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Abstract 

In the Municipality of Høje-Taastrup it has been decided, that contacts with citizens should be 

based on four values, Decency and <positivity, Commitment, Professionalism and an All Inclusive 

Approach. The four values are the foundations for all professional relationships with citizens. 

 

The formal description of the four values does not distinctly specify what should be in- or 

excluded, when trying to understand what is expected. Nor is it described how it should be 

understood and as such allows for wide translation in any situation, where a citizen and a civil 

servant is having an interaction. As such it is up to the individual professional to translate the 

understanding of the four values, according to her training and experience. 

 

This approach to value building has challenged my personal notion about whether a common 

understanding and knowledge within a certain professional field, is a necessary foundation, if all 

professionals are expected to behave the same way. Or one could say always to behave in such a 

way, that all citizens are treated the same regardless of professional background of any staff 

member. I decided to research what staff members in the elderly care department understand 

about the All Inclusive Approach and how they perceive their own behavior with regard to the All 

all inclusive approach and coordination of citizen-centered activities. 

 

The research is based on the four values from Høje-Taastrup Municipality, a constructed case as 

well as empirical data from interviews with staff members and managers, working in the Elderly 

Care Department.   

 

I have taken the theoretical perspective based on Faircloughs discourse analysis, which is used to 

analyze the four values. Through the analysis emerges keywords, a description of the discursive 

practice and importantly the social practice. The discourses are of utmost importance in how the 

values on a day-to-day basis are translated into behavior and influencing the understand of how 

the individual staff member is solving assignments on the one hand, and on the other how staff 

members work across professional boundaries, to meet the citizens need as part of their 

approach.  

 

Interview data from the interviews were analyzed using Weicks theory on Sensemaking. The 

theory offers a possibility to examine what deciding factors are important and meaningful to the 

individual, as well as what importance the value all inclusiv  plays in the day-to-day work 

performance.  

 

Weicks theory places special importance on how the staff member constructs her professional 

identity, how she creates sense in a social context and what keywords are relevant in the given 

context the staff member is in, at the given time.  
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The research conclusion indicates, that staff members to a large extend include the all inclusive 

approach, when delivering health care, taking their starting point in a close relationship with the 

individual citizen. E.g. they include other professionals who are not part of the team on a day-to-

day basis, bud are included when the need arises as an extern collaborating partner. 

 

The analysis has shown, that the internal hierarchy in the staff groups is very traditional in terms 

of who is attending to which assignment and that it is totally based on profession training. The 

individual staff member is influenced by which professional focus of the total situation is applied, 

and which professional background it is coming from. Some of the interviews makes it clear that 

the knowledge and thinking in terms of a cross professional approach is there, but reality shows 

that the resources are not at present available to offer the optimal all inclusive.   

 

The day-to-day work planning at present is based on a rational resource-thinking influenced 

approach, which does not offer many opportunities for reflections on, what expectations one may 

have and what possibilities they see in terms of an all inclusive approaches with new and 

innovative ways, to the benefit for both the citizens and the system.  

 

 

1.0 Indledning 

Helhed er en af de fire grundlæggende værdier i Høje-Taastrup Kommune1, og en værdi der både 

direkte og indirekte arbejdes med på mange fronter i organisationen. Der er i værdigrundlaget 

ikke specifikt defineret, hvad der ligger i værdien helhed, og værdien kan således fortolkes på 

mange forskellige måder, afhængig af hvem og i hvilken sammenhæng begrebet anskues. 

Direkte ses værdien helhed blandt andet som en del af den værdibaserede personalepolitik, 

direktionens strategibrev og ledelsesgrundlaget, men mere indirekte ligger det som en del af det 

service grundlag, der ydes til kommunens borgere. 

 

Generelt er værdier blevet en del af det styringsteknologiske fundament den kommunale sektor 

bygger på, og som dermed danner baggrund for den tænkning, der bør ligge til grund for den 

kommunale opgaveløsning.  

Værdier som begreb danner grundlag for de forskellige strategier, politikker og styringsværktøjer 

der udarbejdes, og ligger på denne måde implicit  i fundamentet for den daglige kontekst. 

 

Den stigende betydning af værdier som grundlag startede tilbage i 80´erne og 90´erne, og hænger 

sammen med den voksende forståelse af, at værdier, meninger og meningsdannelse spiller en 

                                                           
1 Bilag 3: Værdi grundlag for Høje-Taastrup Kommune 
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meget stor rolle for menneskers adfærd - også i organisationer. Herudover går den generelle 

udvikling i retning af en faldende grad af autoritetstro og en stigende grad af søgen efter mening. 2 

 

Helhedstænkningen er meget i fokus i disse år, hvor der er en grundlæggende opfattelse af, at der 

opnås større tilfredshed og større effektivitet, hvis der tænkes i helheder, hvor såvel borger som 

medarbejder har kendskab til og overblik over hele forløbet. Fokus på helheder ses blandt andet 

ved, at der i stor stil ansættes koordinatorer, både mellem region og kommuner men også internt i 

kommunerne som skal sikre, at borgerne oplever koordinerede forløb, og at de forskellige aktører 

er klar over, hvem der løser hvilke opgaver. 

 

Træningsområdet i Høje-Taastrup kommune, hvor jeg fungerer som leder, er en del af sundheds- 

og omsorgsområdet. Indenfor dette område er der i disse år rigtig meget fokus på, hvordan de 

ældre kan bruge deres ressourcer bedst muligt, og den indsats er en del af mit ansvarsområde.  

Det betyder, at jeg ud fra den værdibaserede tænkning, arbejder med at få medarbejdere i 

ældreplejen til at reflektere over deres fokus omkring, hvordan opgaveløsning hos borgerne gribes 

an, så borgerne er så aktive som muligt i deres hverdag. Med andre ord at arbejde med 

medarbejdernes kompetencer til at yde hjælp til borgeren, med udgangspunkt i "hjælp til 

selvhjælp". 

 

 

2.0 Baggrund 

Sundheds- og omsorgsområdet er sammensat af grupper af fagprofessionelle, som via deres 

faglighed og deres forforståelse af egen rolle indgår i et opgavebaseret hierarki, som danner 

grundlag for den daglige opgavevaretagelse. For at løse de daglige opgaver indenfor ældreplejen, 

er der brug for koordinering mellem de forskellige faggrupper, som har hver deres type opgaver i 

forhold til borgerne. For at denne proces skal fungere optimalt er der et stort behov for 

koordinering af de forskellige indsatser, samt et behov for, at hver medarbejder kender sit eget 

kompetence felt, og kan se dette i en sammenhæng med de øvrige fagprofessionelle grupper. 

 

Et eksempel fra hverdagen kunne være: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Jørgensen, Torben Beck: På sporet af en offentlig identitet s. 17 

En borger får hjælp fra hjemmeplejen til personlig hygiejne, fra sygeplejen til sårskift 
og går til træning for at forbedre styrken i benene og dermed opnå en længere 
gangdistance. 
For at opnå den optimale effekt for borgeren er det vigtigt, at de tre forskellige 
instanser kender hinandens målsætning, og at indsatserne spiller sammen. 
Hvis ikke indsatserne er koordineret er der risiko for, at de fastsatte mål går i 
forskellige retninger, og borgeren ikke opnår den fulde effekt af de igangsatte tiltag. 
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Siden 2007 har der indenfor Sundheds- og omsorgsområdet været arbejdet med indsatser 

omkring begrebet "hverdagsrehabilitering", som i Høje-Taastrup Kommune benævnes ”Livskraft 

hele livet”. I dette arbejder er helhedstænkningen et meget væsentligt omdrejningspunkt, idet 

indsatsen omkring at holde borgeren så aktiv som muligt kræver, at de forskellige faggrupper er i 

stand til at se borgeren i et helhedsperspektiv, hvis der skal opnås en succes. For at medarbejdere 

på tværs af faggrupper kan arbejde ud fra en helhedsorienteret tankegang, skal det at løse 

opgaver på en helhedsorienteret måde ligge implicit i den tilgang medarbejderen har til opgaven, 

og give mening for medarbejderne. 

 

På trods af at indsatsen omkring "Livskraft hele livet" har kørt i en årrække, og der har været en 

lang række tiltag i forhold til såvel medarbejdere som borgere, kan jeg fortsat se en række 

udfordringer, før indsatsen er i mål. Erfaringer fra indsatsen har vist, at de forskellige faggrupper 

på ældreområdet har svært ved at se ud over eget fagområde. 

Dette udfordrer min forestilling om, at en fælles forståelse og dermed en begrebsafklaring er et 

nødvendigt grundlag for, at alle bevæger sig i den samme retning. Derfor finder jeg det interessant 

at undersøge, hvilken opfattelse medarbejderne har omkring helhedstanken, og hvordan de ser sig 

selv i en faglig sammenhæng i forhold til helhed og koordination af opgaver omkring borgerne. 

 

For at se nærmere på hvordan disse begreber forstås og giver mening i hverdagen, har jeg valgt at 

tage udgangspunkt i Weicks teori om Sensemaking3. Weick stiller i teorien skarpt på, hvilke 

faktorer der er afgørende for at der sker en meningsdannelse, samt hvilke faktorer der er 

afgørende for, at nye eller ændrede tiltag skaber mening hos medarbejdere i en organisation. 

 

De strukturer og rammer der påvirker forståelse og fortolkning af begreber i dagligdagen, er 

også meget centrale, og udspringer blandt andet af kommunens værdigrundlag. 

For at kunne forstå baggrunden for de handlinger der skabes, vil jeg analysere værdigrundlaget 

ud fra Faircloughs teori om kritisk diskurs analyse4, som kan belyse såvel selve teksten samt den 

diskursive og sociale praksis, og dermed give et billede af, hvilke diskurser der findes.  

  

Set fra en normativ vinkel indebærer en succesfuld opgaveløsning i form af en optimal 

helhedstilgang til den enkelte borger, en del koordinering mellem de forskellige faggrupper. Min 

erfaringer er, at der kun i begrænset omfang findes rutiner for, hvordan de forskellige grupper 

indgår i relation til hinanden, og en fælles diskussion omkring, hvordan helhed kommer i spil i 

forhold til kerneopgaven (borgeren), har et meget lille fokus i dagligdagen. Et fragmenteret forløb 

lægger ikke i udgangspunktet op til at understøtte borgeren i at benytte egne funktioner, men vil 

                                                           
3 Weick, Karl E: Sensemaking p. 17 ff 
4 Fairclough, Norman: Kritisk diskursanalyse s. 17 ff. 



Konny Riising MPG 2012 – Masterafhandling  

 
 

8 
 

medføre risiko for, at borgeren ikke opnår det optimale funktionsniveau, samt at indsatsen 

omkring borgerne bliver mere omkostningskrævende end nødvendigt. 

 

Mine overvejelser i arbejdet med livskraft hele livet har været, hvorvidt Sosu-hjælpere og Sosu-

assistenter er i besiddelse af kompetencer, til at arbejde med refleksion omkring at betragte 

opgaveløsningen for borgeren i et helhedsperspektiv, idet det er min opfattelse, at hverken 

uddannelsesbaggrund, kompetencer eller den daglige kultur på arbejdspladsen umiddelbart giver 

mulighed for, at sætte helhed omkring borgeren i spil i hverdagen.  

Min forventning har også været, at sygeplejersker og terapeuter, via deres mellemlange 

videregående uddannelse, ville være i besiddelse af kompetencer til at se borgeren i et 

helhedsperspektiv, således at det for disse grupper er en naturlig del af indsatsen omkring 

borgeren at være opmærksom på, hvad andre faggrupper arbejder med, og søge at sætte dette 

ind i en større sammenhæng, hvormed der opnås et helhedsperspektiv i den samlede indsats 

omkring den enkelte borger. 

Min erfaring har vist, at dette ikke helt er tilfældet i praksis. 

Som jeg ser ovenstående oprids af min baggrund for denne afhandling, er det begreber som 

meningsdannelse, kultur og forandring, som tilsammen danner et knudepunkt, hvor borgeren er 

centrum, og medarbejderne fra forskellige grupper skal levere en helhedsbaseret indsats til den 

enkelte borger. Erfaringen har vist, at denne indsats er ikke så let at få til at spille i hverdagen som 

det var min forventning, og det vil jeg gerne bruge som afsæt til at undersøge problemstillingen 

nærmere. 

 

 

3.0 Problemformulering 

Hvilke rammer skaber værdigrundlaget i forhold til den daglige opgaveløsning, og hvordan oplever 

den enkelte medarbejde værdien helhed i relationen mellem de forskellige faggrupper? 

• Hvordan oplever den enkelte medarbejder sig selv i forhold til andre faggrupper i 

dagligdagen? 

• Hvilken betydning har helhedsperspektivet hos den enkelte medarbejder? 

• Hvilken betydning har helhedsperspektivet i forhold til den daglige opgavevaretagelse? 

• Har den enkelte medarbejder nogle forventninger til sig selv og til kolleger og 

samarbejdsparter ift. et helhedsperspektiv? 
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Problemformuleringen taler ind i såvel værdigrundlaget i kommunen som i medarbejdernes 

oplevelser omkring helhed i en tværfaglig kontekst. På den baggrund vil jeg lave en diskursanalyse 

af værdigrundlaget samt en undersøgelse om, hvordan medarbejderne skaber mening i 

hverdagen.  

Strukturen for opgaven vil være en gennemgang af den valgte metode, herunder valg af empiri. 

Beskrivelse af de udvalgte teorier, med en efterfølgende analyse af værdigrundlag og de empiriske 

fund. Afslutningsvis er der en konklusion på den opstillede problemformulering og en 

perspektivering af øvrige aspekter samt overvejelser over min egen ledelsesmæssige udvikling.  

 

4.0 Metode  

4.1 Værdibegrebet 

Værdier i den offentlige sektor er ikke noget nyt begreb, men har gennem de sidste 30 år 

undergået en stor forandring. Fra tidligere at have sat fokus på retssikkerhed, er udviklingen gået 

mod højere effektivitet med fokus på resultater, brugerne, medarbejderne og plads til ledelse.5  

Den effektive offentlige organisation har ifølge Torben Beck Jørgensen klare mål, er 

resultatorienteret, har tydelige identitet og mission, samt en ledelse der "gør en forskel", hvilket 

alt sammen er summet op i det værdisæt der ligger for den enkelte kommune.  

Værdier er ifølge Lundquist6 en del af det offentlige etos, og består af en samling værdier, ud fra 

hvilke man kan udlede krav og normer for adfærden i en organisation. Værdier skal i denne 

sammenhæng forstås som et normativt grundlag7, et princip eller et hensyn der tages, når der 

produceres en ydelse. En værdi kommer på den måde til at angive et ideal der bør stræbes efter, 

hvilket er samstemmende med, at der ofte ikke er defineret en specifik betydning af de valgte 

værdiord, idet de mere sætter retning end rammer for opgaveløsningen. 

Kluckholm (1962) i T.B.Jørgensen (s 25) definerer værdier som: 

"... en forestilling, implicit eller eksplicit, karakteristisk for et individ eller en gruppe, om det 

ønskværdige, som former valget af mulige handlingsveje" 

 

Værdier kan ikke direkte iagttages, men man kan sige, at værdier er et springbræt til at legitimere 

handling. 

Der kan tales om værdier uden at der handles efter dem og der kan handles efter værdier uden 

bevidste/klare verbaliseringer. De samme værdier kan udfoldes forskelligt og gives forskellig 

mening alt efter de konkrete omstændigheder. Værdier er en forestilling som ikke kan observeres 

med det blotte øje, og der er både et følelsesladet og et kognitivt element indeholdt i begrebet. 

                                                           
5 Jørgensen, Torben Beck: På sporet af en offentlig identitet s. 12ff  
6 Jørgensen, Torben Beck: På sporet af en offentlig identitet s 22 
7 Jørgensen, Torben Beck: På sporet af en offentlig identitet s. 21ff 



Konny Riising MPG 2012 – Masterafhandling  

 
 

10 
 

Lawton og Rose udtrykker det på den måde at (s31)8 .."værdier kan præge tænkningen hos dem, 

der udbyder offentlige ydelser, bestemme karakteren af det, de udbyder, hvordan de udbyder det, 

og til hvem de udbyder" 

På baggrund af dette er meningsdannelsen blandt medarbejderne omkring værdien helhed af 

afgørende betydning for, hvordan ydelserne i dagligdagen fortolkes og leveres. 

 

Værdien helhed forstås i denne opgave som en flydende betegner9 , idet det ikke er præciseret 

hvad begrebet indebærer, men vil kunne fortolkes forskelligt fra person til person. 

 

4.2 Videnskabsteori  

Det videnskabsteoretiske fundament for denne opgave tager udgangspunkt i den hermeneutiske 

videnskabsretning, som bygger på den opfattelse, at det centrale i de humanistiske videnskabers 

metode er fortolkning af noget som har mening. Hermeneutikken accepterer fortolkninger og 

beskæftiger siger med mennesker og samfund, via udsagnet om, "den der udforsker det ukendte 

er selv en del af fænomenet og præget af sine egne fortolkninger". 

Via menneskets evne til at fortolke og have meninger, adskiller denne videnskabsretning sig fra 

den positivistiske forestilling om den objektive sandhed. 

Hermeneutikken hænger nøje sammen med den socialkonstruktionistiske tænkning, hvor vi som 

mennesker erkender og har en forskellig forståelse af "virkeligheden", afhængig af hvornår og 

hvordan vi iagttager den og i hvilken kulturel sammenhæng. Virkeligheden er dermed i den 

hermeneutiske kontekst diskursivt konstrueret. Det er på den baggrund vigtigt at pointere, at der 

på den baggrund opereres med et forskelligt syn på begrebet "forståelse" i den positivistiske og 

den socialkonstruktivistiske begrebsverden. 

Figuren viser sammenhængen mellem de forskellige begreber indenfor positivisme og 

hermeneutik10  

                                                           
8 Lawton, Alan og Aidan Rose (1994) Organization and Management in the Public Sector 
9 Kolstrup, Agger, Jauert og Schrøder: Medie og kommunikationsleksikon s. 277 f.f. 
10 www.studieabc.dk/videnskabsteori  
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Ifølge Åkerstrøm11 er der en sammenhæng mellem den videnskabsteoretiske tilgang og den 

spørgemåde der benyttes i undersøgelse. Den ontologiske spørgemåde retter sig mod 

undersøgelse af handlinger på et felt, hvorimod den epistemologiske spørgemåde retter sig mod 

temaernes og interessernes fremkomst. Med andre ord kan det beskrives på den måde, at den 

ontologiske spørgemåde lægger op til en førsteordens refleksion ud fra et "hvad" begreb, 

hvorimod den epistemologiske spørgemåde lægger op til en andenordens refleksion ud fra et 

"hvordan" begreb. 

Idet min undersøgelse baserer sig på hvordan mennesker forstår og fortolker et begreb og en 

handlemåde, vil der klart være tale om en epistemologisk spørgemåde og efterfølgende en anden 

ordens refleksion. 

 

Med udgangspunkt i den aktuelle problemstilling finder jeg den forstående forskningstype12 som 

det mest naturlige grundlag for de kernespørgsmål, jeg arbejder med.  

Den forstående forskningstype har fokus på forståelse som udviklingsform med sproget og 

dialogen som medium. Den baserer viden på den udforskedes perspektiv, dvs. at den udforskedes 

subjektivitet (dvs. meninger, holdninger, vurderinger) indgår som det væsentlige datamateriale. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Andersen, Niels Åkerstrøm: Diskursive analysestrategier 
12 Launsø, Laila og Rieper Olaf: Forskning om og med mennesker 
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4.3 Indsamling af empiri: 

4.3.1 Interviewbaggrund 

Empirien indhentes ved gennemførelse af kvalitative interview med udgangspunkt i en case samt 

kommunens værdigrundlag. Casen og værdigrundlaget ledsages af en række spørgsmål som går 

igen ved alle interview med medarbejderne, og i en tilpasset form til lederen. 

