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ABSTRACT 

When the context in the society is changing from getting help to self-help, which means 

that the older must take care of themself, it has a meaning of using the servile society.  

Focus of this task is on the organization and its way of thinking about the future, how the 

services the occupational professionals has to deliver, only has to be about the main 

things such as care and nursing.  The older must support themselves by rehabilitation.   

Small benefits have to be delivering by network or volunteers. That is what we call the 

servile society. 

The frame for the public sector has in many years been provided by NPM, New Public 

Management, but it´s now challenged by NPG, New Public Governance and its way of 

solve the challenges for the future between actors and increased knowledge to create 

added value. 

The municipal resources are limited and so are the types of service, there is not always 

compliance between what the citizen gets or need, because the social, emotional and 

intellectual challenges not always can be provided by the public auspices. 

An organization has the legitimacy in order true a general view and assumption of its acts 

are right or appropriated within a social designed system.  

The respondents all signify there are positive terms of trade, where the older citizen, the 

relatives, the volunteers, the employees and the municipality all have benefits. There is 

also a big wish about a social community build on common values. There have to be 

cooperation between the professionals and volunteers, how the working community is 

going to be established.  

The feeling of being someone of value and create increased quality of life, have a deeper 

meaning than “go for a walk”.  “Go for a walk” is really a trivialized way of articulate this 

working area and a simplified instrument.  

The rhetoric seems to be trivialized, it´s really about something that goes deeper and are 

more important for the individual humans. Therefore it is important to work with the dialog 

and to create a synergy across the stakeholders both internally and extern. It requires a 
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political management, and not just a management who exercise management, but who 

really assume a leadership. A leadership who shows the way with desire and the ability to 

have the citizens and the dialog in center will be the challenges for the future and the 

answer in the welfare areas priority. 

KAPITEL 1: INDLEDNING  

Jeg vil i denne masterafhandling undersøge, hvad aktørerne omkring ældreområdet, 

Center for Ældre og Omsorg i Glostrup kommune tænker og mener i forhold til øget 

samarbejde og integration med de frivillige på ældreområdet, som en naturlig del af 

konteksten. Aktørerne har jeg i denne afhandling defineret som værende: politiker, 

afdelingsleder, sygeplejerske, Ældre Sagen i Glostrup og en borger, der er bruger på 

ældreområdet. I Glostrup kommune har vi i december 2012 påbegyndt et større projekt 

vedr. Hverdagsrehabilitering, et projekt der involverer de 3 fagcentre: Center for Kultur og 

Idræt, Center for Borgerservice og Center for Ældre og Omsorg. Glostrup kommune har 

som mange andre kommuner fokus på, at borgerne skal være selvhjulpne længst muligt. 

Når borgerne tager ansvar for eget liv, øges borgernes livskvalitet og de økonomiske 

udgifter på området kan mindskes. I takt med projektet Hverdagsrehabilitering ”rulles ud” 

giver det i et samfundsmæssigt perspektiv mening at få øget fokus på, hvordan vi i Center 

for Ældre og Omsorg i Glostrup kommune succesfyldt får integreret de frivillige. I mit valg 

af emne har det været vigtigt at tage udgangspunkt i en problemstilling, der er relevant for 

mit arbejdsfelt og egen organisation, ældreområdet i Glostrup kommune. Jeg har derfor 

valgt, at min masterafhandling udarbejdes som et organisatorisk udviklingsprojekt. Jeg er 

som mange offentlige ledere optaget af nye trends, der kommer ind i organisationer og 

den kontinuerlige italesættelse af effektivisering og innovation, der er på den offentlige 

dagsorden. I den forbindelse er det aktuelt at se på organisationer som flytbare ”systemer” 

der konstant foretager ændringer og forandringer for at være legitime i forhold til 

omverdenen.  I forbindelse med integration af frivillige på ældreområdet, vil jeg se 

nærmere på begreberne: legitimitet, værdi og forandringer, det vil jeg gøre ved at inddrage 

Mark C. Suchmann´s teori vedr. legitimitet, Torben Beck Jørgensens teori vedr. værdier i 

stat, amter og kommuner og John Kotter og hans teori om forandringer (se teoriafsnit side 

9-18). Vores velfærdsområder er under forandring, og specifikt på ældreområdet handler 

det om, at ældreområdet skal se sig selv som leverandører på helt specifikke ydelser til 
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borgerne og at kerneopgaven er under forandring eller ændres i takt med den 

samfundsmæssige udvikling og fokus på begrænsede ressourcer. Man kunne forestille 

sig, at de ydelser de fagprofessionelle skal levere til brugerne og borgerne alene 

omhandler kerneopgaven, der kunne defineres som ”den rehabiliterende tilgang til 

borgerne i al pleje og sygepleje” således, at den ældre i langt højere grad kan klare sig 

selv ved hjælp af rehabilitering, hverdagsrehabilitering og selvtræning. Periferi ydelserne 

skal fremadrettet i langt højere grad leveres af netværk og frivillige, det der beskrives som 

det ”det civile samfund”. 

Velfærdssamfundet er under forandring og reform temaet præger den offentlige debat for 

skabelse af merværdi. Vi ser, hvordan NPM, New Public Management, der har været 

rammen for den offentlige sektor i mange år, nu udfordres eller flyder sammen med NPG, 

New public Governance, for på den måde, at kunne løse fremtidens udfordringer på tværs 

mellem aktører i netværk for at skabe gode holdbare løsninger med mere for mindre via 

øget involvering og vidensdeling.  

På ældreområdet hersker en trend på landsplan, hvor Hverdagsrehabilitering skal hjælpe 

til, at de ældre bliver ”herre i eget liv” og i stand til at klare sig selv længst muligt uden 

hjælpe fra de offentlige. De offentlige ydelser målrettes i langt højere grad de svageste 

grupper i samfundet, i takt med at kroniker området og gruppen af ældre vokser. I 2008 

påbegyndte Fredericia Kommune, det der i dag er kendt som ”Fredericia modellen”, denne 

model, der i dag er adopteret af de fleste af landets kommuner. Modellen bygger på en 

rehabiliterende og forebyggende tankegang der handler om, at de ældre og fysisk 

svækkede bliver i stand til, via ”hjælp til selvhjælp”, at tage vare på deres eget liv og på 

den måde blive mindre afhængig af det offentlige. Målet er også, at gøre de ældre mere 

selvhjulpne for på den måde at øge den ældres livskvalitet, men samtidig også med et 

økonomisk rationelt perspektiv på at kanalisere velfærdsydelserne hen til de svageste 

grupper i fremtiden.  

Regeringen har i 2010 udarbejdet en national civilsamfundsstrategi for styrket inddragelse 

af civilsamfundet og frivillige organisationer i den sociale indsats (Regeringen, oktober 

2010 ”national civilsamfundsstrategi”). 
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KL, kommunernes landsforening skriver den januar 2013: ”Frivillige er nødvendige for 

fremtidens velfærd. Den økonomiske krise kradser, og der vil i de næste år næppe blive 

flere penge til velfærden. Hvis vi skal opretholde den kommunale service på det 

nuværende niveau, skal vi have flere frivillige, tænke dem mere ind i den kommunale 

service og opbløde grænserne for, hvad de må lave” (KL, Momentum, Frivillige er 

nødvendige for fremtidens velfærd, www.kl.dk analytiker Jens Jørgensen 14.01.13). 

Ældreområdet skal altså identificere nye metoder til at sikre et aktivt ældreliv, hvor 

borgeren, frivillige i lokalsamfundet og kommunen arbejder sammen om at nå et fælles 

mål for borgeren. Dette organisatoriske udviklingsprojekt skal føre til en handleplan for, 

hvordan samarbejdet om de ældre ressourcesvage borgere styrkes således, at de ældre i 

højere grad får mulighed for at deltage aktivt i samfundet og får skabt nye netværk og 

kontakter. Formålet er, at kunne sætte ind med en indsats, der favner en 

udviklingsmæssig helhed omhandlende fysiske, psykiske, sociale, intellektuelle og 

følelsesmæssige udfordringer, som borgeren står med, hvor det offentlige ikke kan støtte 

borgeren i alle aspekter af udviklingen. Der er tale om udfordringer, der ligger uden for de 

almindelige kommunale ydelser, eller hvor en ekstra indsats vil kunne gøre en forskel. Her 

kommer de frivillige ind i billedet, ligesom de kommunale ressourcer anvendes på en ny 

måde. De kommunale ressourcer er begrænsede og typen af ydelser, der kan visiteres er 

ikke altid i overensstemmelse med behovet hos borgeren, idet eksempelvis de sociale, 

følelsesmæssige og intellektuelle udfordringer ikke altid kan afhjælpes i offentligt regi. Det 

er målet med det organisatoriske udviklingsprojekt, at opnå en viden der gør, at 

organisationen har en handleplan for inddragelse og samarbejde med de frivillige på 

området parallelt med projektet Hverdagsrehabilitering. 

Ældre borgere, der får tilbud om genoptræning i forbindelse med visitation til hjemmepleje, 

afviser ofte tilbud om træning blandt andet begrundet i, at de har betalt deres skat og 

samfundet ikke skal forvente mere af dem, herunder at de skal deltage i et træningsforløb. 

Vi er af den overbevisning, at det ofte dækker over en utryghed eller angsten for at miste 

en hjælp, der giver kontakt til omverdenen. Det kan også være andre faktorer, der gør sig 

gældende, men vi tror på, at det er de færreste, der reelt ønsker at blive passive 

modtagere af hjælp fra det kommunale system. Det er her de frivillige kan gøre en reel 

forskel og skabe merværdi i form af forskellige aktiviteter, omsorg og en tilstedeværelse 

som det offentlige ikke længere ser sig i stand til at levere. 

http://www.kl.dk/
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Vi har en antagelse om, at de frivillige har en række forestillinger om, hvad det vil sige at 

arbejde med ældre, at det ikke er livsbekræftende, og at man ikke får noget igen. Samtidig 

kunne man forestille sig, at de frivillige vil føle sig bundet af tanken om en fast 

forpligtigelse. I forbindelse med sygeplejestrejken på ældreområdet i 2008, så vi hvordan 

frivillige og pårørende meldte sig på ”banen” og tilkendegav en positiv opmærksomhed på 

området. Efter strejken kunne kommunen afslutte flere borgere, idet borgerne havde 

opdaget, at de var i stand til at klare sig selv, eller de havde etableret sig på anden vis. Vi 

tror på, at ved at gentænke tilgangen til de frivillige i retning af involvering, deltagelse i 

organisationens ”liv”, i afgrænsede udviklingsforløb og netværksgrupper, så kan vi 

engagere flere frivillige, hvoraf nogle måske etablerer mere blivende relationer med nogle 

af de ældre til gavn for de frivillige selv og de ældre. 

Andelen af befolkningen, der er ældre end 65 år er relativt høj og befolkningsprognosen 

frem mod 2030 viser i stort set hele landet en stigning i den ældre del af befolkningen. 

Samtidig peger alt i retning af, at rekruttering af medarbejdere vil være en fremtidig 

udfordring og kommunerne vil i de kommende år stå overfor at skulle prioritere benhårdt i 

forhold til at kanalisere de få ressourcer der er til de syge og svageste brugere i det 

kommunale system. Kommunen vil i de kommende år stå overfor en større økonomisk 

udfordring end tidligere oplevet. 

Set ud fra ovenstående perspektiv vil den aktuelle udfordring ligge i snitfladerne i 

samarbejdet mellem borger, medarbejder og frivillige. Ældreområdet har som tidligere 

nævnt, igangsat projekt vedr. Hverdagsrehabilitering fra december 2012 til sommer 2013. 

Projektet er døbt ”Bevar Min Hverdag”, og der er igangsat kompetenceudvikling af alle 

relevante medarbejdere på området, dette inkluderer undervisning af samtlige 

medarbejdere på ældreområdet, undervisning af visitatorer, trænende terapeuter og ledere 

på området. Samtidig skal Glostrup kommune i 2013 have udarbejdet en overordnet 

frivilligstrategi. Det giver derfor mening at koble frivilligestrategien på Hverdags-

rehabilitering og se om der ikke den vej, kan skabes merværdi for borgeren ud fra et 

samlet perspektiv. Ældreområdet skal derfor i foråret 2013 tage stilling til en strategi og 

proces, hvor de frivillige skal tænkes ind som aktører parallelt med projekt Hverdags-

rehabilitering. I denne afhandling omtales projekt Hverdagsrehabilitering som spor 1og det 

organisatoriske udviklingsprojekt omkring inddragelse af frivillige som spor 2. 
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I denne afhandling og i forbindelse med den indhentede empiri, vil jeg kun have fokus på 

spor 2, der vil handle om, hvordan ældreområdets aktører forholder sig til inddragelse af 

frivillige (læs metode afsnit). I forbindelse med handleplanen for det organisatoriske 

udviklingsprojekt, skal spor 2 kobles med spor 1 hen over efteråret 2013 og foråret 2014, 

for skabelse af merværdi på den strategiske lange bane (læs implementeringsplan). 

Problemformulering 

 

 

 

 

Ud fra denne problemformulering har jeg valgt at belyse følgende underspørgsmål: 

1. Hvordan skabes der mening og legitimitet omkring inddragelse af de frivillige og hvad 

betyder legitimitet for organisationen og dens aktører? 

2. Hvordan kan de frivillige skabe værdi på ældreområdet? 

3. Hvordan griber ledelsen denne forandring an? 

Temaer og Begreber: Legitimitet, værdiskabelse og forandringer 

Definition af frivilligt (socialt) arbejde 

Frivilligt arbejde er den aktivitet eller handling, en frivillig person udfører. Ved frivilligt 

arbejde forstås den indsats, der: 

 Er frivillig, dvs. at den udføres uden fysisk, retlig eller økonomisk tvang. En person må 

ikke kunne trues med økonomiske eller sociale sanktioner (f.eks. afskæres fra et 

socialt netværk), hvis vedkommende ikke længere ønsker at udføre opgaven. 

 Ikke er lønnet, dette udelukker dog ikke, at en frivillig person modtager godtgørelse for 

udgifter, vedkommende har i forbindelse med udførslen af opgaven, fx transport- og 

telefonudgifter. Eller at en person modtager et symbolsk beløb for sit frivillige arbejde. 

