
Det er jo ikke sådan at jeg ønsker at man skal svinge en pisk. Men der er noget kæmpe
problematisk i, at man på den ene side er mega afhængig af den der arbejdskraft som er frivillig og
det er jo vildt prisværdigt af folk. Men samtidig mister du også muligheden for, at folk kan handle
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hurtigt. Fordi de mennesker der arbejder frivilligt, de har altså et fuldtidsjob og andre har måske
børn eller andre forpligtigelser eller ting de gerne vil lave. (…) Og det lyder måske virkelig
mærkeligt at sige, men nogle gange ønsker jeg mig bare en mere topstyret forening. Så ville jeg
bare ønske, at nogle af alle de der penge, som svømmer rundt ude i sektionerne – for det er jo
også rigtig mange medlemskroner, at de penge bliver hevet op centralt, nogle af dem, og så man
ansatte 2-3 konsulenter, som så ikke havde andet at lave end simpelthen at lande nogle ting som
batter. (…) Det der så samtidig er ulempen, som jeg ser det – og nu er jeg bare mega kritisk, ikke –
det er, at der rundt omkring i en masse selskaber, udvalg og sektioner, der sidder der virkelig nogle
gamle nisser, som simpelthen sidder på flæsket, og nogle af dem yder et stort og kvalificeret
arbejde, nogen sover på laurbærrene – men den overordnet pointe er, at det går alt for langsomt.
Fordi foreningens struktur er som den er, så er du afhængig af den her frivillige arbejdskraft, men
det er samtidig også det der er benspændet, for du kan ikke kræve at den frivillige arbejdskraft
bare leverer (Pernille, tidligere politisk aktiv).
Blandt serviceorganets ansatte er der også holdninger til politiske beslutninger, som er betinget af
at være blevet rådført med landets decentrale enheder. Udover tidsdimensionen er der også en
italesættelse af, at den faglige tyngde, som skal sikre den bedste effekt på eksempelvis et
høringssvar ikke nødvendigvis er repræsenteret i et selvskabs styrelse. Samtidig er man fra
serviceorganets side opmærksom på, at rigtig mange indbyggere bruger deres tid på at gøre et
vigtigt stykke arbejde for foreningen. Et arbejde som slet ikke kan undværes. Og som landets
struktur er i dag tillades det ikke at indbyggere, som ikke er engageret i en decentral enhed gør
deres stemme gældende i forhold til fagpolitik.
Mange frivillige fortæller da også, at de bruger rigtig meget tid på arbejde i DP landet. Og der
savnes en vis synlig anerkendelse for deres indsats. En indbygger som lagde megen tid i det
frivillige politiske arbejde udtrykte på et tidspunkt på medlemsrejsen: ”Hvorfor skal
sekretariatsmedarbejderen kunne holde i gården, når jeg ikke kan? Og det er endda os
medlemmer som betaler jeres løn”.
På vores medlemsrejser mødte vi mange indbyggere, som brændte for arbejdet i landet. De
kæmpede for landets stolthed og vare – professionen. De rejste rundt i og uden for landet for at
skabe netværk og dele erfaringer, som de så bragte videre til landets formand. Selv de indbyggere
som kærede allermest for deres indsats udtrykte dog, at de på et eller andet tidspunkt nok kunne
overveje om ikke landet skulle belønne dem i en eller anden grad for deres indsats:
Så der tænker jeg pludselig, gad vide om psykologforeningen kunne arrangere f.eks. en dag om
året, hvor man siger: Her har man en temadag med et eller andet spændene, som er gratis for alle
dem, der sidder i bestyrelsen i kredsene og i sektionerne og i udvalgene og sådan noget. Hvis der
var et gratis arrangement, så tænker jeg også, at der ville være nogle, der ville føle: "Jamen okay,
vi får noget ud af det her (Lea, politisk aktiv)
Landet DP kan visualiseres som en arena med en kerne repræsenteret ved bestyrelsen og landets
serviceorgan sekretariatet. Landet har eget våbenskjold, og i figur 3 har vi valgt at lade
våbenskjoldet figurere i landets midte for at vise dets afgørende betydning for landets eksistens.
5.2.2. Figur 3: DP-landet
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5.2.3. Landets indbyggere
Landets indbyggere arbejder alle mulige steder - lige fra børne- og ungeområdet til ældresektoren,
hospitaler, kommuner og højere læreranstalter. Andre har deres egen selvstændige virksomhed.
Et stigende antal er også begyndt at se sig om efter arbejde i andre sektorer.
Selvom landets midte er tilgængeligt for alle indbyggere, for så vidt at landet er demokratisk og alle
kan stille op til valg, er det alligevel tydeligt fra de rejser, vi har gjort os i ’DP landskabet’, at landet
er opdelt i en inderbane og en yderbane På et generelt plan ser vi, at der eksisterer to
indbyggergrupper: De som agerer i landets inderste arena, som vi kalder ’hjemmebane’, og dem
som i højere grad holder til på den yderste arena, som vi kalder ’udebane’. Når vi støder på vores
medlemmer befinder de sig et sted på arenaen, men det er gennem vores rejser tydeligt, at
hjemmebane og udebane ikke er statiske tilstande, men kan ændre sig gennem medlemsrejsen.
Den største umiddelbare forskel på de to medlemsgrupper ses umiddelbart i deres interesse for
politisk arbejde og deres brug af foreningen i øvrigt. Således har medlemmet på hjemmebane
typisk et netværk i foreningen at trække på, og som han også gør brug af i faglige og
arbejdsmæssige sammenhænge. For medlemmet på udebane er tilgangen mindre naturlig og
umiddelbar. Interessen for det politiske liv trækker ikke. Men interessen for at handelsvaren
professionen værdsættes er ikke desto mindre høj. Og mens den samlede befolkningsgruppe er
optaget af at serviceorganet skal kæmpe for at tydeliggøre professionens værdi, er der på
udebane også holdninger om, hvorvidt sekretariatet mon er dygtige nok til at varetage landets
handlesvare indenfor jobområder, som sekretariatet er mindre bekendt med.
I nedenstående figur giver vi et overordnet billede af de indbyggere som befinder sig på hhv.
hjemme- og udebane.
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(Figur 4, medlemmer på hjemme- og udebane)

5.2.4. Landets kulturelle og politiske liv
DP er et land med et rigt kulturelt liv. Indbyggerne holder meget af at mødes og tale om deres fag,
og der er rig mulighed for at samles i landets forskellige kredse og selskaber.
Men selvom landet har en hjemmeside, som giver overblik over landets struktur og demografi, er
det ikke alle indbyggere, som er kendt med organiseringen. Særligt de af landets indbyggere, som
primært bevæger sig på udebane, udtrykker forvirring om landet og om de muligheder, der er for at
involvere sig i de eksisterende fællesskaber
”Vi har jo faktisk mange af de her selskaber. Jeg ved ikke hvor mange der findes. Men det kunne
være fint, hvis de f.eks. var listet op alle sammen med en kontaktperson på. Fordi det er sådan lidt
tilfældigt, om man ved det er der eller ej. Så det var en måde at gøre det synligt på, hvad der sker i
foreningen. Det kunne puttes i bladet eller på hjemmesiden. "I dansk psykologforening har vi disse
selskaber" OG hvad hedder den anden.... Sektioner, og så den sidste... At man har en oversigt
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altid og at den bliver opdateret, når de skifter formand. Og at man kan se, at hvis noget dør, så kan
det blive samlet op af noget andet. Så jeg nu ved hvor jeg skal tage hen. Det ved jeg ikke nu. Det
var en enkelt ting at gøre, og det er foreningen, der skal gøre det. Jeg tror endda der er en der
sidder med oplysningerne, så det er næsten bare at gøre det.” (Anja, offentligt ansat).
For mange bliver kontakten med de indsatser som er i landet, og muligheden for at involvere sig
endda opdaget ved et tilfælde:
”Jeg blev opmærksom på den her kreds, så den har jeg tænkt, at jeg skulle melde mig ind i. (..) Det
var fordi, der er nogen, der arbejder her, som gjorde opmærksom på det, fordi der var en temadag,
og så var jeg inde og kigge faktisk på DP´s hjemmeside. Der står ikke skide mange oplysninger,
der skal man igen selv, og det er selvføgelig også fint nok, men jeg tror bare, at.. Hvis man ikke har
en oplevelse af, at en forening fungerer, så tror jeg ikke, at man vil involvere sig endnu mere i
foreningen.” (Fie, offentligt ansat)

5.3 AKTIVITETER SKABER MEDLEMMER!
I det følgende vil vi se på en række touch points, som er af betydning for at være indbygger i landet
DP. Vi vil blandt andet se nærmere på, hvordan landets synlighed, aktiviteter og ’trofæer’ får særlig
betydning for medlemsskabelsen.