Casen beskriver en dagligdags arbejdssituation omkring en borger, og jeg har valgt at benytte en 

case som grundlag for alle interviews, for på den måde at skabe et fælles afsæt for de spørgsmål 

jeg har udarbejdet, og dermed de svar jeg modtager. 

Interviewet er et semistruktureret interview, og interviewpersonerne har i forvejen fået tilsendt 

case og værdigrundlag. 

Spørgsmålene er ikke kendt af interviewpersonerne, da jeg ønsker at samtalen bliver så fri som 

muligt, med udgangspunkt i den daglige opgaveløsning og eksempler herfra. 

Det andet udgangspunkt for samtalen er kommunens værdigrundlag, med særligt fokus på 

værdien helhed. Dette er valgt for at sikre, at der undervejs i interviewet skabes mulighed for at få 

fokus på de daglige opgaver, set i en værdibaseret sammenhæng 

Der arbejdes med det udgangspunkt, at der er tilstrækkeligt med materiale, når de besvarelser jeg 

modtager danner en form for gentagelse. Det betyder der er opnået en mætning i det indsamlede 

materiale.   

Det forventes at der gennemføres interview med 5 medarbejdere og én leder. 

 

4.3.2 Udvælgelse af interviewpersoner  

For at afgrænse mængden af data samt sikre, at indsamling af empiri er på et realistisk niveau i 

forhold til den tidsperiode der er afsat til processen, har jeg valgt at interviewe en 

personalegruppe indenfor ældreplejen. 

Mit primære udgangspunkt er medarbejdere i hjemmeplejen, idet de på samme tid udfordres af, 

at skulle arbejde meget selvstændigt i borgerens eget hjem, men samtidig har en borgergruppe 

med et faldende funktionsniveau, som har tilknytning til mange forskellige faggrupper. 

Interviewpersonerne har jeg valgt i gruppen af social- og sundhedsassistenter, da det er en gruppe 

som ligger på et uddannelsesmæssigt niveau, hvor de har en lidt længere uddannelse end social- 

og sundhedshjælpere, men ikke en mellemlang videregående uddannelse, som for eksempel 

sygeplejersker og terapeuter. 

Jeg har udvalgt denne gruppe, da de via deres uddannelse skal kunne håndtere en vis grad af 

koordinerende opgaver i plejegruppen, via deres uddannelsesmæssige placering mellem social- og 

sundhedshjælpere og sygeplejersker. Det vil derfor være naturligt, at helhedsperspektivet vil være 

en del af den indgangsvinkel en social- og sundhedsassistent benytter, i håndtering af indsatser 

omkring den enkelte borger. 

 

Jeg har bevidst fravalgt at interviewe terapeuter og sygeplejersker, selvom mine forventninger er, 

at disse grupper i højere grad vil kunne mestre helhedstænkningen. 
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Fravalget skyldes, at jeg selv er en del af terapeutgruppen, hvilket jeg vurderer vil påvirke min 

forforståelse i væsentlig grad og min neutralitet i negativ retning. 

For både terapeut og sygeplejegruppe er det desuden gældende, at de er organiseret i hver sin 

fælles enhed, og som gruppe har den daglige opgaveløsning i fællesskabet. Derved vil deres 

forforståelse forventeligt være mere ensartet, hvilket kan være med til at påvirke de holdninger 

der kommer frem i et interview, således at spændvidden i svarene bliver mindre.  

Herudover har de mulighed for at tale med hinanden indenfor gruppen, idet de fysisk er placeret 

det samme sted, og det vil også kunne påvirke resultatet af mine interviews. 

 

Social og sundhedsassistenten er tilknyttet hjemmeplejegrupperne (i alt 5 grupper), som rent 

geografisk er placeret forskellige steder i kommunen. Det betyder, at der kan forventes en forskel i 

forståelsen og fortolkningen af helhedsbegrebet hos de enkelte interviewpersoner, eftersom de 

tilhører forskellige plejegrupper. 

Jeg forventer at interviewe mindst én social og sundhedsassistent fra hver af de 5 plejegrupper. 

Udvælgelsen sker via den daglige leder fra gruppen, som er præsenteret for de overordnede 

tanker bag min undersøgelse, og som derudfra har udvalgt hvilke medarbejdere der skal 

interviewes. Der er ikke overfor den daglige leder opsat udvælgelseskriterier ud over uddannelses 

niveauet. 

 

Herudover vil jeg interviewe én person fra mellemledergruppen i hjemmeplejen. 

Denne person vil på ingen måde give et repræsentativt billede af gruppen, men vil give mig en 

pejling af, hvordan værdier og i særdeleshed helhedsperspektivet forstås og fortolkes fra et 

lederperspektiv, i forhold til den daglige kontekst. 

Dette vil være nødvendigt at have med som et aspekt i forhold til, at det er lederen der ofte sætter 

retningen for, hvilke ting der drøftes i plejegruppen og via sin position og sine udtalelser har stor 

indflydelse på, hvordan forståelse og fortolkninger i hverdagen implementeres blandt 

medarbejderne. 

Som udgangspunkt vil det være det samme materiale der udgør grundlaget for interviewet med 

lederen, men selve spørgsmålene vil på nogle punkter adskille sig fra spørgsmålene til 

medarbejderne. 

 

Lederen er udvalgt af hjemmeplejelederen, blandt de i alt 5 ledere er er i hjemmeplejegrupperne. 

Der er ikke opsat specifikke udvælgelseskriterier for interviewpersonen. 

 

 

4.3.3 Interview i egen organisation - fordele og ulemper 

Når der arbejdes med undersøgelser i egen organisation, er der en række forhold det er vigtigt at 

være opmærksom på. 
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Min grundlæggende overvejelse i forhold til at undersøge egen kontra en anden organisation er, at 

min søgen efter viden ikke foregår helt tæt på mit eget arbejdsområde, men dog indenfor det 

område jeg overordnet er tilknyttet13. Det giver mig på samme tid distance til de medarbejdere jeg 

interviewer, samtidig med at jeg udnytter at jeg har kendskab til området, og i en vis udstrækning 

viden om det arbejdsområde interviewpersonerne arbejder med. 

Flere teoretikere beskriver de udfordringer det giver, at arbejde i egen organisation, blandt andet 

David Coghlan14 og J.C. Ry Nielsen15 

På fordelssiden beskriver J. Nielsen blandt andet, at undersøgelse i egen organisation ofte er 

drevet af engagement og lyst til at ændre på strukturer, hvilket er klart genkendeligt for min 

tilgang. Herudover er der flere fordele ved at tage udgangspunkt i en kendt organisation, blandt 

andet: 

 

 kendskab til organisationens hverdag og hverdagssprog 

 kendskab til hvilke emner der er kritiske at berøre 

 kendskab til hvilke emner der optager medarbejderne  

 kendskab til den uformelle organisation 

 kendskab til rygter og sladder 

 kendskab til kritiske hændelser 

 

Ovenstående emner ser jeg som en mulighed for at bruge egne erfaringer i forhold til spørgsmål 

og måden der spørges på, idet et forhåndskendskab giver et grundlag for mere præcise spørgsmål 

Således vil viden om både hverdagssproget og hvilke emner der optager medarbejderne være en 

del af den samlede kontekst indenfor ældreplejen, hvilket giver mig mulighed for at koble 

undersøgelsens resultat til de tiltag der i øvrigt er igangsat, og på den måde benytte erfaringer på 

tværs af igangværende temaer i organisationen. 

 

Coghlan henleder også opmærksomheden på, hvor man er placeret i organisationen, om man som 

undersøger er i første eller anden position, hvor første position primært handler om at undersøge 

egne handlinger i egen organisation og skabe refleksion i forhold til dette, omhandler anden 

position i højere grad undersøgelse af andre personers ageren i egen organisation, hvilket danner 

grundlag for min undersøgelse.  

 

I forhold til min case er der fokus på undersøgelse i anden position, idet jeg undersøger en 

problemstilling set fra et medarbejderperspektiv, og ikke fra mit eget perspektiv omkring min 

ageren i organisationen.  

                                                           
13 Se bilag 1: Organisationsplan for Sundheds- og omsorgsområdet i Høje-Taastrup Kommune.     
14 Coghlan, D. (2007). Insider action research: Opportunities and challenges. Management Research News, Vol. 30, No.  
    5, pp.335-343 
15 Nielsen, J.C.Ry: Anderledes tanker om livet i organisationer 1993 
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Denne position kan hjælpe mig til at holde det som J. Nielsen kalder et fugleperspektiv16 i forhold 

til undersøgelsen, hvor fokus er på at hæve sig op og se ting på afstand.  

Herudover skal undersøgeren ifølge Coghlan på samme tid kunne mestre, at bygge på nærhed og 

opretholde en distance, hvilket kræver at man er omhyggelig, intelligent, fornuftig og ansvarsfuld 

på samme tid, for at kunne udfordre sin egen forforståelse. 

 

Via overvejelsen omkring, fra hvilket synspunkt observationerne gøres, skabes der naturligt en 

refleksion over de "blinde pletter" der vil være, når der arbejdes i egen organisation.  

De blinde pletter vil i mit tilfælde blandt andet være den forforståelse jeg bærer med mig. 

Det er vigtigt for mig at være opmærksom på, at jeg både kan leve mig ind de udsagn jeg hører, 

men samtidig betragte udsagnene i et helikopterperspektiv.  

 

For at sikre at den udvalgte case ikke ubevidst var "fordrejet" i en bestemt retning (qua min egen 

forforståelse), og som dermed kunne præge de svar jeg fik tilbage, har jeg haft en uvildig kollega, 

som i dagligdagen arbejde med kontrol i organisationen til at gennemgå casen forud for 

interviewene. 

Herudover har jeg bevidst arbejdet med at sikre at resultaterne er troværdige og valide, ved at 

vælge at arbejde med en case, som beskriver en dagligdags situation i ældreplejen, for på den 

måde at skabe et ens billede som fundament for samtalen. 

For at skabe det bedst mulige grundlag for interviewene, har jeg fremsendt relevant materiale i 

form af case og værdigrundlag til interviewpersonerne, således at de fik lejlighed til at danne sig 

deres eget indtryk af casen, og relatere den til deres egen hverdag. 

 

4.3.4 Spørgeramme 

Som fælles grundlag for alle interviewene har jeg konstrueret denne case, samt brugt  

værdigrundlaget for Høje-Taastrup Kommune. 

Casen er et billede på en typisk borgersituation indenfor hjemmeplejen, som beskriver de 

snitflader der gør sig gældende i dagligdagen.  

Casen er tænkt som et billedligt redskab, der kan danne baggrund hos de forskellige personer jeg 

interviewer.  

Værdigrundlaget er et af de fundamentale redskaber, som ligger til grund for alle typer opgaver i 

kommunen. Værdigrundlaget er tænkt som et fælles grundlag i forhold til den overordnede 

ramme der er for opgaveløsningen inden for blandt andet ældreplejen.  

 

 

 

 

                                                           
16 Nielsen, J.C.Ry: Anderledes tanker om livet i organisationer 1993 s. 22  
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Case: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Værdisæt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Yrsa Hansen har været indlagt efter et fald i hjemmet, hvor hun har pådraget sig et 
lårbensbrud og et sår på skinnebenet. 
Efter udskrivelsen visiteres Yrsa til hjælp fra hjemmeplejen til personlig hygiejne, fra 
sygeplejen til sårpleje og til træning for at genoptræne gangfunktion og forbedre 
styrken i benene efter sit lårbensbrud. 
Yrsa har ikke tidligere modtaget hjælp af nogen art, og hun er derfor lidt forvirret 
omkring, hvem der kommer hvornår og hvem der har hvilke opgaver. 
Hun oplever, at hjemmehjælpen og sygeplejersken kommer på samme tid, og at 
hjemmehjælpen hjælper hende med de samme ting, som terapeuten træner hende i 
selv at kunne. Derudover er det svært for Yrsa at overkomme flere besøg hver dag, når 
hun samtidig skal hen på træningscentret 2 gange om ugen. 
 

Høje-Taastrup Kommunes fire værdier: 
I Høje-Taastrup Kommune mener vi, at det ikke er alt der kan skrives ned i spilleregler 
og paragraffer – f.eks. omsorg, pleje og medmenneskelighed. Vi har derfor valgt fire 
grundlæggende værdier, som vi tager udgangspunkt i, når vi arbejder. 
  
Værdierne forpligter på samme måde som regler og retningslinjer og har den fordel 
at de gælder for alle områder og situationer – dvs. både hvor der er regler i forvejen, 
og der hvor der ingen er. 
  
Vores fire værdier er: 
Menneskelighed og et positivt livssyn 
Engagement 
Professionalisme 
Helhed 
Værdierne indeholder nogle af de helt centrale krav og forventninger, som vi har til 
hinanden som medarbejdere, kolleger eller ledere i kommunen. Og det er vores 
fælles ansvar, at værdierne får liv og effekt på arbejdspladsen og i vores 
opgaveløsning hver dag. Derfor er det en god idé at tale med dine kolleger og din 
leder om, hvordan I fortolker værdierne på din arbejdsplads. 
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5.0 Teori  
I teoriafsnittet vil jeg beskrive de udvalgte teorier mere uddybende og præcisere, på hvilken måde 

jeg kan se dem anvendt  i forhold til den aktuelle undersøgelse.  

5.1 Fairclough - Diskursanalyse
17

 

Faircloughs udgangspunkt er, at det er gennem vores sprogbrug og fremstillinger af verden, at vi 

får mulighed for, at beskrive vores oplevelser og fortolkninger af virkeligheden. Han fremsætter 

med udgangspunkt i sproget en teori til at forstå sociale og kulturelle forandringsprocesser. I 

konstruktionen af diskursbegrebet bruger han den lingvistiske forståelse af diskurs som "større 

brudstykker af talt dialog", og tager udgangspunkt i konkret lingvistisk tekstanalyse af sprogbrug i 

social interaktion 

Fairclough er også inspireret af Foucaults "forskellige måder at strukturere vidensområder og 

social praksis" på, hvor diskurs ikke betragtes som reflekterende sociale sammenhænge, men 

konstituerende for disse.  

Fairclough bruger begrebet diskurs på to forskellige måder, dels i ubestemt form om sprogbrug 

som social praksis, dels i bestemt form om en måde at tale på, der giver betydning til oplevelser ud 

fra et bestemt perspektiv18. Mens diskurs altså er en bestemt måde at udlægge verden på, er 

diskursorden summen af diskurser, som bruges inden for en institution eller et socialt domæne. 

Mens andre diskursanalytiske tilgange primært synes optaget af diskursens rolle i social 

reproduktion antager Fairclough, at kommunikative begivenheder både kan reproducere og 

forandre det sociale. Hos Fairclough er diskurs en form for social praksis, der på den ene side 

konstituerer den sociale verden og på den anden side konstitueres af sociale praksisser. 

Gennem nye former for italesættelse af forskellige diskurser skifter grænserne,  både inden for 

diskursordenen og mellem forskellige diskursordener. De kreative diskursive praksisser, 

hvorigennem diskurstyper blandes på en ny og kompleks måde, er både et tegn på og en drivkraft i 

diskursiv og dermed sociokulturel forandring.  

 

Sproget og dermed diskursen for en given situation, varierer efter sociale faktorer, relationer og 

situationer. 

 

Diskurser har konstruktive effekter på tre områder.  

• Bidrager til at konstruere, hvad man kan kalde "sociale identiteter" eller 

"subjektpositioner" 

• Bidrager til at konstruere sociale relationer mellem mennesker 

• Bidrager til at konstruere videns og betydningssystemer. 

 

                                                           
17 Fairclough, Norman: Kritisk diskursanalyse s. 17 ff. 
18 Jørgensen, Marianne og Phillips, Louise: Diskurs analyse som teori og metode s. 79. 
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Disse tre effekter svarer til de tre sprogfunktioner og betydningsdimensioner som sameksisterer 

og interagerer i al diskurs, en slags sprogets "identitetsfunktion", "relationsfunktion" og 

ideationelle funktion" 

Identitetsfunktionen relaterer sig til de måder, hvorpå sociale identiteter bygges op i diskurs. Den 

relationelle funktion har at gøre med, hvordan sociale relationer mellem diskursdeltagere 

iscenesættes og forhandles, og den ideationelle funktion relatere sig til måder, hvorpå tekster 

giver betydning til verden og dens processer, enheder og relationer. 

 

Herudover skriver Fairclough at: 

...et samfunds diskursive konstitution opstår ikke af ideernes frie spil i folks hoveder, men udgår 

fra en social praksis, som er fast forankret i og orienteret mod virkelige og materielle sociale 

strukturer. 

...diskurs forstået som en ideologisk praksis konstituerer, naturaliserer, fastholder og forandrer 

betydningsfastlæggelser af verden ud fra forskellige positioner inden for magtrelationer. 

 

Tekstanalyse kan ifølge Fairclough organiseres under fire overskrifter: 

• ordvalg (enkelt ord som går igen) 

• grammatik (sammensætninger mellem ordene) 

• kohæsion (forbindelse med ordenens sammensætning) 

• tekststruktur (overordnede organiserende egenskaber ved teksten) 

 

I en analyse af den diskursive praksis kan ovenstående fire punkter kombineres med følgende: 

• udsagnskraft (hvilke typer talehandlinger der forekommer og som skaber en handling) 

• tekstens kohærens (sammenhæng i teksten, så denne giver mening) 

• tekstens intertekstualitet (fragmenter af tekster som skaber sammenhæng mellem tekster) 

 

Disse 7 punkter giver tilsammen en analyseramme, som dækker aspekter af tekstproduktion og 

tekstfortolkning såvel som aspekter af teksters formelle egenskaber. 

 

Ifølge Fairclough giver diskursanalysen i denne form en mulighed for at skabe en analyseramme, 

som kan benyttes i studiet af social forståelse og forandring, hvor den sociale forståelse er det 

fokus der i opgaven lægges ind over forståelse og fortolkning omkring begrebet helhed. 

 

Værdigrundlaget ligger som et fundament for løsning af alle opgavetyper i en kommune. 

I den måde værdigrundlaget er konstrueret og formuleret på, er det bundet til nogle bestemte 

diskurser, som danner grundlag for den forståelse og fortolkning der sker af de enkelte værdier 

hos medarbejderne i dagligdagen.  

Helhed i opgaveløsningen afhænger således af, hvordan værdierne i samspillet mellem de 

forskellige faggrupper er fortolket og implementeret, set i forhold til den sociale kontekst. 
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Værdigrundlaget er for mit vedkommende især interessant at betragte ud fra den konstruktive 

effekt, som bidrager til at konstruere videns og betydningssystemer, og hvor den ideationelle 

funktion relaterer sig til måder, hvorpå tekster giver betydning til verden og dens processer, 

enheder og relationer. På den måde giver diskursanalysen mig et redskab til at se ind bag 

værdigrundlaget, og de diskursordner det er præget af, hvilket sammenholdt med 

medarbejdernes meningsdannelse i forhold til begrebet helhed, vil give mulighed for at belyse min 

problemformulering. 

 

Faircloughs tredimensionelle model, som analyserer via de tre begreber tekst, diskursiv praksis og 

social praksis, vil jeg benytte til at analysere kommunens værdigrundlag. 

 

 

 

 
 

 

 

5.2 Weick: Meningsdannelse (sensemaking)
19

  

Til at danne baggrund for analyse af mine interview, har jeg valgt, at tage udgangspunkt i Weick´s 

teori om Sensemaking20. Weick stiller i teorien skarpt på, hvilke faktorer der er afgørende for at 

der sker en meningsdannelse, samt hvilke faktorer der er afgørende for,  at nye eller ændrede 

tiltag skaber mening hos medarbejdere i en organisation. 