 Er til gavn for andre end én selv og ens familie 

Hvordan kan ledelsen skabe mening ved  

øget inddragelse af frivillige og af den vej 

skabe yderligere værdi for borgeren i 

forbindelse med Hverdagsrehabilitering på 

ældreområdet i Glostrup kommune? 
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 Udføres over for personer uden for den frivilliges familie og slægt. Derved adskilles 

frivilligt arbejde fra almindeligt husholdningsarbejde og omsorg over for 

familiemedlemmer. 

 Er formelt organiseret, det betyder, at almindelig hjælpsomhed eller spontane 

handlinger, fx at følge en ældre eller handicappet person over gaden, bære 

indkøbsposer hjem fra Brugsen og lignende, ikke kan betegnes som frivilligt arbejde. 

 Er aktiv, dvs. medlemskab af en forening er ikke frivilligt arbejde. 

(kilde: center for frivilligt socialt arbejde) 

Definition af: Den hverdagsrehabiliterende arbejdsform 

Formålet med den hverdagsrehabiliterende arbejdsform er, at understøtte borgerens 

ønske om at kunne mestre hverdagens aktiviteter og sigter mod størst mulig grad af 

selvstændighed. Arbejdsformen bygger på en systematisk arbejdsplan med udgangspunkt 

i borgerens mål og indbefatter behov for tværfagligt samarbejde, opfølgning og evaluering.  

(Type2Dialog) 

 

Definition af værdibegrebet: 

Værdier er en forestilling, implicit eller eksplicit, karakteristisk for et individ eller en gruppe, 

om det ønskværdige, som former valget af mulige handleveje (Kluckhohn, 1962:395) 

(Torben Bek Jørgensen tager udgangspunkt i ovenstående Amerikanske antropolog Kluckhohn). 

Formål 

Formålet med denne masterafhandling og det organisatoriske udviklingsprojekt er, at der 

skabes mening i at inddrage de frivillige og af den vej skabe yderligere værdi for borgeren i 

forbindelse med Hverdagsrehabilitering på ældreområdet i Glostrup kommune. 

Velfærdssamfundet er i en situation, hvor der skal ske en prioritering af opgaver grundet 

pres på økonomien de kommende år, derfor skal kerneopgaven reformuleres. På 

ældreområdet betyder det, at den enkelte borger i langt højere grad skal tage vare på sig 

selv. 



Inddragelse af frivillige på ældreområdet 
 

9 
 

Kravet til både ledere og medarbejdere er øget gennem de sidste år. Der er øget fokus på 

dokumentation, stram styring, værdiskabelse, effektivisering, innovation, økonomistyring 

og budget overholdelse, gennemsigtighed i ydelser og stigende krav om bedre velfærd for 

færre penge.  

Dette organisatoriske udviklingsprojekt skal danne grundlag for øget samarbejde og 

integration af frivillige på ældreområdet koblet med projekt Hverdagsrehabilitering efterår 

2013. Projektet vedr. Hverdagsrehabilitering er i gangsat og der er således udarbejdet en 

strategiplan på området, på spor 1. Når ældreområdet ønsker en øget inddragelse af 

frivillige er det tænkt som et parallelt spor, altså et spor 2 i efteråret 2013. Samtidig skal 

Frivilligestrategien på ældreområdet slutteligt kobles på kommunens overordnede strategi 

på frivillige området, denne skal udvikles på kommune niveau i 2013, dette arbejde er 

igangsat i fagcentret: Centret for Kultur og Idræt.  

Hovedfokus i denne afhandling er inddragelse af frivillige, altså ældreområdets spor 2. 

KAPITEL 2: TEORI – legitimitet, værdi og forandringer 

Jeg har valgt at anvende følgende 3 teoretikere for at belyse mine 3 underspørgsmål 

knyttet til min problemformulering: 

Mark C. Suchmann´s legitimitets begreber: Pragmatisk, moralsk og kognitiv legitimitet. 

Torben Beck Jørgensen: Værdier i stat, amter og kommuner. John Kotter: I spidsen for 

forandringer. 

A)TEORI – LEGITIMITET  

Jeg anvender Mark C. Suchmann´s legitimitets begreber, for derigennem at kunne 

analysere og undersøge hvordan de forskellige aktører på ældreområdet tænker legitimitet 

i brugen af de frivillige på ældreområdet.  

Mark C. Suchmann siger: 

”Legitimitet er en generel opfattelse/antagelse om, at en organisations handlinger er 

ønskværdige, rigtige eller passende indenfor socialt konstruerede systemer af normer, 

værdier og definitioner”( Mark Suchmann, 1995: 574). 
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Legitimitet handler altså om, at omverdenen tror på organisationen og dens handlinger og 

på den måde både begrænser og ekspanderer legitimitet på en gang handlerummet. 

Legitimitet er derfor en nødvendig men kritisk ressource og legitimitet er den politiske 

kapital. Legitimitet er en kontekstuel størrelse og institutionel betinget. Grundlæggende 

handler legitimitet om at retfærdiggøre sig selv i en større social sammenhæng, byggende 

på en kommunikativ adfærd. Det er derfor vigtigt for ældreområdet at være sin legitimitet 

bevidst, for derfra at kunne handle og lægge den fremtidige strategi. 

Suchmann siger, at organisationens legitimitet kan kendes på: 

 Stabilitet omkring organisationen, en stabil anerkendelse af organisationen 

 Troværdighed, andre har tillid til organisationen 

 Passiv støtte, andre blander sig ikke i organisationens virksomhed 

 Aktiv støtte, andre engagerer sig i organisationen 

 

Hvis ældreområdets legitimitet er i orden på frivilligeområdet, det vil sige, at de forskellige 

aktører er enige og bakker op om handlingerne i forbindelse med integration af frivillige, så 

er der både en passiv og aktiv støtte til de forskellige initiativer som ældreområdet sætter i 

gang for at rekruttere, integrere og fastholde de frivillige, der bygger på tillid, anerkendelse 

og opbakning i processen. 

 

Ifølge Mark C. Suchmann, kan man anlægge en ledelsesmæssig strategisk vinkel, hvor 

lederen ser ud i omverdenen og man kan anlægge en institutionel vinkel, hvor 

omgivelserne ser ind i organisationen. 

Jeg kikker på begge vinkler, da jeg i min empiri spørger respondenter i organisationen 

(politiker, leder og sygeplejerske) og respondenter udenfor organisationen (Ældre Sagen 

og borger). Begrundelsen for at kikke fra begge vinkler handler om at skabe og opnå en 

legitim platform at arbejde videre fra, ud fra begge optikker, altså at skabe en fælles 

forståelse og fortælling i forhold til brugen af frivillige på ældreområdet.   

I forhold til Mark C. Suchmann vælger jeg specielt at kikke på begreberne: pragmatisk, 

moralsk og kognitiv legitimitet i forhold til at inddrage de frivillige på ældreområdet. 
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Mark C. Suchmann´s begreber, har baggrund i følgende rationaler. Den pragmatiske 

legitimitet hviler og har fokus på omgivelsernes egeninteresse. Den moralske legitimitet 

hviler og har fokus på værdier og normer. Den kognitive legitimitet hviler og har fokus på 

forståelse og sammenhænge, hvorvidt flertallet kan stilles tilfreds og er således afhængig 

af omgivelsernes læring og erfaring.  

 

Pragmatisk legitimitet: 

Pragmatisk legitimitet har anslag på interessent-perspektivet, hvor blikket er på 

bytteforholdet mellem publikum/organisation og nytteforholdet i denne relation. Den 

pragmatisk legitimitet kan anskues fra tre vinkler: 

Et transaktionelt perspektiv, hvor legitimitet kan opstå i forbindelse med et direkte 

bytteforhold. 

Et indflydelsesperspektiv, som en social konstruktion, hvor der ikke kun iagttages 

den direkte egennytte, men også skabes legitimitet ved interessenternes anerkendelse 

af, at organisationen tjener et bredere nytteformål. 

Et dispositionelt perspektiv, hvor legitimitet opbygges ved interessenternes iagttagelse 

af, at organisationen deler nogle fælles værdier med dem og omverdenen (Suchmann, 

1995: 578). 

For at kunne undersøge den pragmatiske legitimitet, vil jeg i mine interviews spørge ind 

til:” hvem der får noget ud af det de frivillige gør på ældreområdet”? 

 

Moralsk legitimitet: 

Moralsk legitimitet har anslag på interessenternes vurdering af om organisationen 

handler normativt og retsligt korrekt. Den moralske legitimitet kan anskues fra fire 

vinkler: 

Konsekvenslegitimitet, hvor legitimitetsskabelse iagttages ved organisationens 

synliggjorte og eller målbare resultater. 

Procedurelegitimitet, hvor legitimitetsskabelse iagttages i kraft af processer i 

organisationen. Eksempler herpå er styringssystemer, mission og vision mm. 

Strukturlegitimitet, hvor legitimitet skabes ved interessenternes erkendelse af 

strukturer, metoder og artefakter, som organisationen fremviser i forbindelse 

med sit virke. 
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Personlig legitimitet kan iagttages ved graden af ledelsens karisma og 

subjekt positioner (Suchmann, 1995: 579). 

For at kunne undersøge den moralske legitimitet vil jeg i mine interviews spørge ind til: ”Vil 

det være godt, hvis de frivillige fremover gør noget mere”? 

 

Kognitiv legitimitet: 

Kognitiv legitimitet har anslag på interessenternes vurdering af, om organisationen 

giver mening. Der lægges vægt på om organisationen og det den foretager sig er 

naturligt, forståeligt, skaber sammenhæng og er forudsigeligt. Organisationen tages 

for givet, og der stilles ikke spørgsmålstegn ved, om den er nyttig, eller om den er 

moralsk acceptabel. 

I forhold til kognitiv legitimitet stiller interessenten ikke spørgsmål, men tager 

organisationen for givet. Alternative løsninger er ikke tænkelige (Suchmann, 1995: 582-

583). 

For at kunne undersøge den kognitive legitimitet, vil jeg i mine interviews spørge ind til: 

”hvad der skal til for, at alle syntes det er passende, at frivillige gør mere end i dag”? 

 

Ifølge Mark C. Suchmann kan legitimitet opnås ud fra tre typer af strategier: 

At opnå legitimitet, hvor strategien er tilpasning til efterspørgsel, idealer og 

modeller. 

At vedligeholde legitimitet, hvor strategien er at forudsige forandringer, beskytte 

det opnåede, produktionen, etikken og formodninger. 

At reparere legitimitet, hvor strategien er at normalisere, undgå panik, opbygge og 

etablerer overvågningsmekanismer, forklare og undskylde og retfærdiggøre. 

Jeg går ikke nærmere ind i hvordan legitimitet opnås, men i den kontekst ældreområdet er 

i og hvorfra den organisatoriske udviklingsproces foregår, handler det om at opnå 

legitimitet omkring Hverdagsrehabilitering og inddragelse af frivillige i langt højere grad 

end i dag. Jeg vælger i stedet at undersøge, hvilken legitimitet de forskellige aktører 

trækker på i deres syn på frivillige og de frivilliges indtog på ældreområdet. Når jeg har et 

indblik i hvordan det forholder sig, kan organisationen arbejde videre med at opnå fuld 

legitimitet, herefter vedligeholde den og prøve at undgå at skulle ud og reparere 
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legitimiteten på grund af for eksempel dårlige oplevelser eller fortællinger omkring 

frivillighed i organisationen.   

B) TEORI – VÆRDI 

Der tales i øjeblikket indenfor den offentlige og private sektor om værdi og merværdi. Det 

handler om at sætte borgeren og brugeren i centrum og skabe øget værdi. Ældreområdet 

er leverandør af serviceydelser til de visiterede brugere. Som offentlig leverandør på et 

serviceområde, der er i konkurrence med de private aktører, giver det god mening, at 

beskæftige sig med værdibegrebet. Ud fra et management perspektiv skal kunden opleve 

høj værdi i ydelsen, for at leverandøren derved kan opretholde sin eksistens via tilfredshed 

hos kunden.  

Jeg oplever, at værdi er et svært definerbart begreb at skulle forholde sig til. Ordet værdi 

har mange betydninger og man kunne med rette spørge:” værdi for hvem?”. Jeg har i 

denne afhandling bevidst valgt, at se værdien ud fra et borger perspektiv, hvordan der 

skabes værdi for borgeren ved inddragelse af de frivillige. Det interessante i denne optik 

er, hvad det er der skaber værdi, når disse ”nye” aktører inddrages på den offentlige 

arena. Når ældreområdet er bevidst om dette, kan værdien begrebsliggøres og italesættes 

til omverdenen og der kan derved ske en prioritering politisk og dermed praktisk i forhold til 

borgeren i hverdagen. ”Værdier er grundlæggende ingredienser i alle overvejelser om, 

hvorledes den offentlige sektor skal organiseres, hvilke procedurer der skal følges, når 

man planlægger og udfører sin produktion, hvilke eksterne parter der under hvilke 

omstændigheder skal høres etc. Gennem værdier får den offentlige sektor identitet” 

(Torben Beck Jørgensen, 2007:11).  

 

Torben Beck Jørgensen skriver, at forholdet mellem forvaltning og borger har i de sidste 

20 år, været et af de mest diskuterede punkter i forbindelse med administrative reformer 

og er tillige et af de væsentligste emneområder inden for forvaltningsretten. Der findes 

derfor mange værdier i denne gruppe, de falder i fire adskilte undergrupper: 
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Forholdet mellem forvaltningen og borgerne: 

Legalitet Billighed Dialog Brugerorientering 

Beskyttelse af 

individrettigheder 

Rimelighed Responsivitet Rettidighed 

Ligestilling Fair behandling Brugerdemokrati Venlighed 

Retssikkerhed Professionalisme Borgerinddragelse  

Retfærdighed  Borgerens 

selvudvikling 

 

Torben Beck Jørgensen Figur 2.9 side 52 

Den første undergruppe vedrører borgerens retsstilling i forhold til forvaltningen. Her er 

værdierne: legalitet, beskyttelse af individrettigheder, ligestilling, retssikkerhed og 

retfærdighed. Værdierne i denne gruppe relaterer til hinanden og der er ingen væsentlige 

nuancer mellem de enkelte værdier. Værdierne handler om beskyttelse af individet, om fair 

behandling, menneskelig værdighed og social sammenhængskraft. 