5.3.1. Touch point 1: Decentrale enheder
På vores rejse i DP hørte vi et gennemgående ønske om mere synlighed. Synligheden handlede
blandt andet om at skabe klarhed om det politiske liv i de decentrale enheder og måder at få
indflydelse herpå.
På vores rejse talte vi med psykologer, som havde forsøgt at dukke op til et møde i en decentral
enhed, men var blevet overrasket over det fokus, eller mangel på samme, som herskede. En enkel
kaldte oplevelsen til en general forsamling i en sektion både ’katastrofal’ og ’børnehave’, mens
andre blot bemærkede at det var de holdt op med at gå til. Andre havde oplevet at posterne i
decentrale enheder syntes at være givet på forhånd. Og at formænd sad så godt plantet i stolen, at
det ikke så ud som om, de nogensinde ville få lyst til at rejse sig. I de tilfælde blev der kaldt på, at
DP´s serviceorgan i højere grad kunne være med til at kvalitetssikre at tingene fungerede på
ordentlig vis. Herunder at gøre det muligt, at nye kræfter kunne tiltræde de eksisterende poster i
landets decentrale enheder:
”Man får at vide hvem der stiller op, og så klapper alle inden der har været en afstemning. Det er
sådan det foregår. Og på den måde er det rigtigt svært at komme ind (…)Altså du kan deltage ved
arrangementer og sådan. Min pointe er bare at det bliver nogle meget lukkede grupper (…)Altså
man kan jo i sekretariatet sætte nogen rammer som er endnu mere tydelige. Altså et valg skal
foretages fx på den og den måde, for at blive valgt ind i selvskabet. Sådan nogen rammer kan man
jo sætte. Det ville nok gøre folk pisse sure men altså” (Patrick, offentligt ansat).
De fleste af de indbyggere vi mødte var dog hverken interesserede i at få en post i en decentral
enhed, eller stille op til bestyrelsen. De ønskede heller ikke at møde op på den store
Generalforsamling. For som det gør sig gældende i landet i øvrigt, er det ikke alle indbyggere i DP,
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som interesserer sig for politik, og orker det. De har nok i deres travle hverdag med arbejdsliv,
familie og børn. Og de vil egentlig bare gerne have, at de kan få noget velfærd og service for de
mange ’skattekroner’, som de betaler i form af medlemskontingent.
Mange af de indbyggere vi stødte på brugte dog, eller havde brugt, de decentrale enheder, i
forhold til kurser og faglig opkvalificering. Men ikke til politisk engagement. Og flere, særligt
indbyggere på udebane, efterlyste faglige netværk og arrangementer, som var uafhængige og
ubetinget af tilhørsforhold til nogen enhed eller frivillig indsats. Der blev kaldt på konkrete og ad
hoc baserede arrangementer, som gav valuta for medlemskronerne her og nu.
5.3.2 Touch point 2: Generalforsamling og årsmøde
I DP er landets største og mest betydningsfulde begivenheder landets årsmøde og særligt landets
generelforsamling. Generelforsamlingen og årsmødet afholdes på skift hvert andet år. Indtil for få
år siden blev årsmødet altid afholdt ud fra en særlig form, som både bød på overnatning og
meritgivende kurser. Særligt indbyggere som befinder sig på landets hjemmebane er
traditionsbevidste og værner om landets ritualer. Derfor faldt det ikke udelukkende i god jord, da
myndigheden for et par år siden begyndte at afprøve nye måder at afholde årsmøde på.
Landet markedsfører de store begivenheder i landets trykte medie Psykolog Nyt, ligesom
hjemmeside, nyhedsbrev og sociale medieplatform tages i brug for at tiltrække landets indbyggere.
Alligevel er det kun ca. 150 -200 indbyggere ud af 10.000, som typisk vælger at tage med til de
store begivenheder.
På landets general forsamling (GF), afholdes urafstemning, og det er her landets arbejdsprogram
vedtages. På vores rejse i DP hørte vi mange holdninger til landets GF. Disse kom i mindre grad
fra indbyggerne på udebane, som virkede om ikke uinteresseret i den slags begivenheder så
uopmærksomme på den afgørende rolle, de som indbyggere havde for at møde op til GF og gøre
deres stemme gældende. Indbyggerne på hjemmebane havde til gengæld skarpe holdninger om
GF. Fx var der en stærk holdning til, at der blev brugt alt for mange penge på en styreform, som
hverken formåede at holde tidsplanen eller sørge for at landets økonomi blev belyst, som det
første. Andre var gennem årene helt holdt op med at tage til GF og foretrak til gengæld Årsmødet,
som gav mere fagligt input. På vores rejse mødte vi en af landets ildsjæle, som stillede sig
undrende over den manglende tilstrømning til landets GF. Særligt fordi hun var bekendt med
mange utilfredse indbyggere, som til gengæld valgte at gøre deres kritik gældende på de sociale
medier i stedet.
Jeg undrer mig rigtig meget. Jeg undrer mig, når der er den store generalforsamling. Vi er næsten
10.000 psykologer og der sidder omkring 100 til kæmpe stort arrangement, og hvor der skal tages
en helt masse beslutninger. Og jeg tænker "hvordan kan I lade være? Hvordan kan I være
ligeglade?" (…) Nogen gange så tænker jeg også, om alle de andre psykologer er klar over, hvor
stort et ansvar de giver os få, der gider det her. Nogen gange så tænker jeg på, på et tidspunkt
havde vi en borgmester i X i rigtig mange år, hvor folk var sådan "er I uenige med ham?" "nej, ikke
nok.." det var fint nok, han generede ikke nogen. Han havde et kæmpe ansvar og kunne gøre en
hel masse, og jeg tænker også. De må jo synes, at det går godt nok. MEN nu har vi jo så FB og så
tænker jeg ind imellem. Jeg korser mig over alt det der kan komme ud fra psykologerne. Hvad de
er utilfredse med. Hvor jeg så tænker, så gør da noget! Så kom da ind i kampen! Hvis I er
utilfredse med DPs håndtering af et eller andet, så gør noget! (Lea, offentligt ansat og politisk
aktiv).
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5.3.3. Touch point 3: Kulturel mangfoldighed
Psykologbefolkningen er i vækst og indenfor de seneste år har der også været en række tiltag fra
myndigheden om at skabe nye arbejdspladser for psykologer. En kampagne for nogle år tilbage
synliggjorde de mange karrieremuligheder indenfor blandt andet den private sektor. Indbyggere
som tidligere holdt til i det skjulte blev fundet frem og interviewet til landets avis PsykologNyt.
Mediet bruges af indbyggerne i landet til en hurtig faglig opdatering. Og det er også det blad som
indbyggerne bruger til at spejle deres egen faglighed i. Denne gruppe indbyggere havde gennem
en længere årrække følt sig overset. Tiltaget med en kampagne viste sig at være tiltrængt:
”I mine cirka 17 år som medlem, har DP kun været meget perifert på min lystavle. Karikeret sagt
har DP og Psykolog Nyt været en kontekst hvori jeg har følt mig som en skæv/måske lidt forkert
psykolog. Det har været en kronisk påmindelse om at psykologien har en hovedvej (terapi,
ydernumre, autorisation, en snæver type jobopslag, en snæver type møder og kurser, gaaaaaab)
og at jeg befinder mig på en forkølet, krøllet sidesti. Ufedt selvbillede at få understøttet. Ufed
verden at leve i, hvor kun fællesnævnerne giver fællesskab (…)Der skete noget i hovedet på
foreningen for 3 år siden og indtil da følte jeg mig til grin. Jeg overvejede nogle gange at skifte
forening fordi jeg følte mig som ’the odd one out’. Det var mere destruktivt end konstruktivt. Men så
skete der noget, et mentalt skridt og så blev der åbnet op, og det tager jeg virkelig hatten af for. Nu
er det pludseligt et levende sted. Nu er det da et sted som jeg kan forestille mig at der kunne finde
nogle aktiviteter sted, som jeg ville synes kunne være sjove” (Mie, privatansat).
Selvom der endnu er røster blandt landets indbyggere, som taler om rigtigt psykologarbejde, som
klinisk arbejde, er det i dag langt mere fredeligt for de mange indbyggere som er beskæftiget i
erhvervslivet at bevæge sig rundt i DP´s landskab. Ligesom det heller ikke længere er en synd at
ønske at tjene til mere end, hvad der giver smør på brødet. Landet har bevæget sig med tiden for
så vidt som, at også nye diskurser med New Public management ikke blot stiller krav til de mange
indbyggere, som i stigende grad møder pres og krav om effektivitet på deres arbejdspladser. New
Public management er også det våben indbyggerne i stigende grad møder landets myndighed og
sekretariat med. Value for money er et krav, som også stilles til foreningen. På vores rejse med
indbyggerne hørte vi fx en indbygger udtrykke det med det simple udsagn: ”Det er mit business
udgangspunkt, jeg møder foreningen med.”
Engang eksisterede der historier om, at man ikke kunne komme ind i foreningen, hvis man
arbejdede i det private erhvervsliv – men det er trods alt længe siden. Selvom det for nogen måske
ser ud som om, at den komplekse professionskultur i dag er meget mere mangfoldig og spraglet,
end den var engang, er det egentlig mest en illusion. Det nye er måske snarere, at det i dag er
mere acceptabelt at udfolde sin professionskultur på mere en én måde. For egentlig har landet haft
en mangfoldig befolkningsgruppe de sidste tyve år, om end alle indbyggere ikke altid har følt sig
hjemme.
Dengang var narrativet to skridt værre end prostitution. Det var at gå i erhvervsvirksomheder og
altså det var virkelig slemt. Jeg havde venner som sagde. Hvad vil du og kapitalen og altså det
lyder som et vrangbillede, men jeg kan stadigvæk huske det. Og psykologforeningen havde ikke
noget for dem, som var på virksomheder, og jeg mødte heller ikke nogen. Jeg mødte en i Jylland,
men altså det var så få steder, der var nogen i de private virksomheder. Dengang favnede man
ikke nogen som gik alternative veje. Vi når til 1994 før der laves et temanummer om emnet. Og det
(altså bladets tema om psykologer i det private red.) var sådan noget ”Hold da op, kan man også
sådan noget” (Annita, selvstændig).
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5.4 NYE TIDER STILLER NYE KRAV
Tidens trend stiller flere og nye krav til DP landets sekretariat, og indbyggerne har en forventning
om, at de skal kunne følge med på det marked, som indbyggerne bevæger sig på, hvad enten de
er offentligt ansatte, private, selvstændige, studerende, eller på vej i job. Og også hvad enten de er
interesseret i at involvere sig i landets politiske arbejde eller ej. Alle betaler skat, og alle forventer
lige adgang til serviceydelser. Samtidig er der et stigende antal af andre faggrupper, som er
begyndt at snige sig ind på det, som engang var betegnet psykologarbejde. I dag tillader
arbejdsgivere at efterspørge pædagoger, socialrådgivere eller andre akademikere end psykologer
til at varetage arbejdsopgaver og funktioner, som engang var øremærket psykologer alene.
I sekretariatet er man klar over, at man skal kunne favne flere og bredere. Nye markeder og nye
indbyggere stiller nye krav til landets sekretariat. Dels skal de kunne forhandle og rådgive på flere
typer jobområder. Men de oplever også at mange psykologer har travlt med at løsrive sig fra
lønarbejderforhold og nedsætte sig som selvstændig.
Det er selvfølgelig dejligt, at indbyggertallet stiger, og at indbyggernes fag er i vækst, men
sekretariatet oplever, at indbyggerne er begyndt at sammenligne levestandarden i DP med andre
lande. Hvor DP engang var det eneste land for psykologer, er andre og større nabolande begyndt
at se sig om efter nye potentielle tilflyttere. Landene Djøf og DM bliver nævnt som steder, hvor
græsset muligvis er grønnere. Men samtidig har indbyggerne ikke lyst til at forlade DP. For DP er
ikke et hvilket som helst land. Det er et land for særligt udvalgte - et eksklusive land med eget
våbenskjold.
Det er en stærk faglighed, som binder indbyggerne sammen, og som gør at de fleste psykologer –
tilfredse eller ej med rigets tilstand vælger at blive i landet. Den stærke faglighed er også landets
handlesvare - psykologens profession. Den er psykologerne meget stolte af, og den er
repræsenteret ved landets våbenskold. Fagligheden er også den vare, som serviceorganet skal
sørge for får de bedst mulige forudsætninger for at generere værdi for den enkelte indbygger og
udenfor DP i øvrigt.