                                                           
19 Weick, Karl E: Sensemaking in Organizations 
20 Weick, Karl E: Sensemaking p. 17-61 
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Sensemaking handler om at give eller skabe mening, hvor dannelse af mening sker såvel i 

individuelle som i organisatoriske processer. Processen har ingen start og ingen slutning, fordi 

meningsdannelse foregår løbende i et kontinuerligt flow. Vi kan ikke lade være med at skabe 

mening, og den mening vi skaber, justeres eller omdannes kontinuerligt. Sensemaking beskrives af 

Weick som refleksion og intention, en form for individuel og organisatorisk samskabelsesproces 

mellem at forstå, forklare og skabe.  

 

Ifølge Weick er meningsdannelse en essentiel faktor for, at tiltag bliver implementeret og brugt i 

hverdagens opgaveløsning, og mener at faktorer som "konstruktion af identitet" og "den sociale 

kontekst" omkring meningsskabelse er væsentlige, for at tiltag rent faktisk skaber mening for og 

dermed bliver anvendt af medarbejderne. 

Sensemaking betyder ”… the making of sense” og kunne på dansk oversættelse til 
meningsskabelse, der dog i den gængse forståelse af mening misvisende kan opfattes som 
synonymt med holdning. I den socialkonstruktionistiske forståelse er mening noget, der skabes og 
konstrueres, hvilket adskiller sig fra det at have en holdning. 
Skabelse af mening handler om at give noget mening, dvs. at skabe en forståelse, fortolkning og 

placere dette i en sammenhæng. I forbindelse med skabelse af mening er det således mennesker, 

der konstruerer og strukturerer hændelser, for at disse kan forstås. Skabelsen af mening er knyttet 

til det at handle og Weick ser handling som en betingelse for meningsskabelsen. I forbindelse med 

at ’noget’ gives mening, sker der en fortolkning af handlinger og situationer. 

Ifølge Weick kan begreberne meningsskabelse og fortolkning ikke anvendes som synonymer, men 

han anvender begrebet fortolkning i forbindelse med meningsskabelse. Meningsskabelse har fokus 

på processen, hvori meningen skabes, hvorimod der i fortolkningen er fokus på resultatet af 

meningsskabelsen; hvad der kan siges noget om. 

For at belyse om der er et grundlag for, at opgaver løses ud fra et helhedsorienteret perspektiv. 

vil jeg bruge Weick til at anskue, hvorvidt værdier generelt og værdien helhed specifikt er 

meningsskabende for den enkelte medarbejder, hvorvidt værdien opleves som en del af den 

jobrelaterede identitet den enkelte medarbejder besidder, samt hvorvidt værdien helhed skaber 

mening i en social kontekst. 

  

Weick beskriver 7 karakteristika i meningsskabelse, som sker i samspil mellem mennesker og 

omgivelser. 

1. Mening forbundet med konstruktion af identitet 

2. Mening skabes baglæns (retrospektivt) 

3. Mening bliver klar, når noget sættes i værk 

4. Meningsdannelse sker i en social kontekst 

5. Meningsskabelse er en kontinuerlig proces 

6. Menings bliver ansporet af nøgleord fra referencerammer 

7. Mening er drevet af sandsynligheder, frem for nøjagtigheder 
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1. Mening er forbundet med konstruktion af identitet 

Medarbejderen søger en klar forståelse af, hvorledes en opgave i dagligdagen skaber en 

betydning, som kan påvirke medarbejderens identitet. For eksempel hvordan rollen ændrer sig, og 

dermed kravene til de faglige og personlige kompetencer samt til holdninger og værdier. 

Der er forskellige identiteter tilknyttet til de forskellige fagpersoner, og mening skabes via de 

forskellige opgaver de har, og er med til at konstruere en identitet hos medarbejderen. 

 

2. Mening skabes baglæns (retrospektivt) 

Under meningsdannelsen vil de nye informationer blive holdt op mod tidligere erfaringer. 

Mennesker udfører handlinger, hvorefter vi reflekterer over dem og tildeler dem en mening. 

Meningen skabes hos fagpersonerne baglæns, ved at se tilbage på en handling der er udført og 

forholde sig til, hvorvidt de igangsatte tiltag gav mening og sammenhæng både for medarbejder 

og borger. 

 

3. Mening bliver klar, når noget sættes i værk 

Meningsdannelsen sker i situationer, hvor der er mulighed for at handle og aktivt påvirke sine 

omgivelser. Handlingerne giver nogle erfaringer, som efterfølgende danner grundlag for refleksion 

og ny meningsdannelse.  

Medarbejderens dagligdag består primært af handlinger, og på baggrund af disse bliver mening 

løbende konstrueret ud fra de reaktioner der kommer på den igangsatte handling.  

 

4. Meningsdannelse sker i en social kontekst 

Når mennesker er i dialog med hinanden, sættes ord på begivenheder og mulige fortolkninger 

heraf. Herigennem opnås en mere klar opfattelse. Ordene er med til at danne mentale billede af, 

hvorledes situationen er, og hvilken mening den skal tillægges. Egen opfattelse holdes om mod 

andres og spejles i hinanden. Vi påvirker samtidig hinanden og den fælles meningsskabelse. 

Med udgangspunkt i den samme person (borgeren), skaber de involverede faggrupper mening i de 

billeder der skabes, den relation de har til hinanden og de opgaver de hver især løser.  

 

5. Meningsskabelse er en kontinuerlig proces 

Mening udvikler sig hele tiden, efterhånden som forandringen forløber. I begyndelsen af en 

forandringsproces, vil man på et overordnet niveau søge mening med at gå i gang, og undervejs vil 

man efterspørge mening med konkrete aktiviteter. I den daglige koordinering sker der en løbende 

meningsdannelse omkring, hvordan og af hvem en opgave udføres. 

 

6. Mening bliver ansporet af nøgleord fra referencerammer 

Nøgleord kan anspore meningsdannelse, idet de skaber forbindelse mellem tidligere begivenheder 

og den nuværende situation. Nøgleord kan påvirke meningsdannelsen i både positiv og negativ 

retning. Mennesker associerer forskelligt, da budskabet holdes op i mod den individuelle 
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referenceramme. Meningsdannelsen er følsom overfor ordvalg, og har hos medarbejderne ofte 

afsæt i konkrete erfaringer og oplevelser i dagligdagen.   

7. Mening er drevet af sandsynligheder frem for nøjagtigheder 

Meningsdannelse er ikke en disciplin, der indeholder et endegyldigt rigtigt svar. Mennesker 

fortolker begivenheder ud fra, hvad de anser som en sandsynlig forklaringer, og lader sig 

overbevise af en forklaring, når den virker sandsynlig, selvom den ikke nødvendigvis er sand. 

Denne forklaring bliver så udgangspunkt for de handlinger, der udføres. Vi skal derfor 

sandsynliggøre de forklaringer, som vi gerne vil have som styrende for den fremtidige adfærd. 

 

Ifølge Weick er meningsskabelse en proces som sker i et samspil mellem mennesker og 

omgivelser, og ved hjælp af disse 7 karakteristika er det muligt at skabe et overblik over, hvordan 

mening skabes for den enkelte medarbejder, for eksempel i forhold til værdien helhed. 

Mening kan ikke kommunikeres direkte mellem mennesker, men bliver først klar for den enkelte, 

når vedkommende selv er aktiv som medskaber af en proces sammen med andre. 

Teorien om sensemaking kan dermed være med til at afdække og analysere, hvordan der skabes 

mening omkring begreber og roller i organisationen og dermed klargøre, hvordan værdien helhed 

og selve helhedstænkningen omkring borgerne forstås og fortolkes, af forskellige faggrupper. 

 

Jeg ser sensemaking som et redskab, der med udgangspunkt i det empiriske materiale, kan være 

med til at skabe overblik og forståelse for, hvordan den enkelte medarbejder vægter et begreb 

som helhed, og hvordan det fortolkes og dermed indgår i den daglige opgaveløsning. 

 

I min analyse vil jeg særligt lægge vægt på følgende udsagn fra Weicks 7 karakteristika: 

• Mening forbundet med konstruktion af identitet 

• Meningsdannelse sker i en social kontekst 

• Mening bliver ansporet af nøgleord fra referencerammer 

 

Jeg vælger at fokusere på 3 udvalgte karakteristika, da jeg ikke mener at alle karakteristika giver 

lige stor mening, i forhold til det fokus jeg har lagt for interviewene. Herudover er det nødvendigt 

at sætte rammer for analysens bredde, for at få et overskueligt materiale at arbejde med. 

 

I forhold til casen, er det interessant at se på meningsskabelse i forhold til identiteten, da det for 

at opnå en helhed i de handlinger der igangsættes omkring borgeren, er nødvendigt med en 

koordinering mellem de forskellige faggrupper, for at forløbet bliver optimalt. 

Ind i dette spiller medarbejderens identitets forståelse, og dermed skabelsen af mening i forhold 

til den koordinering der sker. Herudover har problemfeltet også fokus på forventninger, både til 

medarbejderen men også til nære og mere distancerede samarbejdspartnere, hvilket gør det 
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interessant at se på den sociale kontekst, såvel internt i den enkelte hjemmepleje gruppe som 

indenfor hele ældreplejen. 

 

Endelig er der tale om et fokus på nøgleord, hvor begrebet helhed er sat i fokus fra starten, men 

det vil være forventeligt, at der fremkommer en række nøglebegreber under analyse af empirien. 

 

Både identiteten og den sociale kontekst er meget fremherskende i min spørgeramme, via 

spørgsmålene om forventninger til såvel helhedstænkning som til indbyrdes relationer og 

forventninger. Dette ses som en afgørende faktor for en helhedspræget opgaveløsning i 

hverdagen, og dermed for hvordan mening skabes og implementeres hos de forskellige 

faggrupper. 

I forhold til nøgleord fra referencerammen, har jeg valgt at sætte fokus på betydning af begrebet 

helhed, som med udgangspunkt i værdigrundlaget bør være et nøgleord i den referenceramme, 

der ligger til grund for opgaveløsningen indenfor ældreplejen. Det vil afspejle sig i det empiriske 

materiale, om dette også viser sig at være tilfældet.  

 

5.3 Opsamling. 

De to teorier er udvalgt med afsæt i, at de på hver sin måde kan medvirke til at belyse den opsatte 

problemformulering. Diskursanalysen giver mulighed for at gå bagom teksten i værdigrundlaget og 

udlede, hvilke diskurser der er i spil og som skaber rammer og vilkår for medarbejdernes 

fortolkning af værdigrundlaget. 

Weicks teori giver mulighed for, at gå i dybden med, hvilke faktorer der skaber mening, set ud fra 

et meget praksisrettet perspektiv. 

Tilsammen giver disse to analyser mulighed for, at holde de to grundvilkår op mod hinanden og 

skabe et billede af, hvilke diskurser der ligger i den referenceramme der sættes op for 

medarbejderne, samt hvilke parametre der er afgørende for, at medarbejderne kan skabe mening 

med hverdagens opgaver ud fra referencerammen. 

 

 

6.0 Analyse  

 

6.1 Analysemetode 

Som analysemetoder har jeg valgt Faircloughs diskursanalyse og Weick´s Sensemaking.  

Fairclough benyttes til at lave en diskursanalyse på værdigrundlaget, som er en del af det 

materiale der ligger som grundlag til interviewene. 

Det empiriske materiale fra interviewene analyseres via dele af Weicks teori om meningsdannelse, 

idet jeg via de empiriske udsagn fra interviewene, vil uddrage de meningsdannende aspekter, som 

medarbejderne giver udtryk for.  
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I forhold til min problemformulering "hvilke rammer skaber værdigrundlaget i forhold til den 

daglige opgaveløsning, og hvordan oplever den enkelte medarbejde værdien helhed i relationen 

mellem de forskellige faggrupper?" og de interview jeg har lavet, finder jeg det interessant at se 

på, hvilke diskurser jeg kan uddrage i  værdigrundlaget, for via denne teori at kunnet tydeliggøre, 

hvilke forståelsesrammer der ligger til grund for dialogen i hverdagen. Herudover kan jeg via 

Weick betragte, på hvordan medarbejderne skaber mening i hverdagen, med afsæt i 

værdigrundlaget som referenceramme, samt de praksisrelaterede oplevelser, der ligger til grund 

for udtalelserne i interviewene.  

 

 

6.2 Diskursanalyse 

Et værdigrundlag er et ret fundamentalt dokument i en kommunes redskabskasse, og siger med få 

men præcise vendinger en lang række ting om både forventninger og fælles forståelse, samt hvilke 

rammer den enkelte medarbejder har for at agere i hverdagen.  

Derfor er det interessant at se nærmere på de diskurser, der gør sig gældende i teksten.  

 

Fairclough deler overordnet sin analysemodel op i 3 niveauer:  

• tekst  

• diskursiv praksis   

• social praksis 

(se figur i teoriafsnittet side 19)  

 

Diskursanalysen giver i denne model mulighed for en kombination af ovenstående 3 niveauer med 

en yderligere organisering af teksten under fire overskrifter: 

1. ordvalg (enkelt ord som går igen) 

2. grammatik (sammensætninger mellem ordene) 

3. kohæsion (forbindelse med ordenens sammensætning) 

4. tekststruktur (overordnede organiserende egenskaber ved teksten) 

 

Jeg vil i analysen se på alle fire overskrifter i forhold til nedenstående tekst.  
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Værdigrundlag: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1 Diskursiv praksis. 

Udarbejdelsen af dette værdigrundlag har grundlag i diskurser omkring at sikre medinddragelse og 

fokus på de sociale relationer, og er udtryk for en anden diskursorden end for eksempel New 

Public Management, som er fremherskende i forhold til regler og retningslinjer.  

Det kan fortolkes som et ønske om at understøtte en højere grad af medarbejder rettet 

perspektiv, som giver medarbejderne ansvar og mulighed for indflydelse på rammerne for 

arbejdslivet. 

Udarbejdelse af et værdigrundlag i en kommune, vil typisk tage afsæt i direktionen og den øverste 

chefgruppe med udgangspunkt i MED systemet. Arbejdet organiseres typisk via nedsættelse af en 

mindre arbejdsgruppe, som har til opgave at komme med forslag til, hvad et værdigrundlag skal 

bestå af, samt en plan for implementering af et godkendt værdigrundlag. 

I processen omkring udarbejdelsen af værdigrundlaget er indlagt en høringsproces, som typisk går 

via MED strukturen. På den måde bliver medarbejderne hørt, men muligheden for at knytte 

personligt an til værdierne sker på et distanceret niveau. 

Hvis arbejdet tager afsæt i MED strukturen kan der også her være forskellige diskurser i spil, 

afhængig af om det er ledersiden eller medarbejdersiden der betragtes.  

Når værdigrundlaget er udarbejdet, sker den videre fortolkningen til dels på den enkelte 

arbejdsplads, men er også knyttet op på medarbejderens egen fortolkning af de enkelte ord, idet 

Høje-Taastrup Kommunes fire værdier: 
I Høje-Taastrup Kommune mener vi, at det ikke er alt der kan skrives ned i spilleregler 
og paragraffer – f.eks. omsorg, pleje og medmenneskelighed. Vi har derfor valgt fire 
grundlæggende værdier, som vi tager udgangspunkt i, når vi arbejder. 
  
Værdierne forpligter på samme måde som regler og retningslinjer og har den fordel 
at de gælder for alle områder og situationer – dvs. både hvor der er regler i forvejen, 
og der hvor der ingen er. 
  
Vores fire værdier er: 
Menneskelighed og et positivt livssyn 
Engagement 
Professionalisme 
Helhed 
Værdierne indeholder nogle af de helt centrale krav og forventninger, som vi har til 
hinanden som medarbejdere, kolleger eller ledere i kommunen. Og det er vores 
fælles ansvar, at værdierne får liv og effekt på arbejdspladsen og i vores 
opgaveløsning hver dag. Derfor er det en god idé at tale med dine kolleger og din 
leder om, hvordan I fortolker værdierne på din arbejdsplads. 
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der ikke er fælles forhandlede forståelser af de enkelte begreber, eller en form for retning for de 

enkelte ords betydning.  

Værdierne står dermed som flydende betegnere, og drøftes i personalegruppen, men er i høj grad 

lagt over til den enkelte medarbejders fortolkning og forståelse, i forhold til varetagelse af de 

daglige opgaver. Det giver mulighed for at forståelsen præges af såvel lokale som personlige 

diskurser. 

 

Set i et ledelsesperspektiv er værdigrundlaget som et aktivt dokument, en større del af det 

ledelsesmæssige omdrejningspunkt, idet det har afsæt fra den øverste ledelse, men er også 

indvævet som en del af redskaberne i den ledelsesmæssige værktøjskasse, for eksempel i 

ledelsesgrundlaget, den værdibaserede personalepolitik og MUS samtale materialet. Værdierne 

ligger dermed i høje grad som et fundament i den daglige opgavevaretagelse hos ledere. 

Herudover er der i den daglige ledelsespraksis en række muligheder for, via mødestrukturer, at 

drøfte de diskurser og dermed fortolkninger der er i spil, i forhold til værdigrundlaget. 

Sættes dette op mod dagligdagen for medarbejdere indenfor ældreplejen, er der ikke lagt meget 

tid ind til mødevirksomhed, og arbejdsplanlægningen sker på en sådan måde, at der udleveres 

kørelister, hvor opgaverne som udgangspunkt er beskrevet. Det betyder, at der ikke er skabt rum i 

dagligdagen til at medarbejderne kan reflektere over og dermed konsumere værdigrundlaget, 

hvilket skaber vanskelige vilkår for udbredelse og implementering af dokumentet. 

  

6.2.2 Tekst 

Selve værdigrundlaget er tænkt som grundlag for hele organisationen, og skal være fundamentet i 

alle de opgaver der varetages i kommunen, såvel hos ledere som hos medarbejdere. 

Helt overordnet ses det, at ordet "vi" er et meget gennemgående ord, som kan anskues fra flere 

vinkler. I teksten er der ingen tvivl om, at ordet "vi" benyttes til at signalere fælles ejerskab og 

tilknytning til dokumentet, og kan for eksempel fortolkes i retning af "vi er alle i samme båd". Det 

kan anskues som en social forpligtende diskurs med ønsket om at formidle at "vi" arbejder 

ligeværdigt, og har en ensartet forståelse omkring budskabet i teksten. 

Herudover er der en personificerende tankegang i at bruge begreberne vi og vores, som på den 

måde det er beskrevet signalerer, at alle medarbejdere i princippet har været en del af 

udarbejdelsen af værdigrundlaget, og derfor kan skabe en tilknytning hertil. En anden måde at se 

det inkluderende perspektiv på, er via ordsammensætninger som "gælder for alle" og "vores 

fælles ansvar". Her tales der ind i en socialt forpligtende diskurs, hvor vi alle har en ramme 

indenfor hvilken vi skal agere, samt at vi har et fælles ansvar for at hjælpe hinanden med at 

udfylde disse rammer på den bedste og mest rigtige måde. Det fælles ansvar og forpligtelsen 

nævnes flere gange i den korte tekst, og kan derfor tillægges en høj betydning.  
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Men ordet "vi" er i praksis ikke det samme for alle medarbejdere i kommunen, eller sagt på en 

anden måde, så vil forståelsen af ordet "vi" være forskellig, alt efter hvor man befinder sig i 

organisationen. Hvis der spørges ud i organisationen for eksempel på en institution, vil ordet "vi" 

kunne forstås som "os der arbejder på denne institution", idet den enkelte medarbejder ikke 

opfatter alle kommunens ansatte som kolleger, og derfor laver sin egen tolkning af begrebet "vi". 

På den måde har et begreb som "vi" en lang række af betydninger i en organisation, og kan 

dermed spille ind i en lang række diskurser, afhængig af lokale forhold og meningsforståelser. 

Netop forståelsen og den personlige fortolkning af et begreb hører til i den  social-

konstruktionistiske tænkning, der ligger til grund for Faircloughs tilgang til diskursanalysen, og som 

giver betydning til oplevelser ud fra et bestemt perspektiv, altså at mennesker forstår og fortolker 

oplevelser, ud fra deres egen begrebsverden.  