I den anden undergruppe er værdierne: billighed, rimelighed, fair behandling og 

professionalisme. Fællesnævneren her er at man skal behandle borgeren ud fra en 

helhed og tage omstændighederne i betragtning. Værdierne er kernen i mange ydelser og 

ydes efter et fagligt skøn. 

Den tredje undergruppe er værdierne: dialog, responsivitet, brugerdemokrati, 

borgerinddragelse og borgerens selvudvikling. Det tager udgangspunkt i at borgeren kan 

lære at udvikle sig gennem deltagelse i et offentligt rum. Det handler ikke bare om et 

demokrati og det at stemme om noget, men om samtale, deltagelse og ansvarliggørelse 

for at udvikle sig. Her tillægger forvaltningen ikke blot sig selv et aktivt ansvar for 

borgerens udvikling, den ændrer sit forhold til borgeren fra en myndighedsrelation til en 

demokratisk input-relation. 

Den fjerde og sidste gruppe er New Public Management versionen. Her er borgeren nu 

kunde og værdierne er: brugerorientering, rettidighed og venlighed. Her tager man 

udgangspunkt i borgerens/brugerens behov. 

Nogle af værdierne kan placeres i flere af de nævnte grupper. Den mest besværlige værdi 

at placere er værdien: Professionalisme.  I en bred betydning betyder professionalisme, at 
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forvaltningen forholder sig til borgeren på en kompetent måde. I en mere snæver 

betydning betyder professionalisme, at forholdet er præget af en specifik fagkundskab, der 

udøves uafhængig af ikke faglige forhold (Torben Beck Jørgensen, 2007: 53-54). 

Værdierne kan ses fremadrettet i forhold til, hvor organisationen har sit behov for udvikling 

for at opnå de bedste resultater med fokus på kerneopgaven og borgeren i centrum. Det er 

interessant via empirien at se, hvordan de forskellige aktører vægter værdierne i forhold til 

ovenstående opdeling. Hvis de forskellige aktører lægger vægten rimelig ens på de 

samme værdier, jo større konsensus vil der være i arbejdet omkring værdiskabelse i 

processen med inddragelse af de frivillige. Hvis de forskellige aktører vægter værdierne 

meget forskelligt, vil der blive behov for flere dialoger og drøftelser på tværs for at opnå 

enighed i, hvordan ældreområdet skal arbejde med at skabe værdi. 

For at kunne undersøge noget omkring værdi og værdiskabelse, vil jeg i mine interviews 

spørge ind til: 

 Hvad kan de frivillige give de ældre, som de ældre ellers ikke ville have fået? 

 På hvilken måde bidrager de frivillige til øget værdi på ældreområdet? 

 Hvilke opgaver skal de frivillige tage sig af og hvilke skal de ikke tage sig af? 

C) TEORI - LEDELSE AF FORANDRINGER 

Nu har vi kikket på legitimitet i forhold til inddragelse af frivillige, vi har kikket på hvordan 

værdier tænkes i organisationen, så giver det mening, at kikke på hvordan disse 

forandringer kan implementeres på ældreområdet. Der findes en del litteratur omkring 

ledelse af forandringer. Jeg har valgt Kotter, idet hans teori er let forståelig og håndgribelig 

og jeg vil bruge hans model som ”handlings anvisende” i den kommende implementerings 

proces. Kotter´s model, kan kritiseres for at fremstå lidt ”firkantet” i sin fremstilling, hvor 

man ikke kan se de emergerende tilgange og dynamiske processer, der altid vil 

fremkomme undervejs i organisationer, der kommunikerer og ”lever”. Når jeg alligevel 

vælger Kotter, er det fordi jeg som nævnt oplever, at modellen er enkel og brugbar i 

forhold til større komplekse organisationer, som jeg vurderer ældreområdet til at være. 

I store komplekse organisationer er der behov for, en vis form for styring og ”ramme” 

undervejs ved især større ændringer og forandringer. Jeg har erfaringer med, at det 
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skaber ro i omgivelserne, hvis der ligger noget meget håndgribeligt, konkret og 

retningsangivende fra start. Min oplevelse er, at man samtidig godt kan ændre strategi og 

tænke dynamisk, det er et spørgsmål om bevidsthed og navigation på området. Jeg vil 

således bruge teorien som overordnet ”styrepind” undervejs i processen. 

John Kotter´s teori omkring forandringer, er hans otte trins model i forhold til de 

forandringer, som ledelsen er ansvarlig for i processen. Forandringen på ældreområdet 

skal ses i forbindelse med den ny kontekst, hvor vi inddrager de frivillige (spor 2) i 

forbindelse med implementering af Hverdagsrehabilitering (spor 1) hos de ældre borgere i 

løbet af 2013. 

Der har siden december 2012 været igangsat en proces med udarbejdelse af en 

overordnet strategi på Hverdagsrehabilitering. Denne proces har indtil nu været styret af 

en strategigruppe og der er udarbejdet en skriftelig strategi på området. Ledelsen på 

ældreområdet ønsker nu, at der yderligere tænkes en strategi ind med inddragelse af de 

frivillige på ældreområdet. Indtil nu har processen med Hverdagsrehabilitering båret præg 

af en ”top down” tilgang, hvor det primært er ledelsen, der har været aktører og defineret 

”stien der skal trædes”. På baggrund af denne erfaring vil det været meget aktuelt, at finde 

ud af, hvordan spor 2 med inddragelse af de frivillige kunne lægges ud, så det giver 

mening i organisationen og ikke bliver en helt så ”top down” styret proces. 

Ifølge Kotter kan der ske væsentlige forandringer i de fleste offentlige og private 

virksomheder uden store omkostninger, men vi begår fejltagelser, når vi forsøger, idet vi 

simpelthen ikke er forberedt på forandringens udfordringer. 

Når man undersøger virksomheder, der har haft succes med forandringer, skyldes det 

ifølge Kotter to vigtige mønstre der går igen: 

 Nyttige ændringer er knyttet til en flertrins proces, der skaber tilstrækkelig kraft og 

motivation. 

 Den styres af lederskab og høj kvalitet. 

 

Kotter fremfører en otte trins proces, der sammenfatter de skridt der skaber en vellykket 

forandring af enhver størrelsesorden i organisationer. Kotter tilføjer og er klar over, at 

modeller altid er tilbøjelige til at forenkle virkeligheden. 
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Ifølge Kotter bidrager de første fire trin i forandringsprocessen til at optø en dybfrossen 

status quo. Trin fem til syv introducerer en række nye metoder (ændringer). Trin otte 

integrerer forandringen i virksomhedskulturen og bidrager til fastholdelse af forandringen. 

Kotter beskriver, at når organisationsændringer ikke lykkedes skyldes det, at ledelsen ofte 

springer de første trin over og springer direkte til trin 5-6-7 eller de haster trinene igennem 

for at nå deres mål. 

Hvis man negligerer nogle af opvarmnings- eller optønings aktiviteterne (trin 1-4) vil man 

ikke etablere et grundlag, der er solidt nok. Hvis man ikke afrunder på trin 8, vil man aldrig 

komme over målstregen og få forandringerne til at holde. 

Ifølge Kotter må vellykkede forandringsprocesser gennem alle trin, samtidig med at de ofte 

opererer på flere trin af gangen.  

Kotter har i forbindelse med ottetrins processen særlig fokus på ledelse kontra lederskab. 

Han siger, at ledelse er en samling af processer der skal holde et system af mennesker og 

teknik kørende, medens lederskab er, at definere hvordan fremtiden skal se ud og få 

medarbejderne til at gå i en bestemt retning og støtte op om visionen trods forhindringer. 

Af Kotter´s ottetrins proces, vælger jeg kun at bruge og forholde mig til de første fire trin 

(John P. Kotter, 1999:26-26) i min afhandling og min analyse, idet det passer til den 

nuværende organisatoriske kontekst, altså der hvor jeg oplever at kræfterne skal 

prioriteres lige nu.  

1 Etablering af en oplevelse af nødvendighed 

 Undersøgelse af markedet og konkurrencesituationen 

 Identificering og diskussion af kriser, potentielle kriser og væsentlige muligheder 

Her tilkendegiver Kotter, at en organisation med en høj selvtilfredshed, her er det svært at 

få medarbejderne med i en ændring. Lederne er nød til at skabe en stærk oplevelse af 

nødvendighed.  

Ledere og medarbejdere på ældreområdet har en oplevelse af en nødvendighed, idet 

området i flere år har været under økonomisk pres med færre ressourcer til følge. Ledere 

og medarbejdere samt andre aktører er således klar over, at der skal tænkes anderledes 

omkring hvilke ydelser borgerne kan forvente at få i fremtiden. I de senere år er flere 
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periferi ydelser bortfaldet (indkøb med borgerne, gå tur, tryghedsbesøg m.m.) og i forhold 

til nuværende økonomiske situation, så peger alt på, at der vil sker yderligere stramninger i 

de kommende år.  

2 Oprettelse af den styrende koalition 

 Sammensætning af en gruppe med tilstrækkelig indflydelse til at styre forandringen 

 Få gruppen til at arbejde sammen som et team 

Det er nødvendigt at stærke kræfter støtter en proces. En stærk styrende koalition er 

nødvendig, en med den rigtige sammensætning, hvor parterne har stor indbyrdes tillid og 

fælles mål. Fire nøglekarakteristika er væsentlige for effektive, styrende koalitioner: 

Stillingsindflydelse, ekspertise, troværdighed og lederskab.  

Her bliver det fremadrettet vigtigt, at pege på aktører der udfylder ovenstående 

nøglekarakteristika. Samtidig er det vigtigt, at den styrende koalition ikke kun består af 

ledere med stillingsindflydelse og lederskab. Der skal være faglig viden og ekspertise der 

kan skabe handlekraft og ejerskab ud i yderste led.  

3 Udvikling af en vision og en strategi 

 Skabelse af en vision der kan styre forandringsarbejdet 

 Formulering af strategier for realisering af visionen 

Vision refererer til et billede af den ønskede fremtid med nogle betragtninger om, hvorfor 

man bør stræbe efter at skabe den fremtid. I forandringer er visionen vigtig, idet den 

præciserer den generelle kurs, motiverer medarbejderne i den ønskede retning og den 

koordinerer medarbejdernes handlinger. En effektiv vision bygger på både forstand og 

følelser og skal kunne kommunikeres på fem minutter eller mindre. 

Ældreområdet har en udarbejdet en strategi, en mission og vision for 2013 til 2016. Den er 

udarbejdet af ledergruppen i 2012 og godkendt i ældreområdets center MED efterår 2012. 

Det opleves som om der er stort ejerskab og commitment til strategi, mission og vision og 

det vil give mening, at ældreområdet får formuleret en strategi på processen omkring 

frivillighed, der kan ”hægtes” op på ældreområdets overordnede strategi, mission og 

vision. 
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4 Formidling af forandringsvisionen 

 Anvendelse af ethvert middel til konstant at kommunikere den nye vision og 

strategierne 

 Lade den styrende koalition fremstå som forbillede for den adfærd, der forventes af 

medarbejderne 

En fælles forståelse af en ønsket fremtid kan medvirke til at motivere og koordinere den 

type af handlinger, der skaber forandringer. ”Ledere kommunikerer for lidt og ofte alt, alt 

for lidt eller utilsigtet sender de modstridende budskaber ”(Kotter: 105). Nøgleelementer i 

en effektiv kommunikation: enkelhed, metafor, mange forskellige fora, gentagelse, 

eksemplets magt, forklaring af tilsyneladende inkonsekvens og interaktion (Kotter: 111). 

Ældreområdets ledere og medarbejdere skal arbejde med en kommunikationsplan for, 

hvordan området ønsker at inddrage frivillige og aktørerne bør drøfte, hvordan der 

kommunikeres ud til omverdenen. 

For at kunne undersøge noget omkring ledelse af forandringer vil jeg i mine interviews 

spørge ind til: 

 Hvilke gode råd ville du give de forskellige interessenter i en forandringsproces? 

Ovenstående spørgsmål stilles til politiker, leder, sygeplejerske, frivillig og borger 

 Hvilken rolle spiller den politiske ledelse i processen? 

 Hvilken rolle spiller den administrative ledelse i processen? 

 Er der noget du tænker der skal særlig fokus på? 

 Andet der skal med? 

Ovenstående spørgsmål stilles kun til interne respondenter (politiker, leder og 

sygeplejerske). 

Min oplevelse er, at de valgte teorier omkring legitimitet, værdi og forandringsprocesser 

supplerer hinanden godt i forhold til min problemformulering, mine underspørgsmål og det 

kommende organisatoriske udviklingsprojekt med inddragelse af frivillige. Kotter´s meget 

konkrete og måske lidt fastlåste tilgang tiltaler mig i forhold til min kommende 

implementeringsplan. Jeg tænker mest Kotter som “handleanvisende”, trin der skal følges 

og ”vinges” af i processen i den kommende organisatoriske implementeringsplan.  
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KAPITEL 3: METODE  

Jeg har fra start været klar over, at jeg ville beskæftige mig med legitimitet og værdi i 

forhold til min problemstilling, samt at der i en eller anden form skulle noget med omkring 

forandringer. Jeg traf først beslutningen om teori og teoretiker på forandringsdelen efter 

mine interviews. Teorien omkring forandringer skal primært bruges som guide eller 

”styrepind” i den kommende implementeringsproces. Teorien omkring værdi fandt jeg også 

i processen. Jeg har således brugt en abduktiv tilgang, hvor jeg har pendlet mellem 

forskellige teorier holdt op imod empirien og har på den måde kunne skærpe mit teorivalg 

undervejs. 

Min ønskede masterafhandling har ændret sig undervejs i processen fra at være en 

traditionel teoretisk masterafhandling til at være et organisatorisk udviklingsprojekt. Jeg 

oplevede undervejs, at det var mest meningsgivende for mig selv og min tilgang til 

opgaven samt at det ville give øget værdi til min organisation og dermed kommunen.  