5.4.1. Touch point 4: DP’s Våbenskjold & varemærke
Man ser den, når man søger kliniske psykologer, den fine gaffel. Det tror jeg bestemt også har et
brand som siger: ”Det er kvalitet, her er vi sikre på at få noget godt” (Anders, privatansat).
I sekretariatet vil de mange jurister, samfundsvidenskabelige kandidater og kontoruddannede
gerne løfte deres opgave bedst muligt. De arbejder for at servicere indbyggerne i DP på bedste
vis, men de har også en vigtig rolle i forhold til det omkringliggende landskab, hvor andre
befolkningsgrupper skal kunne være sikre på at få den højeste kvalitet, når de henvender sig til en
psykolog. Kvalitetssikringen er indikeret ved et særligt varemærke – landets våbenskjold. Det er
DP´s logo, dets våbenskjold, som Anders i citatet ovenfor meget jordnært kalder ’den fine gaffel’.
Det er den fine gaffel, som fortæller psykologen, at han er noget særligt. Men det er også netop det
våbenskjold, som sikrer andre befolkningsgrupper, at de får den bedst mulige service, når de
henvender sig til en psykolog. Vores medlemmer repræsenterer således et varemærke, når de
færdes ude blandt andre faggrupper og arbejdsgivere. Og sekretariatsmedarbejderne er sat til for
at beskytte netop dette varemærke. Logoet er en vigtig ressource. Det er en blåstempling af
psykologens faglighed, som de kan bryste sig af.
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Mange af de medlemmer vi mødte på vores rejse, kunne ikke drømme om at undvære DP´s logo.
Det er det logo som symboliserer en samlet stand og dets værd. Man kan som medlem af DP have
en mere eller mindre pragmatisk tilgang til foreningen. Men for alle de medlemmer, som tog os
med på deres rejse, er DP´s logo et vigtigt symbol. Ikke kun fordi varemærket betyder noget for
den enkelte psykolog, som ser sig som del af et større fællesskab. Men også fordi det synliggør
kvalitet i samfundet generelt.
Jeg vælger at være medlem af dansk psykolog forening fordi det er en brancheorganisation og når
man sælger sådan nogle uhåndgribelige ydelser som vi gør, så er det en god ide i forhold til
forbrugerne (…) Så det at man er medlem af en brancheorganisation ser jeg også som et
kvalitetsstempel (…) Altså jeg sammenligner os fuldstændig med en brancheorganisation for VVS
folk. Hvis vi skulle have en til at lave en installation for dette gamle hus, så ville vi sikre os at han
var med i brancheorganisationen for ja nu siger jeg bare VVS folk, for der vil være klamphuggere
på markedet, og det er der også indenfor fx psykoterapi (Annita, selvstændig).
Det stiller krav til medlemmet at have et stærkt branchemærke, som også er eftertragtet i
samfundet mere generelt. Derfor stiller vores medlemmer også skarpt på foreningens fremtoning i
mediebilledet. Det er også det ærefulde i at være en del af en brancheorganisation, som får
medlemmer til at udtrykke holdninger om, at foreningen skal være skarpere på at beskytte
psykologprofessionen.
På vores medlemsrejse stiftede vi bekendtskab med en psykolog, som i nedenstående dialog
forklarer det problematiske ved at en psykolog kan leje et lokale af foreningen for så at bruge det til
også at uddanne andre faggrupper. Selvom man fra politisk plan kan argumentere for, at det kun
er en meget lav procentdel af kursisterne som ikke er psykologer, viser Sarah, en privatansat
psykolog, at det ikke lige frem hjælper psykologfaggruppen, som i forvejen er under pres ude på
arbejdsmarkedet.
Sarah: Med stolthed går de rundt og siger, at de er uddannet af dansk psykolog forening. Og det
ved jeg tilfældigvis, fordi jeg kender en som er uddannet i NLP som render rundt og siger hun er
uddannet af Dansk Psykolog Forening. Og så siger jeg ’gu er du da ej, du er uddannet hos X’.
Sådan noget flipper jeg helt ud over. For så kommer min faglighed jo i kog og igen under pres.

Interviewer: Så bare det at være i vore lokaler kan give en signalværdi?

Sarah: Ja selvfølgelig, selvfølgelig fordi foreningen jo er som den er, det er jo også derfor jeg bliver
ved med at være medlem. For jeg er jo stolt af min faglighed (…) . Og ja, vi kan ikke rende rundt
og holde styr på hvem der uddanner hvem, men vi kan godt som forening stille krav om det.

Interviewer: Så skal man ikke have lov til at bruge lokalerne til at uddanne andre faggrupper?