Selve den måde ordene er sammensat på, spiller en væsentlig rolle i den forståelse der ønskes 

udbredt via værdigrundlaget. I en sætning som "værdierne forpligter på samme måde som regler 

og retningslinjer" spilles der både på de hårde og de bløde faktorer. På den ene side skal 

værdierne tale til den enkeltes ansvar og "sunde fornuft", men samtidig tydeliggøres det, at der 

ikke afviges fra de regler og retningslinjer, som danner rammen for det daglige arbejde, hvilket er 

en meget rationel tilgang. Helt overordnet kan dette skabe en forvirring omkring, hvilke udsagn 

der vægter højest, eller om værdierne i forhold til egenfortolkning blot er skueværdier, og det i 

virkeligheden er "regler og retningslinjer" der vægter mest.  

Sættes dette op mod indbydelsen til at "arbejde med at give værdierne liv og effekt på 

arbejdspladsen", samt skabe klarhed over "hvordan I fortolker værdierne" er der lagt op til en 

mangfoldighed af diskursordner, via den begrebsmæssig sammenblanding.  

 

Helt overordnet er der en række organiserende egenskaber ved teksten, men som i en nærmere 

analyse, let kommer til at "stritte" i forskellige retninger.  

Ses der på de overordnede diskurser for denne tekst, er der flere som spiller ind på samme tid. 

Der er både en New Public Management diskurs, som tager udgangspunkt i regler og retningslinjer 

via en rationel stram tilgang, hvor der er rammer og dermed også konsekvens hvis rammerne 

overskrides.  

Herudover spilles der på et humanistisk og socialkonstruktionistisk paradigme, hvor de bløde 

værdier og medarbejdernes egne fortolkninger er centrale, og hvor der lægges vægt på 

ansvarlighed, medinddragelse og medindflydelse omkring, hvordan rammerne for hverdagen 

formes. Det betyder, at der er flere diskursordner i spil på samme tid. 

 

6.2.3 Social praksis. 

I den sociale praksis omkring værdigrundlaget, er der udsagn i teksten som knytter an til den 

meget virkelighedsnære forståelse og fortolkning af hverdagen. Således nævnes områder som 

"omsorg, pleje og medmenneskelighed" som omdrejningspunkter, hvor den værdibaserede 

tænkning i høj grad spiller ind, i forhold til den daglige opgavevaretagelse.  
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At det netop er disse områder som er nævnt kan fortolkes som, at der indenfor arbejdsområder 

hvor disse begreber er fremherskende, er et meget relationelt fokus, idet opgaverne på de nævnte 

områder løses af mennesker og for mennesker, hvilket det er vanskeligt at sætte meget stramme 

rammer op omkring. Her vil der være en høj grad af normative fortolkninger, som forsøges 

påvirket ved en række værdiladede ord, som en form for ideal for opgaveløsningen.  

Begrebet medmenneskelighed eller et andet og lige så vigtigt begreb (som er inkluderet i selve 

værdigrundlaget) "positivt livssyn" kommer her ind som essentielle faktorer, men er begreber der 

defineres som "flydende betegnere", da de lægger op til en meget individuel og indrestyret 

fortolkning, som tager afsæt i det enkelte menneskes værdisæt og fortolkninger.  

 

Helt generelt er værdigrundlaget og den måde det formidles og fortolkes på, meget afhængig af 

kultur og social praksis på det enkelte arbejdssted. Den måde man har valgt at bygge 

værdigrundlaget op på, sætter en mere eller mindre tydeligt retning for, hvordan værdigrundlaget 

formidles og fortolkes, når det bredes ud i organisationen. Formuleringerne i teksten omkring at 

"værdierne indeholder helt centrale krav og forventninger", koblet med at det vil være "en god 

ide" at drøfte værdigrundlaget i den enkelte gruppe signalerer for mig at se to forskellige 

retninger. Det kan fortolkes som et ønske om at sætte trumf på budskabet om, at værdierne er 

vigtige som grundsten i den kommunale opgaveløsning, men samtidig stilles der ikke entydige krav 

eller forventninger til, hvordan det videre arbejde med fortolkning og implementering skal ske. 

 

Således vil blandingen mellem de bløde og de hårde faktorer, der er nævnt i værdigrundlaget, 

blive italesat forskelligt på de forskellige arbejdssteder, alt afhængig af de sociale strukturer og 

forståelsesrammer der findes de pågældende steder. Det vil være forventeligt, at der er stor 

forskel på hvilke ting der vægtes mest, afhængig af hvilken kerneopgave der skal løses.  

De sociale strukturer vil derfor være med til at præge, hvilke dele af værdigrundlaget der giver 

mening de forskellige steder og hvilke betydninger de enkelte ord tillægges.  

Det spiller tilbage til den række af diskurser der kan udledes fra værdigrundlaget, hvor det ikke 

entydigt kan defineres, hvorvidt én diskurs er mere fremherskende end en anden, men der tegner 

sig dog nogle klare mønstre.    

 

6.2.4 Delkonklusion  

Via denne diskursanalyse viser der sig tre hoveddiskurser, som det vil være interessant at betragte 

i en større sammenhæng. 

Der er en diskurs omkring det "fælles vi", som benyttes meget gennemgående i hele 

værdigrundlaget, og som har en både personificerende og inkluderende diskurs i forhold til 

modtagerne af budskabet. At benytte "vi" i det omfang der ses her, taler meget direkte til 

modtageren, og ansporer i min fortolkning til at signalere vigtighed i de budskaber, der står i 

teksten. Vi fungerer på denne måde som et "fælles vi", der passer ind i alle sammenhænge, men 

ikke underbygges som begreb. På den måde bliver det på samme tid personificerende og 
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upersonligt, idet tilknytningen til et "vi" forudsætter, at den enkelte kan tilslutte sig den påtænkte 

forståelse. Det "fælles vi" forsøger at favne alle, men tilknytningen er afhængig af, at den enkelte 

også kan se sig selv ind i denne sammenhæng, og dermed skabe ejerskab.   

Diskursen omkring produktion og konsumption af værdigrundlaget viser to indfaldsvinkler. Idet 

værdigrundlaget primært udspringer fra ledersiden, er det også meget lederens stemme der taler, 

og dermed det budskab der kommer frem. Men at producere et værdigrundlag giver ikke noget 

billede af, hvordan budskabet konsumeres rundt om i organisationen. Der er i produktionen lagt 

op til såvel medinddragelse som høring, men det er først når den enkelte medarbejder 

konsumerer og fortolker værdigrundlaget op imod sin egen referenceramme, at der skabes 

mening og dermed ejerskab. På den baggrund kan der ikke ved produktion af et værdigrundlag 

siges noget om, hvorvidt den retningsviser det var tænkt som, også er sådan det opfattes i yderste 

led.  

Der ses også en rammesættende diskurs. Værdigrundlaget giver i sin formulering en retning for 

denne rammesætning via henvisningen til, at værdierne forpligter som regler og retningslinjer. 

Som jeg ser det, fremkommer der dermed et skisma mellem de regler og retningslinjer er nævnes, 

og den egenfortolkning der lægges op til. Værdigrundlaget opfordrer til, at værdierne drøftes 

lokalt, men flere steder i teksten præciseres det, at de eksisterende regler og retningslinjer 

fortløbende skal efterleves. Det giver et signal om, at her benyttes både "livrem og seler". Et 

værdigrundlag tilsidesætter ikke andre gældende regler, men som det er formuleret i teksten her, 

udtrykkes der både klare forventninger til hvordan værdigrundlaget forpligter, samtidig med en 

noget vag opfordring til, at det vil være "en god ide" at værdigrundlaget drøftes i gruppen. Det 

giver for mig at se en forvirrende tilgang til, hvor meget værdigrundlaget reelt forpligter, og hvor 

meget egenfortolkning der er plads til. 

 

 

6.4 Sensemaking 

I min brug af Weicks teori om meningsdannelse er det ikke alle 7 karakteristika som giver lige stor 

mening i forhold til min problemstilling. 

Jeg har derfor valgt at analysere min empiri ud fra følgende 3 karakteristika. 
 
Mening forbundet med konstruktion af identitet 

Benytter jeg i forhold til at se hvor medarbejderen via sin identitet (fagligt og personligt) skaber 

mening i forhold til dagligdagens opgaver. 

Meningsdannelse sker i en social kontekst  

Benytter jeg i forhold til at se på, hvordan der skabes mening mellem de forskellige faggrupper, i 

den interaktion der foregår mellem medarbejderne i gruppen. 
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Mening bliver ansporet af nøgleord fra referencerammer 

Benytter jeg til at se på, hvilke nøgleord der er gennemgående i de udsagn jeg har fundet, og 

hvordan de skaber mening for medarbejderne i forhold opgaveløsningen. 

 
Udvælgelsen af netop disse tre karakteristika begrundes i, at de tre emner er centrale elementer i 

koblingen mellem værdier og mening. 

Samspillet mellem værdier og meningsskabelse er tæt forbundet med, hvordan medarbejderen 

opfatter sig selv både personligt og professionelt. Medarbejderens opfattelse af sin egen identitet 

er dermed grundlæggende for, hvordan den enkelte skaber mening. 

Tværfaglighed og dermed tilknytning til en social kontekst, er et vilkår i den arbejdsform 

medarbejderen er en del af. Derfor vil de sociale relationer spille ind på den meningsskabelse der 

sker, såvel i gruppen som hos den enkelte medarbejder.  

Referencerammen baserer sig på nogle nøgleord, som er omdrejningspunkter for den mening der 

skabes. Nøgleordene kommer blandt andet fra værdigrundlaget, men skabes også i høj grad på 

baggrund af den daglige praksis, som er rammesættende for forståelsen og meningsdannelsen 

omkring de daglige opgaver.   

 

De øvrige fire karakteristika relaterer sig til områder, som jeg mener kan tillægges mindre 

betydning i forholdet mellem værdier og meningsdannelse. Disse faktorer er ikke uvæsentlige og 

bearbejdes ikke specifikt, men indgår som baggrundsfaktor i analysen.  

I min analyse fremkommer der en række centrale emner, som jeg vil begrunde via citater fra 

interviewene, samt efterfølgende uddybe og analysere i forhold til emnernes indbyrdes relationer. 

  

6.4.1 Mening forbundet med konstruktion af identitet. 

 

Faglig identitet 

Hos medarbejderne ses et klart billede af den faglige identitet som udtrykkes via udsagn som, 

"Sosu-assistent og Sosu-hjælper samarbejder om alle borgere, men Sosu-assistent er 

koordinerende i komplekse sager", " Klare snitflader mellem faggrupper", " Taler meget om 

forventninger til hinanden ved opstart af ny borger ". Udsagnene viser, at medarbejderne har et 

klart billede af, hvilke grupper der løser hvilke opgaver, og forbinder på den måde en mening med 

de opgaver de hver især skal løse, koblet til den identitet de oplever i deres faglige rolle. Via den 

udtrykte accept af, at det er Sosu-assistenten der har ansvar for at koordinere opgaverne, sker der 

en definering af roller og dermed en kobling mellem faglighed og identitet. Det betyder noget for 

medarbejdernes identitet, at forventningerne er afstemt i gruppen, så der er klarhed over 

rollefordelingen, ligesom det er vigtigt, at der er mulighed for at hjælpe hinanden og hente råd og 

sparring i hverdagen.   
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Det er interessant, at der ikke på noget tidspunkt stilles spørgsmålstegn ved, om det er en korrekt 

fordeling af opgaverne. Det må fortolkes på den måde, at der som et fundament hos begge 

grupperne, ligger en accept af de forskellige arbejdsområder, de hver især varetager. På den måde 

dannes den faglige identitet via en klar opgavefordeling og en accept af faggruppernes forskellige 

kompetencer, og som de via udsagnene i interviewene udtrykker tilfredshed med. 

 

 

Interesseområder 

En anden del af identiteten er bundet op på, at der er kolleger som har de samme interesse 

områder, og på den måde skabes der i gruppefællesskabet mening omkring, hvordan man løser 

bestemte opgavetyper, som er mere meningsbærende for nogle i gruppen end for andre. Det ser 

jeg blandt andet ved udsagn som "Har en kollega som også interesserer sig for borgere med 

psykisk sygdom, det skaber godt samarbejde omkring helhedssituationen hos borgere".  

Udsagnene siger noget om den rollefordeling der er i grupperne, ligesom der er en forventning om 

respekt for den enkeltes faglighed, så det sikres at opgaverne løses professionelt. Modsat er det 

problematisk, hvis en særlig viden indenfor et område ikke anerkendes. Således udtaler en 

medarbejder at vedkommende "oplever at erfaringer af og til bliver "blæst op til noget stort og 

farligt hos kollegerne", og ikke føler sig anerkendt ift. erfaring fra psykiatrien".  

Det viser, at identiteten knyttes sammen med anerkendelse for den viden man har med sig, og at 

det påvirker medarbejderens oplevelse af faglig identitet, hvis der stilles spørgsmålstegn ved den 

viden vedkommende har. Mening i forhold til identitet og helhed hænger dermed i min fortolkning 

sammen med, at der er kolleger i gruppen som deler de samme interesser, og at dette accepteres i 

gruppen. Herigennem skabes der en klarhed over og accept af, hvem der er gode til hvilke 

opgaver, som er direkte bundet op til den faglige identitet.  

 

Som et af udsagnene siger, så er der for eksempel én type opgaver med at behandle sår som 

kræver én type faglighed, og en anden opgave med at hjælpe borgeren med den personlige pleje 

f.eks. et bad, som kræver en anden type faglighed. Begge opgaver foregår omkring den samme 

borger og ofte på samme tid, hvilket stiller krav til en tydelig faglig identitet og forståelse for de 

forskellige ansvarsområder. Dette udtrykkes også som en klar forventning via udsagnet "det er 

vigtigt med respekt for forskelligheder også forskellige fagligheder".  Her udtrykkes en forståelse 

af, at konstruktion af identitet er afhængig af såvel personligt som fagligt ståsted. 

 

 

Faglige kompetencer. 

De faglige kompetencer spiller en vigtig rolle i skabelsen af identitet, og der gives tydeligt udtryk 

for, hvordan den optimale situation ser ud via "godt med en Sosu-assistent til plejen som kan klare 

alle opgaver omkring en borger, men sådan er hverdagen ikke. Ved travlhed og øvrig vurdering af 

opgaverne, sættes hjælperne til de gængse plejeopgaver". Her skabes der en kobling mellem den 
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faglige identitet Sosu-assistenten har, og hvordan helhed i forhold til borgeren forstås, med 

ønsket om at én medarbejder løser alle opgaverne hos borgeren. 

På den anden side er der også forståelse for, at selvom det giver helhed når én person løser alle 

opgaver, er der også en erkendelse af, at en ønskværdig udnyttelse af de faglige kompetencer, 

ikke altid går i spænd med ressourcerne i hverdagen, og dermed påvirker muligheden for at skabe 

helhed. Det fortolkes i udsagnet ud fra, at Sosu-hjælperne i pressede situationer løser de gængse 

plejeopgaver, som ikke kræver Sosu-assistent fagligheden. Medarbejderen ser dog stadig, at det 

er muligt at den faglige identitet giver mening i løsning af opgaverne, på den måde det aktuelt kan 

lade sig gøre i udsagnet "gode muligheder for at bruge såvel koordineringsevnen som 

helhedstænkning". Dette udsagn giver i min fortolkning et billede af, at de muligheder der 

opstilles i hverdagen er tilfredsstillende for medarbejderen, og ikke skaber problemer i forhold til 

at se mening knyttet sammen med den faglige identitet.  

 

 

Tilgang til borgeren 

I tilgangen til den enkelte borger, skal medarbejderen forholde sig til sin egen rolle (og dermed 

identitet) og sit eget livsmønster, samt til det livsmønster borgeren har. I udtalelser som "Udviser 

respekt, også hvis borgeren har et andet livsmønster end vanligt" og "lægge egne vurdering og 

behov væk og se på, hvad borgeren ønsker" tydeliggøres relation mellem medarbejder og borger. 

Udtalelserne er udtryk for, at det kræver klarhed omkring den faglige og professionelle rolle, samt 

at medarbejderen via sin faglige identitet kan skabe mening med, at udføre en opgave på nogle 

udfordrende vilkår. 

Generelt er de personlige værdier og livsvilkår konstant under udfordring i et fag som dette, hvor 

den daglige opgave består i at hjælpe mennesker, ofte med meget personlige ting, men på de 

præmisser borgerne sætter op. Det kræver, at den enkelte medarbejder kan se en tydelig mening 

i opgaven, og samtidig kan knytte denne mening til den faglige identitet de bærer med sig. Det 

kan ses i udsagnet om at være professionel via udsagnet "lægge egne vurdering og behov væk og 

se på, hvad borgeren ønsker".  

 

De ovenstående analyser viser, at meningsskabelsen omkring identitet for medarbejderen hænger 

sammen med klare faglige roller, men samtidig mulighed for at bruge såvel kompetencerne 

omkring koordinering og helhedstænkning i dagligdagen. Medarbejderen giver klart udtryk for, 

hvad en ønskværdig helhedstænkning i hverdagen kræver, men siger samtidig også, hvordan de 

faglige kompetencer spiller en rolle omkring ressourcetildelingen til de forskellige opgaver i 

hverdagen.  

Kobles dette til værdigrundlagets "fælles vi", er der i gruppens "vi" skabt en fælles forståelse af, 

hvilke faktorer der er afgørende for, at de daglige opgaver og fordelingen heraf skaber mening hos 

den enkelte. 
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6.4.2 Meningsdannelse sker i en social kontekst   

 

Nære relationer 

Nærhed i hverdagen er en af de helt centrale omdrejningspunkter, og kan ses som et 

gennemgående emne i empirien. At meningsdannelsen derfor relaterer sig til den sociale kontekst, 

og ikke består i en personlig refleksion hos den enkelte medarbejder, står meget klart frem.  

Medarbejderne beskriver, at "sidder sammen i gruppen, det betyder meget"  og "alle fungerer som 

kontaktpersoner og har dermed ansvar ... der samarbejdes omkring emner faggrupperne imellem" 

er afgørende for, at der kan tænkes helhed i forhold til borgeren, og at det skaber mening med 

den nære dialog i dagligdagen. Samtidig med klarheden omkring, hvad der er vigtige sociale 

parametre i hverdagen, udtrykkes der også klare forventninger kollegerne imellem. Således 

udtrykkes der hos en medarbejder frustration over at "der arbejdes i team i plejegruppen, disse 

fungerer ikke optimalt, det er svært at komme til orde". Her udtrykkes der i min fortolkning ønske 

om, at der i hverdagen er en fælles forståelse omkring det at arbejde i team, men samtidig også en 

irritation over, at det ikke er tilfældet.  

 

Medarbejderne oplever at "af og til kan billederne af den samme borger være helt forskellig fra 

forskellige faggrupper", men samtidig er der en udtalelse omkring at "...tror ikke Sosu-hjælper 

tænker over hvad Sosu-assistent laver. Assistenten er mere opmærksom på, hvad borgeren selv 

kan og snakker jævnlig med hjælper om, hvorvidt borgeren snart skal gøre noget mere selv". Det 

første udsagn viser, at der er et spændingsfelt, i forhold til opgaveløsningen, når medarbejderne 

oplever borgerne meget forskelligt, men når det holdes op mod det andet udsagn stilles der også 

tvivl om, hvem der har kompetencer til at reflektere over hvad. Det spiller ind i den sociale 

forståelsesramme, når disse forskellige oplevelser af en borger skal forenes i en opgaveløsning, 

der skal skabe helhed omkring borgeren. 