Valg af empiri. 

Mit valg af casestudie skal ses som en forskningsstrategi, fordi jeg gerne vil gå i dybden 

på det udvalgte område. Jeg prøver via casestudiet at forstå og forklare den valgte 

kontekst som organisationen og aktørerne befinder sig i. For at belyse problem-

formuleringen har jeg valgt at tage udgangspunkt i min egen organisation, idet jeg 

efterfølgende skal arbejde videre med masterafhandlingen som et organisatorisk 

udviklingsprojekt. Center for Ældre- og Omsorg, Center for Kultur og Idræt og Center for 

Borgerservice har i december måned 2012 igangsat et udviklingsprojekt vedr. 

Hverdagsrehabilitering, dette projekt går som beskrevet på tværs af de tre fagcentre. 

Center for Ældre og Omsorg vil i efteråret 2013 samtidig og parallelt arbejde med 

inddragelse af frivillige på ældreområdet. Glostrup kommune skal i 2013 udarbejde en 

overordnet strategi på frivillige området, dette arbejde er forankret i Center for Kultur og 

Idræt. Fagcentrene i Glostrup kommune bliver en naturlig aktør i processen og det giver 

derfor mening, at Center for Ældre og Omsorg bruger empiri og erfaringer fra master- 

afhandlingen i den fremtidige strategi på ældreområdet, der således kommer til at ”køre i 2 

spor”, sporet vedr. Hverdagsrehabilitering og sporet vedr. inddragelse af frivillige og 

udarbejdelse af en frivilligstrategi. Frivillige strategien skal slutteligt ”læne sig opad” 

kommunens overordnet strategi på området.  
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Mit valg af respondenter. 

Jeg har udført alle mine interviews som kvalitative semistrukturerede forskningsinterviews.  

Jeg har foretaget interviews på tre organisatoriske niveauer: politisk niveau, medarbejder 

niveau og borger/bruger/frivillig niveau.  

Jeg har valgt respondenterne ud fra et ønske om at vinkle den organisatoriske udfordring 

bredt fra flere vinkler med aktører på forskellige niveauer.  

Respondenter: 

Politiker -Formand for sundhedsudvalget i Glostrup  

Afdelingsleder på et plejecenter 

Sygeplejerske på et plejecenter – midlertidige pladser 

Ældre Sagen - Formand for Ældre Sagen i Glostrup  

Borger/ bruger af hjemmeplejen og midlertidige pladser 

 

Jeg har valgt formanden for sundhedsudvalget i kommunen, idet frivilligestrategien i 

kommunen er forankret her. Politikeren er også medlem af socialudvalget og her er projekt 

vedr. Hverdagsrehabilitering forankret. 

Afdelingslederen er udvalgt blandt 13 afdelingsledere, og valgt fordi hun har en særlig 

viden om og erfaring med arbejdet med frivillige. Desuden er hun valgt som 

ældreområdets decentrale repræsentant i arbejdet med de frivillige. 

Sygeplejersken er valgt ud fra hendes interesse i hverdagsrehabilitering, og fordi hun 

arbejder på de midlertidige pladser, hvor borgeren oftest har stort potentiale for 

rehabilitering og hverdagsrehabilitering og stadigvæk bor i eget hjem. 

Ældre Sagen er valgt, fordi de er en aktuel lokal aktør på området og her er allerede 

etableret samarbejde, sidste nye tiltag etableret med Ældre Sagen er ”spisevenner”.  

Borgeren/brugeren er valgt, idet hun er borger i kommunen og bruger af både 

hjemmeplejen og midlertidige pladser, hvor hun i øjeblikket er til genoptræning og 

vurdering i forhold til at klare sig i eget hjem. Samtidig er hun selv tidligere aktiv frivillig og 

leder af frivillige. 
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Metodisk tilgang.  

Jeg har valgt kvalitative interviews som metode, da jeg er interesseret i at høre 

respondenternes subjektive meninger og holdninger, om det der giver mening ud fra den 

interviewedes optik.  Da jeg selv er en del af konteksten, er jeg opmærksom på, at jeg har 

forforståelser og ”blinde pletter” på området. Jeg er endvidere klar over, at der via min titel 

som chef for organisationen forekommer et magtasymmetrisk forhold mellem mig og 

respondenterne.  

Undersøgelses spørgsmål og temaerne til interviewene: 

Temaer Teori/begreber Undersøgelses spørgsmål 

Legitimitet Mark. C. Suchmann 

Pragmatisk  

Moralsk 

Kognitiv 

Hvem får noget ud af det de frivillige gør 

på ældreområdet? 

Ville det være godt, hvis de frivillige 

fremover gør noget mere? 

Hvad skal der til for, at alle syntes det er 

passende, at de frivillige gør mere? 

Værdi Torben Beck Jørgensen 

Værdier knyttet til forholdet 

mellem forvaltningen og 

borgerne 

Hvad kan de frivillige give de ældre, som  

de ældre ellers ikke ville have fået? 

På hvilken måde bidrager de frivillige til 

øget værdi på ældreområdet? 

Hvilke opgaver skal de frivillige tage sig af 

og hvilke opgaver skal de frivillige ikke 

tage sig af? 

Forandringer John P. Kotter 

Ottetrins processen til at 

skabe større forandringer 

Hvilke gode råd ville du give de forskellige 

interessenter i en forandringsproces? 

Hvilken rolle spiller den politiske ledelse? 

Hvilken rolle spiller den administrative 

ledelse? 

Noget der skal have særlig fokus? 

 

Inden jeg gik i gang med at interviewe ud fra ovenstående spørgeguide, gav jeg en kort 

definition af begrebet hverdagsrehabilitering og værdi til respondenten, således at vi havde 

et fælles billede af begreberne i interviewet. Ligeledes gav jeg et kort oplæg omkring alle 

tre temaer: legitimitet, værdi og forandringer og argumenterede for, hvorfor jeg havde valgt 

dem til mit organisatoriske projekt. 
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Afvikling af mine kvalitative interviews, bearbejdning og analyse af empirisk materiale. 

Interviewene er optaget på båndoptager og transskriptionen af materialet er foretaget som 

journalistiske interviews på mellem 4 og 7 sider og er foregået lige efter interviewene.   

Respondenterne kom ikke helt i den rækkefølge jeg havde planlagt, det skyldtes praktiske 

udfordringer og logistik undervejs, f.eks. skulle borgeren indlægges og interviewet blev 

rykket frem. 

Interviewene gik rigtig fint og der var en god stemning ved alle interviewene, alle 

respondenter var vældig interesseret og engageret. Jeg fik i de fleste tilfælde sat rammen 

på en fornuftig måde ved at bruge lidt tid på at forklare om konteksten, samt de temaer jeg 

gerne ville have en merviden om til min analyse efterfølgende. Jeg oplevede, at tiden gik 

hurtigt og jeg gik fra alle interviewes med en følelse af at være blevet klogere. 

Ved transskriptionen opdagede jeg, at jeg gentager spørgsmålene og respondentens svar 

stort set under alle interviewene, jeg oplever, at det gør kommunikationen ”nemmere”. 

Nogle gange kommer jeg til at anspore respondenten til svar. Interviewet med 

respondenter fra egen organisation, afdelingslederen og sygeplejersken bar præg af en 

fælles forforståelse og her var det meget svært at holde sig til spørgerammen, idet 

svarene stak i mange interessante retninger undervejs, som jeg havde svært ved ikke at 

forfølge.  

Jeg brugte i alle interviews flere underspørgsmål samtidig med, at jeg uddybede 

hovedspørgsmålene, det positive var, at jeg oplevede, at det var de samme 

underspørgsmål, der dannede grundlag ved hvert interview.  

Ved interviewet med Ældre Sagen glemte jeg et spørgsmål og måtte maile det ud til 

respondenten efterfølgende.  

I forhold til interviewet med borgeren, modsiger hun sig selv flere steder, hvilket kan virke 

forvirrende i forhold til helhedsforståelsen. Jeg tænker, at det kan skyldes, at hun har to 

”kasketter på”, fordi hun på den ene side er bruger/borger og på den anden side er 

tidligere leder af en gruppe af frivillige. Hun indtager altså en både bruger og arbejdsgiver 

rolle. Jeg vil derfor være lidt varsom med at tolke på hendes interview, jeg vælger at bruge 

hovedindholdet i hendes interview. 
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Alle respondenter har haft det journalistiske interview ude til kommentar og endelig 

godkendelse. Flere respondenter har efterfølgende givet udtryk for, at de havde fået 

meget ud af det skrevne interview, egne refleksioner og dermed øget egen indsigt på 

området. 

Jeg har via de kvalitative interviews, undersøgt de tre overordnede temaer, som er udledt 

af indledning, problemformulering og underspørgsmål, og som jeg ønsker at benytte som 

redskab i min analyse. 

De tre overordnede temaer er mit valgte teoretiske ståsted og jeg vil indenfor hvert tema 

holde de udvalgte empiriske citater op imod teorien på området og på den måde prøve at 

begribe hvordan det skaber mening i forhold til min problemformulering.  

Det er min hensigt via interviewene at få indblik i respondenternes erfaringer, viden og 

holdninger og på den måde begribe deres individuelle forståelser og meninger på 

området, dette skal kvalificere mit svar på problemformulering og efterfølgende 

handlemuligheder på området.  

Generaliserbarhed 

Jeg har foretaget fem interviews og selve interviewet varede ca. 45 minutter. De svar der 

er fremkommet kan illustrere de erfaringer og holdninger der præger området. De 

holdninger og svar, der er fremkommet, er et resultat af de forforståelser, konteksten og de 

rammer som de interviewede er en del af i situationen, ligesom mine egne forforståelser 

også har påvirket interviewet.  

 

Kritik af metode 

I forhold til de kvalitative interviews, så kunne jeg have interviewet en pårørende, idet de 

også er centrale aktører, men det er ikke her mit hovedfokus ligger i opgaven og det har 

også været et spørgsmål om rammer og ressourcer i forhold til afhandlingen. 

I opgaven ligger mit hovedfokus på borger/bruger og frivillige, jeg kunne derfor også have 

valgt, at interviewe flere indenfor samme gruppering. Da jeg ønsker at se det 

organisatoriske udviklingsprojekt mere bredt og som en helhed, har jeg vurderet at det gav 

størst udbytte at interviewe bredt blandt de aktuelle aktører. Jeg kan derfor ikke bruge 
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mine interview til sammenligning, men til at vinkle de forskellige aktøres forskellige 

holdninger og synspunkter til den kommende udfordring.  

KAPITEL 4: ANALYSE  

Jeg har valgt at lægge en analysestrategi der tager udgangspunkt i de tre hovedtemaer og 

begreber: 

Legitimitet, værdi og forandringer. 

De tre hovedtemaer danner udgangspunkt for både teori og analysespørgsmål, 

analysespørgsmålene og de underspørgsmål jeg formulerede undervejs er min egen 

rettesnor til at få besvaret min overordnede problemformulering.  

Analysespørgsmålene tager således udgangspunkt i min problemformulering, 

underspørgsmål og den valgte teori. 

LEGITIMITET 

INDLEDNING  

At have legitimitet i forhold til omverdenen spiller en stor rolle for organisationen i 

dagligdagen, men også i forbindelse med udvikling og strategi fremadrettet. At 

organisationen fremstår troværdig og har et godt omdømme, at andre ved hvad 

organisationen står for. At have legitimiteten i orden, gør at organisationen får støtte, 

opbakning samt den fornødne ”ro” til at arbejde med de opgaver og den udvikling som 

organisationen er sat i verdenen for. Det har stor betydning for de borgere som 

organisationen servicerer, medarbejderne i forhold til den gode arbejdsplads, for 

pårørende og øvrige interessenter. Derfor er det oplagt at kikke på legitimiteten i forhold til 

et nyt arbejdsområde i organisationen: Øget inddragelse af frivillige i forhold til projektet 

hverdagsrehabilitering.  

For at kunne undersøge interessenternes synspunkter i forhold til den pragmatiske 

legitimitet, har jeg i mine interviews spurgt ind til:” hvem der får noget ud af det de frivillige 

gør på ældreområdet”? 

 

Politikeren svarede:  

”Grundlæggende er der en trend i at involvere sig i et samfund, for at få det til at fungere”. 
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”Det er socialt, nogle netværk, gode relationer og man får det også godt med sig selv, at 

man yder et bidrag til samfundet”. 

Afdelingslederen svarede: 

”Det gør borgerne først og fremmest, de kommer til at opleve noget medmenneskelighed”. 

”At vi har et fælleskab som mennesker, det gør de frivillige, fordi de også søger at være til 

gavn for andre og også få noget ud af det”. 

”Brugbarhed det er sådan set det, de frivillige lever af, det er at de oplever sig værdifulde”. 

 

Sygeplejersken: 

”Først og fremmest får borgerne jo rigtig meget ud af, at der kommer frivillige ind”. 

”De frivillige får noget hyggeligt ud af det og de får også noget socialt frem for at sidde 

hjemme”. 

”Det vil glæde pårørende, mange pårørende går lidt med dårlig samvittighed”. 

Ældresagen: 

”Ældresagens frivillige bruger ældresagen som et netværk og får et kæmpe netværk”. 

”Kommunen får nogle gladere borgere”. 

Borgeren: 

”For min datter ville det betyde meget, hun kommer helt fra Fyn, det ville være en lettelse”. 

På tværs ses det, at alle tre perspektiver indenfor den pragmatiske legitimitet er bragt i spil 

idet alle respondenter tilkendegiver, at der er et positivt bytteforhold i en eller anden form, 

hvor både den ældre, de pårørende, de frivillige, medarbejderen og kommunen får noget 

ud af det de frivillige gør på ældreområdet. Det skaber fællesskab og værdier i et socialt 

fællesskab og tjener dermed organisationen og et højere formål.  

For at kunne undersøge interessenternes synspunkter i forhold til den moralske legitimitet, 

har jeg i mine interviews spurgt ind til:” Vil det være godt, hvis de frivillige fremover gør 

noget mere”? 
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Politikeren: 

”Der er et potentiale i forhold til de frivillige, ikke bare mere for at gå ind og overtage noget, 

men der skal laves en ordentlig bro mellem det kommunale det offentlige tilbud”. 