Sarah: Jo hvis det er læger. Men ikke fx hvis man er gestaltterapeut eller what ever.
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5.4.2 Touch point 5: DPs trofæer - specialistuddannelsen og andre værdsatte juveler
For rigtig mange medlemmer bliver specialistgraden en ekstra blåstempling af deres faglighed.
Mange psykologer stræber efter at blive specialist, også selvom de ikke er sikre på at den
sidenhen vil krediteres af deres arbejdsgiver. Men ikke alle synes, det er nemt at begribe, hvordan
eller hvorfor retningslinjer for specialist graden hænger sammen som den gør. Ej heller er de
nødvendigvis enige i, at det er de rette kriterier og præmisser, DP har sat. Med en rejsemetafor
kan vi sammenligne det med, at psykologen jagter et særligt monument på toppen af et bjerg. Der
er en anvisning i turguiden om, hvordan man hurtigst når op til monumentet. Mange arbejder sig
langsomt men sikkert op mod trofæet ved at følge turguiden til punkt og prikke. Men andre bryder
sig ikke om snorlige veje. Nogle rejser til udlandet for at kvalificere sig, og går snørklede veje.
Disse kan sno sig så vidt omkring, at det kan være svært at finde hen på den hovedvej, som fører
en sikkert til tops:
I min hverdag har DP fyldt temmelig (for) meget i forbindelse med mit ønske om at opnå en
specialistgrad. Jeg startede allerede med at søge på den gamle ordning for en årrække siden, og
da følte jeg mig så lidt hjulpet og havde så svært ved selv at få overblikket over, hvad foreningen
ønskede af mig (da jeg tog det meste af min uddannelse rundt omkring inkl i udlandet), at jeg
faktisk til sidst helt opgav at få min specialistgrad. Siden har jeg af flere omgange forsøgt at forstå
de nye ansøgningsregler, men faktisk har det været for svært for mig effektivt at vide, hvordan jeg
skulle gøre, at jeg stadig sidder i den dybt frustrerende situation, at jeg vurderer, jeg er så
specialiseret indenfor mit fag, at jeg burde have denne faglige "blåstempling", så jeg føler min ære
er på spil. Jeg har i den grad respekt for, at vi som fag skal markere en stærk faglighed, og derfor
også præcisere hvad der er faglighed indenfor vores fag. Men at ensrette vores fag sådan at man
giver op, når man har søgt andre men helt lige så faglige veje, det frustrerer mig, og gør at min
egen fagforening for mig på dette område opleves som en modspiller fremfor en god kollega, der
giver en opbakning og kraft til at udfolde sig intellektuelt (Hannah, selvstændig).
På vores medlemsrejse mødte vi også psykologer, som gav udtryk for, at det var noget mærkeligt
noget med en så national specialistgrad. Særligt i en verden i forandring, hvor stadig flere søger
job i udlandet. Andre følte sig som gidseltaget af DP, fordi man som psykolog kun kan opnå den
”smukke kronjuvel” ved at blive indenfor landets grænser.
”Altså for mig er Dansk Psykolog Forening nogen, der vil have monopol på alting. Alle kurser til
specialistuddannelsen. Dem kan man jo godt finde i andet regi, men man skal ligesom være
medlem for at blive specialist. Det synes jeg er konspiration. Det giver dårlig mening…” (Karina,
offentlig ansat).
5.4.3. Touch point 6: Kultursammenstød
I DP´s sekretariat er man opmærksom på, at en specialist grad har en særlig værdi for det enkelte
medlem. Og at det er en medlemsydelse, som man betaler for at have adgang til. Der er bestemt
et ønske om, at så mange medlemmer som muligt opnår ”trofæet”, samt at være behjælpelig med
at forstå retningslinjer på området. For nogle af de medlemmer vi mødte på vores medlemsrejse
var ansøgning om specialistgrad slet ikke et touchpoint. Retningslinjer forelå. Og fordi disse blev
set som meget omfattende var man ekstra glad for den ekspertise, som sekretariatsmedarbejdere
assisterede med i klargøring til ansøgningsprocessen. Det var for medlemmer, som havde valgt
den lige vej blot noget der skulle gøres – formalia skulle overstås, og man vidste hvordan. Og blev
man i tvivl, kunne man guides på rette vej af sekretariatet.
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Fra sekretariatets position er man optaget af at guide medlemmet bedst gennem processen med
specialistansøgning. Men når det gælder specialistgraden, er man ikke kun optaget af at servicere
medlemmet. Fra sekretariatsmedarbejderen position har man også en meget vigtig rolle i forhold til
at værne om den kvalitet, som specialistgraden repræsenterer ude blandt de borgergrupper og
kunder, som psykologerne servicerer. Her handler det i mindre grad om den enkeltes psykologs
ære og mere om den historiske sammenhæng og beslutningsgrundlaget, som ligger bag
etableringen af specialistordningen. Ja, et medlem kan vælge at gå andre veje end de snorlige, og
det kan gøre det besværligt at opnå godkendelse. Men en ramme med regler og procedurer for
hvad, som kan godkendes og godtages foreligger. Fra sekretariatsmedarbejderens perspektiv er
der givne rammer at arbejde indenfor. Derfor handler servicering af medlemmer fra
medarbejderens perspektiv om at servicere indenfor de givne rammer, snarere end at forholde sig
til om de rammer som er, imødekommer den enkeltes psykologs ønsker og interesser:
” (…) når folk engang i mellem siger at det er urimeligt at man ikke vil anerkende kompetencer,
som man har erhvervet alle mulige andre steder eller i alle mulige andre hjørner af psykologien
end det som lige præcis er i fokus i det her speciale, så er jeg nødt til at sige, at det har ikke noget
at gøre med, om de er dygtige psykologer. Det her er ikke en stillingtagen til om psykologen er
dygtig. Det her er en uddannelse Det her er en stillingtagen til om de formelle kvalifikationer er
gennemført så vi kan forvente, at det som skal læres er lært (Sekretariats medarbejder).
I forhold til det trofæ, som specialistuddannelsen synes at være agerer sekretariatet gatekeepers.
De har ikke deres ære på spil på samme måde som medlemmet. Deres rolle er at sørge for at
DP´s logo – våbenskjoldet - ikke får ridser i lakken, så det er tydeligt for alle de borgere og
kundegrupper i samfundet præcis hvilken vare som kan forventes når man efterspørger en
psykolog med specialistgrad indenfor et særligt område.
Om trofæets anvendelse på arbejdsmarkedet
En af de problematikker som psykologer særligt nævnte ved specialistuddannelse, ud over
kritikken af at man skal være medlem for at opnå den, og at den er dyr, var dens anvendelse på
arbejdsmarkedet. Overfor denne problematik stod en psykolog, vi mødte på vores færden, med
langt mere positive udtalelser om specialpsykologuddannelsen:
”Jeg ser mange udfordringer i hvordan specialistuddannelserne er bygget op og forankret i dag. Et
væsentligt og meget afgørende skridt i den rigtige retning har været udviklingen af
specialpsykolog-uddannelsen indenfor psykiatrien. Denne uddannelse er forankret politisk i
Sundhedsstyrelsen og organisatorisk i regionerne, hvilket betyder, at den får en legitimitet og reel
betydning i modsætning til de øvrige specialistuddannelser, som udelukkende er forankrede i DPregi. Legitimiteten viser sig ved, at der knyttes egentlige specialiserede arbejdsopgaver og
dertilhørende lønforhold til uddannelsen, der medvirker til at konstituere uddannelsen som en
egentlig specialisering. De øvrige specialistuddannelser bliver ikke på de arbejdspladser jeg har
været en del af (region og stat) respekteret som egentlige uddannelser, der giver særlige
kompetencer som skal honoreres med bestemte arbejdsopgaver og lønforhold. Af samme grund er
arbejdsgiverne heller ikke interesserede i at støtte den enkelte psykolog til at opnå en
specialistgrad, hvilket skaber gnidninger mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Jeg støder næsten
hver dag ind i denne problematik, og hver gang tænker jeg på, at det ville være en fordel om man
kunne lave specialpsykologuddannelser i andet end psykiatri” (Patrick, offentligt ansat).
Andre værdsatte juveler - autorisation
Specialistuddannelsen og specialpsykologuddannelsen er således nogle ressourcer, som
psykologen bruger til at synliggøre deres værdi. Også autorisationsordningen og for mange
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selvstændige psykologer ydernummeret er ressourcer i DP, som psykologen har en holdning til.
Mest af alt fordi netop disse ressourcer overfor fagfæller, arbejdsgivere og omverden indenfor og
udenfor DP fortæller noget om deres værd. For de af vores psykologer, som befandt sig i et job,
hvor autorisationsmuligheder ikke lå lige for vagte det harme, at DP ikke kæmpede for lige
muligheder for at opnå trofæer for alle. For Karina, som arbejder som forsker er harmen ikke til at
tage fejl af:
Karina: Jeg synes slet ikke man anerkender forskeres kompetencer. Og det har været sådan i lang
tid. Vores gamle formand sagde, at det var en nedradering af psykologers kompetencer fordi man
så lader sin uddannelse stå på stand by i tre år. Vores nuværende formand har så sagt, at det skal
der laves om på. Det er en opkvalificering. Men jeg laver jo psykologarbejde hver dag. Og så går
tiden jo også. Men ikke lige præcis med ting som kan give autorisation. Ikke lige med de ting jeg
laver. Man anerkender ikke at folk har forskellige kompetencer. For når man så har sin autorisation
er det jo ikke sådan, at den kan kvalificeres. Så har man den bare. Og det synes jeg bare er vild
røv og nøgler. Jeg tænker hvis ikke psykologforeningen, min fagforening, kan tage forskernes
kampe eller kvinders kampe, hvad skal jeg så bruge dem til?
Interviewer: Er det vigtigt med den autorisation?
Karina: Ja det synes jeg, og jeg synes at paradokset er, at hvis man fx sagde indenfor X antal år
skal du have så og så meget klientkontakt, og ellers mister du din autorisation, så kunne det give
mening.
Interviewer: Altså det der med at skulle vedligeholde?
Karina: Ja at vedligeholde, men sådan noget er der jo ikke. Og så tænker jeg bare hvorfor er det at
min erfaring med test, som ligger 8-9 år tilbage, at den bliver forældet? Hvis jeg havde valgt og
prioriteret bare ét år med terapeutisk arbejde og fået min autorisation, så kunne jeg kalde mig
autoriseret psykolog også om 20 år. Også selvom jeg have stået i en bar siden jeg opnåede
autorisationen. Det giver jo super dårlig mening.
5.4.4. Touch point 7: Nye uddannelsestiltag
Fra DPs øverste myndighed og sekretariatet er man opmærksom på, at rigets trofæer nok trænger
til at blive støvet af. I hvert fald er man med et nyt projekt begyndt at se på, hvordan og hvorvidt
kursusvirksomheden i DP kan udvikles og evt. ændres. Nok er den ypperste kronjuvel
specialistgraden smuk og bæres med stolthed. Men den er ikke altid direkte anvendelig på
arbejdsmarkedet, hvorfor man i dialog med arbejdsgivere, er ved at se på muligheden for flere
efteruddannelsesmuligheder. Som det gør sig gældende med forandringsprocesser generelt, er de
dog ikke altid ukomplicerede. Slet ikke i DP, - et ’land’ med stærke traditioner, og også politiske
kræfter, som værner om det, som nu engang ér.
Men noget tyder på, at sekretariatet er på rette vej i deres søgen efter nye
efteruddannelsesmuligheder. For den stigende gruppe af medlemmer på udebane er nye tiltag
tiltrængt. Mange interesser sig slet ikke for en specialistgrad. Til gengæld efterlyses langt flere
muligheder for kurser og arrangementer:
(…) Og er det vigtigt for mig at blive specialist? Næ det er det egentlig ikke. Det kører egentlig fint
for mig lige nu. Det er sådan lidt udvandet tænker jeg. I starten havde jeg det som mål. Først min
autorisation og så specialist.
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Interviewer: Er der noget andet. Altså ser du så nogle alternativer til det med specialist?
Sarah: Nå men det kunne godt være sådan noget med at Dansk Psykolog Forening er bedre til at
mærke efter og følge tidens trend. Altså hvorfor skal man certificeres gennem IFC, international
federation of coaching? Hvorfor skal man certificeres hos dem. Hvorfor kan vi ikke gøre det?
(Sarah, privatansat).