 

Der ses i udsagnet omkring de forskellige billeder på borgeren en respekt og forståelse omkring, at 

det er forskellige ting der giver mening hos den enkelte medarbejder, men at det i den sociale 

praksis i hverdagen fungerer, blot man er bevidst om, at alle betragter borgerne ud fra den 

selvforståelse der bæres med hos den enkelte medarbejder. 

Udsagnene viser dog også, at der er en klar udfordring forbundet med, hvordan mening skabes for 

den enkelte medarbejder, i forhold til den sociale kontekst. For eksempel giver udsagnet omkring 

arbejdet i team et billede af kollegernes forskellighed i deres tilgang til at arbejde i team, hvilket   

tyder på, at forståelsen omkring at arbejde i team ikke er en fælles forståelse, men at der ikke som 

sådan stilles spørgsmål ved relevansen af at arbejde med team funktionen og dermed meningen 

med at arbejde i team.  

At der er en forskellig opfattelse af at arbejde i team viser, at det "fælles vi" er udfordret, idet der 

ikke er afstemte meninger om rammerne for at arbejde i team.  
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Herudover er det der udtrykkes  i sætningen  "føler sig ikke anerkendt ift. erfaring fra psykiatrien" 

også et tydeligt billede på, hvordan der skabes mening for den enkelte medarbejder, og hvad den 

sociale kontekst har af betydning for dette. I min fortolkning tyder det på, at der skal være en 

fælles social praksis omkring, hvordan den enkelte medarbejder anerkendes for den individuelle 

viden de besidder, for at det understøtter meningsskabelsen hos medarbejderen.   

 

Tværfaglighed 

Den tværfaglige tilgang til opgaveløsningen ligger implicit i den sociale kontekst, idet der i 

hverdagen er flere faggrupper i den samme gruppe, og at alle har et klart billede af og forståelse 

omkring, hvem der løser hvilke opgaver. 

Udover de faggrupper som er en del af den nære sociale kontekst, er der også nogle faggrupper 

som er lidt mere distancerede i forhold til opgaverne. At tværfagligheden kan knyttes sammen 

med nærhed og dialog vises ved udsagnet "samarbejde med terapeuten er godt, meget lyttende 

og imødekommende, personlig kontakt med terapeut gav et samlet billede". Her er det tydeligt, at 

muligheden for en personlig dialog omkring, hvad den anden faglighed ser i forhold til borgeren er 

af afgørende betydning for, at der kan skabes et samlet billede. Det siges også i udsagnet "dygtige 

sygepl. som er gode til at videregive opgaver, nogle gange går det dog for stærkt", at det kræver 

tid, hvis medarbejderen skal have forståelse for andres roller omkring borgeren. Her udtrykkes der 

en klar forventning til, at opgavedeling i den sociale kontekst skal foregå under forhold, som giver 

mening for alle parter, og hvor det er muligt at følge med. Hvis det går for stærkt med at 

videregive opgaver mellem fagpersonerne, går det ud over den mening der skabes hos den 

medarbejder, der skal modtage opgaven.  

 

Kompleksiteten i tværfaglighed er også pointeret i udsagnene via udtryk som " Ved ny borger fra 

hospital er der en tilvænningsperiode, hvor der er kaos for borgeren, det er som et puslespil, hvor 

brikkerne skal samles i løbet af et par uger". Her bliver det i min fortolkning tydeliggjort, at der er 

mange faktorer som gør, at et sådant puslespil bliver samlet på en god måde, så det giver helhed i 

opgaveløsningen for borgeren. Dette spiller igen ind i en klar rolle fordeling faggrupperne imellem. 

 

 

Kommunikation 

I den sociale kontekst lægges der vægt på god kommunikation. Via udsagnene omkring  

"fælles kommunikationsforståelse er en god ting, det giver en fælles platform for kommunikation 

og styrker fagligheden", " modtager en skriftlig advisering nogle dage før borgeren udskrives, det 

giver mulighed for at forberede sig", samt "vigtig med dokumentation så alle ved hvad der sker og 

der kan følges op på de forskellige indsatser" gives der udtryk for, at faglig forståelse og 

kommunikation via en fælles platform og giver en base for at skabe mening. Samtidig fremhæves 

det, at det er vigtigt at have tid til at forberede sig, for at kunne skabe helhed i den kvalitet 

opgaverne løses på.  
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Medarbejderen fremhæver i udsagnet, at der via dokumentation skabes mulighed for at følge op 

på forskellige indsatser. Det er vigtigt for medarbejderen at kommunikationen fungerer godt, så 

der skabes en sammenhæng for borgeren, når opgaver skifter mellem medarbejdere.  

 

 

Forventninger 

Forventninger til kollegerne er også en del af den sociale kontekst, når der tages afsæt i et felt 

med så stor tværfaglighed, som det er tilfældet indenfor plejeområdet. Derfor nævnes det også fra 

flere sider at, "gensidige forventninger arbejdes der meget med, og der tales om det ved opstart af 

ny borger". Forventninger specificeres også ud via "...har forventninger om en god 

arbejdsplanlægning og struktur hos borgerne, så de ting borgeren skal er ordentlig planlagt og at 

borgeren dermed kan overskue det", samt "..har forventninger om, at opgaver bliver overdraget på 

en ordentlig måde, at der er tid til den fornødne oplæring og at det ikke bliver forjaget",   

Medarbejderen udtrykker her forventning om, at der er fokus på god tid til oplæring, således at 

der er mulighed for at skabe helhed hos den enkelte borger, uanset hvem der kommer og løser 

opgaverne.  

Hvorvidt det er en udfordring at få disse ting i spil i hverdagen, er der ingen medarbejdere der 

umiddelbart kommenterer på, men hvis det holdes op mod udsagnene fra tidligere omkring 

arbejdsplanlægning og ressourcer til opgaveløsning,  vil min fortolkning være, at det kan være en 

udfordring i dagligdagen at få skabt tilstrækkelig tid til, at alle medarbejdere oplever at de får en 

god introduktion til nye opgaver.  

 

De ovenstående analyser viser, at omdrejningspunkterne for at skabe mening i den sociale 

kontekst, er meget knyttet op på de nære relationer og dialog i forhold til rollefordeling og  

tværfaglighed. Disse mønstre er på ingen måde overraskende, da det er en tværfaglig gruppe som 

i hverdagen arbejder tæt sammen, og derfor har brug for en tæt sparring, for at kunne sikre gode 

overgange og dermed helhed for borgeren. Der gives udtryk for, at de vigtigste faktorer i det 

relationelle indhold er god kommunikation og klare forventninger kollegerne imellem. 

Koblingen til værdigrundlaget ses ved, at medarbejder udtrykker behov for klare rammer omkring 

dialogen, hvilket der også lægges op til drøftelse af i værdigrundlaget. Altså at skabe fælles 

forståelse for at kunne skabe mening.  

 

6.4.3 Mening bliver ansporet af nøgleord fra referencerammer  

Inden for alle arbejdsområder er der en række nøgleord, som er centrale i den givne kontekst. 

Nøgleordene stammer både fra praksis i dagligdagen, men også fra værdigrundlag og andre 

dokumenter i en organisation. I undersøgelsen her er også spørgerammen og den udarbejdede 

case med til at pege på mulige nøgleord. I det empiriske materiale, tager medarbejderne 

udgangspunkt i ord som er centrale og gennemgående for den overordnede forståelse mellem 

kollegerne, med udgangspunkt i praksis.  
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Udgangspunktet i praksis er meget karakteristisk for den interviewede gruppe, som via 

praksiseksempler danner rammer for deres forståelse af såvel værdigrundlag som centrale 

nøgleord. Såvel case som interviewguide tager højde for den praksisrelaterede tilgang der er, og 

bliver dermed også en del af referencerammen. I de praksisrelaterede eksempler under emnerne 

nedenfor ligger implicit, at medarbejderne ud fra konteksten på deres egen måde kobler sig til 

referencerammen, og via deres eksempler viser, at de i deres egen fortolkning ser sig ind i 

værdigrundlaget og den case der ligger til grund for interviewene.  

Nøgleordene er med til at skabe en helhedsforståelse i det tværfaglige samarbejde, og med til at 

den enkelte kan se mening med opgaverne.  

 

 

Koordinering 

Koordinering er et nøgleord som har stor betydning for, hvordan den enkelte medarbejder skaber 

mening, samt på hvilken måde de daglige opgaver løses. 

Via udsagn som "har forventninger om, at opgaver bliver overdraget på en ordentlig måde, at der 

er tid til den fornødne oplæring og at det ikke bliver forjaget", "Sosu-assistent og Sosu-hjælper 

samarbejder om alle borgere, men Sosu-assistent er koordinerende i komplekse sager, og vurderer 

opgaven først for at se om Sosu-hjælper kan oplæres/overtage opgaven og "god mulighed for at 

brug koordineringsevnen og helhedstænkning" lægges der vægt på, at opgaverne er 

velkoordinerede og godt tilrettelagt, så både borger og medarbejder kan overskue processen.  

Medarbejderne udtrykker via udsagnene, at klarhed og overblik er meningsskabende 

kerneområder i den daglige opgave løsning, og viser med dette ansvar og professionalisme i 

forhold til at arbejde for et helhedssyn i forhold til borgerne. De kobler sig på den måde via 

eksemplerne, til flere områder i værdigrundlaget som referenceramme.  

  

Ansvar 

Koordinering knyttes i de empiriske udsagn tæt sammen med ansvar og forventninger, idet 

medarbejderne i deres meningsskabelse agerer meget ansvarlige, og har klare forventninger til 

kollegerne om det samme. 

Det ses blandt andet i udsagn som "Forventer koordinering mellem vagter og mener at skriftlig 

dokumentation herom fungerer godt" og "Føler sig ansvarlig også ift. borgere som tages for en 

anden, følger op på hængepartier fra disse. Nogle gange er det lettere at løse end opgave selv end 

at give den videre med fare for fejl". Her udtrykkes der en tydelig forventning om ansvarlighed og 

dermed koordinering kollegerne imellem, men samtidig en stillingtagen til, hvorvidt en opgave skal 

overdrages til en anden, eller den skal løses af medarbejderen selv, samt hvordan ansvaret 

forventes varetaget ved en eventuel overdragelse, så risikoen for fejl er mindst mulig. 

Eksemplerne skaber et tydeligt billede af, at medarbejderne meget ansvarligt arbejder med en 

overordnet målsætning om, at opgaverne løses ud fra et helhedsperspektiv, hvor der tages højde 

for forskellige ting, der kan udfordre den samlede helhed.  
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Koordinering, ansvar og forventninger er dermed knyttet tæt sammen som nøgleord, og spiller ind 

i en diskurs omkring ansvarlighed i opgaveløsningen.  

 

Opgavedeling 

Opgavedeling er et naturligt nøgleord, idet der er flere faggrupper som samarbejder om at løse de 

daglige opgaver. Det er af afgørende karakter for såvel helhed som kvalitet, at den korrekte 

opgavedeling finder sted. Dette er et vigtigt kernepunkt i hverdagen, men ikke altid helt let, 

hvilket kan ses på følgende udsagn "Har forventninger om, at opgaver bliver overdraget på en 

ordentlig måde, at der er tid til den fornødne oplæring og at det ikke bliver forjaget", "godt med en 

ass. til plejen som kan klare alle opgaver omkring en borger, men sådan er hverdagen ikke. Ved 

travlhed og øvrig vurdering af opgaverne, sættes hjælperne til de gængse plejeopgaver" 

"hjælperne kan sagtens yde personlig pleje, jeg ordner sår og sparrer med sygeplejen" 

Med disse udsagn tolker jeg, at opgavedeling samt forståelse og respekt for hinandens opgaver, er  

meget vigtige fokusområder, for at skabe en både meningsfuld og helhedspræget opgaveløsning. 

Disse udsagn viser tydeligt, at det er vigtigt for medarbejderne at overdragelse og oplæring sker på  

nogle gode præmisser, og de forholder sig på denne måde via eksemplerne kritisk til, hvordan 

opgaverne løses med helhed for øje, men samtidig professionelt og med et højt engagement. 

Engagementet viser sig via deres stillingtagen til, hvordan præmisserne for en optimal 

opgavefordeling ser ud i deres øjne.  

 

 

Forventningsafstemning 

I tilknytning til nøglebegrebet omkring opgavedeling er forventningsafstemning et ufravigeligt 

emne at forholde sig til. 

I min fortolkning er udsagn som "...gensidige forventninger arbejdes der meget med, og der tales 

om det ved opstart af ny borger", "Sosu-assistent og Sosu-hjælper samarbejder om alle borgere, 

men Sosu-assistent er koordinerende i komplekse sager, og vurderer opgaven først for at se om 

Sosu-hjælper kan oplæres/overtage opgaven" samt "klare snitflader mellem grupper, samt god 

kommunikation og hjælp til hinanden ved spørgsmål" tydelige udtryk for, at 

forventningsafstemning er en naturlig del af hverdagen, som ikke volder de store problemer, men 

tværtimod er præget af respekt for hinandens faglighed. Det siges også tydeligt via "...taler meget 

om forventninger til hinanden ved opstart af ny borger, hvem kommer i hjemmet, hvem har hvilke 

opgaver? " Forventningsafstemningen er en grundlæggende præmis for, at medarbejderne kan 

vise ansvar overfor opgaverne, samt sikre en god koordinering af opgaverne. På den måde ses 

nøgleordene koblet til hinanden såvel via praksiseksemplerne som via medarbejdernes forståelse. 

Nøgleordene er hinandens forudsætninger for, at opgaverne omkring borgerne løses på en 

helhedsorienteret måde. På den måde viser medarbejderne via praksis eksemplerne, at de 

udlever værdierne i den måde de daglige opgaver løses på, og forstår at fortolke værdibegreberne 

til en fælles referenceramme i hverdagen. 
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Helhed 

Helhed er det gennemgående nøgleord for hele undersøgelsen, og betragtes som et 

gennemgående tema i alle eksemplerne. Men helhed som sådan er ikke nævnt specifikt i særlig 

mange eksempler, men ligger implicit i de udtalelser medarbejderne er kommet med. Der 

udtrykkes ikke specifikt fra medarbejderne, at helhed som værdi tænkes ind i alle dagligdags 

situationer, men via de andre nøgleord danner helhedssynet efter min vurdering grundlag alle de 

eksempler der er givet. At helhed er et centralt begreb, kan blandt andet udledes via den respekt 

der udtrykkes omkring faggruppernes personlige og faglige forskellighed, vigtigheden af en god 

opgavefordeling og koordinering af de daglige opgaver samt det ansvar medarbejderne via 

udsagnene udviser, i forhold til at løse opgaverne på en helhedsorienteret måde.  

I udsagnene "forventer koordinering mellem vagter og mener at skriftlig dokumentation herom 

fungerer godt", "får skabt kontakter til relevante personer som kan hjælpe i den aktuelle sag", "alle 

fungerer som kontaktpersoner og har dermed ansvar for plejeplan, samarbejdsplan, 

dokumentation. Der samarbejdes omkring disse emner faggrupperne imellem", 

"God mulighed for at brug koordineringsevnen og helhedstænkning" og "se på helheden og få en 

snak med borgeren. Komme ind i både Sosu-hjælper og Sosu-assistent rollen" udtrykker 

medarbejderne, at helhed i opgaveløsning er en central omdrejningsfaktor, og en vigtig 

meningsskabende faktor, i forhold til at løse opgaverne med høj kvalitet og ansvarlighed.  

 

Analysen viser, at den daglige praksis er udgangspunktet for medarbejdernes refleksioner, og at 

praksis eksemplerne skaber en række nøgleord, som i mere eller mindre grad kan relateres til 

referencerammen, i form af værdigrundlaget samt såvel case som spørgeramme. I forhold til de 

forskellige diskurser der ses i værdigrundlaget viser analysen, at medarbejderne i forhold til 

konsumption af værdierne, relaterer dem til praksis og derigennem viser, at de via den måde der 

arbejdes med opgaverne på, tager afsæt i værdigrundlaget. 

Et "fælles vi" er i analysen også relateret til praksiseksempler men viser, at der i store træk er ens 

opfattelse af, hvilke nøgleord der er vigtige, for at opgaverne i hverdagen løses på en god og 

meningsfuld måde. Den rammesættende diskurs respekteres af medarbejderne, idet de i høj grad 

er loyale overfor den ressourcefordeling der sker i hverdagen, og på den måde tolker jeg, at de ser 

sig ind i de rammer der er, og i virkeligheden får deres egenfortolkning og vægtningen af værdier 

til at passe ind i de rammer der er sat. Der udtrykkes dog et klart billede af, hvad et 

drømmescenarie er.  

 

 

6.4.4 Delkonklusion: 

I analysen viser der sig på tværs af de forskellige emner en række centrale temaer. 

Helt generelt for analysen er det, at praksis er omdrejningspunktet for medarbejdernes 

refleksioner, såvel over de faglige perspektiver som i forhold til den referenceramme der relateres 
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ind i. Medarbejderne skaber såvel mening som forståelse ud fra den praksis de er en del af. 

Udsagnene viser, at medarbejderne relaterer værdierne og fortolkning af disse ind i en praktisk 

kontekst, og ikke udtrykker behov for en mere teoretisk refleksion. Det sætter nogle rammer for, 

hvordan nye tiltag konsumeres hos medarbejderne, som dermed igen stiller krav til en særlig 

implementeringsstruktur. 

Ansvar ses også som et hovedemne, der nævnes i mange forskellige sammenhænge, både eksplicit 

og implicit i såvel udsagnene som i forhold til værdigrundlaget. At medarbejderne udviser en 

meget ansvarlig adfærd, ser jeg både i de forventninger de stiller til sig selv og hinanden i 

hverdagen, men især hvor de beskriver de ting der ikke fungerer.  

For at kunne tage ansvar i dagligdagen, kræves der både en loyalitet og accept af de 

magtpositioner, der ligger i de forskellige fagligheder. Magtpositioner er set udefra et centralt 

omdrejningspunkt, men det er min vurdering, at medarbejderne arbejder særdeles loyalt og 

respektfuldt ud fra, hvordan kerneopgaverne er defineret i forhold til de to faggrupper. 

 Loyaliteten bunder i en afklarethed omkring såvel den personlige som den faglige identitet, og 

kræver også, at den enkelte medarbejder har en både faglig og personlig fortolkning af værdierne, 

for at der i fællesskabet kan dannes de samme billeder omkring opgaveløsningen. I forhold til 

magtpositioner, er det også interessant at betragte de relationer der er mellem faggrupperne, 

både i og udenfor gruppen. Jeg ser en klar skelnen mellem de faggrupper der er henholdsvis tæt 

på og langt væk, i form af, at den faggruppe der er tæt på vægtes højere end de faggrupper der er 

længere væk. Det ses via de forventninger der gives udtryk for i forhold til, hvem der tager del i 

skabelsen af en helhedsorienteret indsats i forhold til borgeren. Sættes dette op mod diskursen 

om det "fælles vi", ses et tydeligt eksempel på at der her differentieres i forhold til, hvem der er 

inkluderet i det fæles "vi". 

Værdierne i værdigrundlaget forholder medarbejderne sig til, via udsagn om forskellige måder 

opgaverne løses på, hvem der er ansvarlig for hvilke opgaver, samt hvilke forventninger der stilles i 

gruppen. Det viser for mig, at værdierne ligger implicit i den daglige opgaveløsning. Det er dog 

ingen eksempler på eller udtrykkes behov for, at værdierne drøftes i hverdagen eller direkte 

relateres til specifikke problemstillinger. Min opfattelse er, at værdierne er accepterede som en 

del af fundamentet, men ikke ses som noget der skal drøftes specifikt. Hvis det skal foregå, bliver 

det på ledelsens opfordring. 

Alle disse temaer spiller på hver deres måde ind i helhedsbegrebet, samt hvordan helhed 

praktiseres og fortolkes i dagligdagen. 