 

Afdelingslederen: 

”Ja, det vil det, de skal være meget mere, meget mere synlige”.. 

”Så bliver de meget hurtigt tromlet eller sådan løsgængere i systemet”. 

”De skal klart meget mere på, og vi skal være åbne overfor dem”. 

”Det vigtige er, at man får dem organiseret lidt, så de selv oplever et fællesskab for det er 

meget svært at stå imod dette her faglige fællesskab, dem der bor her og de pårørende”. 

Sygeplejerske: 

”Det er vigtigt, at man får lavet en klar opdeling af de frivillige og uddannede, det er det 

fordi, dem der har en uddannelse indenfor faget skal bruge deres kvalifikationer og fordi de 

frivillige ikke skal stå i en situation, hvor det bliver ubehageligt for dem”. 

Ældresagen: 

”Det vil der sikkert, men vi har jo også en stopklods. Der er noget der hedder, kan opgaver 

og noget der hedder skal opgaver i forhold til kommunen.  

”De frivillige skal have et godt forhold til ældrecentrene og personalet, når de kommer ud, 

og derfor rører vi aldrig de opgaver som kommunen skal tage sig af”. 

Borgeren: 

”Ja, men det er måske en god ide der kom flere frivillige, men jeg ville nok sætte 

spørgsmål tegn ved det. Jeg mener også, at det kræver noget uddannelse at have med 

ældre mennesker at gøre”. 

På tværs ses det, at alle respondenter giver udtryk for, at der skal være en vis 

”ordentlighed” omkring inddragelse af de frivillige, indenfor den moralske legitimitet 

kommer næsten alle vinkler frem, det normative, det retslige, processer i organisationen, 

strukturer og lederens karisma og subjekt positioner. Politikeren nævner, at ”bygge bro”, 

ligesom flere nævner, at der skal være en form for anvisning om, hvordan der skal 
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opbygges et fællesskab på god vis mellem de fagprofessionelle og frivillige. Flere 

tilkendegiver, at der er vigtigt i et samarbejdsfællesskab, at det er klarlagt, hvad de frivillige 

skal tage sig af og hvad de fagprofessionelles opgave er.  

For at kunne undersøge interessenternes synspunkter i forhold til den kognitive legitimitet, 

har jeg i mine interviews spurgt ind til:” hvad der skal til for, at alle syntes det er passende, 

at frivillige gør mere end i dag”? 

 

Politiker: 

”Det er vigtigt, at vi snakker om det, at vi ikke gemmer det ind under, at det er vanskeligt, 

problematisk og følsomt, det er vigtigt, at vi også har medarbejdere med til at tænke 

udvikling på det her område”. 

Afdelingsleder: 

”At man skal tale rigtig meget om det”. 

”Spore personalet ind og så det der med at tydeliggøre for personalet, at det her ikke er 

nogle der kommer og tager Jeres arbejde, det kan de ikke og det skal de ikke”. 

Sygeplejerske: 

”Der skal være styring på hvilke områder, de skal være ind over, aktiviteter er fint, det er 

vigtigt at de frivillige ikke kommer for de fastansatte og så sparer vi bare 3 stillinger, det er 

den man hører tit”. 

Ældre Sagen: 

”Det er vigtigt at de frivillige i medierne fremstår troværdige og tillidsvækkende”. 

”Ældre Sagen skal være synlig i medier og fremhæve de gode historier og være 

udadvendte”.  

”Pårørende ønsker som regel det bedste for deres ældre familiemedlemmer og vil nok 

gerne have at visse opgaver stadig varetages af professionelt personale. Så længe Ældre 

Sagen respekterer disse grænser, er der rige muligheder for en udvidelse af den frivillige 

indsats”. 
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Borger: 

”Der ligger et stort ansvar, man skal ikke styre de frivillige, man skal forme dem til at 

prøve, om de er interesseret i nogle ting, der er ikke to mennesker der er ens”. 

”De skal sortere i de frivillige”. 

På tværs ses det, at der skal være fokus på forståelse og sammenhænge mellem 

aktørerne på området. Flere respondenter tilkendegiver, at der skal tales rigtig meget om 

inddragelsen af de frivillige. På dette område har respondenterne deres fokus på lidt 

forskellige områder steder alt efter deres position og rolle. For politikeren er det vigtigt, at 

de forskellige aktører er inddraget, for afdelingslederen giver det sig tydeligt udtryk i at det 

er ”ekstra hænder” og at det skal italesættes overfor personalet at de frivillige ikke tager 

jobbene, for sygeplejersken handler det som at synliggøre hvor de frivillige kan bruges og 

hvor det er de professionelle der har et ansvar, for Ældre Sagen om profilering og stadig 

fokus på opgaveløsningen via de professionelle. For borgeren ligger fokus på den 

menneskelige del. På det kognitive område er der altså en fælles forståelse af, at 

inddragelse af de frivillige giver mening. 

DELKONKLUSION PÅ LEGITIMITET 

Alle respondenter tilkendegiver at der er et positivt bytteforhold i en eller anden form, hvor 

både den ældre, de pårørende, de frivillige, medarbejderen og kommunen får noget ud af 

det. Jeg oplever, at der tilkendegives og også i høj grad ønskes et større socialt 

fællesskab byggende på fælles værdier. Alle respondenter giver udtryk for, at der skal 

være en vis ”ordentlighed” omkring brugen af de frivillige. Det nævnes, at der skal ”bygges 

bro”, ligesom der skal være en form for anvisning om, hvordan der skal opbygges et 

fællesskab på god vis mellem de fagprofessionelle og frivillige. Flere tilkendegiver, at der 

er vigtigt i et samarbejdsfællesskab, at det er klarlagt, hvad de frivillige skal tage sig af og 

hvad de fagprofessionelles opgave er. Der er også en generel fælles forståelse for 

uddannelse og krav i forhold til at have med ældreområdet at gøre. Det er interessant og 

overraskende, at det er borgeren der tilkendegiver, at der skal uddannelse til. Det kommer 

ligeledes til udtryk, at der netop skal være fokus på forståelse og sammenhænge i det 

kommende fællesskab. Alle respondenter tilkendegiver, at der skal tales rigtig meget om 

inddragelsen af de frivillige.  
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Jeg er overrasket over den generelle enighed og syn, der er på brugen af de frivillige og 

den forskel de vil gøre i organisationen.  Jeg syntes også det er forbavsende så præcist 

alle respondenter italesætter, hvilke arbejdsopgaver de frivillige skal have og den fælles 

forståelse jeg oplever på, hvor skellet går mellem frivillige og fagprofessionelle.  Jeg 

oplever tydeligt, at respondenterne har deres fokus på lidt forskellige områder, alt efter 

deres personlige og faglige ståsted. For politikeren er det vigtigt, at de forskellige aktører 

er inddraget og at politikeren tager ansvar, for afdelingslederen giver det sig tydeligt udtryk 

i, at det er ”ekstra hænder” og at det skal italesættes overfor personalet, at de frivillige ikke 

tager jobbene, for sygeplejersken handler det som at synliggøre, hvor de frivillige kan 

bruges og hvor det er de professionelle der har et ansvar, altså fokus på fagligheden og 

for Ældre Sagen handler det om profilering og at tydeliggøre overfor politikkere og 

ældreområdet, at der er forskel på frivillighed og ansatte. For borgeren handler det om, at 

de ”rigtige” frivillige kommer ind i organisationen.  

Det der er særlig interessant at arbejde videre med i forhold til at skabe legitimitet på 

området er der hvor respondenterne ikke tilkendegiver det samme. Respondenternes 

tilkendegivelser på den kognitive legitimitet er værd at have særlig fokus på og tage med i 

den samlede strategi fremadrettet for at skabe legitimitet omkring inddragelsen af de 

frivillige. Her skal der bevidst arbejdes med de forskellige logikker som de enkelte 

repræsentanter repræsenterer, det betyder, at de forskellige repræsenter skal inviteres 

indenfor i et forpligtende arbejdsfællesskab. 

VÆRDI 

INDLEDNING 

Der tales på landsplan og i kommunen meget om værdi og det at skabe værdi i forhold til 

borger og brugere. Det er vigtigt at der er en bevidsthed om værdiskabelse med de afsatte 

midler der er på de forskellige sektorområder. Det er blevet meget populært med 

innovation og brugerdreven innovation. Kommunen skal ud og spørge borgeren om, 

hvilken oplevelse de har med kommunen, ikke hvad borgeren vil have, men hvilken 

oplevelse de har haft og om det skabte værdi. 

Det interessante i dette perspektiv er, at se på hvor ydelserne gør en forskel i borgerens liv 

og dermed skaber livskvalitet og på ældreområdet stræbe efter ”det gode ældreliv”. At få 
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kanaliseret de økonomiske midler steder hen, hvor det gør en forskel. At social- og 

sundhedsområdet politisk får prioriteret, set i lyset af de kommende økonomiske og 

velfærdsmæssige udfordringer. Torben Beck Jørgensen skriver, at værdierne falder i fire 

adskilte undergrupper i forholdet mellem forvaltningen og borgerne:  

A: Gruppen vedr. retsstilling i forhold til forvaltningen: legalitet, beskyttelse af 

individrettigheder, ligestilling og retssikkerhed. 

B: Behandle borgeren ud fra en helhed og tage omstændighederne i betragtning: billighed, 

rimelighed, fair behandling og professionalisme. 

C: At borgeren lære at udvikle sig gennem deltagelse i et offentligt rum via samtale, 

deltagelse og ansvarliggørelse: Dialog, responsivitet, brugerdemokrati, borgerinddragelse 

og borgerens selvudvikling. 

D: At borgeren nu er kunde: Brugerorientering, rettidighed og venlighed. 

For at kunne undersøge interessenternes synspunkter i forhold til værdi, spurgte jeg: 

”Hvad kan de frivillige give de ældre, som de ældre ellers ikke vil have fået”? 

 

Politiker: 

”Den værdi som er den sociale og den værdi, der binder tingene mere sammen i 

samfundet” 

 

Afdelingsleder: 

”Det er følelsen af at være noget værd, det er følelsen af at være interessant, her er der 

nogen der gider en, ikke fordi de får penge for det”. 

 

Sygeplejerske: 

”Det giver et sammenhold. De har levet på en anden måde i en anden tid, den ældre 

måske blive inspireret, fordi de kan spejle sig i den frivillige”. 
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Ældre Sagen: 

”De kan give dem noget nærhed og noget livskvalitet, hvis vi tager besøgsvennerne, de 

kommer utrolig tæt på deres besøgsværter”. 

Borger: 

”Når de bliver så gode venner, så man har kontakt til den smule familie der måske er, 

jamen så bliver der knyttet nogle bånd”. 

På tværs ses det, når vi kikker på Torben Beck. Jørgensens fire undergrupper, at 

værdierne menneskelig værdighed, socialsammenhængskraft, dialog, borgerinddragelse, 

borgerens selvudvikling, deltagelse og ansvarliggørelse er i spil altså primært grupperne 

vedr. borgerens retsstilling og borgerinddragelse og selvudvikling. Der opstår en social 

værdi mellem aktørerne der ”binder tingene sammen” i samfundet, det er altså 

meningsskabene at give og være noget for andre. Vi er i et relationsforhold og ikke i en 

klient- og arbejdsgiverforhold. Der opstår en følelse af at være noget værd, der er langt 

dybere end ”blot et besøg”, følelsen af nærvær og det at kunne spejle sig i et andet 

menneske. De ældre får et ”pust” udefra og der knyttes bånd der skaber tilhørsforhold og 

livskvalitet i samværet med de ”andre” de frivillige. 

 

Jeg spurgte endvidere i forhold til at kunne undersøge interessenternes synspunkter i 

forhold til værdi: ”På hvilken måde bidrager de frivillige til øget værdi på ældreområdet”? 

 

Politiker: 

”Det er jo også grundlæggede ud fra en betragtning om, hvad det er det offentlige skal 

tage sig af og har forpligtelse til og hvem det er vi skal hjælpe og støtte”.  

”Dialogen med borgerne, frivillige og medarbejderne er vigtigt. Jeg tror, at langt mere end 

tidligere, så bliver vi nødt til at spørge evt. med fokusgruppe interviews, hvad der er vigtigt 

for borgere”. 

Afdelingsleder: 

”Det er ikke kun i forhold til det praktiske og det professionelle”. 
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”En anden bevægelighed med de pårørende og man får tid på en anden måde, så snakker 

man, dagliglivet, det er jo for fanden det, vi lever til vi er døde”. 

Sygeplejerske: 

”De skaber en glæde, de kommer og tilbyder, de kommer, fordi de har lyst til det det, er en 

værdi i sig selv”. 

”At man netop kommer af frivillighed, de kommer ikke fordi de få løn for det”. 

Ældre Sagen: 

”Den enkelte der får besøg er glad for det det og de der er med på ture og sådan noget, 

det betyder også meget for dem, at de er med, vi gør meget for, at når vi har været nogen 

steder, så samles vi bagefter og drikker en kop kaffe og sludrer lidt. Så er den dag gået 

godt for både den ældre og den frivillige.  Så har de det godt den dag og kan leve på 

oplevelsen”. 

Borger: 

”Egentlig bare ved at vedkomne kommer på besøg”. 

”Bare gå en lille tur eller bare sidde og snakke, det er jo guld værd mange gange, det er jo 

småting. Det er måske to timer man giver en anden noget livsglæde”. 

På tværs ses det, at man spørger borgeren, hvad det er borgeren vil have eller har brug 

for. Den øgede værdi lægger i, at det er borgerens individuelle behov og ønsker. I forhold 

til Torben Beck Jørgensen bevæger vi os primært her i den tredje og fjerde undergruppe, 

der handler om borgerinddragelse og borgerens selvudvikling samt at borgeren er ”kunde”. 

Politikeren bevæger sig også i første og anden undergruppe, der handler om borgerens 

retsstilling i forhold til forvaltningen samt rimelighed og fair behandling. Sygeplejersken er 

inde på forskellen og den øget værdi ligger i, at de frivillige ikke får løn. I forhold til Torben 

Beck Jørgensen, bevæger vi os i den anden undergruppe af værdierne, der handler om 

billighed og professionalisme ud fra en positiv vinkel. For borgeren handler det om fjerde 

undergruppe, borgeren som kunde. Her er værdierne ifølge Torben Beck Jørgensen: 

brugerorientering og venlighed, her tager man udgangspunkt i borgeren/brugerens behov. 

