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English abstract  

The welfare provided by the Danish government has always been a subject of debate. 

Politicians, unions, tax payers, welfare receivers and their next-of-kins, the media, experts - 

are all trying to define what welfare is and how much welfare the state should provide. 

When there seem to be no consensus on what welfare is: how should the production of 

welfare be managed? Leading to the question of, what implications does this lack of 

consensus have for the people facilitating the welfare? These questions form foundation for 

this thesis, that investigates the potential challenges surrounding managing the production of 

welfare. The empirical data for this investigation is the observation of a consultant whom 

worked on improving the efficiency of the employees and the managers’ leadership skills. 

The observations were done over a period of seven months in the welfare area of home help 

in the Danish municipal Tønder. The paradigm sharping the analysis and its conclusions is 

Niklas Luhmann’s theory of social systems.  

Welfare managers are met with a complexity of demands, demands that are often conflicting. 

This conflict was exemplified by the analysis of the empirical field, which showed a conflict 

between the judicial, professional care and financial coded demands. Both welfare managers 

and their employees felt that the frame provided through financial and judicial demands, 

many of which have origins in the political system, did not leave enough room for the 

professional care.  As result “civil disobedience” had become a popular term among the 

home-helpers and, to a certain extent, their managers. Analysis show, that the use of the term 

is the symptom of an exaggerated interpretation of the judicial frame for professional care, 

which was a reaction to the intensified complexity in the field. The pressure on employees 

and complexity has been intensified, through the fear of becoming the subject of scandal in 

the media. Further analysis also showed that the home-helpers have differentiated into their 

own communicative system, interpreting input only through a care perspective.  

The conclusions of the thesis suggest that the challenge of welfare managers is to navigate in 

a world of conflicting demands from; the political system, the recipients of welfare, the 

society and to manage their employees in a productive way – all within a tight and complex 

frame. To do this, managers must be able to reflect upon how input and output is interpreted 

by all these different communicative systems in the field of welfare.   
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1. Indledning  
Den danske velfærd har altid været debatteret, men særligt det seneste årti har debatten 

udviklet sig til Colosseum, hvori gladiatorerne tæller politikere, ledere, ansatte, 

interesseorganisationer, kommuner, fagforeninger, borgere, pårørende, medier og eksperter. 

Udfordringen for gladiatorerne er kompleks. Der er end ikke enighed om, hvad god velfærd er 

– hvordan ser udformningen af den ud, og hvad er indholdet? Og som følge, hvad er den 

korrekte udførelse af velfærd og hvordan lede denne udførelse? Kampen har indflydelse på 

borgernes hverdag, men også i særlig grad for dem, der udfører arbejdet med at producere og 

facilitere velfærd. De forskelligartede krav til og ideer om velfærd er en udfordring for de 

ledere, der skal imødekomme disse ideer og krav. Særligt har der i de seneste år været fokus 

på, om dokumentationskrav og øget bureaukrati, som er et resultat af forskellige reformer, står 

i vejen for god ledelse og velfærd, eller om dette bidrager positivt til feltet.  

I 2009 oprettedes Konsortiet for Velfærdsledelse, som består af FOA, Copenhagen Business 

School og Professionshøjskolen, der især skulle undersøge vilkårene for ledere inden for 

produktion af velfærdsservices og tilvejebringelse af velfærdsydelser, samt hvilke 

udfordringer disse ledere har, modsat hvad ledere inden for eksempel den private sektor har 

(FOA 2009:3). Dette er blandt andet belyst igennem høringer, hvor politikere, 

fagforeningsfolk, sociologer og velfærdsledere er blevet bedt om at komme med deres 

betragtninger omkring velfærdsledelse. Dette skulle både bidrage til at definere begrebet og 

forbedre vilkårene inden for området. Ambitionen med konsortiet er også at koble praktisk 

viden og erfaring med akademisk forskning.  

FOA lægger i sit engagement i konsortiet ikke skjul på, at fagforeningen ønsker at sende 

politikerne et signal om, at der er behov for mere tillid og mindre detailstyring i udførelsen og 

ledelsen af velfærden. Samtidig lægges der afstand til den private sektor i et forsøg på at 

cementere ”velfærdsledelse” som noget særligt, der kræver særlige vilkår og derfor ikke blot 

kan applicere metoder fra det private (FOA 2009:5-6).  

1.2 Problemfelt og problemformulering  
I forlængelse af ambitionen om at udvide viden om velfærdsledelse i praksis og forskning i 

denne sammenhæng udloddede FOA i 2011 midler til et konkret ledelsesudviklingsprojekt 

omhandlende velfærdsledelse.  

Tønder Kommune havde længe haft et ønske om at lave en særlig indsats for lederne på 

SOSU-området. Lederne af plejeområdet udarbejdede sammen med en konsulent fra SUND 
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Uddannelse, der tidligere havde arbejdet med Tønder om et projekt med 

sundhedsambassadører, en projektbeskrivelse af, hvilke aspekter af SOSU-området de 

ønskede at arbejde med. Via konsulenten hørte Tønder Kommune om den pulje, FOA havde 

afsat. Kommunens projekt passede godt overens med FOAs ambition om at tilegne sig mere 

viden og erfaring om velfærdsledelse i praksis, og udviklingsprojektet blev dermed en realitet. 

Det blev konsulenten fra SUND Uddannelses opgave igennem workshop, interviews, 

supervision og implementering af ideer ud fra disse at forbedre vilkårene og arbejdsgangene 

for lederne og medarbejderne på hjemmehjælpsområdet i fire ud af kommunens seks 

distrikter.  

1.2.1 Problemformulering 

Med empirisk udgangspunkt i dette konsulentforløb, som fandt sted fra november 2011 til 

juni 2012, er det ambitionen med denne afhandling at belyse mulige udfordringer inden for 

velfærdsledelse, hvorfra disse udfordringer har deres ophav og hvordan de iagttages og 

håndteres af ledere og medarbejdere. Denne afhandlings undersøgelsesgrundlag formuleres 

herefter: 

Med udgangspunkt i observation af et konsulentforløb i Tønder Kommunes hjemmepleje, 

hvilke udfordringer kan iagttages i ledelsen af tilvejebringelse af velfærdsydelser i den 

moderne velfærdsstat? 

Besvarelsen af problemformuleringen bliver opdelt i tre overordnede dele: 

1. belysning af den relevante omverden for velfærdsledelse i Tønder Kommunes 

hjemmepleje 

2. analyse af udfordringerne inden for velfærdsledelse i Tønder Kommunes hjemmepleje 

3. analytisk opsamling på konsulentforløbets adressering af de iagttagede udfordringer 

Belysningen af den relevante omverden for velfærdsledelse i Tønder Kommunes 

hjemmepleje 

Man kan ikke komme udenom, at hjemmeplejen i Tønder ikke er en autonom enhed. De 

overordnede rammer, der sættes for velfærdsproduktion i Danmark, fastsættes i en vis 

udstrækning centralt fra politisk hold, hvilket er også tilfældet for hjemmeplejen. Inden der 

zoomes ind på det empiriske materiale, vil jeg derfor indlede afhandlingen med en 

semianalytisk belysning af det politiske system og hvordan dette systems eksistensbetingelser 

og ledelsesbetingelser kan iagttages at have konstitutive konsekvenser for udførerledene inden 

for velfærd.  
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Analyse af udfordringerne inden for velfærdsledelse i Tønder Kommunes hjemmepleje 

Når de eksterne rammer er belyst, zoomes der ind på eventuelle udfordringer og 

problematikker, der gennem konsulentforløbet kan iagttages at have indflydelse på ledere og 

deres medarbejdere. Denne del er det vigtigste element i besvarelsen af problemformuleringen 

og derfor opdelt i to analyser. Det analysestrategiske udgangspunkt for den første del af denne 

analyse er Niklas Luhmanns formanalyse, som skal bidrage til en iagttagelse af de 

konstitutive forskelle, som ligger til grund for kommunikationen i Tønder Kommunes 

hjemmepleje. Den anden del baseres på Luhmanns systemteori med fokus på distinktionen 

mellem system og omverden suppleret differentieringsanalysens ledeforskel lighed/forskel. 

Denne analyse undersøger delsystemer i kommunen og deres kommunikative betingelser.  

Analytisk opsamling på konsulentforløbets adressering af de iagttagede udfordringer 

Denne del samler op på de iagttagede udfordringer og sammenkæder afhandlingens analytiske 

hypoteser med konsulentens eventuelle iagttagelse og adressering af samme igennem en 

semianalytisk beskrivelse af forløbet. Der vil blive afrundet med en diskussion om, hvorvidt 

de temaer, konsulenten brugte, kan karakteriseres som koblingsmedier imellem de forskellige 

delsystemer.  

1.2.2 Velfærdsledelse 

Inden jeg går videre, vil jeg afgrænse denne afhandlings forståelse af begrebet 

”velfærdsledelse”. For man kan ikke komme udenom, at dette projekt finder sit fundament i 

velfærdsledelse. Ganske forenklet dækker begrebet over ledelse af produktion af offentlige 

velfærdsservices og anden tilvejebringelse af velfærdsydelser. Bemærk, at det er denne 

betydning af begrebet, der ligger til grund for denne afhandling. 

Behovet for at tydeliggøre dette finder sin forklaring i, at ”velfærdsledelse” er et begreb i 

udvikling, og der er mange, der har interesse i formningen af begrebet, hvilket i denne 

sammenhæng har betydet, at indholdet af begrebet er blevet udvidet voldsomt.  

”Velfærdsledelse” er et relativt nyt begreb, som er udarbejdet i et samarbejde mellem FOA, 

CBS, UCC med flere og både skal indfange de specifikke betingelser for ledelse i offentlige 

organisationer i skandinavisk kontekst og ved at gøre dette lægge afstand til New Public 

Management-strategier og andre ideer om at importere ledelsesværktøjer fra den private 

sektor ind i den offentlige servicesektor (FOA 2009: 3).  

For FOA er begrebet i høj grad politisk, og fagforeningen iagttager velfærdsledelsesbegrebet 

langt bredere, end hvad der er mit udgangspunkt. I deres optik indeholder det også moderne 
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ledelsesidealer som tillid, frihed og medarbejdertilfredshed samt samfundsmæssige og 

politiske idealer og værdier. Samtidig er det tydeligt, særligt i pjecen ”Hvad mener FOA om 

velfærdsledelse?”, at FOA abonnerer på en del af de teorier, som CBS’ institut for ledelse, 

politik og filosofi har stillet til rådighed (FOA 2011). For mit vedkommende er begrebet 

snarere betegnende for ledelse i en bestemt sektor, hvilket er mit analytiske fokus. 

Har man interesse for denne diskursive kamp om ”velfærdsledelse” kan man med fordel læse 

PKL-afhandlingen Kommunikative betingelser for velfærdsledelse (2009) af Celina Borup. 

Det er ikke et aspekt, der vil blive behandlet i denne afhandling. 

 

1.3 Læsevejledning 
For indledningsvist at give et overblik over afhandlingen præsenteres i der følgende 

afhandlingens struktur igennem en kort præsentation af de enkelte delafsnit.  

I del 1 introduceredes rammen for og erkendelsesinteressen bag afhandlingen via indledning, 

problemformulering og problemfelt. Løsningen af problemformuleringen opdeles her i tre 

dele, der skal bidrage med tre perspektiver af denne, først fra et overordnet 

samfundsperspektiv, derefter med analytiske blik på casen og til sidst igennem 

konsulentforløbet. Desuden afgrænses der i 1.2.2, hvilken forståelse for begrebet 

velfærdsledelse, der ligger til grund for denne afhandling. 

Del 2 redegør først for den epistemologiske ambition bag afhandlingens analysestrategi. 

Herefter præsenteres Niklas Luhmann som det teoretiske fundament for afhandlingen, og 

visse grundlæggende elementer af hans teori behandles.  

Det empiriske grundlag, casen, beskrives i del 3. Her redegøres for det konsulentforløb, som 

har været grundlag for observationer til brug for denne afhandling, og metoden for indsamling 

af empirien beskrives. Desuden skildres nogle elementer, der har haft indflydelse på det 

empiriske felt inden konsulentforløbets start.  

Del 4 er den første analysedel, der skal bistå i løsningen af problemformuleringen. Heri 

diskuteres det politiske systems behov for legitimitet, og hvorledes det, koblet med det 

moderne samfunds funktionelle opdeling og indretning, skaber rammen for udfordringer for 

velfærdsledelse. Basis for denne del er Luhmanns refleksioner om det politiske system samt 

samfundets uddifferentiering.  
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Del 5 er begyndelsen på anden del af løsningen af problemformuleringen. Her zoomes ind på 

casen og de problematikker, der kan iagttages for velfærdsledere i Tønder Kommunes 

hjemmepleje. Hertil benyttes elementer fra Luhmanns formanalyse. Disse skal belyse, hvilke 

former der ligger til grund for kommunikationen i Tønder, og hvilke paradokser disse 

konstituerer.  

Del 6 er slutningen på anden del af løsningen af problemformuleringen. Her undersøges 

muligheden for, at Tønder Kommunes hjemmepleje er et delsystem i det politiske system. 

Dernæst belyses de forskellige kommunikative betingelser i hjemmeplejen ud fra den 

forudsætning, at der eksisterer flere forskellige systemer heri. Til brug herfor benyttes 

Luhmanns system- og omverdensanalyse og differentieringsanalyse.  

Del 7 kaster et nærmere blik på konsulentforløbet ”Projekt Velfærdsledelse” og hvorledes, 

inden for rammen af de af afhandlingen belyste problematikker, konsulenten har adresseret 

udfordringer for velfærdsledelse.  

I del 8 konkluderes der på afhandlingens problemformulering med udgangspunkt i 

tredelingen præsenteret i 1.2. 

Del 7 kaster et refleksivt blik på anvendeligheden af Niklas Luhmanns teori på et felt, der er 

særdeles præget af politik.  
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2. Analysestrategi 
Dette afsnit skal give et indblik i de analysestrategiske elementer, der skal bistå i løsningen af 

problemformuleringen. Der vil blive redegjort for projektets videnskabsteoretiske og 

analysestrategiske udgangspunkt, der skal ligge til grund for analysen af empirien. 

Efterfølgende redegøres der for den metodiske indsamling af den primære empiri samt den 

sekundære empiri. 

2.1 Den epistemologiske forskel  
Måden, hvorpå denne afhandling vil forholde sig til verden, viden og vidensproduktion, er 

vigtig at afklare vidensteoretisk, fordi jeg så vidt muligt vil forholde mig til empirien ud fra en 

epistemologisk betragtning snarere end en ontologisk. Distinktionen er essentiel, fordi det er 

ambitionen at operere på et analytisk andenordens niveau.  Ved at spørge til et felts måde at 

spørge på og ved at have fokus på kategoriernes, problematikkernes og argumenternes 

opkomst i stedet for kun at have fokus på handlingerne i feltet, forskyder man sig 

videnskabsteoretisk fra ontologi til epistemologi (Andersen 1999:12). I undersøgelser med et 

ontologisk udgangspunkt forventer man, at en genstand har en på forhånd given størrelse, og 

at resultater kan påvises som sande igennem korrekte metoderegler. Filosofisk set handler 

ontologi også om de ting, vi anser som værende sande, uden at tænke videre om dem. Ofte er 

disse ”universelle sandheder” almindelige fundamenter for vores hverdag og ikke noget, vi 

tænker over. Naturvidenskaben antager eksempelvis ud fra et ontologisk udgangspunkt, at 

virkeligheden ligger klar til at blive opdaget (La Cour 2005: 5 m.fl.). Igennem gentagelse af 

de rette metoder kan videnskaben sige noget sandt om verden. Epistemologien vil spørge til 

naturvidenskabens måde at spørge til verden på, og om virkeligheden havde set anderledes 

ud, hvis videnskaben havde spurgt anderledes.  

Sagt på en anderledes måde, er det epistemologiske udgangspunkt er at spørge til hvordan i 

stedet for hvad. I stedet for at spørge, hvad der er til, spørges der, hvordan det er blevet til; 

under hvilke betingelser en bestemt meningsfuldhed er blevet til (Andersen 1999: 13). For 

eksempel nøjes jeg ikke med at konstatere en vis aversion overfor et bestemt ledelsesværktøj 

hos SOSUerne i Tønder Kommune, men undersøger også, hvordan denne aversion er opstået, 

for eksempel ved at undersøge, hvilke kommunikative betingelser der har muliggjort 

aversionen. En ontologisk tilgang herefter ville være at undersøge, om aversionen er 

repræsentativ, og om der kan opnås validitet om antagelsen gennem måling af en bestemt 

population eller over tid. Epistemologen vil spørge til de iagttagedes kommunikerede 

forestillinger om ledelsesteknikker og dannelsen af disse.  
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I epistemologien forudsætter man ikke sin analysegenstand, men observerer, hvordan verden 

bliver til igennem individers, organisationers eller systemers iagttagelse af verden igennem 

forskellige perspektiver. Man iagttager iagttagelser som iagttagelser, hvilket betyder, at 

handlinger eller anden kommunikation opfattes som ”afsenderens” iagttagelser. Iagttager man 

for eksempel en kommunes nedskrevne kvalitetsstandarder, så iagttager man kommunens 

iagttagelser. Igennem dette udgangspunkt anerkender man derved, at verden opfattes 

forskelligt, alt efter iagttager (Andersen 1999: 15). Eksempelvis er iagttagelsespunktet 

afdelingsledernes iagttagelse af deres ledelsesfelt samt deres iagttagelser af deres 

medarbejderes iagttagelser. Ingen iagttagelser er mere rigtige end andre, og følgelig findes der 

som udgangspunkt ikke universelle sandheder.  

En analysestrategi er derfor ikke alene metoderegler, men en bevidst strategi for, hvordan man 

som epistemolog vil konstruere andres iagttagelser. Perspektivet er både konstruerende for 

iagttageren og det iagttagede; empirien. Betegnelsen er ”analysestrategi” for at understrege, at 

der i iagttagelsen foretages et strategisk valg med konsekvenser for den viden, der produceres 

(Andersen 1999:14).  

2.1.1 Refleksion om andenorden 

Der kan være flere grunde til at operere på et andenordens niveau. For visse forskere virker 

det til, at selve det at analysere verden på dette niveau er et mål i sig selv. I denne afhandling 

er andenordensperspektivet dog relevant, da en dybere forståelse af organisationens 

kommunikationsmønster og dennes opfattelse af sig selv og sin omverden både kan give et 

indblik i tidligere og nuværende udfordringer, samt om muligt forudse kommende 

problematikker, såfremt samme mønster fortsættes. Ved at operere på et andensordensniveau 

skrabes der ikke kun i underfladen, der dykkes ned under den. 

Når der arbejdes ud af en epistemologisk ambition, tages der følgeligt forbehold. Fordi der 

foretages et valg om, hvilket perspektiv der iagttages igennem, her Luhmanns systemteori, 

fravælger man andre perspektiver, der kunne have frembragt en anden viden. Den viden, der 

frembringes, er altså kontingent; den kunne have været anderledes. Ligesom den måde, 

genstanden iagttages på, kunne have været anderledes.  

Inden for den poststrukturalistiske tradition er der en tydelig opmærksomhed på formningen 

og konditioneringen af det blik, man iagttager sin empiri igennem. De iagttagelser, man 

foretager, er kontingente, fordi de kunne være anderledes, hvis iagttagelsen var gjort af en 

anden, eller iagttagelserne blev gjort igennem et andet paradigme end for eksempel her, hvor 
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der vil blive iagttaget igennem Luhmanns systemteori (Esmark m.fl. 2005: 10). Derfor skal 

der gennemgående i denne afhandling tildeles særlig opmærksomhed på den ledeforskel, der 

iagttages igennem, da denne har konsekvens for den viden, der produceres. Konceptet 

ledeforskel vender jeg tilbage til.  

Med projektets epistemologiske udgangspunkt på plads kan den mere konkrete analysestrategi 

præsenteres.  

2.2 Analysestrategisk udgangspunkt – Niklas Luhmanns systemteori 
Udsat for kommunikationen inden for det empiriske felt, både fra FOA og på det indledende 

møde i Tønder forud for konsulentforløbets start, blev det klart, at forskellige (konflikterende) 

logikker er på spil i feltet (FOA 2011: 2). Også i det empiriske felt var det tydeligt, at velfærd 

og velfærdsproduktion er præget af at blive mødt af mangesidige krav og forventninger fra 

forskellige sider med divergerende udgangspunkter. Derfor giver det mening at iagttage casen 

og dennes omverden igennem Luhmanns begrebsapparat.  

Luhmanns systemteori er særlig anvendelig til at iagttage forskelligartet kommunikation og 

de heriboende krav og forventninger. Derfor trak den umiddelbare kontakt med problemfeltet 

i retning af Luhmanns teoriapparat, og således blev det.  

I det følgende afsnit vil nogle grundlæggende elementer af Luhmanns analyseapparat blive 

gennemgået. Dog vil hele det analysestrategiske udgangspunkt for projektet ikke blive 

præsenteret samlet i dette analysestrategiske afsnit, som det ellers er normen i afhandlinger og 

projekter fra cand.soc. PKL. I stedet vil analyseapparatet blive udfoldet indledningsvist til de 

forskellige analytiske afsnit, hvor de specifikke iagttagelsesstyrende begreber aktiveres. Det 

er altså bevidst, at det tunge analyseapparat er brudt op i stykker og lagt ned i afsnittene, hvor 

det er fundet aktuelt.  

2.2.1 Systemteorien som ramme for iagttagelse 

Med luhmanniansk systemteori er der ikke et naturligt sted at starte. Det er ikke en givet 

måde, at præsentere teoriapparatet på, og der er ikke nogle ”overbegreber”, som ligger til 

grund for den restende systemteori (Andersen 1999: 108). Så meget desto mere giver det 

mening at udfolde teorien, efterhånden som den bliver relevant. Dog vil elementer, som 

opfattes som essentielle for den videre forståelse og brug af systemteorien i netop denne 

afhandling nu blive gennemgået.  
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Iagttagelse karakteriseres af Luhmann som en operation, i hvilken man deler verden i to ved 

at indikere en side af en forskel og ikke den anden (Luhmann 1993: 485). Iagttagelser er ikke 

bundet til subjekter, men til disse forskelle; man kan ikke iagttage noget uden at markere den 

ene side af en forskel (Andersen 2000: 74). Luhmanns forskellighedskløvende 

iagttagelsesbegreb er inspireret af matematikeren G. Spencer-Browns formkalkule, som 

illustreres således , men som i afhandlingens tekst vil blive afbilledet med / (Andersen 

1999:110).   