Jeg oplever, at helhed som begreb ikke står frem som en altoverskyggende værdi, men ligger 

under andre temaer, som via eksemplerne fra praksis står tydeligere frem. Helhed ses derimod 

som den røde tråd, der binder den praktiske opgaveløsning sammen. For mig at se er ønsket om at 

levere en helhedspræget indsats en meget stærk drivkraft hos medarbejderne, og de skaber via 

deres faglighed og de ressourcemæssige rammer så helhedsorienteret en indsats, som det er 

muligt, ud fra de givne præmisser. 
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7.0 Konklusion  

På baggrund af den opstillede problemformulering, de tilhørende underspørgsmål samt de 

antagelser der er beskrevet i indledningen, har jeg i denne opgave arbejdet med at undersøge, 

hvordan den enkelte medarbejder oplever begrebet helhed, og hvilke rammer helhed som værdi 

skaber for den daglige opgaveløsning.  

 

At helhed er en vigtig del af den daglige opgavevaretagelse i hjemmeplejegrupperne, er der slet 

ingen tvivl om, men helhed er både som værdi og i den funktion det har i dagligdagen et ord, der 

kan forstås og fortolkes på rigtig mange måder. 

Min forventning var, at helhed stod som et meget centralt begreb, og en nærmest styrende faktor 

for den tænkning der foregår, i forhold til hvordan opgaverne omkring borgerne løses i hverdagen. 

Det viste sig ikke helt at holde stik. Helhed står ikke så tydeligt frem i hverdagen som jeg havde 

forventet, men ligger som en stor og vigtig sten i det fundament der danner grundlaget i den 

kommunale ældrepleje.  

 

Helt generelt giver medarbejderne udtryk for, at helhed er en vigtig omdrejningsfaktor i 

dagligdagen. Helhedsbegrebet relaterer sig til samarbejdet med de øvrige kolleger i gruppen og  

fungerer bedst, når der er klarhed omkring rolle og opgavefordeling, og hver enkelt medarbejder 

tager ansvar både for egne opgaver, men også i det tværgående samarbejde.  

Herudover er et vigtigt nøglepunkt for at der opleves helhed, at kommunikationen (både skriftligt 

og mundtligt) mellem medarbejderne er velfungerende, da det har betydning for koordinering af 

opgaverne, således at både medarbejdere og borgeren ved, hvem der har ansvar for hvad. 

Jeg havde også forestillet mig, at der ville være geografiske forskelle i tolkningen af helhed, men 

det har jeg ikke kunnet se klare beviser for. 

 

Overordnet viser undersøgelsen, at medarbejderne relaterer værdier og tolkning af disse ind i en 

praktisk kontekst, med andre ord skabes mening ud fra praksis. Medarbejderne har dermed brug 

for, at kunne koble teorier og nye tiltag til den praksis de er en del af, for at kunne implementere 

nye tiltag og skabe ejerskab. Det sætter nogle rammer for, hvordan nye tiltag konsumeres hos 

medarbejderne som dermed stiller krav til en særlig implementeringsstruktur. Det betyder også, 

at fortolkning og implementering af værdierne kræver, at disse drøftes ud fra en praksisrelateret 

kontekst, så det er muligt for medarbejderne at koble dagligdags erfaringer op på værdierne, for 

at kunne se det i en sammenhæng. En teoretisk tilgang vil ikke skaber ejerskab hos 

medarbejderne.  

 

Der er en væsentlig forskellighed i opfattelsen af helhed, når det vurderes i forhold til forskellige 

faggrupper. Der er en klar skelnen mellem de kolleger som der er nære relationer til, og som har 
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fælles base i hverdagen, og de kolleger som er mere distancerede, både i forhold til opgavetyper 

og fysisk placering.  

Det fremstår meget tydeligt, at muligheden for dialog i dagligdagen er omdrejningspunktet for 

oplevelsen af helhed i opgaveløsningen. Faggrupper som ikke er en fast del af hverdagen. f.eks. 

sygeplejersker og terapeuter, tænkes disse ikke ind i det nære helhedsbillede, men opfattes mere 

som opgaveløser i forhold til specifikke opgaver.  

Sættes denne viden op mod diskursen omkring dannelsen af et "fælles vi" viser det, at hvis 

sygeplejersker og terapeuter skal med ind i det "fælles vi", er det nødvendigt at knytte disse 

grupper tættere til opgaveløsningen i hverdagen, samt skabe praksisrelateret dialog omkring, 

hvordan andre faggrupper tænkes ind i opgaveløsningen, samt arbejde med rammerne omkring 

nøgleord og fælles ejerskab. 

Dette lever helt op til min forestilling om, at medarbejdere primært relaterer sig til de nære 

kolleger, og ikke ser opgaveløsning på tværs af hele ældreområdet. Det betyder, at hvis der fra 

lederside ønskes en mere tværgående opgaveløsning, skal der arbejdes med rammerne for dette, 

både rent praktisk i forhold til mulighed for fysisk dialog, men også med at skabe ejerskab hos de 

enkelte grupper i forhold til en sådan ide.  

 

Selve styringen af den kommunale hjemmepleje er underlagt en model, hvor en del af 

organisationen bestiller ydelser og en anden del af organisationen (hvor hjemmeplejen hører til) 

leverer disse. Medarbejdere i hjemmeplejen er derfor underlagt en rammesættende diskurs, hvor 

andre fastsætter de opgavetyper der skal leveres, hvilket jeg vurderer spiller ind på 

medarbejdernes tilgang til og dermed erfaring for, at reflektere over eget arbejde. I forhold til at 

skabe mening omkring refleksion over eget arbejde, er den type arbejdsplanlægning der foregår i 

hverdagen, som bærer præg af en opgave orienteret ressource tænkning, efter min vurdering med 

til at begrænse mulighederne for, at få medarbejderne til at reflektere over, hvilke forventninger, 

tanker og muligheder de ser, i forhold til at tænke helhedsorienteret indsats på nye og anderledes 

måder.  

Diskursen omkring plejen og "bestilling" af opgaverne har desuden betydning for, hvilke 

forventninger medarbejderne har til hinanden, samt indenfor hvilke rammer det er muligt at 

arbejde med disse forventninger. 

Min vurdering er, at de er præget af diskursen omkring, at alle opgavetyper er fastsat af andre, og 

det påvirker deres holdninger, både til sig selv og til hinanden på en sådan måde, at der ikke 

tænkes i alternative løsninger, men at alle opererer indenfor det hierarki der er fastsat. 

Det hierarki der findes i plejegrupperne, og som i vid udstrækning er accepteret af medarbejderne, 

er medvirkende til at skabe rammer omkring, hvordan de forskellige medarbejdere opfatter sig 

selv og hinanden. Som hverdagen ser ud nu, er der ikke lagt op til, at der sker en refleksion hos 

hverken medarbejder eller leder omkring, i hvilken grad dette hierarki påvirker muligheden for at 

tænke helhed for borgeren på tværs af ældreplejen. Ud fra dette er der skabt en klar definering af 
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det "fælles vi", som skal sættes til debat, hvis der skal tænkes andre former for hierarki ind i 

grupperne.  

Med i dette skal også tænkes de andre faggruppers "fælles vi". Kun hvis der skabes en fælles 

referenceramme for alle, kan den overordnede helhedstænkning skabe mening hos alle 

faggrupper. 

 

I værdigrundlaget opfordres der til, at værdierne drøftes med kolleger og ledelse, for at skabe 

grundlag for en lokal fortolkning. Denne opfordring ser jeg som temmelig vag, set i forhold til den 

insisterende tilgang der ellers ligger i værdigrundlaget. Måske har denne vage opfordring haft en 

indflydelse på, hvilke ting der generelt sættes på dagsorden til drøftelse lokalt. 

 

Min forestilling forud for undersøgelsen var, at der kun i begrænset omfang fandtes rutiner og 

viden om, hvordan de forskellige faggrupper på tværs af ældreområdet, indgår i relation til 

hinanden, samt et begrænset fokus på, hvordan helhed kommer i spil på tværs af organisationen 

til fordel for borgeren. Når dette sættes overfor værdigrundlaget, som primært er defineret fra 

lederside, skaber det et spørgsmål hos mig omkring, hvorvidt lederne er klar til at udvikle 

helhedstanken, og dermed det "fælles vi".  

Denne forestilling er blevet bekræftet i min undersøgelse, da medarbejderne i forhold til at tænke 

helhed omkring den enkelte borger, primært forholder sig til de kolleger de er i dialog med i 

dagligdagen. Det viser også, at den sociale kontekst er meget vigtigt for både trivsel og 

meningsskabelse i hverdagen, og at de nære relationer er af afgørende betydning.  

Derfor er det nødvendig at arbejde med hvem der er inkluderet i den sociale kontekst, hvis der 

skal ændres på, hvem der tænkes ind i skabelse af et helhedsperspektiv omkring borgeren. 

 

Ledelsens tilgang til helhed i opgaveløsningen bærer præg af en tænkning omkring, hvilke 

faggrupper der kan og skal varetage hvilke opgaver, samt hvordan ressourcerne strækker længst 

muligt. Denne indgangsvinkel er med til at sætte rammer for den hierarkiske struktur og den 

tværgående opgavevaretagelse på en måde, som efter min vurdering ikke fremmer den 

helhedssøgende tilgang  hos medarbejderne. Hvis der skal arbejdes med udvidelse af den 

tværgående helhedstænkning omkring borgeren, er det nødvendigt at se på de rammer der sættes 

op i forhold til at få værdierne til at leve i den daglige praksis, og udfordre medarbejderne i forhold 

til at reflektere over egen praksis. 

På trods af dette viser min undersøgelse, at værdierne er inkluderet i hverdagen, men måske ikke 

står så tydeligt hos den enkelte medarbejder, som det var lagt op til i værdigrundlaget.  

 

Når opgavefokus indenfor ældreplejen er så stort som det er, skyldes det primært de rammer der 

er lagt for arbejdets planlægning og udførelse, som er med til at sætte rammerne for og dermed 

påvirkningen af den tænkning der foregår hos medarbejderne. 
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Som jeg ser det er der fra ledelsens side primært fokus på en økonomisk og rationel tænkning, i 

forhold til hvorledes de tilstedeværende ressourcer bedst mulig kan løse de opgaver der ligger.  

Det sætter også rammerne for, hvilke ting der sættes til fælles debat samt på hvilken måde. Sat op 

imod værdigrundlagets opfordring til drøftelse og finder jeg, at der er langt imellem den 

virkelighed der lægges op til værdigrundlaget og den virkelighed medarbejderne giver udtryk for.  

Det mener jeg også har betydning i forhold til nogle af de andre observationer, der er kommet 

frem under undersøgelsen. 

En medarbejder oplever, at der ikke er accept og anerkendelse af viden indenfor et specielt 

område, ligesom det opleves, at nogle kolleger har vanskeligt ved at arbejde indenfor 

teamstrukturen. 

Begge dele mener jeg kan kobles med evnen til at reflektere over eget arbejde, idet det ikke er 

noget medarbejderne har specifikke kompetencer og erfaringer indenfor, og heller ikke er noget 

der fylder hos ledelsen i planlægning af dagligdagen. Med andre ord er det ikke kompetencer der 

arbejdes aktivt med i plejegrupperne. 

Hvis der skal skabes forandringer på dette område, skal der også hos ledelsen skabes rum for 

dialog om faglighed og tværgående tænkning, på en anderledes måde end den nuværende.  

 

Værdigrundlaget lægger op til en refleksion over egne holdninger og roller hos medarbejderen, 

men den form ældreplejen aktuelt arbejder ud fra har, set med mine øjne, fjernet dette fokus 

hvilket betyder, at medarbejder kun i begrænset omfang har forudsætningerne for at leve op til de 

forestillinger der er i værdigrundlaget.  

Det skaber et vanskeligt grundlag for, at medarbejderne skaber ejerskab til værdigrundlaget som 

helhed, og muligheden for at koble sig til værdierne i særdeleshed.  

 

 

8.0 Analyse af egen ledelsesmæssig udvikling 

Selve omdrejningspunktet for at gå i gang med denne opgave er, som jeg skriver i starten, en 

flerårig indsats, som ikke har givet det forventede resultat. Arbejdet med opgaven har givet mig  

nye erfaringer men også vist, at nogle af mine antagelser er blevet udfordret via nye perspektiver. 

Den største viden har jeg fået, ved at analysere værdigrundlaget og derudaf se på, hvad der er den 

grundlæggende struktur på ældreområdet, og holde det op mod medarbejdernes udtalelser om 

helhed i hverdagen.  

Det der overraskede mig mest var det mønster jeg så omkring opgaveplanlægningen og den 

stramt styrede bestilling af ydelserne efter BUM modellen sat op imod rutiner og kulturer i 

plejegrupperne. Ingen af delene er for mig nye, men at tænke dem i  sammenhæng er ikke 

tidligere faldet mig ind. 
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I forhold til kultur og rutiner i plejegrupperne, er jeg overrasket over den forskel der er i 

medarbejdernes udtalelser og i de tanker den interviewede leder gør sig, hvor der viser sig en stor 

afstand og dermed for mig at se et spændingsfelt. 

Lederen har i min optik nogle rigtig gode refleksioner omkring, hvad medarbejderne bør reflektere 

over i hverdagen, og hvilke muligheder de har for selv at påvirke deres dagligdag. Men siger 

samtidig, at de tanker hun gør sig i egen gruppe ikke deles på tværs i organisationen. Således 

bliver det tydeligt, at helhedstanken ej heller sker i ledergruppen. Set i praksis er lederen den 

største rolle model for medarbejderne, og hvis lederne ikke kan skabe tværgående tænkning og 

sammenhæng, så er der ingen overraskelse i, at medarbejderne også har vanskeligt ved det. 

Det skaber hos mig en forståelse for, at det er vanskeligt at implementere nye tiltag, når der ikke 

er skabt klarhed over samarbejdsstrukturerne på tværs af organisationen. 

 

Derfor står det pludselig klart, at der er en række ting medarbejderne ikke reflekterer over, 

simpelt hen fordi de ikke genkender mønstret fra andre steder i deres dagligdag.  

 

Det stiller krav til mig som leder af en bestemt indsats om, at jeg fremadrettet skal arbejde for, at 

der skabes en helhedstænkning på lederplan indenfor ældreområdet, hvor det er afstemt, hvilke 

ting der drøftes hvor, og ikke mindst hvordan ny viden udbredes og implementeres, samt være 

medvirken til at holde fokus på hvilke forpligtelser der knyttes til at implementere ny viden for den 

enkelte leder.  
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10.0 Bilagsoversigt: 

Bilag 1: Spørgeramme for medarbejder 

Bilag 2. Spørgeramme for leder 

Bilag 3. Værdigrundlag 

Bilag 4. Organisationsplan for Sundheds- og omsorgscentre i Høje-Taastrup Kommune 

Bilag 5. Ledelsesgrundlag 

Bilag 6. Direktionens strategibrev 

Bilag 7. Høje-Taastrup Kommunes værdibaserede personalepolitik 

 

 

 

 



Bilag 1 

Spørgeramme til interview medarbejder: 

Problemformulering Underspørgsmål Spørgsmål til interview 

Hvordan oplever den enkelte 

medarbejder sammenhængen 

mellem de forskellige faggrupper, 

og hvilken betydning tillægges 

helhedstænkning for 

medarbejderen i forhold den måde 

de daglige opgave løses på? 

Hvordan oplever den enkelte 

medarbejder sig selv i forhold til 

andre faggrupper i dagligdagen? 

(case) 

� Er den beskrevne case en situation du kan genkende fra 

hverdagen? 

 

� Hvordan ser du din rolle i forhold til casen? 

 

� Hvordan ser du de øvrige faggruppers roller i forhold til 

casen? 

 

� Oplever du også rollefordelingen sådan i hverdagen? 

 

� Hvordan oplever du dit samarbejde med dine kolleger i 

hverdagen? (uddyb med eksempler) 

 

� Hvordan oplever du dit samarbejde med andre 

faggrupper i hverdagen? (uddyb med eksempler) 

 

� Har du nogen tanker om at samarbejdet skal foregå på en 

anden måde, eller der mangler noget i forhold til at se en 

helhed omkring borgeren? (evt. egen rolle ift. dette) 

 

Hvilken betydning har 

helhedsperspektivet i forhold til den 

daglige opgavevaretagelse? 

(case) 

� Hvilke tanker gør du dig om helheden omkring borgeren i 

forhold til casen? 

 

� Hvad betyder helhed i forhold til den måde du løser dine 

daglige opgaver på? 

 

� Hvem er ansvarlig for at der er helhed i de indsatser der 

nævnes i casen? 

 

� Er der den helhed i opgaveløsningen i din hverdag, der 

bør være efter din mening? 

 



Bilag 1 

� Drøftes snitfladerne mellem faggrupperne omkring 

borgeren i gruppen, hvis nej er det noget du savner? 

Hvilken betydning har 

helhedsperspektivet hos den enkelte 

medarbejder? 

(værdi) 

� Er du bekendt med kommunens værdigrundlag? 

 

� Hvad tænker du på når jeg siger helhed i forhold til den 

enkelte borger? 

 

� Er værdien helhed (ift. borgeren) noget der drøftes på 

tværs i plejegruppen og på hvilken måde? 

 

 

Har den enkelte medarbejder nogle 

forventninger til sig selv og til 

kolleger og samarbejdsparter ift. et 

helhedsperspektiv? 

(værdi) 

� Hvordan oplever du samarbejdet mellem de forskellige 

faggrupper i forhold til at tænke helhed? 

 

� Hvad tænker du er din rolle i forhold til at skabe helhed i 

opgaveløsningen omkring borgeren? 

 

� Har faggrupperne forskelligt ansvar ift. at skabe helhed 

omkring borgeren? (hvis ja uddyb) 

 

 



Bilag 2 

 

Spørgeramme til interview leder: 

Problemformulering Underspørgsmål Spørgsmål til interview 

Hvordan oplever den enkelte 

medarbejder sammenhængen 

mellem de forskellige faggrupper, 

og hvilken betydning tillægges 

helhedstænkning for 

medarbejderen i forhold den måde 

de daglige opgave løses på? 

Hvordan oplever den enkelte 

medarbejder sig selv i forhold til 

andre faggrupper i dagligdagen? 

(case) 

� Er den beskrevne case en situation du kan genkende fra 

hverdagen? 

 

� Hvordan ser du medarbejderens rolle i forhold til casen? 

 

� Hvordan ser du de øvrige faggruppers roller i forhold til 

casen? 

 

� Hvordan oplever du samarbejdet mellem medarbejderne 

i hverdagen? (uddyb med eksempler) 

 

� Hvordan oplever du samarbejdet med andre faggrupper i 

hverdagen? (uddyb med eksempler) 

 

� På hvilken måde oplever du, at der tænkes 

helhedsorienteret i blandt medarbejderne din gruppe? 

 

� Har du nogen tanker om at samarbejdet skal foregå på en 

anden måde, eller der mangler noget i forhold til at se en 

helhed omkring borgeren? (evt. egen rolle ift. dette) 

 

Hvilken betydning har 

helhedsperspektivet i forhold til den 

daglige opgavevaretagelse? 

(case) 

 

� Hvad betyder helhed i forhold til den måde de daglige 

opgaver løses på? 

 

� Hvem ser du som primært ansvarlig for at der er helhed i 

de indsatser der nævnes i casen? 

 

� Hvilke overvejelser gør du dig ift. at sikre helhed omkring 

den enkelte borger? 

 

 



Bilag 2 

 

� Drøftes snitfladerne mellem faggrupperne omkring 

borgeren i gruppen? 

Hvilken betydning har 

helhedsperspektivet hos den enkelte 

medarbejder? 

(værdi) 

� Hvilke forventninger har du til medarbejdernes kendskab 

til værdigrundlaget? 

 

� På hvilken måde arbejder du med værdierne i forhold til 

den daglige opgavevaretagelse? 

 

� Er værdien helhed (ift. borgeren) noget der drøftes på 

tværs i plejegruppen og på hvilken måde? 