Alle Torben Beck Jørgensens undergrupper er altså i spil her. 
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Jeg spurgte endvidere i forhold til at kunne undersøge interessenternes synspunkter i 

forhold til værdi: ”Hvilken opgaver skal de frivillige tage sig af og hvilke opgaver skal de 

frivillige ikke tage sig af”? 

 

Politiker: 

”Der hvor man begynder at skulle observere ud fra nogle faglige termer i forhold til 

funktionsnedsættelse, der mener jeg helt klart, at her har de frivillige ingen ting at gøre”. 

”Der bliver vi også nødt til at gå ind og vurdere helt konkret, hvad der er behov for af hjælp 

fra det kommunale offentlige og så hvad borgeren med sociale relationer og netværk reelt 

selv kan klare”. 

Afdelingsleder: 

”De skal ikke tage sig af pleje og sygeplejeopgaverne, de skal ikke følge på toilet og 

vaske, de skal ikke have noget med medicin at gøre, de må godt have at gøre med at øse 

mad op sammen med en fagprofessionel, der skal være en der ved, at Berta skal have 

rosinerne i den side og kødsovsen i den anden side”. 

Sygeplejerske: 

”De skal klart ikke tage sig af plejen, de skal ikke ind og vaske, toiletbesøg og forflytninger 

det har de ikke baggrundsviden til og hvis man begynder at skulle til det, så mistes der 

også en eller anden samvær”. 

Ældre Sagen: 

”Det er vigtigt at gå ind og skelne det man skal, det man må og det man kan”. 

Borger: 

”De skal for det første ikke gå ind og vaske op og vaske tøj og sådan noget, det skal de 

overhovedet ikke tage sig af”. 

På tværs ses det, at her kommer de første to undergrupper fra Torbens Beck Jørgensen i 

spil. Den første gruppe vedr. borgerens retsstilling i forhold til forventningen her udtrykker 
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politikeren sig omkring den faglige vurdering og det handler om beskyttelse af borgerens 

retssikkerhed, han sætter også noget om billighed og rimelighed i spil. Der er fra lederen 

og sygeplejersken tilkendegivelser vedr. rimelighed og professionalisme. Til ovenstående 

spørgsmål kommer fagligheden og det professionelle tydeligt frem i respondenternes svar 

og der er en klar enighed om denne værdi. 

 

DELKONKLUSION 

Empirien peger på den sociale den medmenneskelige værdi og der tales om at ”binde 

sammen”. Det at det opleves meningsskabende at give og være noget for andre og at 

være i en relation til et andet menneske. Følelsen af at være noget værd, denne værdi er 

langt dybere end ”blot en gåtur”, følelsen af nærvær og det at kunne spejle sig i et andet 

menneske. De ældre får et ”pust” udefra og der knyttes bånd der skaber tilhørsforhold og 

livskvalitet i samværet med de ”andre” - de frivillige.  Værdidrøftelsen stikker langt dybere 

end retsstilling, billighed, dialog og brugerorientering. At ”gå en tur” er i virkeligheden en 

forfladiget måde at italesætte området på og et for enkelt virkemiddel. Retorikken på 

området er forfladiget, det handler i virkeligheden om noget der er meget dybere for det 

enkelte menneske: livskvalitet, selvudvikling, at føle man er noget værd, at blive set, hørt 

og forstået på lige fod og ikke være en del af det offentlige system. Hvis man skal kikke på 

hvilken gruppe i Torben Beck Jørgensens fire undergrupper, der vægter mest for 

respondenterne, er det den tredje undergruppe med værdierne: dialog, responsivitet, 

brugerdemokrati, borgerinddragelse og borgerens selvudvikling. 

Respondenterne peger alle i interviewene på den dialogiske værdi på tværs med den 

ældre borger i fokus som kvalitetsskabelse og livskvalitet. Det er derfor vigtigt for at 

realisere en god proces fremadrettet, at der arbejdes med dialogen og synergiskabelsen 

på tværs af aktører og centre. 

 

LEDELSE AF FORANDRINGER 

INDLEDNING 

I organisationer er der kontinuerlige forandringer, forandringer er blevet et vilkår i troen på 

et konstant behov for forbedringer og effektiviseringer. Ledelsens udfordring er at koble 

den ”hårde” styring, dokumentation og kvalitetssikring med det ”bløde” human ressource 

management, hvor medarbejderne behandles ens ved at blive behandlet forskelligt og 



Inddragelse af frivillige på ældreområdet 
 

36 
 

dermed oplever en dygtig og i omverdenen anerkendt arbejdsplads med fokus på det 

enkelte menneske. Der er et indbygget dilemma i at kunne håndtere både den hårde og 

bløde styring samtidig, det stiller store krav til både ledere og medarbejdere i dag. Lederen 

og medarbejderen oplever, med de konstante krav der stilles, at være i en konstant 

forandringsproces, hvor forandringer skal ledes og styres oftest med et krav oppefra, der 

skal udmøntes i et ”bottom up” perspektiv. Jeg har valgt at tage teorien omkring 

forandringer med, idet Hverdagsrehabilitering og inddragelsen af frivillige på ældreområdet 

er forandringer, der i den grad skal håndteres og styres både i en opstart fase og i 

processen fremadrettet. 

Jeg inddrager Kotter´s første fire trin, ud af hans otte trins model. Kotter siger, at når man 

undersøger de virksomheder, der har haft succes med forandringer skyldtes det: Nyttige 

ændringer er knyttet til en flertrins proces, der skaber tilstrækkelig kraft og motivation samt 

at den styres af lederskab og høj kvalitet. 

Kotter´s første fire trin: 

1. Etablering af en oplevelse af nødvendighed, undersøgelse af markedet og 

konkurrencesituationen, identificering og diskussion af kriser, potentielle kriser og 

væsentlige muligheder. 

2. Oprettelse af den styrende koalition, sammensætning af en gruppe med 

tilstrækkelig indflydelse til at styre forandringen og få gruppen til at arbejde sammen 

som et team. 

3. Udvikling af en vision og en strategi, skabelse af en vision der kan styre 

forandringsarbejdet og formulering af strategier for realisering af visionen. 

4. Formidling af forandringsvisionen, anvendelse af ethvert middel til konstant at 

kommunikere den nye vision og strategierne, leder den styrende koalition fremstå 

som forbillede for den adfærd, der forventes af medarbejderne. 

For at kunne undersøge respondenternes synspunkter i forhold til at arbejde med og være 

i forandringer, har jeg spurgt alle mine respondenter ”Hvilke gode råd ville du give de 

forskellige interessenter i en forandringsproces”? 
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Politiker: 

”Vi skal ikke være bange for at snakke om det, der er ingen tvivl om, at der er følelser i det 

her, der er rigtig mange ting der er traditioner”. 

 

”Jeg ønsker sgu nogen gange, at vi som politikere går ud og laver den italesættelse på det 

her område”. 

”Vi skal egentlig være med til at bane vejen i forhold til meget mere end det vi gør, fortælle 

det på alle niveauer, hvilke betydninger det får for folk”. 

Afdelingslederen: 

”Hav mod, lad være at sætte begrænsninger ind, vær åben og så ligger vi nogle regler ind, 

når vi er på vej”. 

”Får ambassadører og medarbejdergruppen med hele tiden, italesættelse”.  

Sygeplejerske: 

”Ikke japper en proces igennem, mange skibe i vandet” 

”Lederen skal samle op -  både godt og mindre godt”.   

”Vi skal brede det og ud i Folkebladet og ud til pårørende, pårørenderådet og ”så frø 

mange steder”. 

”Sætte emnet på møder og prioritere, få det synliggjort”. 

 

Ældre Sagen: 

”Praktisk vil det nok være godt at få en snak med de frivillige om hvad der er der er gang i, 

måske med lederne af de frivillige organisationer, der hvor man samler menneskerne og 

spørger til ideer, et forum til at udvikle ideer”. 

”Hvis vi skal bruges, så vil vi nok også tages med på råd og komme med noget positivt”.  

 



Inddragelse af frivillige på ældreområdet 
 

38 
 

Borger: 

”Når der skal indføres noget nyt, det skal være folkene på jorden, der skal være med til at 

bestemme”. 

Respondenterne tilkendegav på hver deres måde, at det var vigtigt med dialog på tværs 

og at få inddraget de forskellige aktører, her er vi på Kotter´s fjerde trin i processen der 

handler om formidling af forandringsvisionen. Både politikeren og lederen tilkendegiver, at 

det kræver mod og mod skal der til, for at skabe forandringer. Politikeren taler om tre af 

Kotter´s trin: etablering af en nødvendighed, at gå ud og tale om ”det” og konsekvenserne 

og her i ligger også en formidling af en vision og formulering af strategier samt formidling 

af forandringsvisionen. Politikeren tilkendegiver altså et ønske om at stå mere tydeligt 

frem. Sygeplejersken nævner behov for at ledelsen ”samler op”. Kotter skriver i første trin i 

processen:” etablering af en oplevelse af nødvendighed”, her tænker jeg, at det handler 

om, hvordan jeg har stillet spørgsmålene i mit kvalitative interview. Ældreområdet har 

gennem de sidste år ikke bestilt andet end at italesætte den ”brændende platform”, det 

handler om konkurrenceudsættelse, færre penge og forventet manglende arbejdskraft 

indenfor de næste 5 år, måske ligger det implicit, at alle kender udfordringen? 

Sygeplejersken nævner, at ”jappe en proces igennem” og have ”mange skibe i vandet”, 

hvilket også kendetegner ældreområdet gennem de sidste mange år. Her siger Kotter, at 

det er symptomatisk, at ledere har en tendens til at springe de første fire trin over og gå 

direkte til trin fem, der skaber grundlag for handling. Et opmærksomhedspunkt som 

ledelsen skal huske i implementeringsprocessen, ligesom Kotter´s andet trin ”den styrende 

koalition” er et stort opmærksomhedspunkt ledelsesmæssigt, mine refleksioner går på, at 

det måske indimellem bliver dem der ”rækker hånden op”, og måske ikke så meget dem, 

der har kompetencerne og den fornødne ekspertise.  Vi skal fremadrettet øge vores fokus 

på, at teamet skal kunne arbejde sammen, vi skal ledelsesmæssigt sikre det. Ældre Sagen 

byder ind med fokus på oprettelse af den styrende koalition og det at arbejde sammen, her 

ser de sig som naturlige aktører. 

For at kunne undersøge respondenternes synspunkter i forhold til at arbejde med og være 

i forandringer har jeg spurgt politiker, leder og medarbejder: ”Hvilken rolle spiller den 

politiske ledelse i processen”? 
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Politiker: 

”Tydeliggøre det man nu vil i forhold til det her, det er vi ikke særlig gode til, vi løber 

mange gange i flyverskjul”. 

Afdelingsleder: 

”De spiller en stor rolle, det er ofte dem der sætter begrænsninger på, de er bekymret om 

regler og lovgivning, hvornår skal de være ansat, forsikringer og andet”. 

”Vi venter tit på at have det hele på plads”. 

Sygeplejerske: 

”Holde sig ajour og interessere sig for projektet og promenere at Glostrup er en kommune 

der vil borgeren det bedste, det er politikken der viser, at vi vil de ældre det bedste. 

” De skal lytte til hvad der bliver sagt, det ville være fint hvis de engang imellem kom ud”. 

Her svarer politikeren, at de ikke er tydlige nok, og at de løber i ”flyverskjul”, når det bliver 

svært. Politikeren bevæger sig i Kotter´s første, tredje og fjerde trin. Lederen oplever og 

tilkendegiver, at politikerne sætter begrænsninger på og at vi tit venter. Det er interessant  

i forhold til Kotter´s udsagn om, at ledere i organisationer tit springer de fire første faser 

over i deres iver for at ændre og skabe resultater. Sygeplejersken svarer, at det vil være 

fint, hvis politikkerne ind i mellem kom ud og hørte hvad medarbejderne havde at sige.  

Det viser behov for øget politisk tydelighed, og kan placeres i  Kotter´s fjerde trin i 

processen. Politikerne spiller altså en stor rolle i forandringsprocesser og de kan indgå 

som en del af trin to ”en styrende koalition”. Udsagnene giver udtryk for, at der kunne være 

et generelt behov for drøftelse af politikernes og embedsmændenes roller særligt i 

forbindelse med store forandringsprocesser, måske vil det give mening også at tænke 

politikerne mere ind i kommunikations øjemed, altså Kotter´s trin fire.   

For at kunne undersøge respondenternes synspunkter i forhold til at arbejde med og være 

i forandringer har jeg spurgt politiker, leder og medarbejder: ”Hvilken rolle spiller den 

administrative ledelse i processen”? 
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Politiker: 

”En tanke og debat der også foregår er om det er embedsmændene eller politikere der 

styrer, også en aktuel debat i Glostrup kommune”.  

Afdelingsleder: 

”Jeres rolle bliver at åbne døre og italesætte hvor vi vil hen, får vi frit lejde eller skal I 

indover eller er paletten bred”? 

”Ledelsen og højere oppe må sætte rammerne, at lade de gode historier leve, at åbne op, 

ikke for meget styring og virkelig tage de gode historier, når det lykkedes, så lykkedes det 

jo”. 

Sygeplejerske: 

”Ledelsen skal have en åben dør altid, det betyder rigtig meget”. 

”Der skal være en overordnet linje, at sørge for at lederne giver videre så alle ved hvad der 

foregår”. 

Politikeren rejser dilemmaet vedr. embedsmandens og politikerens rolle og ansvar. Hvem 

og hvordan sættes den politiske dagsordenen i kommunerne. Jeg tænker, i forhold til 

Kotter´s trin, så har politikeren en stor opgave ved trin et, ”etablering af en oplevelse af 

nødvendighed” og dermed at tage et politisk ansvar, ligesom det at udvikle en vision og 

overordnet strategi er noget som politikeren skal tage ansvar for og være en del af. 