Luhmanns teorietiske analyseapparat er også indrettet med bevidstheden om det kontingente. 

Man kan altid træde et skridt tilbage fra sin genstand og spørge hvorfor, man ser på den netop 

denne forskel og ikke en anden. Denne bevidsthed om, at man konstruerer sit blik i sine 

iagttagelser, kan i høj grad indskrives i den poststrukturalistiske måde at tænke epistemologi 

på. Ligeledes har de forskelle, man ser igennem, konsekvens for, hvordan man opfatter 

verden. Eksempelvis iagttager offentlige institutioner sig ofte igennem distinktionen offentlig 

sektor/privat sektor, hvor de genkender sig selv som offentlige. Hvad der findes på den 

modsatte side af den forskel, opfattes som en del af omverdenen og ikke som en del af 

systemet (Luhmann 2000: 219-220). Således kan det være problematisk, når redskaber kendt 

fra den private sektor forsøges implementeret i den offentlige sektor, da denne sektor, 

forenklet set, ikke anerkender værktøjerne fra den private sektor som hørende til inden for det 

offentlige systems meningsgrænse.  

2.2.1.1 Ledeforskelle til at iagttage forskelle 

Ligesom Luhmanns fokus er på iagttagelse som forskelsskabende mekanisme, består hans 

analyseapparat ligeledes af forskelle. Disse forskelle benyttes til at konstruere ens blik, når 

man iagttager andre iagttagelser. Disse forskelle er også kendt som ledeforskelle og er altså en 

art analyseværktøjer (Esmark m.fl. 2005:223). Luhmann beskriver også disse som 

lededifferencer: 

”Lededifferencer er forskelle, som styrer teoriens muligheder for 

informationsbearbejdning.” (Luhmann 2000: 39) 

Igennem projektet tages der udgangspunkt i flere elementer af Luhmanns systemteori, men 

bestemte ledeforskelle bliver især aktiveret i de to analysedele, der tager udgangspunkt 

observationer fra konsulentforløbet. Et hurtigt eksempel, som vil blive uddybet nærmere, er 

formanalysen, hvis ledeforskel er markeret/umarkeret.  
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2.2.2 Sociale systemer 

Centralt i Luhmanns systemteori er de sociale systemer. Disse er essentielle for den måde, 

man som systemteoretiker former sit blik. Igennem Luhmanns forfatterskab har arten af 

systemerne og elementerne, der udgør dem, ændret sig en smule, men der vil her blive 

distingveret imellem tre slags sociale systemer:  

Interaktionssystemer er de systemer, der eksisterer mellem fysisk tilstedeværende personer, 

der handler over for og sanser hinanden (Kneer & Nassehi: 46). Systemerne eksisterer altså på 

ansigt-til-ansigt niveau. Dette aspekt vil dog ikke blive udfoldet yderligere i afhandlingen. Det 

ville have krævet en bredere erkendelsesinteresse og en helt anden metode til indsamling af 

empiri.  

Organisationssystemer er kommunikationssystemer, der er organiseret omkring deres 

særegne måde at kommunikere på. Der er ikke en grænse for, hvor store 

organisationssystemer kan være, eller hvor mange medlemmer de kan have, og modsat 

interaktionssystemer er fysisk tilstedeværelse af medlemmerne ikke påkrævet, men visse 

betingelser for medlemskab er. Reglerne for medlemskabet er med til at opretholde systemets 

reproduktion af sig selv igennem dets kommunikationsmønster (Luhmann 2000: 240). Det 

handler om at fastlægge en forventning om, hvilken adfærd der eksisterer i og kendetegner 

organisationen, og en norm om, hvilke problemer eller opgaver organisationen løser. 

Organisationssystemerne er altså selvskabende i deres selvreference og det unikke i deres 

kommunikation. De er med andre ord autopoietiske (Kneer & Nassehi 1997: 52).  Et 

ministerium, en kommune eller en afdeling i en kommune kan karakteriseres som et 

organisationssystem.  

Organisationssystemer konstruerer sig også igennem en meningsgrænse mellem det selv og 

deres omverden, således at det opsætter en selv- og fremmedreference, som de definerer sig 

selv ud fra: ”identitet er kun mulig igennem difference” (Luhmann 2000: 220, Andersen 

1999:11). Det er i denne sammenhæng vigtigt at pointere, at systemer i luhmanniansk 

forståelse ikke er strukturer, som er sammenholdt af værdier eller kultur, men af 

sammenhængen mellem sociale handlinger (kommunikation), som henviser til hinanden. 

Andre handlinger, der ikke meningsfuldt refererer tilbage til de andre handlinger i systemet, 

hører til systemets omverden, ligesom andre sociale systemer udgør de andres omverden 

(Kneer & Nassehi: 42). 
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Samfundssystemet er det mest omfattende af de sociale systemer. Det favner både 

interaktionssystemer og organisationssystemer, men er samtidig mere end summen af disse 

(Kneer & Nassehi 1997:47). I samfundssystemer findes også funktionssystemerne, som 

muliggør kommunikationen i organisationssystemerne og dermed eksistensen af disse. Dette 

sker ved, at organisationssystemerne kobler sig på funktionssystemernes begrebsverden for at 

kunne begrebsliggøre sig selv og deres omverdenener. Funktionssystemerne kan for eksempel 

være det økonomiske system, omsorgssystemet eller sundhedssystemet. Funktionssystemerne 

deler verden i to med en skelen, en såkaldt binær kode, i hvilken alt fortolkes. Det 

økonomiske systems binære kode er eksempelvis betale/ikke betale eller have/ikke have. Alle 

funktionelle systemer har ligeledes et symbolsk generaliseret medie, for eksempel vil det for 

det økonomiske system være ”penge” (Andersen & Born 2003:183-185).   

Organisationssystemerne har ikke egne medier og koder, men kobler sig på disse funktionelle 

systemers begrebsverden. Et hospital vil således, i klassisk forstand, koble sig på 

sundhedssystemet, fordi det er heri, det finder sit grundlag for problemløsning, og det er 

igennem den binære kode sund/ikke sund, hospitalet iagttager elementer i sig selv og sin 

omverden.  

Der er intet hierarki i funktionssystemerne. Der er i samfundet intet overfunktionssystem, 

ingen overkoder og ingen naturlig primær tilkoblingsmulighed (Andersen & Born 2003: 185). 

Heri ligger en af organisationssystemernes store udfordringer i det moderne samfund. Den 

høje grad af information og hastig udvikling, som kendetegner et moderne samfund, stiller 

krav til, at organisationssystemer kan koble sig på en polyfoni af funktionssystemer (Andersen 

2008b: 48-50). Polyfoni betyder i denne sammenhæng, at der er en flerhed af 

tilslutningsmuligheder til forskellige koder, hvilket skaber en høj grad af kontingens, da det 

ikke er givet, hvilken kode der er den ”mest rigtige”. Det efterlader organisationen i en 

tilstand af uafgørbarhed.  

Eksempelvis er det ikke længere en forventning, at et hospital kun helbreder folk. Dets 

personale skal også drage omsorg for patienterne (omsorgssystemet) og medarbejderne skal 

kunne videreuddanne sig (det pædagogiske system). Samtidig skal hospitalet ofte være et sted 

for forskning og udvikling af nye metoder, ligesom det skal overholde budgetter og helst være 

konkurrencedygtig over for privathospitaler (det økonomiske system).  
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Kravet om, at systemer skal kunne tilkoble sig flere funktionelle systemer, er særligt stort for 

velfærdsstaten, der har gjort det til sin opgave at løse adskillige problematikker inden for 

forskellige systemer. 

2.2.3 Kommunikationsbegrebet og autopoiesis 

Kommunikation er i systemteorien anderledes end den kommunikationen, der foregår mellem 

individer eller udføres af markedsføringsfirmaer eller lignende. Kommunikation er for 

Luhmann alt; alle handlinger og adfærd er kommunikation. Og kommunikation er bundet op 

på systemer snarere end på mennesker. Men som jeg nævnte udviklede Luhmanns forståelse 

af sin egen systemteori sig over hans forfatterskab. Således er det også tilfældet med hans 

opfattelse af sit eget kommunikationsbegreb. Indtil start 1980’erne opfattede han de sociale 

systemer som handlingssystemer, som beskrevet ovenfor. I starten af 80’erne begyndte 

Luhmann i højere grad at opfatte de sociale systemer som autopoietiske 

kommunikationssystemer, som består i og ved kommunikation, frem for handlingssystemer 

(Andersen 1999:107-108).  

På sin vis kan det argumenteres, at den tidlige opfattelse af sociale systemer som systemer af 

handling blot er udvidet. Handling uden for kommunikationen er udelukket, men handlen kan 

opfattes som havende kommunikativ værdi. 

Essensen af teorien om det autopoietiske kommunikationssystem er, at systemet har udviklet 

sin egen måde at kommunikere på, og at det igennem denne særegne kommunikation 

reproducerer sig selv. Denne idé om det selvproducerende system er blandt andet opstået med 

inspiration fra biologen Maturanas
1
 teori om liv som autopoietiske systemer (Andersen 

1999:108). 

2.3 Analysestrategiske forbehold  
Som det er med mange sociologiske teorier, især hvis ophavsmænd ikke længere er iblandt os 

til at kritisere brugen af deres teori, bliver teorierne fortolket både gennem oversættelser, 

misforståelser og intentionelle videreudviklinger. Det samme er tilfældet med Luhmanns 

systemteori. Der er ikke en komplet konsensus omkring hverken brugen af hans teori eller 

                                                           
1
 Den chilenske biolog H. Maturana og hans kollega F. Varela indførte begrebet autopoeise i 1972 og beskriver 

blandt andet livssystemers selvfrembringelse: ”… betegnelse for det karakteristiske træk ved de levende 
systemers organisation, at deres eneste produkt er dem selv. Der er således ingen adskillelse mellem producent 
og produkt. Et autopoietisk system som fx en levende celle er organiseret som et netværk af bestanddele (fx 
proteiner), der producerer netop de bestanddele, som netværket selv består af. Gennem denne produktion 
afgrænses samtidig systemet som selvstændigt system, hvorigennem fortsat produktion bliver muliggjort.” 
(www.denstoredanske.dk) link: 
http://www.denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_sundhed/Psykologi/Psykologiske_termer/autopoiese  

http://www.denstoredanske.dk/
http://www.denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_sundhed/Psykologi/Psykologiske_termer/autopoiese
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forskellige begreber. I en oversættelse hedder et begreb et, i en anden oversættelse noget 

andet. I en analyse anvendes et værktøj anderledes end i en anden analyse, og så videre. 

Systemteorien er udsat for et af dets egne centrale temaer; kontingens. Alt afhænger af øjet, 

der ser.  

Det er ikke ambitionen, at afhandlingen skal have sit udgangspunkt i en religiøs tilgang til 

Niklas Luhmanns systemteori, og det kan den, som vist, heller ikke. I stedet vil fokusset være 

på teoriens anvendelsesmuligheder i forhold til den konkrete case. Min tilgang til sociologiske 

teori er, at analytiske strategier i den store sociologiske værktøjskasse, ikke, uanset hvor højt 

et piedestal dets ophavsmand måtte være blevet sat på, bør benyttes alt for stringent. Det ville 

i sig selv være en ontologi, at hvis der blev insisteret på ”en rigtig måde at bruge denne teori 

på”. Således aktiveres Luhmanns begreber igennem dette projekt muligvis med et andet 

output, end hvad andre Luhmann-funderede forskere er nået frem til, når de har appliceret 

begreberne på samme eller lignende emner.  

Efter denne præsentation af det analysestrategiske udgangspunkt vil analysegenstanden, 

empirien, blive præsenteret.  
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3. Case og konstruktion af det empiriske apparat  
Det empiriske grundlag for dette projekt kan opdeles i primær og sekundær empiri. 

Den sekundære empiri har primært skullet bidrage til et indledende indblik i feltet 

omhandlende velfærdsledelse og kan afgrænses til en samling af oplæg afholdt ved 

konferencer om velfærdsledelse, FOAs mål 2010-2013 og Tønder Kommunes strategiplan 

2012-2015. Konferencerne var arrangeret af FOA, CBS og uddannelsesinstitutionen UCC. 

Desuden er der lavet almindelig research omkring velfærdsledelse for at få et overblik over 

problemfeltet igennem papirer udarbejdet af for eksempel FOA (Hvad mener FOA om 

velfærdsledelse) og avis- og webartikler omhandlende ledelse i den offentlige sektor.  

Den primære empiri kommer fra observation af konsulentforløbet i Tønder Kommunes 

udkørende hjemmehjælp. Konsulentforløbet blev udført af en ekstern konsulent fra 

konsulentvirksomheden SUND Uddannelse og strakte sig fra november 2011 til juni 2012. 

3.1 Projekt velfærdsledelse  
Projekt Velfærdsledelse var som nævnt i indledningen et konsulentforløb, der skulle udforske 

ledelse inden for velfærd igennem en forbedring af processer i velfærdsledelse på en konkret 

velfærdsproducerende arbejdsplads. FOA har i kraft af sin faglige og politiske position en 

særinteresse i dette begreb og bevilligede penge til et sådan projekt. På trods af FOAs store 

interesse stillede fagforeningen stort set ingen krav til udformningen af forløbet ellers dets 

indhold. Ønsket var fra fagforeningens side, at der blev produceret noget praktisk viden 

omkring velfærdsledelse, samt noget akademisk. Konsulenten fra SUND Uddannelse og jeg 

havde således meget frie hænder, så længe rammen for vores vidensproduktion var 

”velfærdsledelse”. Som følge havde konsulenten også mulighed for at skræddersy forløbet. 

Det gjorde hun blandt andet ved at lade de forskellige input, hun fik fra deltagerne, forme 

forløbet. En aktivitet, som blev definerende for konsulentforløbet og derfor ofte vil blive 

refereret til i denne afhandling, er ”den indledende workshop”.  

Workshoppen skulle introducere medarbejderne i Tønder for det kommende forløb med 

konsulenten og indsamle data til det videre forløb. Deltagerne talte alle grupper; centrale 

ledere, afdelingsledere, arbejdsmiljørepræsentanter (AMR), tillidsrepræsentanter (TR) og 

social- og- sundhedshjælpere- og assistenter (SOSU). Til denne workshop blev italesat mange 

af de elementer, som blev fokus for konsulentforløbetog brugt til at danne forløbet. Samtidig 

åbnede workshoppen op for det empiriske felt, der ligger til grund for denne afhandling. I 

bilag 1, som er et orienteringsbrev til afdelingslederne, kan ses en kort forklaring af 
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konsulentforløbet, som det tog sig ud i begyndelsen af projektet, og i bilag 2 ses en oversigt 

over aktiviteterne i forbindelse med konsulentforløbet.  

3.2 Metode 
Metodisk er empirien fra observationerne af de forskellige aktiviteter i Tønder blevet noteret 

på skrift og er ikke registreret via eksempelvis diktafon. I størstedelen af observationerne ville 

dette ikke have været hensigtsmæssigt, da deltagerantallet spændte sig fra tre til tredive. I 

sådanne forbindelser ville diktafonen ikke opfange alt, men vigtigst af alt ville der ikke kunne 

differentieres mellem de forskellige grupper: ledere, AMRere, TRere og SOSUere. I stedet er 

citater samt observationer noteret. Desuden var jeg og forskeren enige om, at en diktafon eller 

video kunne gøre visse deltagere urolige og derved hæmme de input, konsulenten og jeg 

skulle bruge til hver af vores projekter. Den primære empiri kan opdeles således: 

 Observationer af aktiviteter i Projekt Velfærdsledelse  

 Information fra konsulenten i Projekt Velfærdsledelse  

 Information om ledelsesværktøjer fra Tønder Kommune 

Konsulentforløbet var sammensat af en række workshops, supervision i de enkelte afdelinger, 

interviews af ledere, facilitering af afdelingsmøder samt seminarer. Da fokus for forløbet var 

ledelse, var aktiviteterne især rettet ledere, AMRere og TRere. Derfor var det kun til få af 

aktiviteterne, at SOSU-gruppen var tilstede (Bilag 2 og 6). Det var på godt halvdelen af 

aktiviteterne, jeg gjorde mine observationer til brug for denne afhandling. Empirien er 

konstrueret ud fra disse observationer. I alle tilfælde var der tale om observation af 

informerede informanter, og der var fra min side tale om observationer uden deltagelse i 

aktiviteterne eller samtale eller anden form for indblanding. Kun et par gange rettede jeg 

oplysende spørgsmål til for eksempel de centrale ledere. Til de aktiviteter, hvor det ikke var 

muligt for mig at deltage, blev jeg orienteret af konsulenten om forløbet, både ved møder og 

skriftligt. 

3.2.1 Andenordensrefleksion over iagttagelse og konstruktion af empiri   

Da mine iagttagelser af andres iagttagelser er den primære empiri, bør der være en særlig 

bevidsthed omkring konstruktionen af disse iagttagelser. Lederne i hjemmeplejen i Tønder 

Kommune danner deres iagttagelser inden for andre rammer end deres medarbejdere. Følgelig 

vil der i afhandlingen blive differentieret i mellem de forskellige deltageres jobtitler. Dette 

kommer sig af en opmærksomhed på, at iagttagelser er forskellige alt efter ansvarsområde, 

hvilket har konstitutive konsekvenser for empirien og, i naturlig forlængelse heraf, de 
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problematikker, som jeg har observeret og belyst. Derfor vil det igennem afhandlingen blive 

tydeliggjort, om der er tale om iagttagelser af lederes, SOSUeres med videres betragtninger, 

og det vil fremgå, hvilken gruppe en person tilhører, når denne citeres i afhandlingen.  

I samme åndedrag skal der gøres opmærksom på en art overlap i grupperingerne; AMRerne 

og TRerne eksisterer i spændingsfeltet mellem ledelsen og medarbejdere. TRerne og 

AMRerne har en tæt tilknytning til SOSUerne og kommer selv fra denne gruppe. Samtidig 

har de et samarbejde med afdelingslederen og har derfor en vis indblik i dennes prioriteringer 

og baggrunden herfor Desuden har de mere ansvar end deres kollegaer. Igennem forløbet 

kunne også iagttages en stigende forståelse mellem ledergruppen og AMRerne og TRerne, 

muligvis som følge af, at de i forløbet tilbragte mere tid sammen end ellers. Dette kan 

ligeledes have haft effekt på de iagttagelser, jeg har observeret.  

På trods af, at der ikke er sket indgriben i selve konsulentforløbet fra min side, er jeg dog 

bevidst om, at selve konsulentforløbet konstruerer en helt anden kontekst end den, der ville 

kunne blive observeret til et almindeligt afdelingsmøde eller i en hverdagsinteraktion mellem 

lederne og deres medarbejdere. Gennem fokus på temaer som arbejdsglæde, kreativitet eller 

lignende har konsulenten skabt et rum for en særlig kodet kommunikation og italesættelser fra 

ledere og SOSUere. Her er sandsynligvis italesat en del, som måske ikke var blevet italesat i 

hverdagen (hvilket var formålet). Således er empirien produceret af SOSUerne, AMRerne, 

TRerne og ledergruppen, men med konsulenten som igangsætter, udpeger af temaer og 

retningsgiver. Efterfølgende er denne empiri konstrueret af mig igennem mine iagttagelser og 

derefter fremstillet og begrebsliggjort igennem Luhmanns systemteoriske analyseapparat, som 

ligeledes er formet af mig. Min forskningsgenstand er i sidste ende et resultat af mine 

iagttagelser af andres (La Cour m.fl. 2005: 5).  

Uanset hvor opmærksom man er på sin egen bias, og hvor meget man søger at disciplinere sit 

blik igennem andenordens analysestrategier, vil ens iagttagelser ifølge epistemologien altid 

være påvirket af en række omstændigheder, der, såfremt disse havde været anderledes, kunne 

have frembragt anden viden. Denne refleksion blev også diskuteret i det videnskabsteoretiske 

afsnit. Det er med dette forbehold in mente, at vi bevæger os videre.  

3.3 Analysegenstanden forinden konsulentforløbet 

Fra konsulentforløbets begyndelse var det tydeligt, at en række faktorer, der havde udspillet 

sig særligt året forinden, havde stor indvirkning på problemfeltet. Nogle af disse faktorer vil 

derfor blive beskrevet her sammen med en generel beskrivelse af problemfeltet. 
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Den udkørende hjemmehjælp i Tønder Kommune hører under området Pleje & Omsorg, hvis 

ledelse ligger under to centrale ledere. Området strækker sig over seks afdelinger, hvoraf fire 

var genstand for konsulentforløbet: Toftlund, Løgumkloster, Tønder Vest og Tønder Øst. 

Hver af disse afdelinger har en afdelingsleder, og især afdelingslederne var fokus for forløbet.  

Året forinden konsulentforløbets start havde været begivenhedsrigt. Der var sket en 

omstrukturering af Pleje & Omsorg, derudover blev en sparingsrunde gennemført, og ledelsen 

introducerede et nyt ledelsesredskab kaldet ”pakker”.  

Ifølge ledelsen i Pleje & Omsorg skulle pakkerne give udførerne mulighed for at lave mere 

individuelle aftaler med borgeren. En anden intention var at komme væk fra, at udførerne 

skulle indberette afvigelser til visitationen. Dette skulle spare tid for både udfører og 

visitatorer. 

3.3.1Pakkerne 

Ideen om pakkerne som redskab til at sikre større fleksibilitet havde været formuleret i lang 

tid, helt tilbage fra kommunesammenlægningerne, hvor en af de tidligere kommuner havde et 

pakkekoncept. Grundet det store arbejde med sammenlægningen, havde den den nye 

storkommune ikke ressourcer til at benchmarke pakkerne med det samme, selvom det var et 

ønske at udvide konceptet til flere enheder
2
.   