Der er ikke nødvendigvis tale om dyre tiltag, men snarer at man fra sekretariatets side formår at
mobilisere de ressourcer i form af dygtige psykologer, som udgør DP. For medlemmer på udebane
handler det om at følge et spor om afgrænsede værdifulde tiltag, som man som medlem kan
benytte sig af:

Jeg tænker, nu har jeg gennem de her 3 år set en række initiativer fra foreningens side som ligger i
tråd med hinanden, den undersøgelse du nu er i gang med vil munde ud i noget, det handler i
første omgang om troværdighed, det tror jeg da på. Og så tænker jeg også på noget med
ressource udnyttelse, det her med at medlemmerne er ressourcefyldte, så rammer man rigtigt, så
kommer energien fra medlemmernes side – det vil sige at for 5 kr. kan man opnå rigtig meget. (…)
Det er jo det med den spørgende attitude, men det værste der kan ske er, at man så tror det er en
facitliste, og at man har forstået det hele. Man bliver nødt til at være spørgende. Man kan ikke tage
den ind og sige nu har vi spurgt medlemmerne, og nu sidder vi på vores laurbær, og så er det bare
derudaf – man bliver nødt til at forholde sig, hvad har vi ikke set endnu? Fordi selve det at spørge,
genererer energi hos dem man spørger – jeg føler mig respekteret – det er første skridt på vejen.
Hvis man spørger og er ærlig og åben – hvis det er med den attitude – det handler rigtig meget om
attitude – der må være nogen ting, man kan gøre for meget få ressourcer. Den mentorordning
(som kampagnen kørte red) synes jeg burde være et fast element. Det burde være et organ, til en
hver tid burde man kunne melde sig som mentor og mentee. For fanden, når man tænker for de
arbejdstimer der lå –det var simpelthen så godt for os begge to, simpelthen så gavnligt. Det er en
billig indsats. Det koster kun en person fra foreningens side (Mie, privatansat).

5. 5. PROFESSION PÅ SPIL
5.5.1. Synlighed og fremtoning – professionens ’markedspris’
Som psykolog repræsenterer man sit fag hver eneste dag – derfor er man også optaget af et
tydeligt DP, som formår at præsentere professionen i samfundet mere generelt. Mange psykologer
savner, at DP bekender mere tydelig kulør. Hvad står DP for, hvilken vision har vi? Og hvilke
kampe kæmpes indenfor og udenfor DP? På vores rejse hørte vi psykologer efterlyse en forening
med mere mod til at forsvare faglighed, og også en mindre anonym forening:
”Jeg ved godt, at det er en konservativ forening, og at man ikke bare skal udtale sig for at udtale
sig. Men jeg efterlyser faktisk, at jeg har nogen. Når jeg siger, at jeg er medlem af Dansk Psykolog
Forening, så skal det lyde: ”Nå men var det ikke også dem som sagde at…”. Så ja, jeg savner
mindre anonymitet. Der er så mange der byder ind med brevkurser, og så er der coaches, og ved
du hvad? Vores faglighed bliver ikke styrket af, at vi er anonyme” (Sarah, privatansat).
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Samtidig er det for psykologen også vigtigt, at man som repræsentant for hele foreningens stand
udtaler sig med en til stadig opmærksomhed på, at DP´s logo er selve det branchemærke som
medlemmer bruger til at tydeliggøre deres egen kvalitet som kompetente psykologer overfor
kunder og borgere.
Det er selve fagligheden, som er på spil, og som hver eneste dag er til forhandling hos
arbejdsgivere og diverse samarbejdspartnere. Men også i forhold til kollegaer af anden faglighed,
som udfordrer og tvinger psykologen til at definere sit værd. Den service som psykologerne
forventer af sekretariatet er, at fagligheden varetages med respekt, og at den anerkendes og
prissættes på værdig vis. Men psykologen vil mere end anerkendes for sit fag. Han vil se sit værd
udbetalt i kroner og øre. Det kan for den enkelte psykolog være forbundet med sårbarhed at
fastsætte en pris for sin faglighed på arbejdsmarkedet. Netop derfor er der brug for et sekretariat,
som er dygtige til at overbevise og forhandle, således at det giver kroner og øre til det enkelte
medlem.