Formidling af forandringsvisionen er også en politisk opgave i forhold til omverdenen og de 

forskellige aktører. Lederen har et ønske om at der overordnet italesættes en retning og at 

der åbnes nogle døre. Rammerne skal stikkes tydeligt ud og de gode historier fortælles. 

Sygeplejersken har brug for ledelsen og at der kommunikeres ens ud i organisationen og 

dermed skabes troværdighed om projektet. Det er en tydelig ledelsesopgave at alle 

Kotter´s fire trin i processen bringes i spil i idet det både handler om politikernes 

identifikation og diskussion af potentielle kriser og muligheder altså ”etablering af den 

oplevelse af nødvendighed”, det handler om ledelse og sammensætning af en gruppe med 

nødvendig indflydelse til at styre en proces og forandring ”oprettelse af den styrende 

koalition”. Der tilkendegives fra både leder og sygeplejerske, at ledelsen kommunikerer 
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den nye vision og strategi ud i organisationerne på alle niveauer, altså Kotter´s trin tre og 

fire, ”udvikling af en vision og en strategi” samt ”formidling af forandringsprocessen”.  

For at kunne undersøge respondenternes synspunkter i forhold til at arbejde med og være 

i forandringer har jeg spurgt politiker, leder og medarbejder: ”Er der noget du tænker der 

skal særlig fokus på”? 

 

Politiker: 

”Dialogen med borgere, frivillige og medarbejdere er vigtig. Lang mere end tidligere, så 

bliver vi nødt  til at spørge evt. med fokusgruppe interviews hvad der er vigtigt for 

borgeren”.  

Afdelingsleder: 

”Vide at det er et kæmpe arbejde vi starter op, det kræver ressourcer, at gøre sig klart med 

forventninger hvor langt er vi om 1 år og 2 år”. 

Sygeplejerske: 

”Focus på borgeren i centrum”.  

”At borgeren er mere selvhjulpen og mere glad, vi skal tænke mere fremadrettet”.  

Politikeren er opmærksom på i langt højere grad at finde ud af, hvad der er vigtigt for 

borgeren og at inddrage borgeren. Afdelingslederen er optaget af ressourcer til 

udviklingsopgaven og sygeplejersken er optaget af at sætte borgeren i centrum, strategi 

og italesættelsen fremadrettet. Det giver et godt billede af de tre niveauer som 

respondenterne befinder sig på i den organisatoriske kontekst.  

Alle peger på en af Kotter´s første fire trin i processen. 

Politikeren peger på trin et, etablering af en nødvendighed – borgeren i centrum og trin tre 

skabelse af en vision og formulering af strategier. 

Lederen peger på trin to, oprettelse af den styrende koalition og organiseringen og trin tre 

med udvikling af en vision og en strategi (hvor langt er vi om 1-2 år?) og sygeplejersken er 

optaget af udvikling af en vision og strategi (borgeren skal blive mere selvhjulpen). 

For at sikre mig, at respondenterne fik mulighed for at kommentere, havde jeg til sidst et 

punkt der hed: ”Andet der skal med”? 
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Politiker: 

”Embedsmænd og politikere er jo fokuseret på det der virker, kan dokumentres og giver 

effekt, men nogen gange så tror politikeren, at politikere bare må gøre noget, fordi det 

giver god mening og fordi vi tror på det. Så må effekt og evidens komme efterfølgende, 

men så gør vi det, fordi vi tror på det, så kan vi nå langt”. 

Afdelingsleder: 

”Det her det er vejen frem økonomisk, ressourcemæssigt, kvalitetsmæssigt, 

livskvalitetsmæssigt og medmenneskelighed for at få bedre kvalitet, service og 

civilsamfundet bliver mere tilfredse”. 

Sygeplejerske: 

”Det er borgeren der er i centrum så må vi andre prøve at samarbejde på en eller anden 

måde”. 

Jeg tænker, at svaret fra alle 3 respondenter til sidst tydelig viser, at alle respondenter 

oplever at det er nødvendigt at skabe forandringer, Kotter´s trin et og at der er opbakning 

til handling. Respondenterne vil alle arbejde for inddragelse af de frivillige, så de frivillige 

kan være med til at skabe værdi for borgeren. 

DELKONKLUSION 

Respondenterne tilkendegav på hver deres måde, at det var vigtigt med kommunikation og 

dialog på tværs mellem de forskellige aktører og på den måde få inddraget alle i den 

kommende forandringsproces. Både politikeren og lederen tilkendegiver, at det kræver 

mod og mod skal der til, for at skabe forandringer, altså at påtage sig ikke bare ledelse, 

men lederskab. Der er ingen respondenter i interviewene der stiller sig undrende overfor 

forandringen, øget inddragelse af de frivillige, tværtimod, alle fremstår som værende enige 

i denne udvikling i organisationen, der er altså en oplevelse af nødvendighed. I forhold til 

lederens svar, er det tydeligt, at ældreområdet er vant til at indføre nye metoder og 

forandringer: ”Mod, åben op, giv den gas”. Det er tydeligt at politikerne og ledelsen spiller 

en stor rolle i forandringsprocesser. Der er et ønske om, at der tages ansvar og lægges 

tydelige spor ud, så skal organisationen nok følge efter. Det stiller ledelsesmæssigt store 
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krav til oprettelse af den styrende koalition og en vision og strategi på området, der 

udarbejdes af aktørerne i processen. Det bliver tydeligt for mig i denne analyse, at Kotter´s 

model med hvert af de fire trin tager tid, er omfattende og at man bevæger sig på flere trin 

ad gangen undervejs, man kan også gå et trin tilbage og ”samle op”.  

Politikeren rejser dilemmaet vedr. embedsmandens rolle og politikerens rolle og ansvar. 

Det har givet mig nogle refleksioner om politikerne i langt højere grad end i dag skal 

involveres direkte i forandringsprocesser, hvis de skal, så tænker jeg, at det er Kotter´s trin 

et, etablering af en nødvendighed og trin fire, formidling af forandringsvisionen, der skal 

politisk tydeliggøres. Kotter´s trin to med oprettelse af den styrende koalition, må primært 

være en ledelsesopgave og trin tre, udvikling af en vision og en strategi, her udarbejdes 

oplæg fra embedsmændene og drøftes og besluttes politisk. 

Jeg ser at ”den styrende koalition” med den rigtige sammensætning, stor indbyrdes tillid og 

fælles mål er en meget vigtig faktor i processen. De fire nøglekarakteristika der er 

væsentlige for effektive, styrende koalitioner er ifølge Kotter: Stillingsindflydelse, 

ekspertise, troværdighed og lederskab. Her ses normalt ledere og medarbejdere i 

organisationen, nu ser jeg gruppen udvidet med ”de frivillige” og borgere/brugere i forhold 

til ekspertise, for hvem er mere ekspert i sit eget liv end borgeren? 

KAPITEL 5. KONKLUSION  

Jeg har i denne afhandling undersøgt: 

”Hvordan kan ledelsen skabe mening ved øget inddragelse af frivillige og af den vej skabe 

yderligere værdi for borgeren i forbindelse med hverdagsrehabilitering på ældreområdet i 

Glostrup kommune”? 

Når en udvikling, en tendens på et område, giver mening og fælles retning for de 

involverede aktører, vil der skabes ”nye stier at gå på” og grobund for positive 

samarbejdsfællesskaber og dermed nytænkning og udvikling. En organisation har sin 

legitimitet på plads via en generel opfattelse og antagelse af, at en organisations 

handlinger er rigtige eller passende indenfor et socialt konstruerede system af normer, 

værdier og definitioner (Suchmann). Politikeren, lederen, sygeplejersken, Ældre Sagen og 

borger/brugeren tilkendegiver alle, at det er positivt med inddragelse af frivillige på 

ældreområdet og at der er et positivt bytteforhold i en eller anden form, hvor både den 
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ældre, de pårørende, de frivillige, medarbejderen og kommunen får noget ud af det. I 

samarbejdet med de frivillige bygges på et ønske om et socialt fællesskab med fælles 

værdier. Der skal i arbejdet omkring de frivillige ”bygges bro”, ligesom der skal være en 

form for anvisning om, hvordan der skal opbygges et fællesskab på god vis mellem de 

fagprofessionelle og frivillige. I arbejdsfællesskabet er det vigtigt, at det er klarlagt, hvad de 

frivillige skal tage sig af og hvad de fagprofessionelle skal tage sig af. Det er interessant og 

overraskende, at der fra de eksterne aktører er fokus på uddannelse og kompetence-

udvikling for at løse opgaven som frivillig, ligesom det er interessent, at der er en enighed 

og fælles syn på brugen af de frivillige og den forskel de vil gøre i organisationen.  Det er 

bemærkelsesværdigt, men danner grundlag for en god platform for et kommende 

samarbejde på området, at alle interessenter har et fælles billede af opgavefordelingen 

mellem de frivillige og de fagprofessionelle. Ældreområdet og dens opgaveløsning opleves 

at have høj grad af moralsk og kognitiv legitimitet, ældreområdet tages for givet af 

omgivelserne. Der kunne tegne sig et billede af, at der ligger en ledelsesopgave i at ”turde 

give slip og skabe plads” i inddragelsen af de frivillige og dermed nye samarbejdspartnere. 

Der udtrykkes et ønske om at der laves retningslinjer og sættes rammer, et indbygget 

dilemma, der er vigtigt at få skabt dialog om i processen. Når det organisatoriske 

udviklingsprojekt skal operationaliseres bliver det vigtigt, at være opmærksom på, at de 

forskellige interessenter har deres bevågenhed og opmærksomhed på forskellige områder 

i processen, det handler både om den faglige baggrund, viden og ballast, men også om på 

hvilket niveau man er placeret i og udenfor organisationen. Det handler om inddragelse i 

processen, ansvarsfordeling, ressourcer til opgaveløsningen, italesættelse af hvad det er 

de frivillige kan bidrage med, profilering af området og samarbejde med de frivillige der 

virkelig ønsker at arbejde på området. 

Den merværdi eller værdi der skabes ved at inddrage de frivillige, er den sociale - den 

medmenneskelige værdi. Det at det opleves meningsskabende at give og være noget for 

andre og at være i en relation til et andet menneske. Følelsen af at være noget værd og 

skabelse af øget livskvalitet stikker langt dybere end en gå tur og at komme ud og handle. 

Det er følelsen af nærvær og det at kunne spejle sig i et andet menneske. Det at de ældre 

får et ”pust” udefra og dermed mærker ”det virkelige liv”, at der knyttes bånd, der skaber et 

tilhørsforhold og en livskvalitet i samværet med de ”andre”, de frivillige er noget der virkelig 

burde præge og påvirke værdidrøftelsen i langt højere grad i den samfundsmæssige 
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dialog og debat på området.  Det er den gruppe af værdier der handler om, at borgeren 

kan lære at udvikle sig gennem deltagelse i et offentligt rum, der vægter højest. 

Værdidrøftelsen stikker altså langt dybere end retsstilling, billighed, dialog og bruger-

orientering. At ”gå en tur” er i virkeligheden en forfladiget måde at italesætte området på 

og et for forenklet virkemiddel. Retorikken på området syntes, at være forfladiget, det 

handler i virkeligheden om noget, der er meget dybere for det enkelte menneske: 

livskvalitet, selvudvikling, at føle man er noget værd, at blive set, hørt og forstået på lige 

fod og dermed ikke ”kun” være klientgjort, som en del af det offentlige system. Det er også 

tydeligt, at der ligger et forebyggende perspektiv i, at de frivillige kommer ud og få skabt 

sig et netværk på kryds og tværs og dermed holder sig i gang længere, det virker som en 

positiv og forebyggende spiral fremadrettet. 

For at kunne skabe et fremtidigt samarbejde og en positiv udvikling på området med 

inddragelse af de frivillige, skal der foregå en dialog på tværs mellem aktørerne, hvor den 

ældre borger er i fokus, som en værdi i sig selv på kvalitetsskabelse og livskvalitet. Det er 

derfor vigtigt for at realisere en god proces fremadrettet, hvor der arbejdes med dialogen 

og synergiskabelsen på tværs af alle aktører både internt og eksternt. 

I forbindelse med inddragelse af frivillige, er det vigtigt med kommunikation og dialog på 

tværs mellem de forskellige aktører og på den måde få inddraget alle i den kommende 

forandringsproces. Det kræver politisk opbakning og klarhed over, hvad politikernes 

holdning og mening er i inddragelsen af de frivillige og det kræver mod fra både ”top og 

bund”, at igangsætte en proces, der indeholder noget nyt. Der skal lægges tydelige spor 

ud og ske en italesættelse, så skal organisationen nok følge efter. Lederskab der viser 

vejen frem og lysten og evnen til at have borgeren og dialogen i centrum vil være 

fremtidens udfordringer og svar på velfærdsområdernes meget skarpe prioritering. 

Politikernes kommende udfordringer vil være, at bringe diskussionen om kerneopgaven i 

centrum og hermed tage fat i, hvilke opgaver kommunerne skal tage sig af i fremtiden. Det 

er en opgave der bør løses og løftes i samarbejde med de aktuelle aktører på 

velfærdsområdet.  Det viser sig, at det civile samfund/de frivillige er klar til at bidrage, tage 

diskussionen og dermed tage ansvar.   
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KAPITEL 6: PERSPEKTIVERING 

Konklusionen peger på en fælles opfattelse af, det giver mening og skaber værdi at 

inddrage de frivillige på ældreområdet. Vi kommer ikke uden om, at der i forbindelse med 

inddragelse af de frivillige i den offentlige kontekst på velfærdsområderne vil være et 

behov for en meget klar definition af, hvad kerneopgaven egentlig er. Hvad er de 

professionelles kerneopgave på ældreområdet og hvor kan de frivillige byde ind? Hvilke 

opgaver kan kommunen at overlade til andre end de professionelle? 

Der er ingen tvivl om, at der er en stor ledelsesopgave i at samarbejde og inddrage de 

frivillige. De frivillige er nye samarbejdspartnere, der vil stille krav ud fra deres behov og 

ønsker om, hvor de skal indgå i hverdagen og hvor de ikke skal indgå.  