Efterhånden som kommunen havde fået et veldokumenteret og i store træk 

serviceharmoniseret overblik over forbrug af ydelser, begyndte arbejdet med udformningen af 

pakkerne. I processen med udarbejdelse af pakkerne deltog repræsentanter fra såvel den 

øverste ledelse i Pleje og Omsorg og udførere. Hensigten var ikke at spare, men at give nye 

vilkår for tildeling af ydelser. Der var desuden et stort regnearbejde i forhold til at identificere, 

hvordan ydelserne blev fordelt på daværende tidspunkt, som skulle danne udgangspunkt for 

størrelserne på pakkerne. I denne proces indhentede man erfaringer fra andre kommuner. 

Udgangspunktet var dog at gøre administrationen så enkel som mulig. Udførerne skal nu kun 

sende en advis med anmodning om revisitering til visitatorerne, når de oplever, at borgerens 

funktionsniveau er blevet ringere eller bedre. 

                                                           
2
 Oplysningerne om baggrunden for pakkerne er venligst givet pr. mail af en central kommunal afdelingsleder, 

som ellers ikke var involveret i konsulentforløbet.  
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Indførelsen af pakkerne kom, samtidigt med at man i udførerleddet omorganiserede. Dette 

betød, at afdelingslederne og disponatorerne
3
 fik en mere direkte og vigtig rolle i forhold til 

disponering og udførelse af pakkerne. Ansvar og roller blev således fordelt bredere og over 

flere niveauer.  

Inden første udgave af pakkerne blev implementeret, kom der et krav om besparelser, som 

betød, at størrelsen på pakkerne blev reduceret. I retrospekt mener lederne, at det kan have 

fået pakkerne til at se ud som et spareprojekt, hvilket de i udgangspunktet ikke var. 

Samtidig med introduktionen af pakkerne kom der, uafhængigt af disse, en sparerunde, hvis 

resultat blandt andet var fyringer og besparelser i ydelserne til borgerne.  

I bilag 3 ses grundlaget for udformningen af pakkerne. Hvilken af pakkerne og udformningen 

af denne borgeren modtager bestemmes af visitator, som besøger borgeren, når denne ansøger 

om hjemmepleje, og visitatoren bestemmer herefter ud fra sin vurdering, hvilke ydelser 

borgeren har behov for. Pakkerne kan ændres, hvis borgernes behov ændrer sig.  

Til de forskellige ydelser i pakkerne, for eksempel ernæring, er der fastsat et antal minutter, i 

dette eksempel; femten minutter. Fleksibiliteten i denne udformning skulle være, at bliver alle 

femten minutter ikke brugt på ernæring, kan disse overføres til andre ydelser eller endda til 

andre borgere, som en dag eller i perioder har et større behov, end hvad pakkerne tillader. 

SOSUerne kan selv vurdere, hvor overskydende tid kan disponeres.   

En TR kommenterede på en workshop om kvalitet og effektivitet på en risiko ved denne 

fleksibilitet kombineret med en reduceret størrelse af pakkerne: 

”Hvordan optjener vi point til de tunge borgere? Man kunne spekulere i at 

beholde de nemme for at have tid til de tunge.”  

Selvom pakkerne skulle give mere fleksibilitet, selvstændigt råderum og mindre 

dokumentation, var modtagelserne meget blandede. Også et år efter deres implementering. 

Især på den indledende workshop talte SOSUerne om pakkerne i negative vendinger.  

I de kommende analyser vil der komme større indblik i empirien og konsulentforløbet, som 

ligger til grund herfor. 

  

                                                           
3
 Disponatorne planlægger arbejdsdagen for SOSUerne ved at lave planer, lægge ruter osv. Ofte er de SOSUere, 

der får mere ansvar.  
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4. Det politiske system og samfundets uddifferentiering  
Vi er nu kommet til den første del af løsningen af problemformuleringen: Belysningen af den 

relevante omverden for velfærdsledelse i Tønder Kommunes hjemmepleje. Det politiske 

system sætter rammen for velfærd igennem lovgivning og krav og kan om noget siges at have 

indflydelse på velfærdsledernes hverdag. Derfor vil følgende afsnit belyse og analysere det 

politiske system i en dansk, velfærdsstatslig kontekst ud fra et luhmanniansk perspektiv med 

fokus på elementer, der kan have indflydelse på velfærdsledelse.  

Som bidrag til denne analyse vil der blive redegjort for samfundets uddifferentiering. Denne 

del skal belyse det politiske systems betingelser for at ”lede” de forskellige enheder i 

velfærdsstaten, hvilket samtidig er et indblik i de forsøg på ledelse, velfærdsledere eksponeres 

for. Samtidig er det ambitionen med analysedel 1 at sætte de kommende analyser og casen ind 

i en aktuel, samfundsmæssig kontekst.  

4.1 Det politiske system og legitimitet 
Overordnet set er det politiske systems funktion centreret omkring produktion af kollektivt 

bindende beslutninger, som effektueres igennem systemets universelle ressource og symbolsk 

generaliserede medie: magt (Luhmann 1977: 35). Det politiske systems opgave er at applicere 

magt på emner i samfundet, hvor det opfattes som værende nødvendigt at regulere med magt. 

Med andre ord skal systemet bidrage med bredere løsninger af spørgsmål, der ikke på 

tilfredsstillende vis besvares i de individuelle funktionelle systemer, såsom i det økonomiske, 

retlige, medicinske og så videre. Ofte, i Luhmanns optik, på områder, hvor det ikke er eller 

har været nødvendigt med hverken magt eller kollektivt bindende beslutninger 

(King&Thornhill 2005: 77-78). 

Det politiske systems udfordring er at opretholde sin legitimitet, da det ellers ikke kan 

retfærdiggøre sin eksistensberettigelse; magt igennem kollektivt bindende beslutninger. I 

forbindelse hermed er det vigtigt at pointere, at legitimitet i sociologisk forstand og særligt i 

luhmanniansk forstand ikke forstås igennem idealer som repræsentation, høj valgdeltagelse, 

bestemte parlamentariske sammensætninger, overholdelse af valgprocedurer eller lignede. 

Legitimitet opretholdes derimod ved, at systemer, og især det politiske, formår at 

kommunikere sig selv som legitim: 

”legitimacy is simply the formula which the political system produces for itself 

in order to underwrite and give value and plausibility to its operations – so that 

it might effectively present its ‘activity as the furthering of public interests’.” 

(King & Thornhill 2005: 72-73) 
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Det politiske system er altså legitimt, hvis det formår at forklare sig selv som legitimt. Det gør 

det ved en fastholdelse af en kommunikation om, at det opfylder, hvad der forventes af det, og 

løser de problematikker, det forventes at løse (King & Thornhill: 74).  

I Danmark forventes det politiske systems primære output at være velfærdsstatens produktion 

af velfærd. Velfærdstaten og dennes udformning er et varmt politisk emne, der diskuteres af 

politikere, eksperter, medier og tænketanke, for blot at nævne nogle. Den store udfordring i 

forhold til legitimitetsspørgsmålet er, at velfærd er svær at måle. Det er svært at kvantificere 

velfærd, og det er derfor en udfordring for det politiske system at kommunikere, til hvilken 

grad det løser sin opgave i produktionen af velfærd.  

Udfordringen kan illustreres ved, at man ikke oplagt via det videnskabelige systems binære 

kode, sandt/falsk, kan fastsætte, hvad god omsorg og rigtig velfærd er. Dette kan være 

bidragende til, at velfærd, dets form og udførsel, forsat ender som et politisk tema. For at tage 

et eksempel fra casen: Er det rigtig eller forkert velfærd, hvis en borger kan bytte en omgang 

rengøring med en assisteret tur til bageren?  

Samtidig er mediernes bevågenhed, deres afrapportering af skandaler ved mangelfuld 

udførelse af velfærd samt et stigende samfundsøkonomisk pres som følge finanskrisen 

sammenholdt befolkningens krav om, at der ikke må blive skåret i velfærden, med til at 

intensivere fokusset på målbarheden af velfærd (Bang 2010).  

At det er svært at måle velfærd, kan være forklarende for, at det politiske system ofte bliver 

målt igennem den økonomiske kode. Økonomi opgøres i tal og bliver derfor let en målestok 

for graden af velfærd (Luhmann 1981:13). Tal er lettere at måle end omsorg.  

Bliver der skåret i finansieringen af velfærd, er der derfor risiko for, at det kommunikeres som 

ringere velfærd (Information 2006). Derfor har en italesættelse af ”mere velfærd for de 

samme penge”, været et vigtigt i legitimeringen af det politiske system (Findalen 2012). Hvis 

der ikke bliver sat lighedstegn mellem mængden af penge og mængden og kvaliteten af 

velfærd i en tid, hvor der ikke er ekstra penge til velfærd, er det lettere for det politiske system 

at fastholde sin legitimitet. Bevidstheden om dette kan være årsagen til det økonomske fokus, 

der har været i reformer inden for området.  

Med ønsket om at opretholde sin legitimitet igennem velfærd har det politiske system gennem 

de sidste to årtier, særligt igennem det sidste, iværksat adskillige reformer, eksempelvis 

strukturreformen, velfærdsreformen, globaliseringsreformen og kvalitetsreformen (Pedersen 
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2008: 9). En del af reformerne låner elementer af styringsværktøjer fra den private sektor, 

såsom for eksempel i form af New Public Management, og har haft fokus på netop økonomi 

og finansiering (Pedersen & Hatley 2008: 329). Eksempelvis indførtes der med 

regnskabsreformen en regnskabsmetode kendt fra den private sektor (Pedersen 2008: 12). 

Velfærdsreformen kunne også kaldes for ”finansieringsreformen”, da den blandt havde sit 

fokus på netop finansieringen af velfærd (Pedersen 2008: 13). Struktur- og 

kvalitetsreformerne havde fokus på effektivisering, og med disse kom også et større 

driftsøkonomisk ansvar på mindre selvstændige enheder: 

”Hovedlinjen i modernisering og reformer handler fortsat om økonomisk 

styring, effektivitet og resultatorientering, rettet mod det enkelte driftsområde og 

den enkelte serviceorganisation som både udgangspunkt og genstand for 

styring.” (Pedersen 2008: 32) 

Dette yderligere ansvar på mindre enheder ses også udtrykt i den primære empiri. 

Eksempelvis fik afdelingsledere og disponatorerne med pakkerne netop mere ansvar.  

En udbredt metode til at sikre større (økonomisk) effektivitet og gennemsigtighed over 

processer var en intensivering af krav til overvågning, evaluering, rammestyring, måling og 

dokumentation med henblik på benchmarking, udvikling af best practice samt en effektiv 

sammenligning mellem enheder, for eksempel kommuner (Pedersen 2008: 29). Med andre 

ord, har det politiske system forsøgt at gøre velfærd til universelle enheder, der kan måles og 

sammenlignes og derved bidrage til en synliggørelse af om det politiske system opfylder sit 

eksistensgrund.  

Sideløbende med denne øgning af central kontrol har der i reformerne været et stort ønske om 

decentralisering af ansvar, deregulering og mere selvledelse ude i de forskellige 

serviceenheder i en form for anerkendelse af, at de erfaringer og den faglige viden, der skal 

sikre kvalitet, findes på gulvet i disse enheder. Decentraliseringen skulle ”frisætte 

frontmedarbejderens kreative og faglige potentialer” (Majgaard 2008/09: 267). 

Velfærdslederne skal derfor ikke længere nøjes med at forholde sig til faste juridiske eller 

professionelle rammer, men skal være i stand til at afkode, udfordre og udvikle varierende sæt 

af mål og værdier (Pedersen & Hatley 2008: 327).  

Dette kan synes som en slags empowerment af de relevante enheder. Men med det ekstra 

ansvar til kommunerne og velfærdslederne kom også et større ansvar for at dokumentere og 

kontrollere, hvad frugten af dette ansvar er. Samtidig er rammerne for denne selvledelse ikke 

blevet dereguleret, men snarere re-reguleret med krav om blandt andet selv-overvågning 
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(Majgaard 2008/09: 267, Pedersen 2008: 339). Dette skaber paradokser imellem kontrol og 

selvstyring, central ledelse og decentral ledelse, hvilket er paradokser, der præger 

velfærdsledernes hverdag (Majgaard 2008/09: 283).  

Det opleverede pres fra denne paradoksi kan være forklarende for, at det politiske systems 

forsøg på kvalificering og kvantificering af velfærd igennem reformer, er blevet mødt med 

modreaktioner fra såvel fagforeninger, fagfolk, velfærdsarbejdere med flere.  

4.2 Samfundets uddifferentiering  
I ovenstående afsnit er det politiske systems behov for at styre velfærden blevet beskrevet 

som en del af systemets behov for at opretholde sin legitimitet. I nærværende afsnit vil der 

blive fokuseret på samfundets uddifferentiering, hvilket kan være bidragende til en belysning 

af, hvorfor det politiske system har en stor udfordring med at lede systemerne inden for 

velfærd, og hvordan dette bidrager til den kompleksitet, velfærdsledere må håndtere. Samtidig 

vil afsnittet kaste lys på nogle af de udfordringer, samfundets sammensætning udgør for 

velfærdslederne.  

Til afsnittet om samfundet uddifferentiering som vilkår for den moderne danske velfærdsstat 

benytter jeg mig af Niklas Luhmanns teori om systemdifferentiering og sociale systemer.  

De sociale systemer er udtryk for menneskets manglende evne til at håndtere en høj grad af 

kompleksitet. Netop kompleksitet er centralt grundbegreb i den funktionelt strukturelle 

systemteori (Luhmann 2000: 225). For systemteorien betegner kompleksitet den samlede 

mængde mulige begivenheder og tilstande. I verden er alt muligt, og derfor betegner begrebet 

verdenskompleksitet her den yderste grænse. 

Den menneskelige evne til at håndtere kompleksitet bliver hele tiden overgået af verdens 

tilstande og begivenheder, der skaber yderligere kompleksitet. De sociale systemers funktion 

er her at reducere kompleksiteten. Dette gør de ved at indskrænke mulighederne for 

fortolkning af input (Kneer & Nassehi: 44-45). De sociale systemer er billedligt talt briller 

med en kompleksitetsreducerende effekt.  

4.2.1 Det moderne samfunds funktionelle opdeling  

Luhmann differentierer mellem tre typer differentierede samfund, som samtidig betegner den 

historiske udvikling af samfund. Segmenterede samfund består af ens, lige subsystemer, for 

eksempel familier, små klaner og bygder. De senere, traditionelle samfund, som vi kender 

dem fra adelens tid, var typisk stratificeret opdelt, hvilket betyder, at samfundet var opdelt i 
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ulige sociale subsystemer. Lighed var en norm for kommunikationen internt i systemerne, 

mens at ulighed karakteriserede kommunikation med omverdenen, da omverdenens systemer 

havde forskellige hierarkiske positioner. Ulige distribution af velstand og magt og som følge 

ulige distribution af kommunikativt potentiale er kendetegnet for stratificerede samfund 

(Luhmann 1977: 33).  

I samfund, der er funktionelt uddifferentierede, centreres og differentieres 

kommunikationsprocesser omkring funktioner, der skal udføres på samfundets eget niveau og 

ikke på subsystemernes niveau. Der hersker ikke hierarki imellem de funktionelt 

differentierede systemer; de er alle lige. Heller ikke det politiske system har en højere 

hierarkisk placering i forhold til de andre systemer. Samfundet og systemernes omverden 

smelter i dette perspektiv om det funktionelt differentierede samfund sammen (Luhmann 

1077:35). På sin vis kan man sige, at de funktionelt uddifferentierede systemer definerer sig 

selv ud fra forskellen funktion/samfund.  

Moderne (velfærds)samfund er i vid udstrækning præget af funktionel uddifferentiering, fordi 

mennesker, deres rettigheder og behov opfattes som ligestillede. Derfor er samfundet indrettet 

med funktionelle systemer, som varetager specialiserede opgaver, frem for hvad der er 

tilfældet i stratificerede samfund, hvor de forskellige opgaver og problematikker er opdelt i 

områder, der er forbeholdt særlige samfundslag, hvor ens socialt medfødte status er 

definerende for ens muligheder og rettigheder (Luhmann 1977: 33,36). I samfund, der er 

funktionelt differentieret, som vores, er løsningen af problemer altså flyttet fra 

samfundsniveauet og ind i specialiserede funktionssystemer (Luhmann 1977: 39). 

4.2.2 Systemers autopoiesis  

En systemdifferentiering er en duplikering af forskellen mellem systemet og dets omverden 

og sker blandt som følge af intensiveret fokus på bestemte opgaver i samfundet. Når en 

differentiering sker inden for et system, skabes der et system inde i systemet, hvormed det 

oprindelige system bliver det nye systems omverden, hvilket også kaldes en re-entry 

(Andersen 1999: 113). Når problematikker flyttes fra samfundsniveauet og ned i funktionelt 

differentierede subsystemer, integreres funktionerne ind i et nyt sæt af 

system/omverdenreferencer, som følgelig producerer typer nye af løsninger og nye problemer, 

der ikke ville have opstået i det overordnede system (Luhmann 1977: 39). Når subsystemerne 

reduceres omkring en specifik funktion, opstår der derfor nye former for systemautonomi i 

forhold til det oprindelige system, og dette besværliggør i høj grad en central ledelse af de 
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forskellige systemer, fordi subsystemerne og systemet ikke længere kommunikerer på samme 

vis. Luhmann selv mener ligefrem, at det er umuligt (Luhmann 1977: 37).  

De forskellige funktionelle systemer, der med tiden er opstået igennem denne proces, har hver 

deres måde at kommunikerer på. De har så at sige hver deres sprog. Systemerne lukker sig 

kommunikativt om sig selv og betragter funktion og omverden igennem denne bestemte form 

for kommunikative kode. De kan kommunikere med sig selv, men ikke omverdenens 

systemer, som selv har deres egne koder, der ikke giver mening for de andre systemer. 

Sundhedssystemet, for eksempel, kommunikerer igennem mediet behandling og koden 

rask/syg og kan kun forholde sig til verden og sig selv på den måde (Andersen 2008: 37).  

Funktionssystemerne er hensynsløse over for hinanden og tager kun hensyn til egne værdier. 

Ganske enkelt fordi de er ude af stand til at tage de andre systemers værdier i betragtning 

(Andersen 2008b: 41). I positive tilfælde kan iagttagelsen af en løsning igennem et andet 

system, end hvorfra løsningen blev udtænkt, betyde en bedre og mere tilpasset løsning. I 

andre situationer kan det betyde irritation systemerne imellem, gnidninger, uhensigtsmæssige 

resultater og nye problemer. Heri ligger også en del af forklaringen på modreaktioner på det 

politiske systems styringsforsøg af forskellige systemer.  

Udfordringen for det politiske system er derfor, når det prøver at gribe ind i disse systemer 

igennem kollektivt bindende beslutninger, at det politiske system har sit eget medie og koder, 

som det fortolker de andres koder igennem, ligesom de andre systemer vil fortolke politiske 

krav, lovgivning eller administrative ændringer igennem deres egen forståelse. Det er altså en 

udfordring at lede systemer, der leder sig selv og ikke kan anden kommunikation, end den der 

eksisterer i systemet. Denne udfordring kan være den underliggende årsag til det politiske 

systems paradoksale forsøg på at lede og ikke at lede, igennem reformerne beskrevet i 4.1. 

Som nævnt tidligere kommunikerer det politiske system igennem mediet magt. I den klassiske 

opfattelse af magt, som måske kan kædes sammen med stratificerede samfund, forbindes 

magt med tvang. Tvang handler om at få den magtunderlegne til at udføre en hel bestemt 

handling, hvilket kræver magtudøverens konstante tilstedeværelse for at handlingen bliver 

præcis som denne har udtænkt. I en moderne sammenhæng er dette nærmest umuligt og heller 

ikke hensigtsmæssigt. I det moderne samfund arbejdes der med en anden form for magt, hvor 

den magtoverlegne får den magtunderlegne til at lede sig selv ud fra den magtoverlegnes 

intentioner. For at referere til kompleksiteten beskrevet tidligere, så handler den moderne 

magt om, at den magtoverlegne læsser kompleksitet over på den magtunderlegne. Den 
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magtunderlegne skal så håndtere denne kompleksitet, mens denne forsøge at regne ud, hvad 

den magtoverlegnes intention er (Andersen 2008b: 43). Et eksempel kan være, at 

socialministeren pålægger en bestemt kommune at gøre en større indsats over for 

omsorgssvigtede børn (muligvis som følge af en skandale i medierne). Kommunen får en 

bestemt opgave, men skal samtidig selv bestemme, hvad indholdet af løsningen er, uden at 

være helt sikker på, hvad ministerens intention er. I dette eksempel kunne fortolkningen af 

intentionen have udmøntet sig i yderligere dokumentation af processer. Både for at finde 

fejlen, der førte til skandalen, og samtidig at kunne dokumentere over for socialministeren og 

eventuelle medier, at der arbejdes på højtryk for at opfylde organisationens funktion.  

4.3 Det politiske systems og differentierede samfunds rammebetingelser  
I denne del har jeg skitseret, hvad der udgør de bredere samfundsmæssige rammer for 

velfærdslederen. Denne skal håndtere et paradoksalt forsøg på styring fra det politiske system, 

der både indbefatter mere selvstændighed og mere kontrol. Samtidig med dette skal 

velfærdslederen fortolke de input, der kommer udefra og som muligvis er kodet anderledes 

end den kommunikation, som kendetegner deres eget subsystem.  