5.5.2. Synlighed og fremtoning – Hvad er jeg værd?
”Altså det som man jo godt kunne drømme om, og jeg ved ikke om det er urealistisk, men man
kunne godt drømme om, at man havde sådan en oplevelse af at DP var lidt mere ude og markere
vores faglighed. I medierne og i forhold til forskellige områder. Der synes jeg ikke, at jeg har sådan
en klar fornemmelse af. Hvordan går de ud og præsenterer vores fag og slår på tromme for det?.
For det er jo lidt det, det handler om, også i forhold til at prissætte det, vi kan. Fordi der er man jo
også sådan, i lønforhandlingsøjemed, der sidder man jo også og skal prissætte og værdisætte sig
selv som fagperson (…). Altså mere synlighed både i forhold til lønniveau og i forhold til at være
klar som fagforening på psykologens kernekompetencer. Det er nogen gange uklart for andre,
hvad det er vi kan” (Rikke, privatansat).
DP´s tydelige italesættelse af værdien af psykologfaglige kompetencer er vigtig for det enkelte
medlem. Som det fremgår af ovenstående citat, hjælper en tydelig DP-stemme Rikke til at
fastsætte sit eget værd. Hun sondrer ikke mellem den økonomiske værdi af en lønforhandling og
den værdi det har, at DP tydeligt går ud i medierne og fortæller, hvad det er psykologer kan. For
de to spor kompetence og lønforhandlingssporet udgør for psykologen et hele. Psykologens
professionsidentitet er afgørende. Om end få af vores respondenter (de to som ikke var
medlemmer) havde et mere pragmatisk forhold til deres psykologidentitet, er det ganske tydeligt fra
vores medlemsrejser, at psykologen, er sit fag. Denne sikkerhed og styrke af at være sit fag bliver
også dens skrøbelige aspekt. For det er jo netop faget han lever af. Hver dag – om end han er
selvstændig eller lønarbejder udsætter han sig selv både fagligt og økonomisk. De to aspekter kan
ikke adskilles fra psykologens erfarede liv. Medlemmet kalder på DP´s sekretariat for at kunne
fastsætte sit eget værd økonomisk. DP´s synlighed og markering af psykologfagligheden i
medierne spiller her en betydelig rolle. Den er med til at skabe en sikkerhed for medlemmet i
lønforhandlingen. Med DP i ryggen undgår han en følelse af at stå alene overfor arbejdsgivere eller
kollegaer med en anden faglighed i kampen for en (økonomisk) værdsættelse af
psykologkompetencerne.
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5.5.3. Den gode proces
Også fra medlemmet som har prøvet at stå bag kulissen, og kender det store slæb, som
sekretariatets ansatte trækker til dagligt, blev der efterlyst større gennemsigtighed og inddragelse i
et forhandlingsforløb:
”I forhold til den der lønforhandling, som bare blev fast, den lå bare der. Ved nærmere eftertanke
så synes jeg faktisk, havde det været en forhandling, eller havde det bare været DP, som sagde vi
synes det, og så siger arbejdsgiver, det synes jeg ikke, og så siger DP nå okay. Der tænker jeg
sådan lidt, hvad gør man så? Kan man så sige, så skal der i hvert fald noget efteruddannelse på
bordet i stedet for? eller noget mere pension? eller ekstra uges ferie eller et eller andet? Jo, det
kunne man godt, men så var det op til en selv. Og dér har jeg det sådan lidt, kom nu ind i kampen
med det, - eller giv mig noget opbakning eller giv mig noget. (…) Faktisk synes jeg ikke, at man
kan føle sig helt tryg. Og det synes jeg er lidt synd. Det bliver sådan, jo man kan hente information,
men når man virkelig står og har brug for (DP), så virker det sådan lidt, la la. Hvor man måske ikke
helt føler, at man har sådan en stærk forening” (Fie, offentlig ansat).
”Jeg kunne godt have savnet en klarere profil fra DP, hvor de delte min frustration over det, at det
selvfølgelig var for dårligt. (…), at man nogle gange kan blive lidt usikker på, om DP virkelig
insisterer på, om der virkelig er en fagpolitisk kamp for, at man får en bedre løn. Der bliver de
måske lidt for pragmatiske, fordi de er vant til at sidde i forhandlingerne, og ved godt, at det er
umuligt. Men det kan godt være frustrerende, når man som lønmodtager ringer til sin forening, og
de så nærmest undskylder arbejdsgiveren. Der kunne det, tænker jeg, være mere beroligende,
hvis man havde en fornemmelse af, at de virkelig også synes, at det burde man have. Altså, at
man havde en klarere fornemmelse af, at de var på ens side” (Maibritt, offentlig ansat).
På medlemsrejserne blev det tydeligt, at flere respondenter havde haft en følelse af, at DP ikke
altid stod tydeligt på medlemmets side, og ikke kæmpede deres sag i en lønforhandlingssituation.
Det hang sammen med en oplevelse af ikke at være blevet informeret om eller inddraget i
lønforhandlingsprocessen. Hvilket igen skabte en usikkerhed omkring, hvad der lå til grund for at
en forhandling var endt, som den var. En manglende inddragelse og gennemsigtighed i processen
kunne føre til en oplevelse af manglende anerkendelse af de psykologfaglige kompetencer, hvis de
ikke blev ”matchet” økonomisk.
På vores rejse mødte vi en psykolog, hvor første kontakt med foreningen i forhold til lønforhandling
med en offentlig ansættelse stadig står knivskarpt. Hun var dengang nyuddannet, men med en fast
tro på hendes faglige og økonomiske værd:
”Jeg synes selv der er belæg for tillægget, så jeg insisterer på det her tillæg, og jeg oplever
desværre at konsulenten, jeg gerne skulle have hjælp fra, forhandler mig ned i løn. Jeg retter
derfor selv henvendelse til arbejdspladsen og forhandler lønnen på plads med tillægget” (Vibeke,
selvstændig).