Det bliver en politisk og ledelsesmæssig udfordring og opgave, at få skabt en legitim 

platform for både medarbejdere og frivillige, at arbejde ud fra således at de involverede 

aktører har tillid og respekt for hinandens opgaver med fokus på borgeren i centrum. 

Når DR Nordjylland skriver om, hvordan Hjørring kommune fyrer 23 ansatte og får frivillige 

til at gøre rent, er der behov for en drøftelse af, om det er det, vi skal bruge de frivillige til 

og om de indgår som en del af det kommunale serviceniveau.  Det er fortsat vigtigt med en 

faglig vurdering af kerneopgaverne på ældreområdet, hvis vi ikke fastholder fagligheden, 

kan det få store samfundsmæssige konsekvenser, lede til omsorgssvigt og manglende 

forebyggelse, hvilket vil koste samfundet mere på den lange bane. 

 

KAPITEL 7: IMPLEMENTERINGSPLAN 

Ældreområdet har udarbejdet en plan for Vision og Mission (bilag nr.8) samt en overordnet 

strategiplan for 2013 til 2016 (bilag nr. 9) i efteråret 2012. 

I forlængelse af denne giver det mening, at udvikle yderligere en underliggende vision og 

strategi, der skal styre forandringsarbejdet og realisere visionen omkring de frivillige.  

I forandringsprocessen og for at formidle visionen giver det mening at nedsætte en 

styregruppe og en underarbejdsgruppe i processen. 

For at få projektet vedrørende hverdagsrehabilitering og projektet vedrørende frivillige, 

altså de 2 spor til at køre parallelt og få skabt en sammenhæng, skal der skabes en 

sammenhæng mellem de to styregrupper i implementeringsperioden.  Ældreområdet må 
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tage udgangspunkt i hvert af de 2 spor og få planlagt en trinvis procesplan. Spor 1 vedr. 

Hverdagsrehabilitering er igangsat og går på tværs mellem Center for Ældre, Center for 

borgerservice (visitationen) og Center for kultur og idræt. Spor 2 vedr. inddragelse af de 

frivillige på ældreområdet skal igangsættes i efteråret 2013 og foregår i Center for Ældre 

og Omsorg. 

1. Det er vigtigt, at starte processen omkring inddragelse af de frivillige i dialog med 

politikerne således, at politikerne får sat retningen på arbejdet med inddragelse af de 

frivillige. 

2. Det er vigtigt, at der nedsættes en strategisk styregruppe, der kan diskutere og drøfte, 

hvordan ældreområdet inddrager de frivillige, udarbejdelse af en overordnet vision på 

området. For at kvalificere dette arbejde må styregruppen ud og diskutere emnet i egen 

organisation. Styregruppen mødes med bruger- og pårørenderådene der repræsenterer 

brugere og pårørende fra kommunens plejecentre og styregruppen må ud og mødes 

med 4-6 brugere fra hjemmeplejeområdet. Det er vigtigt at styregruppen er bredt 

repræsenteret og har den rigtige sammensætning af personer med forskellige 

kompetencer og viden på området. Gruppen skal finde den gode dialog og skabe 

indbyrdes tillid både i gruppen, men også i de fora som gruppen mødes med i 

processen. Gruppen skal være den ”den styrende koalition”. Det betyder, at øverste 

ledelse skal gøre et stykke forarbejde med at diskutere og finde de ”rigtige” aktører til 

gruppen, således at gruppen kan arbejde sammen som et team. Når repræsentanterne 

fra plejecentrene og hjemmeplejen er kommet med deres oplæg skal strategien samles 

i en tværgående arbejdsgruppe med inddragelse af frivillige f.eks. repræsentanter fra 

Ældre Sagen og repræsentanter fra seniorrådet i kommunen. 

3. Arbejds- og implementeringsgruppen skal sammen, ud fra de udsagn der er 

fremkommet i processen, udarbejde et fælles katalog til det samlede ældreområde, der 

beskriver hvilke rammer og hvilke opgaver de frivillige kan indgå i på henholdsvis pleje- 

og hjemmeplejeområdet. Kataloget drøftes og godkendes i styregruppen samt det 

politiske niveau for fortsat opbakning og legitimitet. Herefter skal kataloget drøftes i 

MED organisationen for fortsat implementering af arbejdet med frivillige. Frivillige- 

området og dens vision og katalog skal i processen kobles til spor 1, 

Hverdagsrehabilitering.   
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4. Styregruppen har i efteråret, når arbejdsgruppen har udarbejdet og kommet med oplæg 

til fælles katalog ansvaret for formidling om visionen og strategien til interne og eksterne 

aktører. Dette gøres via nyhedsbrev der udarbejdes i processen og stormøder, hvor de 

forskellige interessenter både internt og eksternt inviteres. 

Projektorganisation 

For at det lykkes med at implementere inddragelse af frivillige i Center for Ældre og 

Omsorg etableres en tværfaglige projektorganisering med fokus på inddragelse af 

brugere/borgere og frivillige. Projektet organiseres og styres på flere niveauer.   

Først og fremmest etableres et forum bestående af en strategisk styregruppe og 

efterfølgende en arbejdsgruppe. Styregruppen nedsættes og mødes hver anden måned, 

opstart ultimo august 2013. Styregruppen har det strategiske ansvar for det samlede 

udviklingsprojekt samt kobling til spor 1, Hverdagsrehabilitering.  Arbejds- og 

implementeringsgruppen mødes ca. en gang pr. måned og har ansvaret for videndeling på 

tværs af organisationen i Center for Ældre og Omsorg. I nedenstående er det 

konkretiseret, hvem der deltager i de to fora. 

Strategisk Styregruppe 

Styregruppeformand:  

Centerchef for Center for Ældre og Omsorg 

Strategisk styregruppe: 

Centerchef, Center for Ældre og Omsorg 

Distriktsleder, Center for Ældre og Omsorg 

Distriktsleder, Center for Ældre og Omsorg 

Afdelingsleder fra plejecentrene 

Afdelingsleder fra hjemmeplejen 

Afdelingsleder fra midlertidige pladser 

Udviklingskonsulent fra Center for Ældre og Omsorg (referent og tværgående tovholder) 
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Tværfaglig arbejds- og implementeringsgruppe: 

1 sygeplejerske 

2 Social- og sundhedsassistenter 

2 Social- og sundhedshjælpere 

1 Afdelingsleder fra aktivitetsområdet (dag- og demensdagcenter) 

Repræsentanter fra Seniorrådet 

Repræsentanter fra Ældre Sagen 

Udviklingskonsulent fra Center for Ældre og Omsorg (referent og tværgående tovholder) 

 

Styregruppen har ansvaret for: 

 Oplæg til politisk niveau om inddragelse af frivillige 

 Strategisk tidsplan og milepæle  

 At følge projektets fremdrift  

 At styrke det tværfaglige samarbejde 

 At tænke i helheder 

 At brande projektet og Glostrup Kommune som en innovativ kommune 

 Løbende erfaringsopsamling 

 Strategiske beslutninger og ændringer i forbindelse med fuld udrulning i 2014 

 

Den tværfaglig arbejds- og implementeringsgruppe har ansvaret for: 

At implementere og arbejde med den i styregruppen beskrevet vision på området samt at 

inddrage organisationen i processen, at politikerens ønske om at tage ansvar og inddrage 

de forskellige aktører imødekommes i videst mulig omfang. At afdelingslederens ønske om 

italesættelse af de ”ekstra hænder” kobles til visionen og strategien og en kontinuerlig 

drøftelse af, hvor og hvordan vi inddrager de frivillige på vores område uden at ”dræbe de 

frivilliges engagement og ideer”. At indtænke sygeplejerskens ønske om synliggørelse af,  

hvor de frivillige kan indgå og hvor de professionelle har et ansvar, bringe en dialog ”i spil” 

i implementeringen decentralt med et fokus på fagligheden. At støtte op om Ældre Sagens 

ønske, der handler om profilering af frivilligeområdet og at tydeliggøre overfor politikere og 
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ældreområdet, at der er forskel på frivillighed og ansatte. For borgeren handler det om, at 

de ”rigtige” frivillige kommer ind i organisationen, altså fortsat overholdelse af 

retssikkerheden og fokus på definering af ”kerneopgaven”.  

KAPITEL 8: EGEN LÆRING  

Jeg har genbesøgt mit våbenskjold og min udviklingsplan fra Ledelses Fagligt Grundforløb 

og PUF 1(personligt udviklingsforløb) efterår 2010. 

Efter PUF 1, beskrev jeg mit våbenskjold så således: 

Styrker 

 Rummelighed 

 Vedholden 

 Målrettet 

 Delegerer 

 Motivere/involverer 

 Forhandlingsparat 

Udfordringer – og udviklingsfokus 

 Tålmodighed 

 Forblive i refleksionens domæne – 

lidt længere 

 Rodfæstet under pres 

 Sørge for at få og modtage 

 konstruktiv feedback 

Visioner og drømme 

 Skabe gode resultater i 

organisationen 

 Have et godt og positivt 

arbejdsliv 

 Få feed back 

 Udbytterigt netværk 

Værdier 

 Tillid 

 Respekt 

 Retfærdighed 

 Åbenhed 

 Selvstændighed 

 

Udviklingsplanens yderside (konteksten): 

Da jeg påbegyndte min masteruddannelse, var en del af udviklingsplanens yderside, 

at jeg havde lyst til at udfordre mig selv med et jobskifte efter 17 år i samme 

kommune indenfor ældreområdet. Jeg var således motiveret for, at udfordre mig selv 

både fagligt og personligt, da jeg påbegyndte min master i efteråret 2010. 

Mødet med uddannelsen og de mange andre studerende fra forskellige ”verdener”, 

gjorde mig endnu mere nysgerrig på at lære nyt.  Den 1. december 2011 foretog jeg 

et jobskifte fra en større kommune, hvor jeg var chef for hjemmeplejeområdet til en 
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mindre kommune, hvor jeg blev centerchef for det samlede ældreområde, Center for 

Ældre og Omsorg.   

Udviklingsplans inderside: 

På våbenskjoldet fra PUF 1 efterår 2010, var noteret følgende udviklingsområder: 

Evnen til at være rodfæstet under pres, at sørge for at modtage konstruktiv feedback,  

forblive i refleksionens domæne – lidt længere, tålmodighed, være opmærksom på at 

søge og indgå i netværk.     

Masteruddannelsen skulle ”åbne nye døre” i mit lederskab, det gjaldt både personlige 

og arbejdsmæssige. Jeg følte, at jeg havde brug for at kunne anlægge flere 

perspektiver på de forskellige ledelsesudfordringer og dermed øge min evne til 

analyse og refleksion. Jeg vurderede også, at det ville være givtigt, at kunne 

anlægge en mere pragmatisk tilgang i min arbejdshverdag. Jeg skulle arbejde med at 

åbne op for andres meninger og holdninger og indimellem give ”slip” på mine egne 

forestillinger. 

Jeg oplevede også, at jeg skulle arbejde med at fastholde det ”gode argument” via 

øget dialog og kommunikation.  

Der er ingen tvivl om, at uddannelsen har givet mig ”værktøjer”, at kunne ”begribe” med i 

dagligdagen. Disse teoretiske værktøjer gør min ledelses hverdag nemmere at håndtere, 

analysere og forklare. Jeg tåler mere ”modgang” i min ledelseskontekst uden at tabe 

humøret og troen på, at det ”virker”. Jeg er mere rodfæstet, mere tålmodig og mere 

lyttende i min tilgang til ledelsesopgaven. Jeg er blevet bedre til at sige ”pyt” og bedre til at 

forstå og redegøre for, at meninger er forestillinger der skabes i sociale relationer og at 

den endegyldige sandhed ikke findes. Jeg har fået en langt bedre forståelse og tro på, at 

ledelse er, når lederen tager lederskab og ledelse skal der til, for at flytte organisationer i 

den ønskede retning. Denne masterafhandling bekræfter endnu engang hvordan 

organisationer består af kommunikation og behov for kontinuerlig dialog, for at skabe den 

tværgående fælles forståelse og dermed ønskede udvikling.  
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Temaerne til interviewet er: 

A:Legitimitet 

B: Værdi 

C:Ledelse af forandringer 

D: Ordet er frit 

 

A: Legitimitet 

Konkret spørgsmål A1 

 Hvem får noget ud af det de frivillige gør på ældreområdet? 

Den frivillige selv, kommunen, den ældre selv, den ældres netværk? 

Pragmatisk legitimitet 

Konkret spørgsmål A2 

 Vil det være godt, hvis de frivillige fremover gør noget mere? 

Afvent ja/nej og spørg opfølgende – hvorfor syntes du det? 

Moralsk legitimitet 

Konkret spørgsmål A3 

 Hvad skal der til for, at alle syntes det er passende, at de frivillige gør mere end i 
dag? 

Eksempler? 

Kognitiv legitimitet 

 

B:Værdi 

Konkret spørgsmål B1 

 Hvad kan de frivillige give de ældre, som de ældre ellers ikke ville have fået? 

Begrundelser og eksempler? 
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Konkret spørgsmål B2 

 På hvilken måde bidrager de frivillige til øget værdi på ældreområdet? 

Konkret B3 

 Hvilke opgaver skal de frivillige tage sig af og hvilke skal de ikke tage sig af 

Eksempler? 

C: Ledelse af forandringer 

Konkret spørgsmål C1  

 Hvilke gode råd ville du give de forskellige interessenter i en forandringsproces? 

Politikere, ledere, frivillige, borgere/brugere og medarbejdere? 

Spørgsmål C2 til C4 stilles kun til interne respondenter (politiker, leder og sygeplejersker) 

Konkret spørgsmål C2 

 Hvilken rolle spiller den politiske ledelse i processen? 

Konkret spørgsmål C3 

 Hvilken rolle spiller den administrative ledelse i processen? 

Konkret spørgsmål C4 

 Er der noget du tænker der skal særlig fokus på? 

D: Ordet er frit? 

 

I starten af interviewet giver jeg en kort redegørelse for masterafhandlingen og min 
problemformulering. Jeg uddyber definitionen af hverdagsrehabilitering og værdi, således 
at der er fælles forståelse af begreberne inden interviewet. 

 

 

 