Desuden skal lederne afkode den kompleksitet, som det politiske system laster på dem, og 

finde løsninger, der imødekommer det politiske systems ikke altid definerede intentioner, så 

de ikke, i yderste konsekvens, risikerer sanktion eller mediernes negative søgelys. Det er med 

dette billede af en kompleks omverden, at jeg går videre til en analyse, der kaster et nærmere 

blik på empirien fra Tønder Kommunes hjemmepleje.  
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5. Polyfoni og civil ulydighed  
Vi er nået til anden del af løsningen af problemformuleringen: Analyse af udfordringerne 

inden for velfærdsledelse i Tønder Kommunes hjemmepleje. Denne del af 

problemformuleringen er delt op i to analyse dele; denne og afsnit. 6. (SOSUerne som 

homofont system), der ser nærmere på, hvordan systemdifferentiering i Tønder Kommunes 

hjemmepleje kan siges at være bidragende til ledernes udfordringer, samt forklarende for 

visse af dem, der iagttages i denne analysedel.  

I den følgende analyse vil der blive brugt metoder og begreber af formanalytisk karakter.  

Formanalysens fokus er blandt andet at undersøge, hvilke logikker bestemte forskelle 

installerer, altså forskellenes konstitutive paradokser. Belysningen af, hvilke forskelle Tønder 

Kommunes hjemmepleje former sin kommunikerer ud fra, vil ligeledes give en forståelse for 

præmisserne for handlen i systemet. 

Formanalysen benyttes også til at undersøge, om en bestemt forskelsdragelse beror på et 

paradoks, ved at vise, at de to elementer, som kommunikeres som modsætninger, ikke reelt 

kan opretholdes som modsætninger (Andersen 2000:73). Luhmann beskriver paradokser som 

modsigelser i systemets selvreference, altså i den mening, som systemet beror på. Ifølge ham 

er paradokser en slags ”tautologier tilsat negation. A er (ikke) A” (Luhmann 2000: 420-422). 

Kommunikation baseret på disse paradoksale forskelle, som ikke logisk kan opretholdes, kan 

give en række kommunikative udfordringer for systemet, hvilket vil blive eksemplificeret i 

den følgende analyse.  

Formanalysens fokus er enheden i forskellens adskillelse. De to sider i en forskel er præget af 

en slags dominans, da det kun er den ene side, der markeres igennem kommunikationen. Når 

man for eksempel refererer til noget som ”koldt”, refererer man samtidig til dette begrebs 

modsætning ”varmt”. Men ved kun at markere ”koldt” dominerer denne side af forskellen. 

Ledeforskellen for formanalysen er som følger markeret/umarkeret. Formlen illustreres 

således:  
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Inden de formanalytiske elementer aktiveres, vil jeg komme ind på funktionssystemernes 

medier og koder. Forståelsen af disse er vigtige komponenter for den kommende analyse.  

5.1 Medier og koder 
Som beskrevet tidligere afhænger moderne kommunikation af funktionssystemer og disses 

symbolsk generaliserede medier og binære koder.  

Symbolsk generaliserede medier er generelle, fordi de kan danne medie for hvilken som 

helst kommunikation (Andersen 2002: 29). Et eksempel fra tidligere er mediet penge. Alt kan 

kommunikeres i mediet penge og dets binære koder; betale/ikke betale eller have/ikke have. 

Dette er vel at mærke en analyseteoretisk konstatering, ikke ideologisk.  

De er symbolske, fordi de er kondenserede omkring et symbol. Igen er penge et godt 

eksempel.  

Hvordan de binære koder opdeler verden i to, var jeg inde på i 2.2.1. Der skelnes ikke kun i 

markeret og umarkeret, som beskrevet før, men også imellem en positiv og en negativ værdi. 

Den negative side; den umarkerede side, tjener mestendels som refleksion, en modsat spejling 

af den markerede side.  

Aktiveres kommunikation igennem et symbolsk generaliseret medier og herved en binær 

kode, kan verden kun iagttages igennem dennes kode i det øjeblik. Man kan ikke iagttage 

gennem to medier på én gang, man kan kun oscillere imellem dem. Brugen af et udelukker i 

det øjeblik brugen af andre. Hvilket medie en beslutning tages i, er afgørende for, hvilken 

form beslutningen får. Eksempelvis vil en beslutning, der tages i mediet penge, blive en 

økonomisk beslutning (Andersen 2002: 28).  

5.2 Omsorg som medie 
Niels Åkerstrøm Andersen beskriver mediet omsorg som udtrykt i elementer, der dukker op i 

omverdenen som ubestemte behov, der skal bestemmes (Andersen 2002: 31). 

Omsorgskommunikation kommer til at handle om at udpege behov for metodisk intervention, 

og beslutninger bliver til beslutninger herom. Det handler om at udpege, hvilke behov der skal 

være genstand for hjælp, og sekundært hvilke der ikke skal. I artiklen ”Polyfone 

organisationer” kommer Andersen ikke nærmere en beskrivelse af, hvilken art funktionelt 

differentieret system mediet omsorg er tilknyttet, andet end blot at nævne et ”omsorgssystem” 

(Andersen 2002: 34). 
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Der gør Sverre Moe til gengæld (Moe 1998: 46). Han argumenterer for, at ”det moderne 

hjelpesystemet” er et system, der er opstået som følge af funktionel uddifferentiering. I vores 

moderne velfærdssamfund har vi en forventning om en bestemt form for hjælp, og denne 

forventning rettes mod dette ”hjelpe”system, hvori viden og færdighederne inden for moderne 

hjælp og kompetencen til at bestemme ubestemte behov ligger. Systemet har udviklet sine 

egne metoder og viden, og ingen af de andre funktionssystemer kan sige, hvordan hjælpen 

eller dets medie, omsorg, skal udformes. Det er med udgangspunkt i Moes og Andersens 

beskrivelser af det moderne hjelpesystemet (herfra omsorgssystemet) og omsorgsmediet, jeg 

fortsætter i min videre belysning af empirien. Det gør jeg, fordi jeg mener at kunne iagttage 

en stærk tilkobling til mediet omsorg i Tønder Kommunes hjemmepleje.  

Som beskrevet før har organisationssystemer ikke deres egne medier og koder, men knytter an 

til et eller flere funktionssystemer, deres medier og koder. I indledningen i Tønder Kommunes 

strategi frem mod 2015 kan det iagttages, hvordan kommunen knytter an til omsorgssystemet: 

”I Tønder Kommunes Strategiplan 2012-2015, fastlægges de overordnede 

strategier for de indsatsområder der bliver centrale i de kommende år. 

Arbejdet med strategiplanen har taget udgangspunkt i den overordnede politiske 

vision der blev formuleret på Kommunalbestyrelsens visionsseminar i 2010: 

 I 2014 har Tønder Kommune styrket økonomisk frihed 

 Vi tilpasser kommunen til udviklingen 

 Vi ser muligheder fremfor begrænsninger 

 Borgerens behov er i fokus.” (Tønder Kommune 2012: 3) 

Kommunen kommunikerer mere direkte om hjemmehjælpsområdet i pjecen 

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp. Her kobler kommunen sig ligeledes 

på omsorgssystemet: 

”Ved vurdering af behov for praktisk hjælp, vil visitator vurdere …” (Social- og 

Sundhedsforvaltningen 2011: 3) 

”Målgruppe.  

Borgere, der pga. fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller sociale 

problemer har behov for psykisk pleje og omsorg for at forebygge, at der sker 

en forværring af deres situation” (ibid.:12) 

Mediet omsorg er altså et tydeligt element i rammen for beslutningstagning i Tønder 

Kommunes hjemmepleje. Beslutningstagning, som det ses eksemplificeret foroven, tager 

udgangspunkt i bestemmelse af behov baseret på en særlig kompetence og aktiverer således 

netop omsorgsmediet.  



Kandidatafhandling  Signe Mie Jensen September 2012 

33 
 

Når beslutninger formes i et bestemt medie, er det også afgørende for den besluttende 

organisations selvbeskrivelse. Et tydeligt tegn på dette er kommunens betegnelse for det 

område, som hjemmeplejen hører under; ”Pleje og Omsorg”. Igennem konsulentforløbet 

kunne der ligeledes iagttages en stærk kobling hos medarbejderne i hjemmeplejen til mediet 

omsorg. Alt andet end kerneydelsen (omsorg) blev hos SOSUerne anset for stærkt sekundært, 

hvilket dog ikke er så overraskende, når deres fag og uddannelse baserer sig på mediet 

omsorg.  

5.3 Polyfoni i hjemmeplejen 
I tiden, hvor funktionssystemerne uddifferentierede sig (se 4.2) til specialiserede områder, 

opstod der sideløbende specialiserede organisationer, der koblede sig primært på disse 

funktionssystemer (Andersen 2002: 27). Derfor var der kun en enkelt logik at forholde sig til. 

Eksempelvis kunne sygehuse klassisk set lave en primær kobling til sundhedssystemet. Den 

form for homofone organisationer har dog udviklet sig til en sjældenhed (Andersen 2002: 32). 

Organisationssystemer med hidtil primær kobling til sundhedssystemet forventes nu også at 

varetage pædagogiske, sociale og forskningsrelaterede opgaver, samt at de skal have fokus på 

økonomi, som beskrevet tidligere.  

Som følge er organisationer i dag i højere grad polyfone. De former deres beslutningstagning 

og kommunikation i flere forskellige koder og medier i stedet for en primær, uden nogen 

hierarkisk rangordning imellem dem. En polyfon organisation er ”når den er opkoblet flere 

funktionssystemer, uden at et af dem på forhånd kan siges at være primært” (Andersen 2002: 

35-36). Et godt eksempel herpå er en kommune. Den kobler sig både på det politiske system 

og dets kode styrer/styret i udførelsen af kollektivt bindende beslutninger, den kan koble sig 

på økonomisystemet (eksempelvis i form af budgettering og skatteopkrævning), den kan 

kobles med pædagogik, omsorg og så videre.  

5.3.2 Funktionssystem # 2 Ret 

På samme vis kan det iagttages, at der i Tønder Kommunes hjemmepleje aktiveres flere 

kommunikative medier end blot omsorg. Omsorgen, der skal ydes borgerne, er fastsat 

igennem love og paragraffer. Borgerne får tildelt omsorg efter, hvad der er fastsat som 

rettigheder, og ikke kun ud fra, hvad omsorgssystemet har bestemt som værende legitime 

behov:  

”Lovgrundlaget for bevilling af personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte 

til praktiske opgaver i hjemmet findes i Lov om social service § 83 stk. 1 og 3.” 

(Social- og Sundhedsforvaltningen 2011: 2) 
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”Ydelsens lovgrundlag: Lov om social service § 83. Kommunalbestyrelsen skal 

tilbyde: 

 Personlig hjælp og pleje  

 Hjælp eller støtte til praktiske og nødvendige opgaver i hjemmet” (ibid.: 

10) 

”Ydelsen er under ansvar af hjemmesygeplejen, jf. Sundhedsloven § 38” (ibid.: 

19) 

Når ydelser til borgeren fastsættes af visitator, bestemmes behovene for ydelser altså ud fra 

lovbestemmelser om hjælp og ikke alene ud fra en faglig vurdering. Den faglige vurdering 

sker snarere inden for rammen af lovgrundlaget. Således formes kommunikationen i systemet 

også i den retlige logik.  

I netop denne sammenhæng kan det argumenteres, at retten som medie laver en parasitær 

kodning på omsorgssystemets binære kode hjælp/ikke hjælp. Parasitær kodning sker, når en 

bestemt kodet kommunikation anvender plussiden fra en fremmed kode for at fremme sin 

egen værdi (Andersen 2002: 46). Lidt forenklet kan det argumenteres, at det politiske system 

anvender rettens kode for at kunne udføre sine kollektivt bindende beslutninger, for 

derigennem af kunne legitimere sig i en af velfærdsystemets ofte brugte medier: omsorg.  

Måden at genkende en parasitær kodning på, er at ”parasitten” kun knytter an til den 

fremmede kodes plusside og ikke dennes refleksionsside. Rettens kode benyttes netop til at 

fastsætte, hvad hjælpen skal omfatte, altså hvad der skal være definerende for plussiden. Det 

kan i forlængelse heraf argumenteres, at hvad der ligger uden for rettens afgrænsning af 

korrekt hjælp, samtidig er indirekte definerende for, hvad der kommer til at være på 

refleksionssiden: ikke hjælp. Hvorfor dette kan være problematisk, vil blive vist i 5.4.2.  

5.3.3 Funktionssystem # 3 Økonomi  

Tidligere blev det beskrevet, hvordan det politiske systems reformer havde skabt et større 

fokus på økonomi, også i de mindre serviceenheder. Denne opmærksomhed er blevet 

yderligere intensiveret af finanskrisen og i Tønder Kommunes hjemmepleje af en 

sparingsrunde. Økonomi er ikke til at komme uden om, særligt ikke for lederne og 

afdelingslederne i Tønder Kommunes hjemmepleje. Hvorvidt visse initiativer, opgaver eller 

lignende bliver videreført eller løst, er ofte en økonomisk beslutning. En afdelingsleder, der 

tidligere var gruppeleder, sagde under et supervisionsmøde: 

”Det er noget helt andet end at være gruppeleder. Her er det jo økonomien, der 

vejer mest.” 
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I kommunen har de et adskilt kassesystem til forskellige opgaver og afdelinger, hvilket kan 

være en arv fra reformernes kvantificeringsambition. Eksempelvis er økonomien til 

sygeplejerskerne adskilt fra hjemmehjælpen, hvilket sommetider resulterer i et tovtrækkeri, 

når en sygeplejerske assisterer med en hjemmeplejeopgave eller omvendt. På en workshop 

om trivsels- og arbejdsglæde (bilag 2) sagde en afdelingsleder:  

”Der er enormt meget kassetænkning for tiden, for der er så meget fokus på 

økonomien. Det presser os enormt meget. Det er et problem, at penge skal 

flyttes fra en til en anden konto – selvom det er den samme økonomi.” 

Kassetænkningen kombineret med opfattelsen af de stramme økonomiske rammer er evigt 

præsent på de forskellige møder, hvor lederne indgår. Adspurgt på et ledelsesseminar, hvad 

der optager lederne mest for tiden, udtaler en afdelingsleder: 

”Økonomien. Alt er så økonomistyret, det er svært at få det hele til at hænge 

sammen.” 

På en workshop for ledere, AMR og TR, sagde en afdelingsleder: 

”Det er ikke behovsstyret – det er økonomistyret.” En anden tilføjede dertil: ”Det 

er politisk styret.” 

De centrale ledere noterede også, at de for tiden er meget optagede af ”hvordan man får det til 

at køre rundt i de stramme økonomiske rammer”.  

Den økonomiske logik aktiveres ofte i kommunikationen og bidrager hermed til et billede af 

en polyfon organisation. En af udfordringerne ved økonomisystemets kode betale/ikke betale 

er, at den installerer en knaphedstankegang i sin operation, fordi logikken om at have noget 

og ikke have noget hersker (Andersen 2002: 31). Denne problematik kan også ses udfoldet i 

Tønder Kommunes hjemmepleje. En del medlemmer af organisationen, især SOSUerne, 

kommunikerer om økonomi som en modsætning til omsorg, fordi mangel på penge sidestilles 

med mangel på tid, som igen sidestilles med dårligere omsorg. Økonomi bliver for SOSUerne 

og til dels lederne et spørgsmål om at have tid eller ikke have tid til at imødekomme de af 

omsorgssystemet bestemte behov. En TR udtrykte dette under et supervisionsmøde: 

”Der mangler tid hos borgerne. Man føler ikke altid, man får gjort tingene 

ordentligt, fordi der kun er et kvarter til det.” 

En SOSU sagde på den indledende workshop: 
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”Der er ikke tid til de svage. Der er ikke tid til omsorgstid. Man spørger ikke, 

hvordan det går, for man har ikke tid til at tage sig af det, hvis borgeren 

begynder at græde.” 

På kvalitetsworkshoppen sagde en afdelingsleder: 

”Når jeg tager hjem, så er jeg nogle gange ikke engang begyndt på det, jeg 

havde planlagt, jeg skulle den dag.” 

Oplevelsen af mangel på tid til den rette omsorg har, bidraget til, hvad kan kaldes et slags 

”offentlig-sektor-paradoks”. Almindeligvis eksisterer der inden for dette felt en aversion 

overfor privatsektorlignende initiativer såsom egenbetaling. Forenklet set er dette meget 

naturligt, eftersom en del offentlige ydelser eksisterer på den baggrund, at nogle mennesker 

ikke ville have råd til dem, hvis de selv skulle betale for dem.. For en stor del af de systemer, 

der eksisterer i den offentlige sektor, er dette deres selvforståelse. Dennis Kristensen, formand 

for FOA, slår dette fast:  

”Det skal erkendes, at den offentlige sektor er noget særligt, som adskiller sig 

fra private virksomheder.” (FOA 2009: 8) 

”Denne (den danske, red.) velfærdsmodel bygger på en toneangivende offentlig 

sektor, der finansieres via skattebetaling.” (ibid.: 7) 

Derfor virker det paradoksalt, at medlemmer af et system, der ofte opfatter sig selv som 

værende på plussiden af offentlig sektor/privat sektor-distinktionen, ønsker at få lov til at 

tilbyde tilkøbsydelser. Både på den indledende workshop efterlyste nogle SOSUerne 

tilkøbsydelser, og under et interview foreslog en TR ligeledes, at kommunen skulle tilbyde 

ekstra ydelser mod betaling. Altså ekstraydelser, som borgeren skulle betale for at få 

kommunale medarbejdere til at udføre. Dette kan være en art håndteringsstrategi for 

SOSUerne; en måde, hvorpå de iagttager, at de kan få mere tid hos borgeren til at udføre den 

rette mængde omsorg.  

En AMR, som i sin afdeling også har ansvar for disponering af tid, har en lidt anderledes og 

sjælden opfattelse af nedskæringer og tiden: 

”Vi har ikke fået mindre tid, men nedskæringerne gør, at tingene skal gøres til 

tiden. Det er svært for nogle.” 

Hvorvidt dennes oplevelse er korrekt, eller de andres oplevelse af, at der er mindre tid, er 

korrekt, tages der i denne afhandling ikke stilling til. Blot iagttages det, at en stor del af 

SOSU-gruppen iagttager en konflikt imellem omsorgslogikken og den økonomiske logik.  
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FOA selv er fanget i dette paradoks. Det er en del af FOAs dna at bekæmpe privatliggørelse 

af den offentlige sektor. I FOAs mål for 2010-2013 lægger fagforeningen desuden stor afstand 

til den private sektor og forslag om at udlicitere velfærdsopgaver til denne (FOA 2010b: 14). 

Samtidig angriber de markedsliggørelse af velfærd og udviklingen mod, at de, der kan betale, 

får den bedste velfærd (FOA 2010b: 15).  

Alligevel indgik FOA i 2004 en aftale med Broager Kommune om at oprette et selskab med 

henblik på at udbyde tilkøbsydelser med de kommunalt ansatte som udførere. FOA begrunder 

dette med, at de private selskaber har en urimelig fordel sammenlignet med kommunerne, 

fordi kun private selskaber må udbyde tilkøbsydelser. På FOAs hjemmeside skriver de 

desuden:  

”I dag er ældre tvunget til at entrere med private, hvis de ønsker tilkøbsydelser 

ud over den kommunale hjemmehjælp. Det betyder, at selvom de ældre er meget 

tilfredse med hjemmehjælpen, så har kommunen i dag ikke lov til at levere 

tilkøbsydelserne. Der eksisterer allerede i dag en række eksempler på, at den 

ældre har fravalgt kommunal hjemmehjælp, fordi det ikke er muligt at få 

suppleret hjælpen.” (FOA 2004) 

Her accepterer FOA altså at integrere et stærkt markedsbaseret element ind i den offentlige 

sektor. Begrundelsen herfor er at undgå en forringelse af samme samt at imødekomme 

borgernes behov.  

Vi vender blikket tilbage på casen. Netop konflikt mellem koder er en udfordring, der 

karakteriserer polyfone organisationer. Tønder Kommunes hjemmepleje og dennes ledere 

knytter beslutninger an til multiple koder. Her er det vist, hvordan der kommunikeres i 

omsorgskode, den retlige kode og den økonomiske koder. Der kunne tilføjes andre koder, 

eksempelvis den pædagogiske, da ledere forventes at tage en lederuddannelse (en del af 

kvalitetsreformen) og medarbejderne tilbydes kurser. Eller sundhedslogikken, med borgerne 

som medie såvel som medarbejderne. Disse elementer ligger dog uden for 

erkendelsesinteressen for denne afhandling. Ovenstående belysning af Tønder Kommunes 

hjemmeplejes kobling på forskellige funktionssystemer kan som følge illustreres således: 
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Udfordringerne ved at skulle lede i en polyfon organisation er komplekse, da det ikke er givet, 

hvilke medier der skal formes i, fordi der er et overskud af ikke-hierarkiserede medier, som 

der kan formes beslutninger i (Andersen 2002: 38). Derfor skal der hele tiden tages beslutning 

om, i hvilket medie en beslutning skal tages. Dette er ikke nødvendigvis unikt for Tønder 

Kommunes hjemmepleje. Eksempelvis identificerer Majgaard også i sin artikel om krydspres 

i børne- og ungeforvaltningen i Odense økonomi, ret og faglighed (her omsorg, i artiklen 

pædagogik) som kolliderende logikker, som sætter velfærdslederen under pres (Majgaard 

2008/09: 278).  

Det er en udfordring for velfærdsledere, der som i Tønder Kommunes hjemmepleje er presset 

i forhold til at kommunikere i en omsorgskode, økonomisk kode og så videre, samt skal finde 

den rigtige balance mellem dem. Ofte skal de forme beslutninger i situationer, hvor en ideel 

balance ikke er mulig (Andersen 2002: 43). 

Et overset aspekt i litteraturen omkring polyfone organisationer er desuden de konstitutive 

konsekvenser for medarbejderne og deres reaktion på ledernes og organisationens polyfoni og 

til tider konflikterende kommunikation. De logikker, beslutninger formes i, har konstitutive 

konsekvenser for organisationens selvreference og derved de medlemmer, der er en del af 

organisationens selvopfattelse. Dette er ikke nødvendigvis negative konsekvenser, tværtom 

kan dette bruges strategisk af organisationen. Dog vil der senere i afhandlingen blive kastet et 

blik på, hvordan konstitutive konsekvenser ved en krydspresset polyfonisk kommunikation 

kan siges at have en negativ indvirkning på medarbejderne i Tønder Kommunes hjemmepleje.  