Flere relationer at være opmærksom på
Vores medlemsrejser og interviews med sekretariatsansatte konsulenter viser, at der fra deres
position er flere relationer at være opmærksom på. Udover at bestræbe sig på, at få de bedste
vilkår på plads for medlemmet, er der også en relation i forhold til arbejdsgiver, som skal plejes.
Spilles der ud med, et fra deres faglige synspunkt, meget urealistisk lønudspil, risikerer
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konsulenten fra DP, at arbejdsgiveren anser ham for useriøs. En medarbejder udtrykker dog, at
han på baggrund af sine erfaringer med et medlem, som udtalte at hun var forhandlet ned i løn, har
lært sin lektie. Fra nu af er tydelig kommunikation og åben proces en del af hans
forhandlingsteknik. Nedenstående udsnit af et interview på medlemsrejsen kridter scenen an:
”Jeg sad engang til et medlemsmøde i en kommune, og så var der en der sagde, "ja, da jeg blev
ansat her, der forhandlede psykologforeningen mig ned i løn". Så spurgte jeg hende omkring,
hvorfor hun havde den opfattelse. "Jo fordi hun havde jo bedt om sådan og sådan, og hun havde
den og den løn, og så havde vi fortalt, at det kunne hun ikke få.” Men så da jeg fik snakket lidt med
hende, fandt vi ud af, at det det i virkeligheden handlede om, det var, at vi var budbringere for
ledelsen i den forstand at ledelsen sagde ”vi giver ikke for specialistuddannelsen her og, det er der
ingen der får, og derfor kan du heller ikke få det.” Derfor meddelte min kollega, der forhandlede
hendes løn, at det kan du ikke få fordi sådan og sådan. Så troede hun, at det var os, der sagde
det. Så det lærte mig, at man skal være ekstrem omhyggelig, når du kommunikerer (…). Så nu er
jeg meget tydelig i min kommunikation. Nogen gange kan jeg godt finde på at sige, hvis vi står i en
nyansættelse, så siger jeg nogen gange til dem - især hvis de skal gå ned i løn i forhold til det de
fik tidligere - "hvis du spørger mig, ud fra et økonomisk synspunkt, så synes jeg du skal sige nej.
Jeg synes da ikke, at det er rimeligt, at du går ned i løn. Hvorfor skulle du det? Jeg synes bare du
skal sige nej til jobbet, men jeg forstår godt og respekterer fuldt ud, hvis du har nogle andre grunde
til at sige ja, end det økonomiske. Hvis du synes jobbet er skide spændende eller er træt af det
sted, hvor du er nu. Det er helt i orden, så godkender vi lønaftalen, men ud fra det økonomiske, så
synes jeg ikke, det er i orden." Så får jeg klart markeret, at psykologforeningen ikke mener, det er i
orden, at de går ned i løn. Men vi accepterer selvfølgelig hvis medlemmerne vil have det, så vil de
have det. Det er de i deres gode ret” (Sekretariatsansat, forhandler).
”Men det er jo ikke altid, at de er tilfredse med det. Nogen gange vil de jo gerne have noget mere.
Et eller andet sted er det jo også... det er lidt gratis for dem bare at presse på - nu er jeg lidt grov
måske- det er jo mig der laver arbejdet. På den måde kan jeg jo godt forstå... det tror jeg også, at
jeg selv ville gøre med min fagforening, hvis de forhandlede for mig, sige "ej, det er sgu ikke i
orden. Skulle I ikke have gjort noget mere?" Så det kan jeg godt forstå” (Sekretariatsansat,
forhandler).
Interviewer: ”En ting, som vi ikke fik snakket så meget om i forhold til forhandling er din
fornemmelse af medlemmernes oplevelse af din service. Føler du, at de generelt er tilfredse,
eller”?
Sekretariatsmedarbejder: ”Det synes jeg de er. Grunden til at jeg siger det, det er, at det ikke altid
er sådan, at man som forhandler kan få det resultat, som man selv ønsker, eller de ønsker. Men
jeg oplever, at ved at være i dialog med dem hele vejen igennem, og involvere dem hele vejen
igennem, så bliver de også selv en del af processen. Det vil sige, så er de også selv med til at
beslutte, hvornår slutter det her eller hvad gør vi? (…) Så er de jo selv en del af det, og så bliver de
jo som regel ikke utilfredse med det. Den anden del af det, det er, at vi jo er inde på et område
med forhandling og løn og tal, og det er ikke altid, at det er det psykologer er mest interesseret i
eller bedst til. Så de er rigtig glade for, at de kan få nogle professionelle til at tage de ting for dem
og forklare dem.” (Sekretariatsansat, forhandler).
Selvom der er diskrepans mellem medlemmets og medarbejderens oplevelse af hvad
lønforhandling betyder eller indebærer, understøtter medarbejderen medlemmernes holdning til, at
det er vigtigt, at man som medarbejder tydeligt kommunikerer, at Dansk Psykolog Forening er på
medlemmets side, og at medlemmet inddrages i lønforhandlingsprocessen.
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Psykologforeningen som kvalitetsstempel
Men det er langt fra alle medlemmer, som stiller krav om den store inddragelse i
lønforhandlingsprocessen. Vi mødte også medlemmer på vores rejse, som udtrykte glæde over, at
de næsten ikke opdagede, hvad der skete i en forhandling. Deres lønaftale kom bare på plads, og
de skulle ikke tænke på noget, eller gøre noget selv. En forhandlingssituation ved deres offentlige
ansættelser var slet ikke touch points, som blev fremhævet. Det var til gengæld ved karriereskifte
og overgangen fra offentlig ansættelse til liberalt erhverv, at man som medlem pludselig kunne
opdage, at den hjælp fra DP, som før var så lige til, ikke altid var at finde. Selv etablerede
selvstændige medlemmer med ydernummer, udviste ikke umiddelbar glæde over sekretariatets
nye samarbejde med tandlægeforeningen. Et samarbejde som betyder, at det selvstændige
medlem med ansatte kan få arbejdsgiverrådgivning. ”Hvorfor er det mig som medlem, der skal
rette henvendelse til tandlægeforeningen, i stedet for det andet medlem – altså lønarbejder
medlemmet?”, lød en sigende kommentar fra en af vores selvstændige respondenter. En
italesættelse af, at tandlægeforeningen er hyret til netop at give rådgivning til psykologerne var ikke
nok til at overbevise vores medlem. Der var tydeligvis tale om en symbolsk værdi, som ikke fulgte
med den nye ordning. Opgaven med at rådgive det liberale psykolog medlem var blevet udliciteret
til tandlægeforeningen – en forening som ikke brystede sig med DP´s logo, og med det
kvalitetsstempel som hertil hører. Det er netop dette kvalitetsstempel, som har afgørende
betydning for selv de psykologer, som arbejder indenfor områder, der endnu rummer uudforskede
landskaber for foreningen:
”Jeg er ikke ansat som psykolog. Jeg er ansat som performance management konsulent, så det vil
være oplagt at være, som de andre i mit team, medlem at Ledernes hovedorganisation. Og de ville
kunne forhandle løn for mig. Men jeg er også faglig stolt. Jeg er psykolog, og jeg er medlem af
Dansk psykolog Forening. Fordi jeg er psykolog” (Sarah, privatansat).
Løn hænger sammen med psykologfagligheden og en stolthed omkring professionen. Det er
grunden til at flere medlemmer gerne vil fortsætte medlemsskabet hos Dansk Psykologforening,
selvom de ikke altid føler sig godt nok hjulpet, og endda kan have en forestilling om, at en anden
fagforening vil være bedre til at forhandle deres løn. At der i lønforhandlingen er en psykologfaglig
stolthed på spil understøttes af, at der også er medlemmer, som har en forståelse for, at det er
svære og hårde forhandlingssituationer, men som alligevel sidder tilbage med en negativ oplevelse
på grund af en manglende forståelse, inddragelse og anerkendelse:
”Der var en TR tilknyttet, som ikke tog kontakt til mig. Det fungerede rigtig dårligt. Jeg fik den løn,
som jeg kunne få, men jeg blev aldrig spurgt, om jeg havde noget, som hun skulle lønforhandle ud
fra. Det er ikke sikkert, at hun har kunnet det, men det er sådan noget med, at hun tilfældigvis
møder mig til et kursus, hvor hun siger "ej, men jeg havde også tænkt mig lige at høre, om der var
noget. Nej, der er ikke noget." Og så havde hun så forhandlet det igennem. (…) Jeg synes også, at
det havde været fint hvis TR'en havde gjort lidt. Det var lidt øv at finde ud af, at jeg fik et eller andet
sindssygt lavt” (Yasmin, offentligt ansat).
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5.6. MEDLEMSSKABELSE OG RELATIONER
I enhver (forhandlings)situation og møde med medlemmet er der en fare for at medlemmet oplever
DP’s ydelse som utilfredsstillende. Sekretariatsmedarbejderens hard core
forhandlingskompetencer spiller selvsagt ind på resultatet af en lønforhandling, og medlemmets
oplevelse af god service og value for money. Men som vi har set, er det også helt afgørende, at
man som konsulent bruger sin erfaring med forskellige medlemmer aktivt til at opbygge
praksisteori omkring, hvad der vil gøre oplevelsen god, eller i hvert fald tilfredsstillende ud fra de
rammer, som konsulenten navigerer i. En tydeliggørelse af forhandlingsprocessen, samt en
inddragelse af medlemmet viser sig at have en god effekt. Men også opbygningen af relationer
med medlemmet, samt evnen til at kunne henvise medlemmet til den rette medarbejder i huset er
af alt afgørende betydning for den gode serviceoplevelse. På vores rejse stødte vi på et medlem,
som ikke havde været synderlig begejstret for foreningen, da han gennem sit arbejdsliv var stødt
på os i forbindelse med ansættelsesforhold og lønforhandling. Men så skete der noget. Han gik fra
at være almindelig medarbejder til at blive leder, og i det skift oplevede han pludselig at blive
favnet af en medarbejder.
”Jeg har fat i DP i forhold til lønforhandlinger. Og det er det. Over telefon. Og selvfølgelig har der
været en person med et navn i den anden ende, men det gjorde vedkommende ikke så stort et
nummer ud af. Så det var lidt på en måde, som om det var underordnet, hvem jeg fik fat i. Og når
jeg understreger det, er det fordi, her nu, efter jeg er blevet leder, har jeg fået en kontakt til X
derinde. Det har gjort en kæmpe, kæmpe forskel. Jeg har ofte skrevet en mail til X, hvis der har
været et eller andet, jeg lige har været usikker på. Det der med, at der har været et navn, som har
gjort et nummer ud af at være et navn for mig som medlem, og jeg sidder på dit område på
Sjælland, og det er mig, der varetager osv. (…). Jeg har enorm stor tiltro til X” (Johannes, offentlig
ansat).
Den personlige relation og møde med medlemmet skaber en positiv oplevelse omkring en
(forhandlings) situation og om foreningen i det hele taget. Medlemmet har ansigt og navn på en
person, og det gør ham tryg. Han har fået tillid til, at hans interesser varetages. Der er styr på hans
område og situation. Den personlige relation er med til at skabe en større tiltro til, at der bliver
kæmpet for ens sag, hvilket er det, som flere medlemmer giver udtryk for, at Dansk Psykolog
Forening på nuværende tidspunkt ikke er i stand til. Det som er vigtigt ved historien er dog ikke
blot, at relationen har haft en god effekt på oplevelsen af god medlemsservice, men at den også
har vist sig at være betinget af netop den personlige relation. At opbygge en relation til et medlem i
et givent touch point, byder sig til som mulighed, men det kan også blive et skrøbeligt afsæt for
udøvelse af service, netop fordi relationen er personbåret. Derfor kræver relationsarbejdet, som ér
vigtigt for den gode serviceoplevelse, at den kan varetages af mere end én. Værdien af de enkelte
relationer mellem medarbejdere og medlemmer skal være synlige for mere end den pågældende
medarbejder. På den korte bane er relationen måske nok båret af et enkelt medlem og en
medarbejder. Men set i et større perspektiv er det en relation mellem et medlem, og et hold af
medarbejdere, som er klar til at bære den gode relation videre, hvis lejligheden skulle byde sig.

5.6.1. Faglighed sidder et sted længere inde end hjertet
Psykologers professionsidentitet kommer i og på spil i hvert enkelt touch point eller møde med DP.
Vi har valgt at afslutte vores undersøgelse ved at åbne et vindue til to af vores medlemmers tanker
og oplevelser. Det gør vi i form af cultural probes, som vi modtog fra to medlemmer inden vi mødte

50

dem på medlemsrejsen. Det første probe er et billede, som så fint indikerer psykologprofessionens
betingelser – dens styrke, stolthed, men også det, som skal passes på. Det er billedet på
psykologen, som søger stærke fagfællesskaber at favnes af, og en tydelig og synlig forening at
læne sig op ad. Det andet probe er en mail med et par ærlige statements om det, som fylder,
værdsættes og gør ondt. Eksemplet illustrerer, at det ikke bare er for at være kontrær, at man som
psykolog og medlem til tider er kritiske i mødet med Dansk Psykolog Forening. At være bærere af
et respekteret våbenskjold bringer mere end stolthed med sig. Der er også en vis skrøbelighed i at
være psykolog.
Vores probes er statements, som netop afspejler, hvorledes professionsidentiteten er det
udgangspunkt, som vores medlemmer møder os med. Psykologprofessionen er ikke bare et
arbejde, men et vigtig aspekt af hele medlemmets identiet. Det er som om fagligheden sidder et
sted længere inde end hjertet, lyder det sigende fra en af vores respondenter. Derfor spiller den –
psykologprofessionen - en vigtig rolle i medlemsskabelsen og i de mulighedsrum og farezoner, der
følger med hvert touch point.