 

 

Har den enkelte medarbejder nogle 

forventninger til sig selv og til 

kolleger og samarbejdsparter ift. et 

helhedsperspektiv? 

(værdi) 

� Hvordan oplever du samarbejdet mellem de forskellige 

faggrupper i forhold til at tænke helhed? 

 

� Hvad tænker du er din rolle i forhold til at skabe helhed i 

opgaveløsningen omkring borgeren? 

 

� Har faggrupperne forskelligt ansvar ift. at skabe helhed 

omkring borgeren? (hvis ja uddyb) 

 

 



Bilag 3 

Høje-Taastrup Kommunes fire værdier: 

I Høje-Taastrup Kommune mener vi, at det ikke er alt der kan skrives ned i spilleregler og 

paragraffer – f.eks. omsorg, pleje og medmenneskelighed. Vi har derfor valgt fire grundlæggende 

værdier, som vi tager udgangspunkt i, når vi arbejder. 

  

Værdierne forpligter på samme måde som regler og retningslinjer og har den fordel at de gælder 

for alle områder og situationer – dvs. både hvor der er regler i forvejen, og der hvor der ingen er. 

  

Vores fire værdier er: 

Menneskelighed og et positivt livssyn 

Engagement 

Professionalisme 

Helhed 

 

Værdierne indeholder nogle af de helt centrale krav og forventninger, som vi har til hinanden som 

medarbejdere, kolleger eller ledere i kommunen. Og det er vores fælles ansvar, at værdierne får 

liv og effekt på arbejdspladsen og i vores opgaveløsning hver dag. Derfor er det en god idé at tale 

med dine kolleger og din leder om, hvordan I fortolker værdierne på din arbejdsplads. 

 



Bilag 4 
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LEDELSESGRUNDLAG
 

Med dette ledelsesgrundlag sættes rammerne for, 
hvad der er god ledelse i Høje-Taastrup Kommune.  

Ledelse i Høje-Taastrup Kommune hviler på kommunens fire værdier: 

•  Helhed – Ledere i Høje-Taastrup Kommune er ikke kun ledere af den enhed, de er i til daglig. De er en del af koncernen 

Høje-Taastrup Kommune.

•  Professionalisme – Ledelse er et fælles anliggende. Derfor stiller vi i Høje-Taastrup Kommune krav til ledere om at 

agere professionelt og at udvikle professionalismen.

•  Engagement – Ledelsesopgaven består af mange delelementer. Ledere i Høje-Taastrup engagerer sig i alle dele af le-

delsesopgaven.

•  Menneskelighed og positivt livssyn – Medarbejderne er vores vigtigste ressourcer. Derfor er relationen mellem leder og 

medarbejdere af stor betydning for de opgaver, vi udfører.

De fire værdier er derfor fundamentet for de holdninger, der ligger til grund for ledelsesgrundlaget.

God ledelse har betydning for både politikere, ansatte og for kommunens brugere og borgere. Ledere, der bedriver god 

ledelse, sikrer udførelsen af lovgivningsmæssige krav og politiske beslutninger og bidrager samtidig positivt til medar-

bejderes trivsel og oplevelse af et godt arbejdsmiljø. Medarbejdere, der trives, bidrager til at skabe større tilfredshed hos 

borgere og brugere. 

Arbejdspladserne i Høje-Taastrup Kommune er forskellige, og der er derfor ikke to lederjob, der er identiske og kræver det 

samme. Men der er en række fællesnævnere, som går på tværs af sektorer og niveauer, og som ledere skal kende, for at 

vide, hvad det er for krav og forventninger, de skal leve op til.

Hvad enten man er ny eller erfaren leder, har man brug for at have nogle pejlemærker at navigere efter, så man ved, om 

det man gør, er i tråd med forventningerne til én som leder.

Ledere bedømmes i forhold til, om de skaber de nødvendige resultater, og om de leverer de aftalte ydelser til borgerne. 

Det gælder såvel i dagligdagen som i forbindelse med særlige ledelsesmålinger, som gennemføres samtidigt for alle ledere 

i kommunen. Disse ledelsesmålinger tager afsæt i ledelsesgrundlaget, som dermed er bestemmende for, hvilke temaer og 

spørgsmål, der indgår i målingerne.

Når vi rekrutterer nye ledere, vil ledelsesgrundlaget blive inddraget i vurderingen af kandidaternes egnethed til jobbet og 

er derfor afsættet for formuleringen af spørgsmål til kandidaterne under ansættelsesinterviewene.

For nye ledere i Høje-Taastrup Kommune er ledelsesgrundlaget tænkt som en indføring i, hvad der forventes af den en-

kelte leder, og hvad denne fremadrettet må forventes at blive målt på. 

En gang om året har den enkelte leder en lederudviklingssamtale med egen nærmeste chef/leder. Ved samtalerne gø-

res kort status over det seneste år, men hovedvægten i lederudviklingssamtalen er den fremadrettede udvikling af den 

enkelte leder. Her er ledelsesgrundlaget et naturligt afsæt for drøftelser af, hvilke kompetencer, der særligt er behov for at 

arbejde på at styrke hos den enkelte leder.

Endelig danner ledelsesgrundlaget udgangspunkt for den enkelte leders løbende kompetenceudvikling af eget lederskab.
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Samstemt ledelse – ansvar og kompetence
I Høje-Taastrup Kommune definerer vi fire ledelsesniveauer: 

1. Direktion
2. Centerchefer
3. Ledere med reference til centerchefer
4. Øvrige ledere

Nogle af disse ledere definerer vi som ”aftalestyrede ledere”. Det er de ledere, der har budget- og personaleledel-
sesansvar og som hvert år underskriver en aftale om, hvilke mål, der skal opfyldes i det kommende år inden for 
rammerne af det aftalestyrede budget.

Ledelsesarbejdet udføres på første og øverste niveau af direktionen. Den enkelte direktør har ansvaret for eget 
område i dialog med centercheferne. Koordineringen på tværs på direktørniveau sker gennem direktionsmøder. 
Direktionen har bl.a. ansvaret for den politiske servicering, den strategiske dagsorden, pejlemærker for udviklin-
gen, rammer for ledelsesarbejdet og principper for, hvordan vi samarbejder og organiserer os.

Ledelsesarbejdet på andet niveau udføres af Chefforum, som består af direktionen og centercheferne. Den enkel-
te centerchef har ansvaret for driften og udviklingen af eget fagområde inden for rammerne af de politiske beslut-
ninger og de af direktionen fastsatte rammer. Formålet med Chefforums arbejde er at kvalificere det strategiske 
arbejde, bidrage og tage ansvar på fælles vegne (chef i Høje-Taastrup Kommune – for Høje-Taastrup Kommune). 
Fælles forståelsesramme og anerkende hinandens forskelligheder og verdensbilleder. Deltagerne i Chefforum skal 
drøfte, inspirere og arbejde med det, der er den fælles opgave. 

Ledelsesarbejdet på tredje niveau udgøres af Strategisk Lederforum, som består af alle ledere i Høje-Taastrup 
Kommune. Strategisk Lederforum mødes 3-4 gange årligt. Formålet med disse møder er at skabe forståelse/
viden om beslutninger truffet af Direktion og af det politiske niveau. Den enkelte leder har ansvaret for ledelsen 
af eget område, men ud fra, hvad der som helhed tjener kommunen bedst. Alle ledere i Høje-Taastrup Kommune 
har derfor såvel et individuelt som et fælles ansvar for som en initiativpligt til at sikre, at der sker et relevant og 
nødvendigt samarbejde på tværs af enhederne og sektorerne og at alle relevante parter inddrages i opgaveløs-
ningen. Møder i Strategisk Lederforum skal derfor bidrage til at skabe en forståelse for kommunens udfordringer 
og behov med henblik på at sikre et grundlag for den enkelte leders eget ledelsesarbejde.

Endelig består ledelsesarbejdet af et fjerde niveau, som omfatter ledere inden for samme fagområde, fx skoleom-
rådet, ældreområdet og dagtilbudsområdet.

Opadtil har enhver leder ansvaret for at være i dialog med egen nærmeste leder om væsentlige temaer i relation 
til drift og udvikling af lederens ansvarsområde.
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Nedadtil har enhver leder ansvaret for at følge op på aftalte indsatser og at sikre efterlevelsen af ledelsesgrundla-
get, øvrige rammer og beslutninger.

Ledelse i Høje–Taastrup Kommune bygger på en grundforudsætning om ”samstemt ledelse – organisatorisk sam-
menhængskraft”. Alle ledere arbejder først og fremmest for Høje-Taastrup Kommune. Dernæst for sektorområdet 
og endelig for egen institution/afdeling. Det betyder i praksis, at forventningen til den enkelte leder er, at denne 
ser sig selv og sit ansvar som en integreret del af den samlede ledelsesopgave i kommunen med respekt for de 
politiske målsætninger, kommunens serviceniveau og de grundlæggende værdier.

Udøvelse af ledelsesopgaven foregår i mange relationer inden for og på tværs af sektorer, afdelinger, institutioner 
og centre. Det vigtigste er ikke, hvor en opgave er placeret, men at den løses af de rigtige, hvad enten dette er 
inden for en leders eget ansvarsområde eller på tværs af flere lederes ansvarsområder. God ledelse forudsætter 
derfor, at lederen sikrer og bidrager til en god og konstruktiv kommunikation og dialog på alle niveauer med ind-
dragelse af de rette samarbejdspartnere og med ansvar for helheden. 

I en stor organisation som Høje-Taastrup Kommune med mange forskellige arbejdspladser, er det af betydning for 
medarbejdernes tillid til ledelsen, at ledelsen omfattes som ”samstemt”, og at uenighed er afklaret i beslutnings-
processen. Det betyder, at når en beslutning er truffet, forventes det, at alle ledere agerer loyalt i overensstem-
melse hermed. Det gælder såvel i forhold til politiske og administrative beslutninger som i forhold til rammebe-
tingelserne for at løse opgaverne. Det er derfor et ledelsesmæssigt ansvar på ethvert niveau at være i stand til at 
forklare grundlaget for beslutninger og rammevilkår over for såvel medarbejdere som borgere og brugere.  

Retning 
De politiske målsætninger, herunder kommunens Udviklingsstrategi og politikker, sætter retning og beskriver de 
fælles mål. De udgør rammerne for ledelsesarbejdet, og er dem lederne har pligt til at styre og planlægge ud fra. 
Ledere skal over for brugerne og medarbejderne kunne forsvare og forklare de politiske beslutninger, og hvorfor 
de er nødvendige.

Pejlemærkerne i Byrådets Udviklingsstrategi - helhed, nytænkning og ansvar – er ledernes tilgang til at løse op-
gaven og sikre, at de politiske mål og indsatser kan realiseres.

Forventningerne til ledernes indsats skærpes hele tiden. Borgerne har en forventning om, at der leveres den 
bedst mulige service. Samtidig skal den leveres inden for de givne rammer og økonomi. Det forventes, at ledere 
i Høje–Taastrup Kommune tager hånd om, at faglighed og økonomi går hånd i hånd. Det betyder at der tages 
udgangspunkt i kommunes serviceniveau når beslutninger træffes.

Ledelsesopgaven handler om, at definere hvilke opgaver der skal løses for borgeren og dernæst løse den bedst 
muligt ud fra en helhedstænkning. At sætte helheden først kræver, at lederen kan se ud over sin egen faglighed - 
og se den sammen med andre fagligheder. Inspiration til fornyelse og forbedringer skal søges på tværs af fagom-
råder. Den nytænkende leder bliver inspireret og ”forstyrret” af forskellighederne.

Klarhed om de faglige mål er afgørende for at sætte retning og for at kunne skabe resultater. Den ansvarlige 
leder skal kommunikere tydelige mål og forventninger samt prioritere ressourcerne i overensstemmelse hermed. 
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Fornyelse
Når leverancen af ydelsen skal sikres med færrest mulige ressourcer skal lederen både kende retningen og styre 
efter den og samtidig være åben overfor nye og alternative måder at gøre tingene på. 

I Høje-Taastrup Kommune er innovation kendetegnet ved udvikling og iværksættelse af nye ideer, produkter og 
processer, der skaber merværdi for brugerne og for kommunen.  

Innovation og fornyelse skal der skabes gode betingelser for. Det er en ledelsesopgave at sætte rammerne for 
innovation. Det kommer ikke af sig selv. Derfor skal lederne gå forrest i forhold til nysgerrigt at udfordre eksiste-
rende rutiner og strukturer. 

Lederen skal løbende arbejde med hverdagsinnovation, som er de små ændringer i dagligdagen, der giver bedre 
og mere effektive måder at arbejde på og mere luft til kerneopgaven. Og lederen skal skabe plads til radikal in-
novation med nye omfattende ændringer og tilrettelæggelse af velfærdsydelsen. 

Sikker drift
Sikker drift er fundamentet i enhver organisation og kobler sig til vores værdi om professionalisme. Professionelle 
ledere sikrer sig først og fremmest, at driften er i orden. 

Ledere har ansvaret for, at driften fungerer tilfredsstillende. Sikker drift er bl.a.:

•  At have styr på økonomien (kende budgettet og rammerne for det, løbende budgetopfølgning og estimeringer 
af forbrug, sikring af budgetoverholdelse og opmærksomhed på faktorer, der påvirker forbrugsmønstret)

•  At have styr på kerneydelserne og sikre mest mulig kvalitet for pengene og inden for de besluttede rammer

•  At have styr på personaleadministrationen (løn- og ansættelsesforhold, fraværsindberetning og ferieafvikling)

•  At have styr på planlægningen af arbejdet

•  At have styr på indholdet i og overholdelse af lovgivningen på eget fagområde

•   At have styr på indholdet i og overholdelse af de generelle forvaltningsretlige regler (fx offentlighedslov, for-
valtningslov og persondatalov)

•  At have styr på korrekt behandling af dokumenter (journalisering og opbevaring)

•  At have styr på omfanget af egne handlekompetencer

•  At have styr på og handle efter politikker og politiske og ledelsesmæssige beslutninger på eget ansvarsområde

•  At have styr på overholdelse af rammer og deadlines

Det er først og fremmest vigtigt, at økonomistyringen er i orden, og at kerneydelserne leveres og er i overens-
stemmelse med lovkrav og beslutninger.

For kerneopgaverne er det vigtigt at vide:
1. Omfanget af den enkelte kerneopgave (fx: hvor mange borgere skal have ydelsen)
2. Udgiften forbundet med leveringen af den enkelte ydelse (lønudgifter, materialeudgifter mv.)
3. Hyppigheden i den enkelte opgave (fx: hvor ofte skal den enkelte borger have den pågældende ydelse)

Når udefrakommende faktorer påvirker økonomien, har lederen ansvaret for at sikre, at der snarest muligt bliver 
informeret herom opad i ledelsessystemet med henblik på at få truffet beslutning om konsekvenser. Hvis der ikke 
længere er budgetmæssig dækning for udgifterne, skal der tages stilling til, om budgettet kan justeres eller om 
omfanget af ydelser skal nedjusteres.
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Styring af ressourcer (økonomi og medarbejdere) forudsætter kontrol- og opfølgningsprocedurer, prioriteringer og 
vurderinger/evalueringer af indsatsen.

Rettidig omhu er kernen i sikker drift. Det handler om at tage sig af problemer og udfordringer i rette tid og på 
rette sted. Det er ikke kun en ledelsesopgave, men forudsætter dialog mellem ledelse og medarbejdere om arbej-
dets udførelse og vilkårene herfor.

Fokus på effektivisering og optimering af driften forudsætter løbende, at lederen og organisationen udvikler sig 
selv og arbejdsmetoderne. Udviklingsarbejdet er derfor en naturlig og integreret del af arbejdet med sikker drift. 
Men udviklingsarbejdet må aldrig betyde, at driftsopgaver lægges til side.

Personaleledelse og det personlige lederskab
Medarbejderne er den vigtigste ressource for, at kommunen kan skabe værdi, og derfor er det centralt, at lederen 
i Høje-Taastrup Kommune arbejder for at sikre god personaleledelse. En af de væsentligste personaleledelsesop-
gaver er at udvikle medarbejdernes evne til at tage ansvar for egne opgaver.

Personaleledelse foregår i et samspil mellem mennesker – leder og medarbejdere. Lederens udøvelse af persona-
leledelsesopgaven kan derfor ikke ske uafhængigt af lederens person, værdier og holdninger. Den enkelte leders 
udførelse af ledelsesopgaven kan derfor ikke isoleres fra lederens personlighed.

I Høje-Taastrup Kommune har vi værdibaseret personalepolitik. Det betyder, at kommunens fælles værdier dan-
ner grundlag for de forventninger, der er til lederens måde at bedrive personaleledelse på. Hvad enten dette 
handler om forhold, der er omfattet af personalepolitikken eller om andre elementer af personaleledelsesopgaven.

Personaleledelse er ikke et mål i sig selv men et middel til at skabe resultater. Personaleledelse bedrives ikke af 
lederen alene, men sammen med medarbejderne. Derfor skal lederen involvere og engagere medarbejderne og 
sikre den løbende kompetenceudvikling af medarbejderne, der gør at de er i stand til at udføre opgaverne såvel 
nu som i fremtiden. 

Ledelse udleves i en kontekst og fordrer, at lederen er i stand til at bedrive situationsbestemt ledelse og håndtere 
mangfoldigheden i medarbejderstaben.

Medarbejderne skal kunne have tillid til deres ledere, og samarbejdet skal være kendetegnet af en konstruktiv 
dialog, der er løsningsorienteret.

Ledere skal bidrage til at skabe trivsel, udvikling og attraktive arbejdspladser for medarbejderne for dermed at 
skabe et godt fundament for medarbejdernes udførelse af arbejdsopgaverne.

Som leder skal man være indstillet på og ivrig efter hele tiden at udvikle sig selv og sit lederskab.

Ledere skal kunne træffe beslutninger – også svære - og tage ansvaret for disse beslutninger.

At bedrive ledelse adskiller sig på denne måde fra andre opgaver ved at lederen bringer sin egen person i spil. 
Det betyder, at man nogle gange kommer til at bevæge sig ud på usikker grund og at modgang er en del af opga-
ven som leder. Også selvom det til tider kan virke urimeligt, og selvom det nogle gange kan betyde, at lederen 
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efterfølgende må erkende, at noget skulle have været grebet anderledes an. Ærlighed er afgørende for succes i 
ledelsesopgaven.

Evnen til empati er vigtig i ledelsesopgaven og ikke mindst i forhold til medarbejderne og brugerne.

Som leder har man ret og pligt til at lede.

God ledelse i Høje-Taastrup Kommune kræver, at lederen

•  grundlæggende har lyst til og mod på ledelse

•  er løsningsorienteret og dialogsøgende

•  tænker helhedsorienteret og er forpligtet overfor helheden

•  forstår konteksten og forstår den komplekse organisation kommuner er

•  holder fast i og står på sin ledelsesfaglighed

Alt er kommunikation, og lederens kommunikative evner er et vigtigt fundament i udøvelsen af lederskabet. 
Ledere forventes at være i stand til at lytte til de mange forskellige opfattelser og forståelser og dermed bidrage 
til at skabe løsninger og klarhed. I relationen til såvel den samlede personalegruppe som til den enkelte medar-
bejder, er det vigtigt, at alle medarbejdere føler sig anerkendte og har oplevelsen af at blive set, hørt og forstået. 
Gennem det at lytte til alle og anerkende, at der findes forskellige forståelser og opfattelser, kan lederen – med 
tilpasse forstyrrelser, der udfordrer vante måder at tænke og agere på - medvirke til at skabe et grundlag for 
forandringer.

Ledere er rollemodeller. De skal gå forrest, være synlige, vise vejen og dermed opnå medarbejdernes respekt og 
motivation til at gå med. For at sikre, at ledere fremstår som troværdige, skal de sige, hvad de gør og gøre, hvad 
de siger. 