 



Kandidatafhandling  Signe Mie Jensen September 2012 

39 
 

5.4 Overfortolkning og civil ulydighed  

Over et halvt års observation af konsulentforløbet i Tønder Kommunes hjemmepleje har budt 

på iagttagelser af forskelligartede, men ofte relaterede, problematikker. De to, jeg nu vil 

fremhæve, var gennemgående temaer i store dele af konsulentforløbet og har været 

symptomatiske for andre udfordringer og løsningsforslag, der er blevet taget op af 

konsulenten undervejs. I belysningen af dem vil jeg tage udgangspunkt i systemets kobling til 

de tre beskrevne funktionssystemer: omsorgssystemet, retssystemet og det økonomiske 

system, samt nogle af de samfundsmæssige tendenser beskrevet i afsnit 4.2. Den første er 

overfortolkning af regler, den anden er omsorg kommunikeret som civil ulydighed.  

5.4.1 Overfortolkning af regler  

Den indledende workshop, hvor der deltog medlemmer fra alle personalegrupper, åbnede op 

for en del af de temaer, konsulenten arbejdede videre med i forløbet, og dannede derfor også 

rammen for mine iagttagelser. Den første problematik, hvis store omfang kom bag på de 

centrale ledere, var en stærk tendens til overfortolkning af regler. Kommunikationen omkring 

disse blev især medieret igennem retlige koder såsom må/må ikke og lovligt/ulovligt, og 

problematikken kunne iagttages i tre former:  

 Frygt for at gå ud over kravene  

 Opfattelse af ikke-eksisterende restriktioner  

 Handlen ud fra ikke-eksisterende regler  

5.4.1.1 Frygt for at gå ud over kravene  

Blandt en del SOSUere eksisterede der en overbevisning om, at deres arbejde kun lå inden for 

rammen af de nedskrevne love, krav og kvalitetsstandarder. Hvad der lå uden for disse, om så 

SOSUerne fandt det nødvendigt eller passende i bestemte situationer, blev opfattet som ting, 

”man ikke måtte”. Kommunikationen fra SOSUerne kredsede ofte omkring; 

 ”Vi er begrænset af regler,” 

som en SOSU sagde på den indledende workshop. Denne følelse af begrænsning bekræfter, at 

SOSUerne har en opfattelse af, at de ikke må agere uden for reglerne. Formen for, hvad 

SOSUerne opfattede som lovlig udførelse af deres arbejde, kan illustreres således: 
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5.4.1.2 Opfattelse af ikke-eksisterende restriktioner  

I naturlig forlængelse heraf eksisterede der en del myter om, hvad man ikke måtte, men som 

ikke var nedfældet nogen steder. Et eksempel herpå er en SOSU, som troede, at man ikke må 

koge et æg, når man anretter mad til borgeren. Denne begrundede antagelsen med, at man 

ikke længere måtte lave varm mad til borgerne, fordi de nu får mad udefra, som blot skal 

anrettes. Og fordi man ikke må lave varm mad, må man gå ud fra, at man ikke må bruge 

remedierne til tilberedelse af varm mad, eksempelvis komfur, kasserolle og så videre. Ergo 

må man ikke koge et æg.   

På den indledende workshop blev der flere gange sagt: ”det må vi ikke” eller endda ”jamen, 

det må vi jo ikke”, hvortil ledere, oftest de centrale ledere sagde: ”jamen, det står der da ikke 

nogle steder, du ikke må” eller ”hvorfor tror du det?”.  

Fordi SOSUerne havde kommunikeret en del om pakkerne til den indledende workshop, 

spurgte jeg i frokostpausen under workshoppen uddannelseskonsulenten og de to centrale 

ledere om disse. De to centrale ledere mente på det tidspunkt, at SOSUerne havde misforstået 

pakkerne; at de tror, at de kun må agere inden for pakkerne og ikke lave noget, der falder 

uden for. Mit spørgsmål startede en debat over frokosten om, hvad der gør, at SOSUerne går 

ud fra, at der er en masse ting, de ikke må, selvom det ikke står nogen steder, at ”de ikke må 

dit og dat”.  

5.4.1.3 Handlen ud fra ikke-eksisterende regler  

Fuldkomment modsat eksisterede der blandt SOSUerne også myter om regler, som ikke 

eksisterede, men blev fulgt, som havde de karakter af skrevne reglementer.  

På et seminar i en af afdelingerne, som omhandlede prioritering og inddrog SOSU-gruppen, 

kom det frem, at mange morgenvagter anså det som værende et krav at rede borgerens seng 
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om morgenen. Morgenvagten er den vagt på dagen, der har ofte har mest travlt og derfor ville 

have fordel af at kunne lade opgaver, der ikke er pressende, ligge til en af de senere vagter. 

Desuden er det af sundhedshensyn bedst at vente med at rede sengen, til dynen er blevet kold, 

da man derved bedst undgår husstøvmider. Alligevel fandt mange SOSUere det 

magtpåliggende at rede sengen om morgenen. Baggrunden herfor er at finde i afsnit 5.4.3. 

5.4.2 Omsorg som civil ulydighed  

Den anden problematik, jeg har valgt at fokusere på, kunne iagttages allerede før 

konsulentforløbets start. På et møde mellem to repræsentanter for FOA, de centrale ledere, 

konsulenten, Tønder Kommunes uddannelseskonsulent, jeg selv og min vejleder fortalte en af 

de centrale ledere, at konceptet ”civil ulydighed” af visse ledere samt SOSUere blev sidestillet 

med at bruge sin faglighed. Netop fagligheden var et tema, der gik igen. Gennem hele 

forløbet, både ved samme indledende møde, arrangementer, som inddrog SOSUerne, 

interviewene med afdelingslederne og supervisionerne efterlyste ledere, AMRere, TRere og 

SOSUere lov til at bruge deres faglighed.  

Dette må siges at være bemærkelsesværdigt, da deres fag netop kredser sig om omsorg. 

Faglighed betragtes i dette system som tilladelse til at benytte sin sunde fornuft, være kreativ 

og komme med professionelle skøn i individuelle situationer ud fra den faglighed, som man 

har fra sin uddannelse og erfaring. En del af SOSUerne opfattede ikke minimumskravene og 

andre nedskrevne regler og paragraffer som omsorg og dermed ikke som rum for deres 

faglighed. Omsorg var det, der blev udført uden for kravene, og altså uden for, hvad der i 

systemet blev kommunikeret som lovligt. Dette bidrager til opfattelsen af, hvad en SOSU 

udtrykte på den indledende workshop: 

”Der er ikke tid til omsorgstid.” 

Omsorg er med andre ord ikke det, SOSUerne iagttager som findende sted inden for den 

retligt fastsatte tid og ramme. Følgelig blev benyttelsen af faglighed kommunikeret som 

værende på den eksterne side af det retlige medies binære kode lovlig/ulovlig. På den måde er 

civil ulydighed opstået som et positivt begreb, der henviser til den ”rigtige form for omsorg”, 

der har fundet sted, når man har gjort noget ud fra et fagligt skøn om, hvad borgeren havde 

brug for, og som faldt uden for reglerne eller lovkrav.  

Under et interview, der havde til formål at indsamle materiale til konsulentforløbet, italesatte 

en afdelingsleder forbindelsen mellem civil ulydighed og faglighed: 
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”Jeg har det godt med, at mine medarbejdere er lidt ulydige, for eksempel at 

køre ned efter en liter mælk. De må gerne tænke selv og bruge deres faglighed. 

Men jeg vil gerne vide det, så hvis nogen ringer og siger, at de har set en 

hjemmehjælper i Kvickly, så kan jeg bakke min medarbejder op. Hvis vi kan 

argumentere for, hvad vi gør, er der aldrig nogen, der kan komme efter os.” 

Under et interview, ligeledes med det formål at indsamle data til den videre proces, bruger en 

AMR samme lovløshedskommunikation, nu blot om pakkerne: 

”Det, der er dumt ved pakkerne, er, at der er et spring fra 32 til 120 minutter, så 

man må lege Robin Hood og tage lidt rundt omkring. Før kunne man 

rapportere, at man havde brugt 10 minutter ekstra hos en dårlig borger, og så 

fik man det ekstra løn. Det kan man ikke med pakkerne, der skal man give og 

tage. Reelt er de mere fleksible, men det har folk ikke rigtig fundet ud af.” 

5.4.3 Omsorg/Ret 

Selvom SOSUerne udfører, hvad der lovbestemt er omsorg, føler de altså ikke, at de har lov 

til at bruge deres faglighed. Fokus ligger på at udføre, hvad der specifikt står skrevet, samt at 

dokumentere, at dette er udført.  

Faglighed forbindes hos SOSUerne med omsorg. I den form og den mængde, som SOSUerne 

skønner, er den rigtige. Det politiske system fastsætter lovrammen for, hvilke behov der skal 

drages omsorg for, og SOSUerne er udføreleddet for denne omsorg. Men de er ikke enige i 

definitionen af omsorg:  

”Jeg føler mig begrænset af alle de regler. For eksempel må man ikke følge 

borgerne ned til bageren i stedet for at gøre rent,” sagde en anden SOSU ved 

den indledende workshop.  

Regler og krav, der indskærper hvad omsorg er, iagttages altså af visse af SOSUerne som en 

modsætning til fagligheden. På kvalitetsworkshoppen blev der i denne modsætning udtrykt i 

form af bekymring for disponatorerne: 

”Disponator er som en lus mellem to negle. Skal man overholde pakken, eller 

skal man være loyal over for sin faglighed?” 

Det er paradoksalt, at ret sættes i modsætning til omsorg, da netop lovgivningen som nævnt er 

definerende for faget. Som konsekvens opfattes regler, der er definerende for omsorgen, som 

en udfordring af netop omsorg og faglighed. De opstillede love og regler iagttages altså som 

værende på den negative side af formen omsorg: 
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Den konstitutive konsekvens af dette paradoks er, at der konstant skabes en konflikt i 

polyfonien af medierne ret og omsorg. Ifølge loven skal der udføres omsorg, men udførerne af 

omsorgen anerkender ikke nødvendigvis det lovbestemte som omsorg. I beskrivelsen af 

omsorgssystemet pointerer Sverre Moe, at ingen andre systemer har kompetencen til at 

bestemme behov. Alligevel forsøger det politiske system at bestemme behov ved at koble sig 

på det retlige system. Det kan diskuteres, om den parasitære kobling har været med til at 

skabe en forstyrrelse, der har gødet jorden for omsorg som civil ulydighed.  

Ergo anerkender SOSUerne legaliteten i den retligt fastsatte omsorg, men ikke legitimiteten, 

for den mener de ligger hos dem. Dette kommer blandt andet til udtryk i, at SOSUerne ønsker 

indflydelse. En sagde på den indledende workshop: 

”Vi vil have mere indflydelse på pakkerne og hvad borgeren modtager.” En 

anden sagde: 

”Man skal have mere indflydelse på baggrund af personlig vurdering af 

borgerens situation.” 

Det, der ligeledes kan iagttages her og ellers, er en distinktion imellem det partikulære og det 

universelle; SOSUerne ønsker at bruge deres faglighed til at handle ud fra den individuelle 

borger og ser partikulære hensyn som en del af deres faglighed. Love, regler, reformer med 

videre kan ikke tage udgangspunkt i den individuelle borger og koblet med ambitioner om 

sammenlignelighed og udvikling af best practice, trækker disse i en universaliserende retning. 

Dette er ligeledes et spændingsfelt, hvor SOSUerne iagttager en udfordring af den faglige 

omsorg. 

5.4.3 Problematikkernes ophav 

Det er svært at belyse problematikker uden at få en erkendelsesinteresse for deres opståen. 

Derfor vil dette aspekt nu blive sat under lup. Samtidig vil en undersøgelse af baggrunden for 
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problematikkerne belyse helheden af udfordringerne forbundet med dem. Hvorledes 

udfordringerne i Tønder Kommunes hjemmepleje er opstået, kunne optage en hel afhandling i 

sig selv. Dog vil jeg her skitsere tre overordnede temaer, som kan have dannet fundamentet 

for ovenstående problematikker. Jeg tager udgangspunkt i kommunikationen fra 

medlemmerne af Tønder Kommunes hjemmepleje og kobler denne empiri med det 

indledende afsnit omkring de samfundsmæssige udfordringer for velfærdsledere. De tre 

temaer er: 

 Frygt for skandalisering 

 Krav om dokumentation 

 Økonomi  

5.4.3.1 Frygt for skandalisering 

Over en længere årrække har medierne haft stor fokus på enkeltsager fra plejehjem og i 

hjemmeplejen forskellige steder i Danmark, hvor plejere har stjålet fra borgere, gjort private 

ærinder i deres arbejdstid eller behandlet borgere nedværdigende. Medierne har haft en skarp 

skandalevinkel på historierne og selvom ingen af historierne har omhandlet Tønder 

Kommune, er Tønder Kommunes hjemmeplejere meget bevidste om risikoen for 

skandalisering.  

En afdelingsleder fortalte under et interview, at en af deres mandlige plejere havde købt en 

chokoladebar på en tankstation, da han tankede sin hjemmeplejebil. Det var ikke længe efter 

en skandale om en plejer i København havde været i medierne. Nogle unge mænd havde set 

plejeren købe chokolade og var fulgt efter ham i den tro, at han brugte sin arbejdstid på at 

købe chokolade. De havde råbt ad ham og endda kastet sten efter ham. Afdelingslederen 

påpegede, at de meget sjældent har den slags episoder, men det er noget, plejerne tænker over. 

En anden afdelingsleder fortalte under et interview, at de (afdelingslederen og SOSUere, red.) 

er meget opmærksomme på ikke at gøre noget og skrive noget i journalerne, der ikke kan tåle 

en avisoverskrift.  

Udover frygten for skandalisering kan det ligeledes antages, at lederne og SOSUere iagttager 

skandalisering som en risiko for at blive pålagt flere dokumentationskrav og mere regulering, 

hvilket vil bevirke, at der er endnu mindre tid til kerneydelserne.  

Ifølge visse kommunaldirektører har mediernes dækning af skandaler i form af enkeltsager 

været bidragende til kravet om øget dokumentation (Bøgelund 2011). FOA bekræfter 

ligeledes sine medlemmer i denne frygt (FOA 2010a: 15). Ved at pålægge kommunerne at få 
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styr på og dokumentere de processer, som fører til enkeltsagerne, viser det politiske system 

handlekraft (Olst 2007). Således kan dokumentationskrav med videre benyttes af det politiske 

system i kommunikation om sig selv som legitimt.  

Under konsulentforløbet blev de pårørende til borgerne ofte nævnt i forskellige 

sammenhænge, og særligt også i denne. På prioriterings-workshoppen kom eksemplet med 

sengen, der bliver redt om morgenen, trods al logik, frem. Adspurgt til, hvorfor SOSUerne 

alligevel redte sengen om morgenen, svarede en: 

”Hvad ville den pårørende ikke tænke, hvis hun kom fordi, og sengen ikke var 

redt?” 

Det samme var baggrunden for, at opvasken blev taget flere gange om dagen. Det var for at 

undgå, at der stod beskidte tallerkner, hvis en pårørende skulle komme fordi. På en workshop 

om kvalitet, hvor deltagerne var lederne, AMRere og TRere, sagde en: 

”Folk har svært ved at lade ting ligge, som ellers ikke er livsnødvendige, af frygt 

for at naboen kommer ind … De pårørende har fokus på det, der ikke er.” 

Frygten for skandalisering er altså bidragende til skabelse af de ikke-eksisterende regler, som 

blev beskrevet i analysen. Samtidig kunne der iagttages en tendens til, at nøje overholdelse af 

reglerne blev brugt som skjold mod skandalisering. 

Skulle man applicere et andenordensperspektiv på denne frygt, kunne forklaringen være, at 

SOSUerne selv kan iagttage en konflikt i mellem den omsorg, de kan yde, og den omsorg, 

omverdenen kræver. Denne divergens er grobund for skandalisering, hvilket SOSUerne er 

bevidste om. Denne frygt forstærkes af, at SOSUerne til en vis grad ikke selv opfatter den 

omsorg, de udfører, som værende ”rigtig omsorg” og derfor har en immanent forventning om, 

at omverdenen, herunder pårørende og medier, ikke opfatter deres arbejde som korrekt 

omsorg.  

Regelsæt kan bruges derfor også som værn mod omverdenens reprimander. Ved at agere ud 

fra det politiske systems iagttagelser af omsorg, er det håbet, at eventuelle reprimander 

tilfalder det politiske system i stedet for den enkelte SOSU.  

Men når et systems handlen forudsættes af et andet systems handlen, som når SOSUerne 

handler ud fra omverdenens forventninger eller det politiske systems forventning, opstår der 

det, som Luhmann ud med inspiration fra Parsons teori kalder ”dobbelt kontingens” 

(Luhmann 2000: 144).  Kontingens, som beskrevet tidligere har med kompleksitet at gøre. 
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Kontingens betyder, at ting kunne være anderledes. Beslutningsstrukturer i systemer er med 

til at reducere kontingens, da strukturerne er med til at indskrænke mulige beslutninger, 

hermed reduceres kompleksitet. Men når et system ikke kun skal håndtere sig egen 

kontingens, men også andres, opstår dobbelt kontingens og hermed øges kompleksiteten. 

Konsekvensen af dobbelt kontingens er for Tønders hjemmeplejere blandt andet paradoksal 

kommunikation om omsorg, som er svær at handle ud efter.  

5.4.3.2 Krav om dokumentation  

Det andet allestedsnærværende element i den iagttagede kommunikation i Tønder Kommunes 

hjemmepleje er dokumentation. Som beskrevet tidligere kommer de øgede krav om 

dokumentation i den offentlige sektor som følge af det politiske systems forsøg på 

kvantificering af velfærd, blandt andet igennem New Public Management-metoder (Pedersen 

2008: 23-25). Blandt medarbejderne i Tønder Kommunes hjemmepleje var der en overordnet 

negativ holdning til dokumentationskrav. En SOSU sagde på den indledende workshop: 

 ”Vi dokumenterer helt vildt! Vi er efterhånden blevet nogle kontormus!” 

I forbindelse med temaet dokumentation blev der bliver særligt kommunikeret i to logikker; 

tid og tillid. Der vil nu blive beskrevet hvordan.  

Når alle medlemmer af hjemmeplejen er optagede af, at der ikke er nok tid til omsorg, lægges 

der naturligt afstand til opgaver, der tager tid fra kerneydelsen. En afdelingsleder sagde under 

et interview: 

”Alt skal diskuteres og dokumenteres, selv fem minutter hist og her.” Hertil 

spurgte konsulenten, om de kunne klare sig uden. 

”Ja, for fanden, det kunne vi sagtens. I stedet for at gå op i, om pengene kommer 

fra den ene eller den anden kasse.” 

Selvom denne afdelingsleder umiddelbart stiller sig kritisk over dokumentation, var der dog 

en stor difference i opfattelsen af dokumentationen hos ledergruppen, AMRere og TRere og 

resten af SOSUerne. En TR, der har et ben i hver af grupperne, sagde under et interview: 

”Der er noget dokumentation, der er nødvendig. Noget er ikke.(…) Det er ikke 

vigtigt, om fru Jensen har fået en kop kaffe og to rundstykker. Der bliver hele 

tiden opfordret til at dokumentere.” 

En afdelingsleder kunne endda iagttage dokumentationen på plussiden af omsorgens binære 

forskel, hvis der kom bedre eller endda mere dokumentation af, hvad der laves på gulvet, og 

mindre af den dokumentation, der har til formål at detailstyre:  
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”Det er en udfordring nu at få dokumenteret, men på lang sigt vil det gøre andre 

ting lettere. I Løgumkloster har den effektive dokumentation betydet, at 

aftenholdet fik en medarbejder mere.” 

Hun havde altså et eksempel på, at dokumentation havde givet mere tid til borgerne igennem 

en ekstra medarbejder. Således er spørgsmålet om tid i forbindelse dokumentation ikke sort 

og hvidt, men et spørgsmål om balancen mellem konstruktiv og irrelevant dokumentation. 

Jeg skrev før, at der især blev der kommunikeret i to logikker i forbindelse med 

dokumentation. Den anden logik; tillid, fyldte meget både i SOSUernes og ledernes 

kommunikation.  

Som beskrevet tidligere kredser SOSUernes fag sig om tilvejebringelse af omsorg. I det 

udgangspunkt knytter de an til omsorgssystemet i deres kommunikation, et system, hvori 

kompetencen ligger til at kunne definere, hvad der er omsorg og hvad der ikke er. Dog er 

oplevelsen blandt SOSUerne, at betydningen af omsorg og dermed udformningen af deres 

faglighed fastlægges af andre systemer og omverdenen. Dette iagttager de som mistillid til 

deres arbejde; detailstyringen må ske, fordi det vurderes, at de ikke kan stoles på. Dette 

bekræftes SOSUerne i, når de bedes uddybe, hvorfor de beder at få ekstra materiale og andet 

udleveret. På den indledende workshop sagde to SOSUere: 

”Før kunne man bede om ting og få dem, hvis man kunne begrunde, hvorfor 

man har brug for dem.” 

 ”Der er manglende tillid. Man skal pensle alt ud og kende de rigtige ord for at 

få de rigtige ting.” 

Under et interview giver en AMR også udtryk for følelsen af manglen på tillid: 

”Der mangler tillid. Vi vil ikke gøre mindre, vi vil faktisk gerne gøre mere. 

Ellers var vi ikke i det her job.” 

Under en workshop om arbejdsglæde, sagde en af deltagerne: 

”Tilliden til, at medarbejderne laver deres opgaver, den skal være der. Også når 

de udfordrer reglerne.” 