5.6.2. Cultural probe – første eksempel

(…) billedet synes jeg faktisk viser meget godt, det som jeg vil beskrive. Den ranke ryg stoltheden, men også skrøbeligheden – æggene som kan falde ned fra kurven (…) (Lone,
selvstændig)

5.6.3. Cultural probe – andet eksempel
Jeg tænker ganske ofte både på mine fagfæller og på min fagforening - Det er meget vigtigt for mig
at føle, at jeg er en del af et større fagligt fællesskab. Det er både den følelse, som kan få mig til at
turde, og den følelse, som kan bringe usikkerhed med sig.......
Min hverdag som privatpraktiserende psykolog er på mange måde ret så ensom. Jeg har heldigvis
2 dejlige psykologkollegaer, men også da jeg arbejdede i henholdsvist offentligt og privat regi, var
min oplevelse, at arbejdet som psykolog oftest er karakteriseret ved vurderingen og beslutninger,
som jeg har taget mere eller mindre selv.
Måske det er derfor, at ens fagfællers mening om tingene er så vigtige?! Særligt når man er ung og
uerfaren, har man brug for en mere erfaren fagfælle at læne sin faglighed op ad....men også
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senere hen er vi jo en del af et fag, som er ungt og under udvikling, og hvor alt så at sige også er
udfordret og foranderligt, og hvor der ikke er megen rutine eller naturfaglighed at falde tilbage på.
Der er en iboende usikkerhed i psykologien, der ovenikøbet ofte har en usynlig genstand. Det er
en fag, man ikke kan være skråsikker i, og hvor intet er fuldkommen, når først en metode er
tilegnet. Det er selvfølgelig nok de færreste fag i dag, som ikke er foranderlige, men for mig
afstedkommer psykologien ydmyghed og usikkerhed, som jo på mange måder kan være i modstrid
med den autoritet, som vi i vores arbejde ofte skal tage på os (Hannah, selvstændig).

6. OPSAMLING

Hvad har vi set og lært?
Indledningsvis viste vi en figurativ opstilling af en forandringsmodel. Og vi viste, hvor vi ser en
kvalitativ undersøgelse, som vores spille ind i en forandringsproces, som har til formål at forbedre
oplevelserne (resultaterne) omkring medlemsservice. Dette med henblik på at tiltrække, fastholde
og i det hele taget sikre tilfredse medlemmer (effekt). I vores kvalitative undersøgelse har vi med
vores medlemsrejser zoomet ind på mikroplan for at vise, hvordan ’kontekst’ og ’mekanismer’
spiller ind på de oplevelser (dvs. resultater), som vores medlemmer får, når de indgår i forskellige
aktiviteter, som knytter sig til vores serviceydelser.

Figur 1. Den integrerede forandringsmodel (2015), Camilla Kølsen, Alexandra Instituttet. Se også Essensen
af Innovativ Evaluering af Malene Skov Dinesen og Camilla Kølsen 2013,Dansk Psykologisk Forlag.

Fra medlemskab til medlemsskabelse
En af de vigtige pointer ved forandringsmodelen er, at forandringsprocesser altid er betinget af de
mennesker, som indgår i dem. Livet leves ikke i et Excel ark. Vi kan have nok så mange hypoteser
og beregninger for sandsynligheden for at en forandringsproces lykkes, men vi kan aldrig vide os
100 % sikre. Til gengæld kan vi komme langt med at kvalitetssikre vores bud på indsatsområder,
når vi understøtter vores beregninger og hypoteser med en kvalitativ undersøgelse, som den her
gennemførte. Vores kvalitative undersøgelse er gået tæt på det, som har betydning for det enkelte
medlem og for fællesskabet. Ved at dykke ned blandt de mennesker som udgør en samlet
forening, altså både ansatte i Dansk Psykolog Forening, og foreningens eksistensgrundlag – vores
medlemmer - , står en ting klart: Medlemskab er ikke bare noget som ér. Det er noget vi gør.
Derfor har vi introduceret begrebet medlemsskabelse. For at vise at vi har indflydelse på – og kan
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påvirke oplevelser af - et godt medlemskab. Ikke bare én gang, men mange gange, og ja hver
gang vi støder på hinanden.

Touch points som fundament for positive fortællinger
Vi har lært, at medlemmer og psykologer møder hinanden og personale fra Dansk Psykolog
Forening i forskellige touch points. Fx når de søger information på hjemmeside, indgår i en samtale
med en konsulent om lønforhandling, når de deltager på et kursus, eller tager kontakt til en
repræsentant fra en decentral enhed.
Touch points har altid afsæt i en aktivitet, et ’møde’, som bliver betydnings- og meningsskabende.
Mødet rummer både mulighed for et godt resultat, en positiv oplevelse af service, som fører til en
god historie om foreningen (effekt). Men også en fare for at medlemsskabelsen påvirkes negativt
og der tænkes dårligt om serviceydelsen med udmeldelse eller negative historier om foreningen til
følge.
De negative oplevelser kan generere nye og flere negative historier i kantiner rundt omkring på
psykologers arbejdspladser og på lukkede facebook grupper, hvor psykologer mødes. Vi har i
Dansk Psykolog Forening ikke mulighed for at dirigere alle historier om foreningen. Det er heller
ikke nødvendigvis gunstigt – al kritik skal ikke bremses. Lidt benspænd er altid godt for ikke at
komme til at sove på laurbærrene. Det er med til at minde os om, at vi altid er på vej mod at gøre
det bedre. Ikke desto mindre viser vores kvalitative undersøgelse, at vi med en øget
opmærksomhed på en række punkter kan være med til at forstyrre eksisterende praksis i
organisationen på tilpas vis, således at vi får faciliteret en vej hen mod udvikling af bedre service
og dermed mere positive erfaringsbaserede oplevelser, om hvad foreningen er, og hvad den gør
for sine mange medlemmer. I mødet mellem medarbejdere, mellem medarbejdere og medlemmer,
samt medlemmer i mellem genereres afsættet for at frigøre organisationens positive potentialer.

Medlemmer på hjemme- og udebane
En opmærksomhed på, at vi har mange forskellige medlemmer, som alle skal kunne favnes af den
forening, som de betaler til og derfor er en del af, er et vigtigt fund i vores undersøgelse.
Vi har kategoriseret vores medlemmer på hhv. ’udebane’ og på ’hjemmebane’ for at gøre det
meget tydeligt, at medlemmer ikke har samme forudsætning i for at tilgå foreningen. Vores
undersøgelse peger på at foreningen via indsatser, skal målrette serviceydelser til begge grupper.
Frem for at tænke i one fits all, skal vi i sekretariatet og i de politiske enheder tænke i at møde
medlemmet, der hvor han er.

Betydningen af professionsidentitet
Et opmærksomhedspunkt som går på tværs af vores medlemmer er den stærke
professionsidentitet. Den er både foreningens ressource, og kan i forandringsmodellen også ses
som en kontekstuel faktor, som har afgørende betydning for de holdninger (mekanismer), som
affødes i mødet med en given aktivitet (fx en telefonsamtale med en konsulent).
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Fra enkelt- til helhedsorienterede indsatser
Frem for at tænke i enkeltydelser viser vores undersøgelse, at foreningen og dens ansatte i
højere grad skal tænke rundt om hele medlemmet. Vi skal opbygge en professionel nysgerrig
kapacitet i organisationen, som i langt højere grad end det er tilfældet i dag, samtænker
forhandlingssporet og kompetence- og professionssporet i foreningen til et samlet hele.
En psykolog møder altid sin forening som et helstøbt menneske. For psykologen kan den faglige
identitet – den stærke profession - ikke adskilles fra forventninger til diverse serviceydelser.
Professionen er altid med og på spil. Det gælder, når medlemmet indgår i en samtale om
lønforhandling, såvel som når medlemmet føler sig mødt eller stødt i ansøgningsregler om
specialistgrad. Og det gælder også, når medlemmet oplever at være favnet af sin forening gennem
en artikel i Psykolog Nyt, eller navigering på hjemmesiden.
Professionen og den stolte faglige identitet er at finde både på ude- og hjemmebane. Det kalder på
en øget opmærksomhed og nysgerrighed fra sekretariatets ansatte. Medlemmernes behov er ikke
nødvendigvis ens, og de rykker sig gennem et arbejdsliv. Vi skal kunne rykke med og hele vejen
rundt. Derfor peger vi i vores indsatsområder på, at vi i organisationen alle sammen investerer i en
nysgerrig tilgang til hinanden. Det er ikke luft kasteller, vi vil bygge nysgerrig kapacitet på. Vi peger
på indsatsområder, som skal danne grundlag for udvikling af tiltag i fase 2. Afsættet for
værdiskabende forandring udløses nemlig først, når vi er nysgerrige på hinanden, og formår at se
medlemskabet som en aktiv, foranderlig og dynamisk proces.
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