I den sidste ende skal en leder i Høje-Taastrup Kommune fremstå som et ordentligt menneske, der i enhver be-
slutning og udøvelse kan forklare og forsvare sine handlinger, så der står respekt omkring lederen - også når der 
er uenigheder om beslutninger.

Direktionen
November 2011
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LEDERNYT
 NR. 24 - 8. NOVEMBER 2011

Direktionens strategibrev 2012 
Vi er midt i en omstillingsproces. Den offentlige sektor i Danmark er under pres blandt andet på grund af fi-
nanskrisen, der ramte os tilbage i 2008. Det påvirker vores rammevilkår i Høje-Taastrup Kommune. Vi har færre 
indtægter, og der er pres på vores udgifter. 

Vi bliver også færre til at udføre vores opgaver. På landsplan skal 75% af en ungdomsårgang i 2025 vælge at 
arbejde i det offentlige, hvis serviceniveauet skal opretholdes med de samme løsninger som i dag. Det er selvføl-
gelig ikke realistisk.

Vi har de seneste år taget fat på omstillingerne. Men kommunens udfordringer overkommes ikke fra det ene år til 
det andet. Det er et langt sejt træk. 

Det kræver endnu skarpere bevidsthed om de økonomiske rammer, kommunen har i dag, og de økonomiske ram-
mer, kommunen har i de kommende år. Vi skal have mest muligt ud af hver eneste krone i kommunens budget. 

Der er ikke ét universalmiddel til løsning af udfordringerne. Vi skal fortsat arbejde på forskellige fronter, herun-
der:
o Omkostningsstyring
o Fortsatte effektiviseringer
o Digitalisering
o Afbureaukratisering og forenklinger
o Involvering af brugerne, borgernes og civilsamfundets ressourcer

Og så skal vi holde fast i vores høje ambitioner om hele tiden at udvikle os, så borgerne fortsat får de velfærds-
ydelser, som de har krav på, af en høj kvalitet. Vi skal bevæge os fra mål- og rammestyring mod omkostningssty-
ring og udviklingsstyring.

Nytænkning er et centralt nøgleord i Direktionens strategibrev for 2012. Derudover ønsker Direktionen at lægge 
vægt på, at løsningerne på de ressourcemæssige udfordringer i høj grad findes ved at tage et fælles ansvar og 
løse vores opgaver tværgående ud fra en helhedstænkning. Overskrifterne i strategibrevet kobler sig i år til kom-
munens nye Udviklingsstrategi, der er ved at blive udarbejdet, og som politikere, direktion og centerchefer har 
bidraget til. Her er pejlemærkerne helhed, nytænkning og ansvar. Temaer, der går igen i strategibrevet. 

Direktionens strategibrev er målrettet kommunens ledere og er en del af kommunens styringskoncept, der også 
består af aftalerne i aftalestyringen, et nyt ledelsesgrundlag og løbende ledelsesinformation mv. Strategibrevet 
udgør rammen for, hvordan vi som ledere skal arbejde og prioritere i 2012 - med et flerårigt sigte. 

Det er en fælles opgave at nå målene i strategibrevet. Temaer og mål skal oversættes og konkretiseres i tæt dia-
log mellem ledere og medarbejdere på den enkelte arbejdsplads og på tværs i den samlede organisation. Blandt 
andet skal strategibrevets temaer indgå i den enkelte enheds aftalestyring.

Helhed – en fælles og tværgående indsats
De traditionelle svar på kommunernes økonomiske problemer er besparelser og serviceforringelser. Det skal vi 
væk fra. Vi har fremadrettet et stort fælles ansvar for fortsat at bruge vores ressourcer bedst muligt. 

Det kræver sikker driftsledelse i det daglige. Det vil sige planlægning, styring og opfølgning på kerneydelserne. 
Den enkelte leder skal have indgående kendskab til sit budget og forudsætningerne bag, og skal imødegå pro-
blemer før de opstår. Man skal også have det fulde overblik over de kerneopgaver, der leveres og forholde sig til 
effektivitet og omkostninger. Til hvem, hvilken pris og med hvilket resultat?  
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En forudsætning for at optimere vores indsatser er, at vi ved, hvad der virker. Vi skal måle og følge op, så vi ved 
om vores arbejde har effekt og hvorvidt det giver tilfredshed hos brugerne. 

Sikker driftsledelse er tillige hverdagsdyder som ledelsestilsyn, korrekt journalisering, indberetninger af ferie og 
sygefravær. Dertil kommer personaleledelse med arbejdsdeling, prioritering og medarbejderudvikling. 

Når vi skal bruge vores ressourcer bedre, kræver det også, at vi optimerer 
og prioriterer på tværs af kommunen. På tværs af institutioner og på tværs 
af sektorer. Vi skal i fællesskab, finde de løsninger, der kan give os mest 
muligt ud af vores personale, vores kvadratmeter og vores kroner. Vi skal 
udøve fælles strategisk ledelse. 

Vi skal styrke vores organisation, så vi fremmer helhedstænkning. Vi skal 
arbejde tværprofessionelt, og vi skal udnytte fælles muligheder: Kan perso-
nale fx arbejde på tværs af kultur- og børneområdet? Kan børne-, ældre-, 
og kulturinstitutioner i et lokalområde måske være fælles om lokaler, udstyr 
eller redskaber?  Det handler om at tage et fælles ansvar for at udvikle og 
sammentænke vores arbejde.

Kommunens budgetproces skal i endnu højere grad være et anliggende for alle. De enkelte enheder og institutio-
ner skal bidrage endnu mere med deres vigtige viden, om den måde vi planlægger, administrerer, tilrettelægger 
og udfører. Samt ideer til, hvordan vi bruger vores ressourcer optimalt. 

Vi skal have endnu større fokus på, at kommunens mål og strategier skal understøtte hinanden. Med tværgå-
ende indsatser sikrer vi, at udfordringer håndteres så tidligt og forebyggende som muligt: Når vi ønsker en bedre 
sundhedsstandard i kommunen, er det nødvendigt, at alle vores institutioner og foreninger arbejder med kost-
politik og bevægelse. Når flere unge skal have en uddannelse, skal indsatsen i vuggestuer, børnehaver og skoler 
understøtte den målsætning. 

Nytænkning – ideer der skaber merværdi
Når vi har færre ressourcer og færre hænder til rådighed, er nytænkning og innovation en vigtig del af løsningen. 
Nytænkning er ikke noget nyt, vi nytænker og udvikler hele tiden. Men vi skal være endnu bedre til at ’forstyrre’ 
den måde, som vi i det daglige tænker og arbejder på. Kommunen skal ikke lade sig begrænse af, hvordan tin-
gene plejer at være. 

Vi skal alle fremadrettet arbejde med innovation. Innovation kan defineres som ’udvikling og iværksætning af nye 
ideer, produkter og processer, der skaber merværdi for brugerne og for kommunen’. Det er altså ikke nok at få de 
gode ideer, de skal også gennemføres i hverdagen. 

Der kan være tale om hverdagsinnovation, med små ændringer i dagligdagen, der giver bedre og mere effektive 
måder at arbejde på og mere luft til kerneopgaven - som når den musiske ildsjæl fra én daginstitution overtager 
børn i nogle timer hver uge fra områdets øvrige institutioner. 
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Der kan også være tale om radikal innovation, med nye omfattende ændringer – når vi eksempelvis tænker i nye 
strukturer for kommunens institutioner, eller hjemtager omsorgstilbud og planlægger dem helt forfra. 

Innovation kan ske i samarbejde med medarbejdere og i samarbejde med brugere og borgere. Men det er også 
vigtigt at ’stjæle med stolthed’ fra vores omverden – fra andre kommuner og organisationer mv.

Det er en ledelsesopgave at sætte rammer for innovation. Det kommer ikke af sig selv. Det kræver mod og vilje 
til udvikling blandt både ledere og medarbejdere. Vi skal derfor arbejde endnu mere med forandrings- og innova-
tionsledelse, kompetenceudvikling og rum for læring.

Medarbejder-drevet innovation er et vigtigt fokus. Det er ofte den enkelte medarbejders faglighed, der er afsæt-
tet for at kunne forbedre indsatser for borgerne, og for at kunne skabe bedre arbejdspladser. Medarbejderne er 
derved med til at skabe endnu bedre og mere attraktive arbejdspladser med mulighed for høj trivsel, fastholdelse 
og rekruttering.

Digitalisering og ny teknologi indgår som en 
naturlig del af nytænkningen. Vi skal udnytte 
digitale løsninger til fulde - som når vi bevæ-
ger os helt væk fra blanketter på papir, og 
når vi uddanner digitaliseringsambassadører, 
der i alle vore institutioner, kan hjælpe bor-
gerne til digital selvhjælp. Vi skal også udnytte 
mulighederne i velfærdsteknologier. Vi har i 
dag robotstøvsugere, der giver personalet på 
ældreområdet mere tid til pleje og omsorg, og 
forsøg med ’græsrobotter’, der kan slå græs-
set på kommunens arealer. Hvilke former 
for velfærdsteknologi kan være interessant i 
fremtiden?

Ansvar - lokalt medansvar og aktiv deltagelse 
Borgerne og brugernes evne og vilje til at fastholde og videreudvikle medansvar og aktiv deltagelse er afgørende 
for at fremtidssikre kommunens ydelser og tilbud. 

Fordi ressourcerne er begrænsede, er det vigtigt, at disku-
tere med forældre, pårørende og lokal-samfund, hvordan de 
mener, at vi kan takle den ressourceknappe situation sam-
men. Skal pårørende og frivillige i højere grad have en rolle 
i omsorgen for de ældre? Kan skoleelever have praktiske 
opgaver på skolen? 

Medansvaret kan give et større engagement og følelsen af, 
at man er en del af et fællesskab med både rettigheder og 
pligter. 

Kommunen skal i endnu højere grad tilbyde indsigt og ind-
dragelse i det politiske arbejde. Vi skal indbyde til dialog med 
borgerne og samarbejde om udviklingen af kommunens mål 
og strategier. Det kan være ved borgerpaneler, IT-baserede 
brugergrupper eller når ”talebokse” sættes op i børneinstitu-
tioner, så børnene kan fortælle om deres ønsker og tanker.



Bygaden 2 - 2630 Taastrup - Tlf. 43 59 10 00 - Fax: 43 59 10 02 - kommune@htk.dk - www.htk.dk

Det lokale engagement i kommunen kan tænkes på nye måder, eksempelvis ved at udnytte netværk og anvende 
uformelle måder at organisere arbejdet på. Kommunens indsats skal aktivere og understøtte ressourcerne i 
netværk og lokalområder. Vi har allerede gode erfaringer med at engagere frivillige i boligområder eller lokale 
foreninger i at tage et større ansvar for udsatte borgere. 

På nogle områder handler et større ansvar om at flytte borgere fra betjening til ”selvbetjening”, hvor borgere 
hjælpes til at hjælpe sig selv og til at løfte flere opgaver. Det kræver naturligvis dialog og forventningsafstemning 
om ydelserne. Lykkes det, kan selvbetjening give mere frihed og merværdi for den enkelte borger. 

Målsætninger for 2012
Med afsæt i ovenstående temaer forventer Direktionen, at du som leder går foran i udvikling ved, at du i 2012: 
• Sikrer økonomistyring og driftsledelse i din institution, herunder sikrer dig kompetencer og værktøjer hertil. 
•  Tager ansvar for kommunens helhed ved at alle relevante opgaver løses i et tværgående og tværfagligt samar-

bejde.
• Tager initiativ til mindst ét innovationsinitiativ og deler det med din omverden.
• Igangsætter dialog med relevante brugere og borgere om medansvar og udvikling af tilbud.   



Vores værdibaserede 
personalepolitik
Høje-Taastrup Kommune 



I år 2000 vedtog byrådet i Høje-Taastrup kommune 
fire værdier, der er fundamentet i kommunens opga-
veløsning. De fire værdier er:

•  Menneskelighed og et positivt livssyn
• Engagement
• Professionalisme
• Helhed

Det er nu besluttet, at de fire værdier også skal være 
fundamentet for vores nye personalepolitik.

Hidtil har Høje-Taastrup Kommune haft en regelbase-
ret personalepolitik, hvilket betyder, at personaleret-
tigheder kan slås op i en regel, som er gældende for 
alle uanset individuelle omstændigheder. De fleste 
arbejdspladser har i flere år kombineret reglerne med 
værdierne, og lederne har udvist fleksibilitet i forhold 
til aktuelle situationer.  

Hvorfor så dette skifte? For det første fordi vi har 
nogle værdier, som vi mener alvorligt, og derfor skal 
vores beslutninger også afspejle netop disse værdier. 

For det andet fordi værdierne giver plads til rummelig-
hed, som er nødvendigt at have, når en personalepo-
litik skal favne mange forskellige typer arbejdspladser 
og medarbejdere i vidt forskellige livssituationer. Vores 
værdibaserede personalepolitik giver plads til at træffe 
beslutninger præget af de fire værdier: menneskelig-
hed, professionalisme, helhedsorientering og engage-
ment. 

Med den nye, værdibaserede personalepolitik vil vi 
kunne skabe plads til et naturligt råderum på den 
enkelte arbejdsplads, som matcher de øvrige styrings-
værktøjer, vi anvender i Høje-Taastrup Kommune. 
Samtidig vil personalepolitikken lettere matche frem-
tidens arbejdsmarked og arbejdsstyrkens forventning 
om fleksibilitet og individuelle hensyn.

Vores værdibaserede personalepolitik må nødvendig-
vis udvikles i dagligdagen i dialogen mellem ledere og 
medarbejdere i Høje-Taastrup Kommune, da synlighed 
og accept er vigtige elementer i processen med at 
indføre personalepolitikken. 

1.  Derfor har Høje-Taastrup Kommune en 
værdibaseret personalepolitik



Værdien Betyder at alle på arbejdspladsen

Menneskelighed 
og positivt 
livssyn

• Viser vilje og evne til dialog og samarbejde
• Udvikler sig såvel fagligt som menneskeligt og tager ansvar
• Har evne og vilje til at respektere hinanden som forskellige individer
• Har tillid og åbenhed, og viser empati i alle relationer
• Ser muligheder
• Er anerkendende i kommunikation og opgaveløsning
• Giver rum til arbejdsglæde

Engagement •  Kan påvirke egne arbejdsopgaver og have medansvar for og kontrol med eget  
arbejde

• Påtager sig et personligt ansvar for at realisere mål og strategier
•  Bidrager og har lyst til at gøre kommunen til en god arbejdsplads og medvirker  

til at arbejdspladsen får et positivt omdømme
• Giver plads til nye ideer
• Gør videndeling til en afgørende del af samarbejdet

Professionalisme • Er fagligt ambitiøse og tager medansvar for den daglige opgaveløsning
• Har fokus på at arbejde effektivt og med høj kvalitet
• Prioriterer tid og ressourcer i relation til opgaverne
• Tager løbende initiativer til at forbedre opgaveløsningen
• Agerer professionelt i forhold til borgerne
• Siger fra og har en professionel relation til borgerne

Helhed • Udnytter ressourcer på tværs af organisationen
• Bidrager til løsninger på tværs af organisationen
• Medvirker aktivt til videndeling, der muliggør tværfagligt samarbejde
•  Påtager sig ansvar for at forandre og tilpasse organisationen med fokus på helheden
•  Ser kollegaer som hele mennesker, der både arbejder og er hjemme/har fri
• Er helhedsorienteret i forhold til borgerne

2.  Personalepolitikken stiller krav til ledere 
og medarbejdere

Med vores værdibaserede personalepolitik skal det 
være muligt at gøre en forskel, når der er en forskel. 
Det stiller krav til lederne om at kunne se og forklare 
forskelle, når de er der. Hvis lederen ikke kan forklare 
forskellen, vil det ikke være muligt for lederen at gøre 
forskel.

Personaleledelse er et samarbejde mellem leder og 
medarbejdere. Vores værdibaserede personalepolitik 
opstår derfor i relationen mellem leder og medarbej-
dere.

Værdierne skal danne udgangspunkt for den måde 
ledere og medarbejdere samarbejder på i hverda-
gen. Personalepolitikken giver eksempler på hvordan 
værdierne forventes omsat til praksis. Nedenstående 
skema viser nogle eksempler på, hvordan værdierne 
kan konkretiseres, men det forventes, at man på den 
enkelte arbejdsplads forholder sig konkret til betydnin-
gen af værdierne. 



Tiltrækning
Vi behandler ansøgerne ordentligt og med respekt 
(menneskelighed). Rekrutteringsprocessen gen-
nemføres professionelt og værdigt. HTK tilstræber at 
rekruttere ledere og medarbejdere, der kan og vil leve 
op til de fire værdier. Disse er derfor en integreret del 
af rekrutteringsprocessen, herunder selve ansættel-
sessamtalen.

Når nye medarbejdere starter i HTK, er alt på plads 
forud for tiltrædelsen (professionalisme). 

I den første tid af ansættelsesforløbet bliver den nyan-
satte sat ordentligt ind i rutiner, værktøjer, metoder og 
den nyansatte introduceres til resten af den kommu-
nale organisation (helhed).

Det sikres, at der er en fast person, som den nyan-
satte kan sparre med i starten af forløbet, for eksem-
pel i form af en mentorordning. Den person, der har 
ansvaret for oplæringen af den nye kollega forventes 
at gå aktivt ind i opgaven (engagement).

Udvikling
Medarbejdere og ledere tager selv initiativ til og an-
svaret for egen læring og udvikling (engagement). 
Lederen og medarbejderen gennemfører mindst én 
gang om året en samtale med henblik på en fælles 
aftale om medarbejderens fortsatte kompetenceudvik-
ling (professionalisme). Kompetenceudviklingen skal 
balancere medarbejderens og arbejdspladsens behov 
(helhed). 

I planlægningen af kompetenceudviklingen for den 
enkelte tages der hensyn til den pågældendes livs-
situation (menneskelighed).

I den udstrækning medarbejderen ønsker det, skal 
lederen arbejde for at kompetenceudviklingen kan ske 
på tværs af den kommunale organisering (helhed).

Fastholdelse
Såvel generelt for hele kommunen som konkret på 
de enkelte arbejdspladser, arbejdes kontinuerligt med 
udviklingen af attraktive arbejdspladser (profes-
sionalisme og menneskelighed) og elementer til 
fastholdelse af ledere og medarbejdere. 

Udviklingen af fastholdelseselementer sker i et samspil 
mellem de enkelte arbejdspladser og HR-Centret 
(helhed).

Den enkelte arbejdsplads drøfter løbende behovet for 
fastholdelsesinitiativer og tager egen praksis op til 
revison (engagement og professionalisme).

Afvikling
Når ansatte vælger at forlade arbejdspladsen samles 
der op på baggrunden herfor samt den afgåendes 
opfattelse af arbejdspladsen (professionalisme). 
Resultaterne opsamles af HR-Centret og formidles dels 
generelt (helhed) og dels konkret til den arbejds-
plads, som den ansatte forlader (professionalisme).

Ved uansøgt afsked har lederen ansvaret for – i sam-
arbejde med HR-Centret, at afskedigelsen foretages 
på et sagligt og korrekt grundlag og at sagen i det 
hele taget håndteres i overensstemmelse med de per-
sonaleretlige regler (professionalisme). 

For at imødegå de kommende års voksende mangel 
på arbejdskraft og af hensyn til den enkelte (men-
neskelighed) inddrages mulighederne for at den på-
gældende person vil kunne udfylde et job andre steder 
i kommunen – eventuelt inden for et andet fagområde 
(helhed). Det skal derfor sikres, at ressourcerne hos 
den pågældende person afdækkes konkret i afskedi-
gelsessituation (professionalisme).

3.  Værdiernes betydning og indflydelse

Værdierne er omdrejningspunktet 
for alle handlinger i ansættelses-
forløbets fire faser: 