At man skal dokumentere, begrunde og kunne de rigtige ord, er ikke nødvendigvis et udtryk 

for mistillid til SOSUerne og deres faglighed. Det kan lige så vel være udtryk for et 

styringsværktøj fra det politiske system, der for eksempel skal belyse, hvilke midler der 

bruges for at skabe velfærd og for hvor mange penge. Det kan også bunde et mere lokalt 

ønske om bedre overblik og styring af ressourcer, kombineret med en presset økonomi. 
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Den økonomiske kode skaber også, som beskrevet, en knaphedstankegang og kan derfor 

resultere i øget opmærksomhed på at få en begrundelse for, hvorfor der bliver bedt om visse 

ting. Alligevel iagttager SOSUerne kravene og regler om dokumentation som et udtryk for 

mistillid.  

Samtidig er SOSUernes iagttagelse af mistillid med til at underbygge den opfattede konflikt 

mellem den retlige omsorg og den faglige omsorg, fordi det er faglig omsorg, der opfattes 

mistillid til og derved iagttages som civil ulydighed af SOSUerne. For var der tillid til deres 

faglighed, skulle de ikke dokumentere alt og begrunde, hvorfor de skal have ekstra støttebind 

med til den samme borger for anden gang på en måned. En illustration af følelsen af mistillid 

er visse SOSUeres paradoksale reaktion på manglen af dokumentation af ekstrabesøg. En 

SOSU sagde på den indledende workshop (og fik tilslutning af en del af sine kollegaer): 

”Vi skal have forskel mellem almindelige besøg og ekstrabesøg, det skal være 

mere gennemsigtigt.” 

Ekstrabesøg finder sted, når en borger bruger tilkaldeknappen og får et besøg ud over, hvad 

de er visiteret til. Efter pakkernes indførsel sker der ikke længere en differentiering mellem 

almindelig besøg og ekstra besøg, og ekstrabesøgene skal ikke længere dokumenteres. På den 

indledende workshop gav SOSUerne generel udtryk for utilfredshed med den megen 

dokumentation, bortset i dette tilfælde. De frygtede, at hvis de ikke dokumenterede 

ekstrabesøgene, ville det se ud som om, at de havde brugt meget tid på ingenting. De frygtede, 

at de kom til at se dovne ud. Med andre ord havde de ikke tillid til, at der var tillid til dem. 

I forum, hvor konsulenten aktiverede temaet ”Trivsel og arbejdsglæde”, kom det i høj grad til 

at handle om følelsen af begrænsning af regler og økonomi og følelsen af mistillid. Også her 

blev der utrykt ønske om, at der skulle være mere tillid til den faglighed, som SOSUerne har, 

blot er det uklart for mange, hvorfra tilliden skal komme.  

Årsagen hertil kan findes i det politiske systems ønske om decentralisering. En del af reglerne 

og dokumentationskravene et udtryk for henlagt kompleksitet fra det politiske system ud fra 

NPM-styringsteknologier. Det politiske system ønsker kvantificering, målbarhed, 

resultattydelighed og økonomisk gennemsigtighed, men ansvaret for metoden hertil er lagt ud 

på de forskellige enheder, for eksempel Tønder Kommunes Pleje & Omsorg (Pedersen 2008: 

33). Således kan det være svært for afdelingslederne og SOSUerne at iagttage hvorfra nye 

regler og dokumentationskrav kommer fra; er det fra politiske system, kommunalpolitikerne, 

de centrale ledere eller afdelingslederne selv? 
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Således bliver følelsen af mistillid svær at finde kilden til og dermed sværere at adressere. 

Velfærdslederne har derfor en udfordring i forhold til at udvise tillid til deres medarbejdere til 

en grad, at medarbejderne stoler på, at lederen har tillid til dem og deres faglighed.  

5.4.3.3 Økonomi  

Som bekrevet er beslutninger formet i mediet penge med til at installere en knaphedslogik. 

Denne logik er bidragende til tendensen til blot at overholde de nedskrevne krav og ikke gå ud 

over disse. Fordi der ikke er råd til andet. Under et interview citerede en AMR sig selv for, til 

en kollega, at have sagt: 

 ”Hvorfor siger du, at det må du ikke? For det må du jo godt.” 

Hertil blev den interviewede spurgt, hvad denne mente var årsagen til, at folk tror, der er en 

masse ting, de ikke må: 

”Før havde man lidt mere tid. Nu hvor der er mindre tid, er der super meget 

fokus på at nå det, man skal … Vores adfærd i dag er præget af rutiner, regler 

og vaner.” 

Den strammere økonomi har altså været med til at sætte fokus på minimumsstandarder, fordi 

der er mindre tid til det, der falder udenfor. Dette giver et øget fokus på den retlige logik som 

en logik, der begrænser SOSUernes faglighed, fordi den tydeliggør minimumsstandarderne.  

Den oplevede intensivering af den økonomiske logik bunder ikke nødvendigvis kun i et 

strammere budget. I sin antologi ”Genopfindelsen af den offentlige sektor”, pointerer Dorthe 

Pedersen, at det sidste årtis reformers ”ultimative mål er flest og bedst mulige velfærdsydelser 

inden for rammerne af det eksisterende skattestop” (Pedersen 2008: 26). Fokus er blevet 

økonomisk styring, effektivitet og resultatorientering (Pedersen 2008: 29-31). Det har været 

med til at øge polyfonien hos lederne, da de i højere grad på grund af decentralisering, og nu 

også kombineret med en økonomisk krise, skal forme flere beslutninger i den økonomiske 

logik. Dette kan formodes at have gjort logikken endnu mere præsent for SOSUerne, som 

iagttager deres primære logik, omsorg, i stigende grad blive udfordret af økonomien.  

Billedet af dette øgede polyfoniske pres bringer os naturligt videre til næste analyse.  
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6. SOSUerne som homofont delsystem  
I del 5 viste jeg blandt andet, hvordan øget kompleksitet som følge af intensivering imellem 

forskellige logikker lægger pres på lederne i Tønder Kommune. Denne pressede polyfoni 

konstituerer ligeledes en uhensigtsmæssig regeloverfortolkning blandt deres medarbejdere, 

som omvendt lægger et yderligere pres på lederne.  

Jeg vil nu åbne op for en endnu vinkel på de elementer, jeg belyste i del 5, for at opnå en 

bredere forståelse for problematikkerne og udfordringerne i Tønder Kommunes hjemmepleje.  

Den følgende analyse vil basere sig på systemanalytiske elementer samt 

differentieringsanalytiske elementer (Andersen 1999: 132-136). Systemanalysen baseres på 

iagttagelsen af et systems konstruktion af sig selv ud fra sin egen iagttagelse af dennes 

omverden (Luhmann 2000: 220). Som beskrevet tidligere konstrueres et system som følge af 

dets forhold til sin omverden, fordi systemets identitet, dets autopoiesis, afhænger af 

differencen mellem det selv og omverdenen. Systemets eksistens afhænger med andre ord af 

en definition af, hvad det er, og – i kontrast hertil – hvad det ikke er. Dette er interessant at 

belyse, fordi alle temaer i et system, alle beslutninger taget i systemet, ordnes i systemets 

kommunikation af, hvad der er internt, og hvad der er eksternt (Luhmann 2000: 222). Formen 

kan illustreres således: 

 

Således er ledeforskellen for systemanalysen system/omverden. Ved at konditionere sit blik 

igennem denne ledeforskel får man blik for, inden for hvilken grænse et system skaber 

mening, hvilket er nøglen til blandt andet at forstå, hvorfor systemet fungerer, som det gør 

(Andersen 1999: 133).  

Udover forskellen system/omverden og er en anden ledeforskel i denne sammenhæg også 

relevant, nemlig differentieringsanalysens ledeforskel; lighed/forskel (Andersen 1999: 135). 

Med differentieringsanalysen fokuseres blikket på eksistensen af mulige delsystemer, som har 
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uddifferentieret sig inden for et givent system. Disse delsystemer eksisterer på plussiden af 

systemets forskel; system/omverden, da delsystemet deler, lad os kalde det modersystemets 

omverdenskonstruktion. Heri findes ligheden. Når et delsystem uddifferentieres i et system, 

bliver modersystemet samtidig delsystemets omverden, da meningsgrænsen trækkes mellem 

delsystemet og modersystemet (Luhmann 2000: 233). Denne operation kaldes også for re-

entry og kan illustreres således: 

 

I en systemuddifferentiering reproduceres system/omverden-grænsedragningen ind i sig selv. 

Det er en slags kopiering af systemet ind i sig selv, men ikke en identisk kopiering, da 

delsystemet udvikler egne kommunikationsprocesser og ofte har et dybere fokus på 

afgrænsede elementer i det overordnede system (Luhmann 2000: 233). Heri ligger forskellen. 

På sin vis kan man sige, at delsystemer specialiserer sig omkring emner inden for 

modersystemet.  

Dog skal det i denne sammenhæng bemærkes er, at delsystemernes omverden ikke er lige så 

kompleks som modersystemets. Som jeg var inde på tidligere, sker systemdifferentiering for 

at reducere kompleksitet. Delsystemet er netop et system i et system, hvor der allerede er sket 

en reduktion af kompleksitet i forhold til omverdenen. Delsystemet tilslutter sig den allerede 

etablerede systemgrænse, og således er delsystemets omverden allerede reduceret i en vis grad 

i forhold til den kompleksitet, der eksisterer i samfundet (Luhmann 2000: 233).   

I relation til casen finder jeg denne præsentation af Luhmanns teori om system / omverden og 

delsystemer relevant, fordi jeg mener at kunne iagttage, at Tønder Kommunes hjemmepleje 

snarere er et delsystem i et system, end et selvstændigt system i samfundet. Denne præmis vil 

jeg nu vise ved at konstruere mit blik ud fra system/omverden- og differentieringsanalytiske 
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strategier. Efterfølgende vil jeg med teorien om delsystemer sandsynliggøre, at der kan 

iagttages en meningsgrænse mellem de almindelige SOSUere og resten af delsystemet.  

6.1 Tønder Kommunes hjemmepleje som delsystem 
Det politiske systems selvbeskrivelse, velfærdsstaten, afgrænser sig til systemets 

kommunikation i form af offentlige ydelser.  I den offentlige sektor bestemmes det, hvilke 

bestemte behov, der ud fra retligt fastsatte rammer giver ret til ydelser eller omsorg. 

Ydelserne kan være af økonomisk karakter, for eksempel børnepenge. Størrelsen eller andelen 

af ydelsen kan også påvirkes af økonomi, hvis der for eksempel som nu er økonomisk krise. 

Således er den offentlige sektor polyfon og præget af blandt andet retslige, omsorgs- og 

økonomilogikker. Den offentlige sektors omverden er alt det, den offentlige sektor afgrænser 

sig kommunikativt fra at være, herunder den private sektor.  

Den samme meningsgrænse deler Tønder Kommunes hjemmepleje; dennes beslutninger tages 

med udgangspunkt i behov, der er bestemt til at modtage en ydelse. Ydelsen er omsorg, men 

inden for systemet formes der også beslutninger igennem økonomiske og retslige logikker.  

Fælles for hjemmeplejen og den offentlige sektor er de logikker, der aktiveres i deres 

kommunikation, samt at de på den andens side af deres meningsgrænse har den private sektor. 

Husk i denne forbindelse eksemplet med den paradoksale kommunikation omkring 

tilkøbsydelser. 

Forskelligt for hjemmeplejen og resten af den offentlige sektor er, at hjemmeplejen i Tønder 

har afgrænset sig fra offentlige ydelser som bistand, jobaktivering, helbredelse og så videre, 

og specialiseret sig omkring personlig pleje og praktisk hjælp til borgerne i Tønders egne 

hjem. Hjemmeplejen har altså en lighed i en sin meningsgrænse med den offentlige sektor, 

men har samtidig trukket sin egen systemgrænse inden for dette system, således den offentlige 

sektor med sin reducerede kompleksitet, udgør hjemmeplejens omverdenskompleksitet. Det 

kan efter denne korte belysning derfor konkluderes, at hjemmeplejen i Tønder Kommune kan 

iagttages som delsystem i den offentlige sektor:  
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Et eksempel på, at hjemmeplejen iagttager det politiske system (som har den offentlige sektor 

som sin selvbeskrivelse) som sin relevante omverden, er kommunikation rettet mod netop det 

politiske system. Denne kunne blandt andet iagttages på den indledende workshop, ved 

”stationen” på workshoppen, der handlede om trivsel og arbejdsglæde. Her efterspurgte 

SOSUerne, at politikerne så ”på arbejdspladsernes oplevelser”, inden de lavede lovgivning, 

at der ikke kommer ”flere nedskæringer”, og at der skal ”være mindre kontrol og 

dokumentation.” Ved stationen om kvalitet og effektivitet efterlyste SOSUerne ”undercover 

politikere”, der ligesom i tv-programmet om undercoverdirektøren skal have øjnene op for sin 

medarbejderes hverdag og udfordringer. Formålet med at trække politikerne ind i SOSU-

systemet var, set med systemteoretiske briller, at politikerne skulle få blik for den 

kompleksitet, de udsætter SOSUerne for.  

En måde at genkende et system på er, at nogle systemer regulerer meningsgrænser gennem 

tildeling af medlemskab og roller, for eksempel gennem sociale lag eller på baggrund af 

kompetencer (Luhmann 2000: 240). Det må man sige er tilfældet med Tønder Kommunes 

hjemmehjælpssystem. Her tildeles medlemskab til SOSUere, eller SOSUere in spe, som for 

eksempel elever. Kravler en SOSU op i hierarkiet og bliver afdelingsleder, forventes det, at 

denne tager en master, så denne også kan få kompetencerne til at være leder.  

Selvom der på forhånd er reduceret kompleksitet for hjemmeplejen i Tønder Kommune, i og 

med at hjemmeplejen er det delsystem, er systemet ikke helt skærmet for den kompleksitet, 

som det politiske system er udsat for fra sin omverden. Noget af den kompleksitet, der presser 

modersystemet, fortsætter også videre ned til delsystemet. For eksempel kan befolkningens 

krav om mere velfærd indvirke på modersystemets kompleksitet over for delsystemer, for 
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eksempel i form af yderligere krav, ligesom mediebevågenhed på delsystemer rettes tilbage til 

modersystemet, der svarer med mere kompleksitet over for delsystemet, eksempelvis i form af 

nye kvalitetsstandarder.  

Denne art risiko og bestandige udvikling i kompleksitet er noget, velfærdslederen konstant må 

forholde sig til. I visse tilfælde vil kompleksiteten blive videregivet i ren, ubestemt 

kompleksitet: ”løs denne problematik, som ikke er helt klar, og regn selv ud hvordan”, i andre 

tilfælde i form af mere konkrete krav: ”nu skal det også dokumenteres, om der bliver vasket 

op hver dag”. Dette er dog tænkte, forenklede eksempler.  

6.2 Delsystemer i Tønder Kommunes hjemmepleje 
Hjemmeplejen i Tønder Kommune har altså specialiseret sig i et særligt område inden for 

omsorg. Historisk set har delsystemet muligvis haft en mere primær kobling til 

omsorgssystemet. Noget tyder på netop dette, når både SOSUere og ledere giver udtryk for, at 

der er kommet mere fokus på regler og økonomi. Kompleksiteten og polyfonien er altså 

blevet øget i hjemmeplejesystemet, i takt med at kravene fra dennes omverden er øget i 

forhold til økonomi, dokumentation med videre, for eksempel igennem de tidligere beskrevne 

reformer, som det også blev beskrevet i 5.4.3.3. Den øgede kompleksitet kan være årsagen til, 

at der er sket yderligere differentieringer i hjemmeplejedelsystemet.  

Inden jeg tager skridtet videre og argumenterer for, at man kan iagttages flere delsystemer i 

Tønder Kommunes hjemmepleje, vil jeg dog afgrænse mig. I en analyse af eventuelle 

delsystemer i hjemmeplejen ville man kunne iagttage fra mange forskellige 

iagttagelsespunkter. Som beskrevet i det videnskabsteoretiske afsnit er den genstand, man 

iagttager, ikke given på forhånd, ej heller er udformningen af den. Iagttageren er selv med til 

at forme, hvordan verden dukker op for den, der iagttager (Andersen 1999: 116-117). Derfor 

er det vigtig at redegøre for, hvorledes man konstruerer sin iagttagelsesgenstand. Jeg pointerer 

dette igen, da man som analysestrateg kunne vælge iagttage en mangfoldighed af delsystemer 

i Tønder Kommunes hjemmepleje. Eksempelvis kunne man vælge at analysere de fire 

forskellige afdelinger; Tønder Øst, Tønder Vest, Løgumkloster og Toftlund, hver for sig som 

delsystemer ved belyse deres individuelle kommunikationsstrukturer, udfordringer, 

paradokser og så videre. Strukturen for sådan en analyse kunne illustreres således: 
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Konsulenten tog i konsulentforløbet udgangspunkt i generelle såvel som lokale, 

afdelingsspecifikke udfordringer. Der var en del sammenfald, men der var også differencer, så 

empirien tillader til en vis grad sådan en analyse. Dog mener jeg, det vil være mere givende i 

forhold til problemformuleringen og belysningen af udfordringerne for velfærdsledere at 

konstruerer min iagttagelse omkring antagelsen af et delsystem, der går på tværs af de fire 

afdelinger: 

 

Denne fremgangsmåde baserer sig på en undren, der har udviklet sig til en hypotese. Det blev 

beskrevet i 5.3, hvordan der eksisterer en polyfoni af koder i Tønder Kommunes 

hjemmeplejes kommunikation. Lederne er polyfone i deres kommunikation, sommetider 

modvilligt på grund af den konflikt, de observerer i koderne.  

Dog er det tydeligt, at deres beslutningsstrukturer bærer præg af flere koder. Det kan derimod 

diskuteres, om SOSU-gruppen på samme måde er polyfon i sin kommunikation. Når 

SOSUerne eksempelvis refererer til økonomi, iagttager de snarere logikken igennem en 

omsorgslogik. I denne iagttagelse tolkes økonomilogikken som værende en trussel mod 

omsorg og derfor primært som et element, der ikke hører til inden for SOSUernes 

meningsgrænse. Eksempelvis efterlyste SOSUerne på den indledende workshop ”mere fokus 

på pleje og omsorg og mindre fokus på økonomi”. Adspurgt til, hvad de vil have mindre af, 

svarer de blandt andet ”at økonomien fylder hverdagen”.  
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At være bevidst om den økonomiske kode er altså ikke det samme som at lægge den til grund 

for sin beslutningstagen og kommunikation. Når SOSUerne kommunikerer om deres 

iagttagelser af økonomi, ser det ud til, at de iagttager økonomien som en trussel mod det, 

deres system er centreret omkring: omsorg, og ikke som et medie at forme beslutninger i.  

Det er med baggrund i disse iagttagelser, jeg opstiller en hypotese om, at SOSUerne er 

delsystem i delsystemet Tønder Kommunes hjemmepleje samt at dette delsystem, modsat sit 

”delmodersystem”, kan iagttages som værende homofont og ikke polyfont.  

Et lidt mindre underbygget, men ikke irrelevant, empirisk argument for, at den økonomiske 

logik ikke er en del af SOSUernes meningssfære, er netop manglen på samme i deres 

kommunikation. Når de eksempelvis iagttager borgerne, iagttager de dem kun som medie for 

omsorg. Her er forskellige udsagn fra den indledende workshop: 

”Der er ikke tid til de meget svage. Der er ikke tid til omsorgstid.” 

”Der er for lidt borgertid.” 

”Er omsorgstiden blevet væk?” 

Det samme gør sig gældende, når SOSUerne iagttager kommunikation formet i den retlige 

logik. Der er først og fremmest et fravær af denne logik i SOSUernes kommunikation. Ret 

bliver ikke end ikke brugt i en positiv kontekst, eksempelvis som en henvisning til sociale 

rettigheder eller at borgeren har ret til rigtig omsorg. Når der sjældent kommunikeres om den 

retlige logik, henviser SOSUerne til, at SOSUerne føler sig begrænset af regler eller lignende. 

Kvalitetsstandarder, retningslinjer, regler med videre er rammen for den omsorg, der ydes, 

men som det blev vist tidligere, mener SOSUerne, at rigtig omsorg er den omsorg som 

udspringer af deres faglige vurdering og ikke den retsligt fastsatte. Det eksemplificeres i deres 

kommunikation om, at de vil have mere tillid og indflydelse på deres hverdag. Tillid til, at de 

kan bruge deres faglighed og som følge indflydelse på udførelsen af omsorg. Følgende er 

også citater fra den indledende workshop: 

”Vi vil have mere indflydelse på pakkerne og hvad borgeren modtager.” 

”Vi vil have mere tid til borgeren. Ud med pakkeløsninger! Vi arbejder med 

mennesker – ikke med kasser!” 

”Vi vil have mere indflydelse på baggrund af personlig vurdering af borgerens 

situation.” 
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”Vi er så begrænset af regler. For eksempel må man ikke følge borgeren ned til 

bageren i stedet for at gøre rent.” 

”Vi vil have mere selvbestemmelse, medansvar og frihed.” 

Således kommunikeres der om den retlige logik igennem en omsorgslogik, ligesom det er 

tilfældet med den økonomiske. I argumentet om, at SOSUerne er homofone, modsat resten af 

organisationen, findes også mit primære argument for, at SOSUerne har uddifferentieret sig til 

et delsystem. Det illustreres således: 

 

Som beskrevet tidligere udvikler systemer deres egne beslutningsstrukturer. Et billede på, at 

der eksisterer en differens mellem SOSU-systemet og dets modersystem, 

hjemmeplejesystemet, er ledernes overraskelse over graden af regeloverfortolkning blandt 

SOSUerne. Lederne ville have været mindre overraskede over graden af regeloverfortolkning, 

hvis de havde haft samme beslutningsstruktur som SOSUerne, for så havde de selv været 

underlagt samme overfortolkning og været blinde for samme problematik.  

Det er ikke utænkeligt, at denne yderligere uddifferentiering kan være sket som reaktion på de 

sidste mange års reformer. Som beskrevet har reformerne intensiveret den retligt og særligt 

den økonomisk formede kommunikation. Samtidig har decentraliseringsambitionen ført 

denne intensivering i polyfonien helt ud til de små afdelinger i udførerledene, som for 

eksempel hjemmehjælpsafdelingerne i Tønder Kommune. Som reaktion kan SOSUerne have 

uddifferentieret sig i et delsystem, som specialiserer sig omkring omsorg, for at reducere sig 

fra den øgede kompleksitet i hjemmeplejen.  
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Når der sker en intern systemdifferentiering, kan det være udtryk for øgning af sensibiliteten 

over for noget internt, for eksempel omsorg. Men i samme operation øges insensibiliteten 

over for alt andet (Luhmann 2000: 226). Denne generelle antagelse kan appliceres på 

antagelsen af SOSUerne som deres eget delsystem; 

Systemdifferentiering sker som bekendt for at reducere kompleksitet. SOSUerne har 

uddifferentieret sig omkring deres primære kode og dermed reduceret sig fra kompleksiteten 

der eksisterer i hjemmeplejen som system. En del af denne kompleksitet er de andre koder 

som ret og økonomi, som SOSUerne er blevet insensible over for og er derved blevet et 

homofont delsystem, der kun kobler sig på omsorgssystemet i formningen af dets 

kommunikation.  

Ifølge Luhmann kan systemers iagttagelse af deres omverden antage to forskellige former, 

som dog ikke udelukker hinanden.  

Omverdenen kan enten ses som en ressource, hvor systemet i forlængelse heraf opfatter 

kontingens som afhængighed. Kontingens betyder, som tidligere forklaret, at ting kan være 

anderledes (Luhmann 2000: 62). Hvordan kommunikationen skal formes, er ikke givet på 

forhånd. I denne sammenhæng betyder det, at det ikke er fast, hvordan et system skal fortolke 

input. En opfattet afhængighed af en bestemt omverden kan betyde, at systemet har en 

forventning om, hvordan det skal bearbejde input fra denne omverden. Dette reducerer til en 

vis kompleksiteten for det givne system.  

Omverdenen kan af systemet også iagttages som information og i denne optik opfatter 

systemet kontingens som usikkerhed, fordi information blot øger de kommunikative 

muligheder (Luhmann 2000: 226). Givet at SOSU-systemet er homofont modsat dets 

polyfone omverden, er der risiko for, at systemet i højere grad vil opfatte pres fra omverdenen 

som information, der forvirrer systemet, fordi det ikke har den interne kompleksitet til at 

håndtere den kompleksitet, der kommer udefra. At eksternaliteter opfattes som grund til 

usikkerhed, kan være forklarende for, at SOSUerne ikke iagttager retsligt fastsat omsorg som 

korrekt omsorg, da denne omsorg er omfattet af en polyfoni (parasitær kodning), som SOSU-

systemet ikke kan genkende eller anerkende.  

6.2.1 Udfordringer ved systemdifferentiering  

Systemdifferentiering sker for at reducere kompleksitet, men operationen er samtidig med til 

at øge kompleksiteten i det system, den interne differentiering sker i, da der i dette tilfælde, 

kommer flere elementer at forholde sig til for lederne (Luhmann 2000: 235). Den cirkulære 
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og gensidige skabelse af kompleksitet blandt systemer og delsystemer er noget, 

velfærdsledere må forholde sig til, fordi de skal lede i et system, der er præget af mange 

delsystemer. Samtidig er der altid en høj grad af kontingens at forholde sig til i 

velfærdsledernes omverdenssystem, det politiske system, fordi der ikke er grænser for, hvilke 

problematikker i samfundet det politiske system kan forventes at løse. Derfor har dette system 

en voldsom stor omverden og høj grad af kompleksitet omkring sig, der videregives til de 

delsystemer, som til dels deler meningsgrænse med det politiske system. 

I forhold til casen er det en ganske særlig udfordring for ledergruppen at skulle håndtere, at 

deres medarbejdere ikke taler et lige så polyfont sprog som de selv, samt at deres 

medarbejders beslutningsstrukturere dels er handlingslammede på baggrund af en 

omverdenskompleksitet, der presser sig på. Udfordringen ligger også i at finde medier, der 

kan binde systemerne sammen og løsne op for handlingslammelsen, hvilket jeg vil komme 

ind på senere i næste del.  
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7. Projekt Velfærdsledelse – et spørgsmål om prioritering? 
Jeg har nu belyst nogle af de udfordringer, der eksisterer i velfærdsledernes handlingsrum i 

Tønder Kommunes hjemmepleje. Analyserne viste, at udfordringerne inden for 

velfærdsledelse blandt andet består i at skulle forme beslutninger i en polyfon organisation, 

hvor forskellige hensyn (koder) er i konflikt med hinanden. Eksempelvis formes beslutninger 

ofte i den økonomiske kode, selvom lederne sommetider iagttager denne som konflikterende 

med god omsorg. Samtidig skal de håndtere kompleksitet fra omverden, som både udspringer 

fra medier, borgernes pårørende og samfundets forventninger, der videregives i form af krav 

fra det politiske system. Samtidig udfordres lederne på grund af denne kompleksitet i at sikre 

deres medarbejderes effektivitet og trivsel. Medarbejdernes kommunikationsmønster sidder 

fast i regeloverfortolkning, som er uhensigtsmæssig i forhold til ydelsen over for borgeren og 

SOSUernes egen arbejdsglæde og faglige stolthed. Samtidig blev det sandsynliggjort, at 

SOSUerne udgør deres eget autopoietiske system, der med et andet kommunikationsmønster 

end det deres ledere har ligeledes udgør en ledelsesudfordring.   

7.1 Afgrænset belysning 

Selvom de viste problematikker kan opfattes som omfangsrige, er det belyste ikke et 

helhedsbillede af eventuelle problematikker i Tønder Kommunes hjemmepleje. Først og 

fremmest har konsulenten fokuseret på problematikker inden for en grænse, som hun trak, 

hvilke kan have udeladt visse elementer. Dernæst har jeg, ud fra min erkendelsesinteresse, 

iagttaget elementer inden for konsulentens ramme. Jeg nævner dette, fordi jeg nu vil beskrive 

konsulentforløbet og hvorledes det kan siges at have adresseret nogle af de problematikker, 

jeg har iagttaget. Konsulentforløbet har ikke kun taget fat på problematikker omkring for 

eksempel regeloverfortolkning, men også sundhed i form af fokus på styrketræning på 

arbejdspladsen og fysiske rammer såsom indretning af rum for dokumentation. Men min 

erkendelsesinteresse ligger uden for disse elementer, derfor har jeg afgrænset mig fra dem i 

mine analyser.  

7.2 Projekt Velfærdsledelse 
Som beskrevet tidligere har jeg ikke haft nogen indflydelse på konsulentforløbet, jeg har blot 

været en stille observatør. Alligevel vil jeg inddrage dennes proces for at kaste lys over nogle 

af de bud, konsulentforløbet kom med i forhold til håndteringsstrategier for velfærdslederes 

udfordringer. Andet ville virke halvt. Samtidig kan det argumenteres, at konsulentens 

adressering af, hvad hun har iagttaget som problematikker i Tønder, er en underbygning af 

argumenterne for mine iagttagelser af problematikker.  
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Selve den konsulterende del af forløbet, altså hvor konsulenten fremlagde og implementerede 

ideer på baggrund af dataindsamlingen, foregik primært på workshops som samlede ledere, 

AMRere og TRere og på supervisionsmøder ude i de forskellige afdelinger med samme 

gruppe, samt enkelte workshops som også inddrog SOSU-gruppen. Konsulenten benyttede tre 

temaer til at skabe en kommunikativ ramme for konsulentforløbet: 

 Kvalitet og effektivitet 

 Trivsel og arbejdsglæde  

 Kreativitet og nytænkning 

Konsulenten brugte temaerne både til at indsamle data for at få blik for eventuelle 

problematikker og til at få deltagerne i forløbet til at komme på mulige løsninger, som 

konsulenten så konkretiserede, byggede videre på og til dels implementerede. Det var dog 

ikke alt, konsulenten fik lov til. Eksempelvis legede en afdelingsleder med ideen om at droppe 

pakkerne i en forsøgsperiode.  

De tre temaer blev også brugt til at introducere forløbet. På den indledende workshop var de 

tre temaer delt ud i hver deres hjørne af lokalet. Deltagerne skulle så gå rundt og tale om 

temaerne, mens en af de centrale ledere eller Tønder Kommunes uddannelseskonsulent 

noterede, hvad der blev sagt på plancher. Ved hvert af temaerne var der ni enslydende 

spørgsmål, som skulle sætte talen og tankerne i gang hos deltagerne:  
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De tre temaer blev aktiveret i forskellige former og forum. Eksempelvis blev de også benyttet, 

da konsulenten lavede individuelle interviews med samtlige afdelingsledere, AMRere og 

TRere i starten af forløbet. Her bad konsulenten blandt andet de interviewede om beskrive 

kvalitet og effektivitet. Dog holdt konsulenten sig ikke stringent til sin spørgeguide og lod de 

interviewede tale om, hvad der optog dem mest. Rammen for kommunikation var således 

meget fleksibel.  

Jeg vil nu bruge de samme tre temaer som ramme til at beskrive, hvordan det kan iagttages, at 

konsulentforløbet har adresseret nogle af de problematikker, jeg har iagttaget og analyseret.  

7.2.1 Kvalitet og effektivitet 

Temaerne fik desuden deres egne workshops, hvor ledere, afdelingsledere, AMR og TR 

deltog. På workshoppen omhandlende temaet kvalitet og arbejdsglæde blev konsulenten, 

ligesom hun blev det med SOSUerne til den indledende workshop og efterfølgende, 

konfronteret med opfattelsen af regler som en hindring af netop kvalitet og effektivitet. En 

afdelingsleder sagde:  

”Det er svært at arbejde med et område, hvor der er så mange ubekendte, 

uforudsete ting, og alt så skal være så skemalagt.” 

Manglen på tid og en følelse af begrænsning af regler var ikke kun at finde hos SOSUerne, 

men også i høj grad hos lederne, som vist i analyserne. Tidspres, overfortolkning af regler 

samt mangel på lov til at bruge sin faglighed betød, at noget arbejde udførtes 

uhensigtsmæssigt, hvilket bidrog til tidspresset og forringelse af kvaliteten. Efter at have fået 

input igennem diverse seminarer og workshops faciliterede konsulenten derfor 

afdelingsmøder, der også inddrog SOSU-gruppen, hvor fokus var prioritering. SOSUerne fik 

selv til at opgave at definere, hvad de opfattede som skal-opgaver og kan-opgaver. Dette 

fokus skulle rydde ud i myterne om regler og skabe rum for en diskussion af, hvordan man 

kan blive mere effektiv, således de stramme rammer kan komme til at strammer mindre.  

I praksis blev SOSUerne inddelt i grupper, som hver lavede deres lister. Herefter diskuterede 

de listerne i plenum, og en afdelingsleder, AMR eller TR samlede op og lavede en fælles liste, 

der skulle hænges op i afdelingen. En måneds tid senere blev listen taget op til revidering og 

endnu en gang diskussion i plenum. Nedenfor ses en revideret liste fra en 

prioriteringsworkshop.  
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Ydelserne og den rigtige omsorg, blev også sat til debat på prioriteringsworkshoppen og 

igennem konsulentforløbet. Erfaringer og undren, som såvel ledere som SOSUere havde gået 

med, blev italesat og diskuteret. Som intenderet dæmmende debatten om prioritering op for 

myterne om regler, som ikke eksisterer, herunder opfattelsen af, at sengen skal redes om 

morgenen og ikke kan vente til senere. 

I forløbet blev SOSUernes rolle og formen for omsorg også diskuteret. Visse af SOSUerne 

gav udtryk for, at de savnede de gode gamle dage, hvor man også havde tid til at snakke med 

den ældre og drage anden omsorg for dem end blot at udføre en service. Andre mente, at de 

pårørende havde ansvaret for den mere personlige omsorg, men var bevidste om, at det var 

visse af de pårørendes forventning, at denne opgave lå hos SOSUerne. Eksempelvis sagde en 

TR på et supervisionsmøde: 

”De skal tage ansvar for deres eget liv. Det er ikke vores ansvar. Det er ikke os, 

der skal bestille tid hos doktoren. Det skal de pårørende gøre.” 

En TR sagde på kvalitetsworkshoppen om de pårørende: 

”Vi bliver regnet som en selvfølge. Vi skal høre på ’det er også for dårligt og 

bla, bla, bla…’ For vi er en selvfølge for dem.” 
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Der kan følgelig iagttages en differens mellem, hvad det er muligt for SOSUerne at yde og de 

pårørendes forventning, samt at SOSUernes forsøg på at imødekomme dette bidrager til 

følelsen af tidspres.  

Lederen havde dog en klar holdning til, at de pårørende har urealistiske forventninger og krav 

til deres medarbejdere, kommunen og det politiske system.  

I diskussionen af gråzonen mellem den statsbetalte besøgsven, som SOSUerne ofte føler sig 

iagttaget som af de pårørende, og en servicemedarbejder, som det politiske system ofte 

iagttager SOSUerne som, kom der også fokus på ”overpleje”. Forventningspresset og rutinen, 

som er et resultat af problematikkerne beskrevet i analysedel 1 og 2, havde også resulteret i en 

reduceret bevidsthed og opmærksomhed på, hvad borgeren selv kan og bør kunne. Til anden 

prioriteringsworkshop sagde en SOSU:  

”Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at dengang vi strejkede, var der 

pludseligt mange, der kunne selv i den periode.” 

Til et supervisionsmøde i en afdeling, som skulle samle input til det videre forløb, sagde en 

TR:  

”Der var en, der havde været i bad, og jeg begyndte helt automatisk at give ham 

trøjen på. Så sagde han tørt, at det kunne han da godt selv.”  

Nogle af lederne, AMRerne og TRerne mente, at tidspresset og fokusset på regler fik 

medarbejderne til at køre på rutinen og glemme at sørge for at handle ud fra den individuelle 

borger. Det fik dem til at glemme at udfordre borgeren. At udfordre og til dels rehabilitere 

borgeren er ellers også en del af SOSUernes job. De skal sørge for, at de borgere, der har 

mulighed for det bliver mere selvstændige og kan klare mere selv, samt mindske risikoen for, 

at borgeren får brug for mere hjælp. Fokusset på regler og den rutine, som heraf affødtes, 

syntes at have modsatte effekt. En SOSU gav et eksempel på en udvandet selvstændighed hos 

en borger efter en debat om rutiner: 

”Jeg spurgte engang en borger: ’Hvad vil du have til morgenmad?’ Han 

svarede: ’Jamen, din kollega har skrevet det ude i den blå bog’.”  

En afdelingsleder sagde til workshoppen om problemet med overpleje: 

 ”Vi skal lære at sidde på hænderne.” 

Temaet ”Kvalitet og effektivitet” skabte et rum for italesættelse af regeloverfortolkningen og 

konsekvenserne af samme. Samtidig opstod en diskussion omkring indholdet af ”omsorg”. Er 
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det personlig pleje og praktisk hjælp, som kvalitetsstandarderne foreskriver, eller er det også 

at være en art besøgsven for den ældre?  

7.2.2 Nytænkning og kreativitet 

Dette tema åbnede også op for spørgsmålet om prioritering og ideer til, hvordan ting kan 

udføres mere effektivt, eksempelvis at flytte rundt på ting hos den ældre for at komme lettere 

rundt. Dog blev temaet især rum for at diskutere håndtering af pårørende og frygten for 

skandalisering.  

Fokus for workshoppen var at komme på tiltag, der kunne lette hverdagen for ledere og 

medarbejdere. Da den økonomiske ramme og dermed tiden ikke kan ændres, til dels heller 

ikke dokumentationskrav og skrevne regler, blev fokusset rettet mod en af årsagerne til 

regeloverfortolkning, ineffektivitet og medarbejderutilfredshed: frygt for skandalisering.  

En måde at overkomme frygten for at skulle prioritere var forskellige ideer til at 

forventningsafstemme med de pårørende eller på anden vis tydeliggøre det kompleksitetspres, 

SOSUerne arbejder under (se bilag 5). Et af forslagene var at holde et åbent hus-arrangement, 

hvor de ældre og pårørende inviteredes til at komme og høre om hjemmeplejen. Dette skulle 

blandt andet tydeliggøre, hvad de pårørende kan og ikke kan forvente sig af SOSUerne. På 

workshoppen om prioritering sagde en SOSU spydigt: 

 ”Skal vi ikke også rehabilitere de pårørende?” 

En afdelingsleder sagde under et supervisionsmøde tidligt i forløbet: 

”Når pårørende brokker sig over, at der kun er en halv time til rengøring, så må 

plejerne (SOSUerne) forklare, at det jo er politisk bestemt. De pårørende må 

også tage en tørn og støvsuge, den uge hjemmehjælperen ikke kan komme.” 

Et andet forslag var en ordning med et samarbejde med frivillige om besøgsvenner. Et sådan 

samarbejde kan iagttages som et forsøg på at synliggøre, at SOSUerne ikke er statsbetalte 

besøgsvenner, og at visse opgaver må varetages af andre systemer, eksempelvis det frivillige 

system eller af familien. Således kan det iagttages som et forsøg på at reducere presset fra 

omverdenens forventninger.  

Tidligere i forløbet var der også kommet andre forslag, der skulle håndtere frygten for de 

pårørende. På et supervisionsmøde sagde en AMR:  

”Det skal være synligt, at der er en forskel efter nedskæringer. Det er hårdt at 

forklare de pårørende. Det er dem, der er værst. Det ville være rart at fortælle på 



Kandidatafhandling  Signe Mie Jensen September 2012 

66 
 

forhånd, at der kommer en serviceforringelse på grund af besparelser. Så folk ved, 

at det ikke er os. Politikerne vedtager, og så bliver det bare sådan.” 

Sådan en tydeliggørelse ville ligeledes være et værktøj i SOSUerne håndtering af det 

kompleksitetspres, som de udsættes for.  

I den senere del af konsulentforløbet affødtes der også andre ideer i forlængelse af 

diskussionen om håndtering af de pårørende. For eksempel opstod der på 

prioritetsworkshoppen en idé om balje til opvask, hvorpå der tydeligt skulle stå, at opvasken 

tages en gang om dagen. Dette skulle tydeliggøre over for pårørende og eventuelle naboer, der 

kommer forbi, at de to beskidte tallerkener med tilhørende bestik ikke er et udtryk for dårlige 

eller dovne SOSUere, og at opvasken nok skal blive taget. Derved skulle man med god 

samvittighed kunne lade opvasken stå til en af de senere vagter, der har bedre tid.  

Et forslag til at håndtere mediernes skandalisering, og herved de pårørende, var bedre 

udnyttelse af lokalpressen. Forslaget gik op, at Tønder Kommunes kommunikationsafdeling 

skulle kobles på nogle kontaktpersoner i hjemmeplejen som kunne afrapportere positive 

historier og succeser fra hjemmeplejen, for eksempel julefrokost med de ældre. Det skulle 

sikre, at borgerne i kommunen ikke kun ville forbinde hjemmeplejen med de nationalt kendte 

skandaler.  

Konsulenten og lederne satte sig for, at det skulle blive en del af kulturen at bruge kreativitet 

til at løse hverdagens udfordringer og dele sine kreative løsninger med sine kollegaer: 

”Man skal ikke undervurdere den tid, man bruger på at snakke om tingene. Det 

giver gennemskuelighed for andre. Giver bedre kvalitet.” 

De kreative løsninger skal i høj grad komme fra SOSUen på gulvet, der med sin faglighed 

ved, hvilke udfordringer kan løses igennem nytænkning. Samtidig skulle det være i orden at 

dele udfordringer og problematikker.  

Med temaet ”nytænkning og kreativitet” forsøgte konsulenten og lederne at skabe et 

kommunikativt rum, hvor SOSUerne finder det nødvendigt og legitimt at bruge deres 

faglighed, samtidig med at de opfordres til at reflektere over mulige løsninger på svære 

situationer.  

7.2.3 Trivsel og arbejdsglæde 

Dette tema dannede ligesom de forrige rammen for hele forløbet, og fik også sin egen 

workshop med lederne, AMRerne og TRerne. Workshoppen lå længere henne i 
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konsulentforløbet og allerede her kunne man se effekten af, at visse temaer var blevet bragt op 

og sat i spil. Adspurgt hvad der stod i vejen for ”din og dine kollegaers arbejdsglæde” var 

svaret; ”oplevelse af begrænsninger”. Dog var det tydeligt, at gruppen havde reflekteret over 

reglerne og blandt andet koblet sig på en nu endnu mere udbredt tanke om civil ulydighed. En 

central leder sagde: 

”Vi skal udfordre reglerne, for ellers kan vi ikke finde ud af, om vi skal ændre 

dem.” 

En afdelingsleder tilføjede: 

 ”Man skal kende reglerne for at bryde dem ordentligt.” 

En anden afdelingsleder tilføjede: 

”Tilliden til, at medarbejderne laver deres opgaver, den skal være der. Også 

når de udfordrer reglerne.”  

Hertil sagde en tillidsrepræsentant:  

”Men det kommer jo ikke frem, at vi gør de ting, for vi har ikke tiden.” 

Fordi Trivsel og Arbejdsglæde, både for ledere og medarbejdere, i sidste skulle ende være 

outputtet af konsulentforløbet, var der en del overlap fra de andre temaer og over i dette. 

Hvorvidt det er lykkes konsulenten at sikre trivsel og arbejdsglæde i feltet, vil først kunne 

iagttages en tid efter forløbets ende, hvilket ligger uden for observationerne til brug for denne 

afhandling. Dog kunne man, som konsulentforløbet skred frem, iagttage forandringer i både 

ledergruppens og SOSU-gruppens iagttagelser, både af dem selv, hinanden og deres 

omverden, som det kan argumenteres bidrager til en forbedring af trivslen og glæden. Lederne 

fik blik for, at SOSUernes iagttagelsesmønster var anderledes end deres, og SOSUerne blev 

konfronteret med, at deres iagttagelser og beslutningsmønstrer til tider baserede sig på myter 

om reglementer, og at disse myter blandt andet baserede sig på frygt. Et eksempel er et citat, 

jeg har brug tidligere, hvor jeg citerede en AMR for, til en af sine kollegaer, at have sagt: 

 ”Hvorfor siger du, at det må du ikke? For det må du jo godt.” 

Lederne stillede under forløbet sig selv og SOSUerne spørgsmål af samme art, også under 

prioritetsworkshoppen. Sideløbende begyndte lederne at iagttage SOSUernes iagttagelser, og 

SOSUerne begyndte til dels at se tingene fra ledernes perspektiv. Konsulenten fangede nogle 

af disse tendenser og udfoldede dem i workshopperne. Lidt forenklet kan det siges, at 
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medarbejderne, som deltog i konsulentforløbet begyndte reflektere over, hvordan de gør deres 

arbejde i stedet for blot at gøre det. På et supervisionsmøde med en afdelingsleder, AMR og 

TR efter kvalitetsworkshoppen, sagde en af deltagerne: 

”Forløbet i Toftlund har været super. Man føler virkelig, man får noget med 

hjem. Man får noget håndgribeligt ud af det.” 

Herefter fulgte en række ideer til tiltag, der skulle dæmme op for rutinen og overpleje, som 

mødedeltagerne havde snakket om siden workshoppen. Et af dem var at lave selvstændige 

borgerplaner, der ikke er personaletilknyttet: 

”Vi vil gerne lave planer, der ikke er bundet op på personer, men på plan 1, 

plan 2 osv. Det skal gøre op med ejerfornemmelser, som skaber problemer. Men 

der skal være kontinuitet, både for borgerens skyld, men også fordi de 

pårørende har brug for det. Problemet er, at man får nogle i personalet, der 

sætter sig fast på bestemte borgere. Det skal ikke blive disponators opgave at 

tænke: ”Gud, jeg må ikke flytte fru Hansen fra hendes plan!”. Man kan også 

blive for familiær med borgeren, det bliver privat i stedet for arbejde. Det skal 

det ikke.” 

7.3 Ledelse af anden-orden 

I sin artikel om polyfone organisationer argumenterer Andersen netop, at ledelse i polyfone 

organisationer fordrer refleksivitet, eller, som han foreslår i antologien ”Velfærdsledelse”, at 

lederne bliver anden-ordens ledere (Andersen 2004: 44, Andersen 2008b: 63).  

Anden-ordens ledelse definerer han som ledelse af ledelse og skabelse af ledelse og 

ledelsesrum (Andersen 2008b:63). For at konkretisere dette i forhold til Tønder Kommunes 

hjemmepleje vil jeg starte med et citat fra konsulenten på kvalitetsworkshoppen angående 

økonomien: 

”Der kommer ikke flere penge. Det må vi se i øjnene, og så må vi gøre, hvad vi 

kan inden for den ramme.” 

Økonomien og i vid udstrækning det retlige, er rammer, som lederne ikke kan rykke videre 

ved. Ikke fra den ene dag til den anden, i al fald. Stramheden i den økonomiske kode og den 

retlige kode har sammen med pres fra omverdenskompleksiteten bidraget til, at både ledere og 

SOSUerne har en følelse af meget lidt handlerum og plads til det faglige. Det faglige bliver 

endda opfattet som illegitimt. Det ledelsesrum, lederne i Tønder skal skabe, ligger inden for 

disse rammer. Selvom rammerne er faste, betyder det ikke, rummet ikke kan udvides.  

Initiativer som prioriteringsworkshop, opfordring til at dele erfaringer og tænke nyt og 
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kreativt kan iagttages som et forsøg på at legitimere, eller rettere at legalisere, brugen af 

faglighed, hvilket skal udvide handlerummet inden for rammerne.  

Lidt forsimplet var udgangspunktet i Tønder Kommunes hjemmepleje, at på grund af de 

stramme rammer var der ikke plads til faglighed og – i forlængelse heraf – kreativitet. 

Efter konsulentforløbet er erkendelsen hos både konsulenten, lederne og til dels SOSUerne 

mere i retning af, at netop på grund af de stramme rammer er der behov for faglighed og 

kreativitet. Fagligheden skal med andre ord ind på den positive side af distinktionen lovlig / 

ulovlig, således at den bliver en del af rammen for den retligt fastsatte omsorg og ikke noget, 

som iagttages som værende udenfor, som det blev vist i afsnittet om ”omsorg som civil 

ulydighed”.  

Majgaard har en lignende tilgang. Han beskriver, hvordan paradokser kan opfattes som 

fikserede og hæmmende, ligesom jeg beskrev det i analysen af polyfoni i hjemmeplejen i 

Tønder (Majgaard 2008/09: 282). Hans forslag til en håndtering af disse paradokser er ikke at 

prøve at få dem til at forsvinde, men at ”tø dem op”. Dette kan ifølge Majgaard blandt andet 

gøres igennem leg, hvor man forestiller sig idealer for organisationen, arbejdets form med 

videre, uden begrænsninger. Denne leg skal åbne op for kreativitet og ny handlen inden for 

paradokset (Majgaard 2008/09: 292). Her er prioritetsworkshoppen og i særdeleshed 

nytænkning- og kreativitetsworkshoppen gode eksempler på en lignende håndteringsstrategi.  

Anden-ordens ledelse handler også om at kunne iagttage og anerkende, at andre systemer ikke 

taler i samme koder som ens eget system. I stedet for at søge at gennemtrumfe sin egen 

virkelighedsopfattelse udi andre systemer, handler velfærdsledelse om at agere strategisk i 

forhold til en kompleks omverden og dennes krav (Andersen 2004: 44). Lederne i Tønder var 

inden projektets start klar over, at frygten for medierne og de pårørende havde en effekt på 

deres medarbejdere. Men efter forløbet er de begyndt at tale om, hvordan de kan forholde sig 

til dette.  

Selvom der er udvikling at spore i Tønder, består hjemmeplejen stadig af subsystemer, der 

fortolker de samme input forskelligt. Dette behøver dog ikke være en hindring for en videre 

positiv udvikling efter konsulentforløbets slutning. Jeg vil nu med konceptet ”kobling” 

forklare, hvordan konsulenten kan have skabt grobund for koblinger i kommunikationen 

SOSUernes subsystem og i ledernes kommunikation.  
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7.4 Løsningsorienterede koblingsmedier? 
Selvom systemer er lukkede omkring deres egne kommunikationsprocesser, er de kognitivt 

åbne, hvilket vil sige, at de er i stand til at iagttage hinanden og kommunikere om hinanden, 

men ikke med hinanden (Andersen 2008a: 79). Dette åbner op for strukturelle koblinger, hvor 

ét system iagttager et andet og har indbyggede forudsætninger for at ”lade sig irritere” af dette 

system. Disse forudsætninger får ved en strukturel kobling et rutinemæssigt præg, fordi der 

opstår mønster for håndtering af kommunikation fra det andet system (Andersen 2008c: 175). 

Med udgangspunkt i dette kan det antages, at der eksisterer en strukturel kobling fra SOSU-

systemet til det øvrige system i Tønder Kommunes hjemmepleje, hvori lederne indgår, da 

man kan formode, at SOSUerne har opbygget et reaktionsmønster på ledernes 

kommunikation. For eksempel kan det være et mønster, at SOSUerne automatisk opfatter det 

som en trussel mod omsorgen for borgeren, hvis lederen former kommunikation i den 

økonomiske kode.  

Koblinger er ikke noget, der findes imellem systemer. En kobling er noget, der sker inden for 

systemer, når systemer har en gensidig observation af det samme element. Dette både samler 

og adskiller systemerne, da de iagttager det samme element, men grundet deres forskellige 

kommunikationsmønstre vil de have en forskellig tolkning, også kaldet ”produktive 

misforståelser” (Andersen 2008a: 79). Med ”produktiv” menes, at der igennem 

”misforståelsen” produceres en bestemt form for kommunikation. Et eksempel herpå er 

pakkerne (bilag 3). Ledelsen iagttager pakkerne som et ledelsesværktøj, der blandt andet skal 

give overskuelighed og fleksibilitet, dog er de negativt påvirket af besparelser. SOSUerne 

iagttager (forenklet) pakkerne som en begrænsning af deres faglighed og i denne 

sammenhæng en potentiel trussel mod rigtig omsorg. Dette afføder i SOSU-systemet en 

negativ reaktion over for ledelsesværktøjet.  

Igennem konsulentforløbet søgte konsulenten, omend ubevidst, at skabe koblingsmedier 

mellem de to systemer gennem temaer som prioritering og kreativitet og nytænkning med 

flere. Iagttagelserne af arbejdet med disse temaer har haft overlap, men visse iagttagelser kan 

inddeles. 

Grundet ledernes iagttagelser af deres udfordringer handlede konsulentforløbet og arbejdet 

med disse temaer om at blive bedre til at håndtere det pres, de var under, som følge af den 

polyfoni af krav, de var udsat for. Dernæst handlede det også om at forbedre deres 
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medarbejderes arbejdsglæde og effektivitet. Deres øgede effektivitet vil også herigennem 

bidrage til mindske det pres, lederne er under.  

Over for medarbejderne handlede konsulentforløbet blandt andet om at effektivisere 

arbejdsgangene og forbedre medarbejdertilfredsheden ved at rydde ud i 

regeloverfortolkningen og ”lovliggøre” brugen af faglighed. Igennem temaer som prioritering, 

som var afledt af temaet om kvalitet og effektivitet, kreativitet og nytænkning, blev der sat 

fokus på regeloverfortolkningen, og at fagligheden skal bruges for at kunne prioritere og 

komme med løsninger på, hvordan man undgår, at der skal prioriteres for hårdt. At bruge 

fagligheden til at finde nye løsninger blev ligeledes aktiveret igennem medier som kreativitet 

og nytænkning. Således søgte konsulenten igennem aktiveringen af de samme temaer i begge 

systemer produktivt at irritere systemerne til deres gensides fordel:  

 

Problematikkerne observeret i Tønder Kommunes hjemmeplejes system og subsystem 

irriterer begge systemer, men på hver deres måde. Desuden sker der en dobbelt irritation; 

hvad der bliver leveret af kompleksitet fra det politiske system og ned på lederne i Tønder, 

iagttages også som pres af SOSUerne, men af en anden art. Deres iagttagelse af deres lederes 

håndtering af kompleksitet afføder en uhensigtsmæssig kommunikation i form af 

regeloverfortolkning og handlingslammelse, der lægger yderligere pres på deres ledere. 

Problematikkerne er på den måde cirkulære, og på sin vis giver det god mening at søge dem 

håndteret gennem temabaserede koblingsmedier, som ligeledes har en cirkulær effekt.  

Men som sagt, hvilken effekt forløbet har haft på feltet kan først spores om et halvt, et helt 

eller fem år, og kræver endnu et blik på det empiriske felt udover denne afhandling.  
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8. Konklusion  
Fordi det fra starten var klart, at velfærdslederne befinder sig under et pres som følge af 

konflikterende koder, var det tydeligt, at et tungtvejende udgangspunktet for denne afhandling 

var polyfoni, Et blik på den nyere forskning og litteratur inden for feltet bekræftede denne 

antagelse. Men afhandlingen har ikke blot bidraget med et konkret eksempel på, hvad 

litteraturen har foreslået er udfordringer inden for velfærdsledelse. Afhandlingen har også 

belyst, hvordan håndtering af denne polyfoni har haft konstitutive konsekvenser for en 

konkret gruppe mennesker. Samtidig har afhandlingen belyst et konsulentforløbs forsøg på at 

lære lederne 1. at håndtere polyfonien og 2. at håndtere deres medarbejderes reaktion på 

samme. Jeg vil nu kort repetere afhandlingens fund ved at gennemgå den analytiske opdeling, 

der blev lavet på baggrund af afhandlingens problemformulering.   

I afhandlingens begyndelse blev der spurgt til: Med udgangspunkt i observation af et 

konsulentforløb i Tønder Kommunes hjemmepleje, hvilke udfordringer kan iagttages i 

ledelsen af tilvejebringelse af velfærdsydelser i den moderne velfærdsstat? 

Besvarelsen af problemformuleringen blev opdelt i tre overordnede dele, som skulle belyse 

tre perspektiver af denne; de generelle samfundsmæssige betingelser for velfærdsledelse, de 

konkrete udfordringer for lederne i Tønder Kommune og en opsummerende beskrivelse af 

konsulentforløbet og dets fokus: 

1. belysning af den relevante omverden for velfærdsledelse i Tønder Kommunes 

hjemmepleje 

2. analyse af udfordringerne inden for velfærdsledelse i Tønder Kommunes hjemmepleje 

3. analytisk opsamling på konsulentforløbets adressering af de iagttagede udfordringer 

8.1.1 Belysning af den relevante omverden for velfærdsledelse i Tønder Kommunes 

hjemmepleje 

Denne del åbnede med et helikopterblik op for en forståelse for, hvilke samfundsmæssige 

betingelser der udgør rammen for velfærdsledelse. Baggrunden for afsnittet var egentlig en 

tidlig formodning, jeg havde om, at det politiske systems forsøg på kvalificering af velfærden 

blev tolket som mistillid af SOSUerne i Tønder Kommune. For at blive sikker på dette havde 

jeg brug for at opnå en større indsigt i det politiske systems indflydelse på casen ved at sætte 

mine analyser i en bredere samfundsmæssig kontekst. Til brug herfor inddrog jeg både 

litteratur om velfærdsstatens udvikling over de sidste ti til tyve år samt Luhmanns egne teorier 

og refleksioner omkring det politiske system. 
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Dette førte til argumentet om, at det politiske systems primære legitimeringsværktøj er 

velfærd, og i en videreproduktion af denne legitimering har det politiske system igennem de 

sidste mange år søgt at optimere velfærden igennem diverse reformer. Reformerne har trukket 

på styringsværktøjer fra den private sektor, hvilket blandt andet er udtrykt i øget fokus på 

økonomi, mere overvågning og større krav til dokumentation. Sideløbende med den øgede 

centrale styring har det politiske system søgt at frisætte velfærdsledere- og medarbejdere 

gennem decentralisering og re-regulering. Dette har skabt et paradoksalt ledelsesrum for 

velfærdslederne, i hvilket der kræves mere selvledelse og samtidig indskrænker mulighederne 

for selvledelse. Dette element har bidraget til den følelse af mistillid, som kunne iagttages 

blandt SOSUerne, der senere blev beskrevet i del 5.  

Udover det politiske systems legitimitet og dettes konstitutive konsekvenser for 

velfærdslederne og deres medarbejdere, undersøgte denne analysedel også det 

uddifferentierede samfunds betingelser. Her blev det vist, at det moderne samfund består af 

funktionelt differentierede kommunikationssystemer, der er lukkede omkring deres specifikke 

kommunikation og iagttager verden igennem deres egne koder. Moderne velfærdsledere må 

navigere i denne polyfoni af koder, som repræsenterer de forskellige krav, lederne forventes at 

indløse. Denne polyfoni var også at finde i Tønder Kommunes hjemmepleje, hvilket blev vist 

i den efterfølgende analysedel.   

8.1.2 Analyse af udfordringerne inden for velfærdsledelse i Tønder Kommunes hjemmepleje 

Denne del undersøgte via Luhmanns formanalyse polyfonien af krav rettet mod lederne i 

Tønder Kommunes hjemmepleje, hvor der primært kunne iagttages en konflikt mellem 

hensyn til omsorg for borgerne, økonomi og de retlige krav. Lederne føler sig især presset af, 

hvad de iagttager som stramme økonomiske rammer, for mange og for stramme regler og 

meget dokumentation. De generelle samfundsmæssige tendenser, som er beskrevet i del 4, er 

altså at finde i casen.  

Udover at bekræfte litteraturens formodning om, at velfærdsledere i den moderne velfærdsstat 

oplever et krydspres af koder, fremkom afhandlingens analyser også med hidtil uudforskede 

konsekvenser af dette pres.  

Eksempelvis havde presset mellem de forskellige koder resulteret i et bemærkelsesværdigt 

paradoks. Der blev blandt SOSUerne og til dels deres ledere kommunikeret en 

forskelsdistinktion mellem den omsorg, som blev fastsat igennem lovgivning og regler; den 

retlige omsorg, og den omsorg SOSUerne udfører på baggrund af deres faglighed; den faglige 
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omsorg. Den faglige omsorg blev kommunikeret som den rigtige omsorg, men fordi den 

rigtige omsorg ikke var den samme som den retligt fastsatte omsorg, måtte denne som resultat 

opfattes som en ulovlighed. Presset på denne forskelsdistinktion inden for mediet ”omsorg” 

blev forøget af frygten for skandalisering i medierne og blandt de pårørende til de borgere 

SOSUerne har med at gøre i det daglige. Dette fastlåste SOSUernes handlinger i 

overfortolkning af regler. Desuden blev det vist, hvordan kommunikation formet i den 

økonomiske kode bidrog til denne overfortolkning.  

At kommunikere om begrebet ”civil ulydighed” som noget positivt var som følge blevet en 

måde for SOSUerne og deres ledere at håndtere den paradoksale forskelsdistinktion.  

Et andet billede på denne paradoksi var ledelsesværktøjet ”pakkerne”, som var blevet indført 

et år forinden projektforløbets begyndelse. Dette styringsværktøj bliver brugt til at fastsætte, 

hvilke ydelser borgerne skal have. Pakkerne repræsenterer både et forsøg på at imødekomme 

en ambition om en gennemsigtig standardisering af ydelser, med andre ord en universel 

ramme, fastsat igennem den retlige kode, samt et forsøg på at give et fleksibelt rum for 

individuel, faglig vurdering inden for denne generelle ramme. Pakkerne var således blevet 

indført i et allerede spændt felt imellem den retslige og faglige omsorg. Pakkerne blev i vid 

udtrækning opfattet negativt og kun som retlig fastsat omsorg og dermed ikke den rigtige 

form for omsorg. En indskrænkning af pakkernes størrelse som følge af en sparerunde havde 

forværret iagttagelsen af pakkerne som en udfordring af den rigtige velfærd, frem for en 

assistance til samme.  

Denne tendens til at iagttage økonomisk eller retsligt kodede input i alene en omsorgslogik 

førte mig til en hypotese om, at SOSUerne repræsenter deres eget system, som modsat deres 

ledere, der må navigere i en polyfoni af koder, var homofont og kommunikativt centreret 

omkring omsorg. Derfor blev det i del 6 ved hjælp af Luhmanns teori om 

systemdifferentiering sandsynliggjort, at SOSUerne indgår i deres eget uddifferentierede 

system. Analysen viste, at SOSUerne kun kommunikerer i en omsorgskode, og at alt som 

følge bliver fortolket i denne kode. Dette bidrog til en forståelse af den reaktion, SOSUerne 

har udvist i forhold til kompleksiteten i hjemmeplejen og omverdenen. Hidtil er det et til dels 

overset aspekt i litteraturen om velfærdsledelse, at medarbejdere ikke deler samme 

kommunikative forudsætninger deres ledere, samt hvad dette har af konsekvenser for 

mulighederne for ledelse. Konklusionen må være, at dette er et aspekt, der fortjener mere 

opmærksomhed, både blandt forskere og ledere. 
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8.1.3 Analytisk opsamling på konsulentforløbets adressering af de iagttagede udfordringer 

I denne del blev det undersøgt, hvordan konsulentforløbet havde adresseret problematikkerne 

beskrevet i del 5 og 6. Konsulentens håndtering af opfattelsen af de stramme økonomiske og 

retsligt fastsatte rammer, tog udgangspunkt temaerne trivsel og arbejdsglæde, kreativitet og 

nytænkning, kvalitet og effektivitet samt prioritering som afledt heraf. Igennem temaerne 

åbnede konsulenten et kommunikativt rum, hvor, blandt meget andet, myter om regler, ”rigtig 

omsorg” og frygten for skandalisering blev diskuteret og håndteringsstrategier hertil blev 

formuleret. En legalisering af faglighed, blandt andet igennem medarbejdernes kreativitet, 

skulle gøre arbejdsgangene mere effektive og forbedre trivslen. Samtidig skulle fagligheden 

igennem kreativitet bidrage til håndtering af pårørende og frygten for skandalisering.  

I denne del illustrerede jeg desuden, hvordan de forskellige temaer, der af konsulenten blev 

brugt til at forme forløbet, kan agere som koblingsmedier mellem lederne og SOSUerne og 

hvorledes disse koblinger cirkulært kan bidrage til en håndtering af presset i feltet. 

Spørgsmålet om koblingsmedier er særligt aktuelt, fordi det netop blev vist, at SOSUerne 

udgør deres eget kommunikative system. Ledelse af sådan et subsystem kræver en bevidsthed 

om, at input tolkes anerledes i subsystemet end i andre systemer. Opmærksomheden på 

koblingsmedier og deres betingelser er en måde, hvorpå ledere kan være refleksive omkring 

deres ledelse samt blive bevidste omkring begrænsninger og muligheder for ledelse.  

8.2 Konklusion på problemformuleringen 
Med afhandlingen har jeg belyst, hvilke udfordringer kan iagttages i ledelse af tilvejebringelse 

af velfærdsydelser i den moderne velfærdsstat. Belysningen var ganske vist afgrænset til 

hjemmeplejen i Tønder Kommune, men jeg vil driste mig til at påstå, at visse problematikker 

påvist i denne afhandling vil være at finde i andre lignende felter. Således har det ikke blot 

været ambitionen at bidrage med et konkret bevis på velfærdslederes udfordringer, men 

igennem analyse at tydeliggøre de spændinger, som fører til udfordringerne. Igennem denne 

tydeliggørelse sættes spændingerne under pres og perspektiveres. Det er nu op til læseren, om 

tydeliggørelsen af disse spændinger kan indoptages i organisationer med lignende 

udfordringer og herved bidrage til en øget bevidsthed og refleksion blandt de ledere, der skal 

håndtere udfordringer inden for velfærdsledelse.   
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9. Refleksion – systematisk reproduktion? 

Baggrunden for denne refleksion har udgangspunkt i et paradoks af en mere normativ 

karakter.  Udgangspunktet er omstændighederne for det konsulentforløb, hvorfra specialet har 

sin primære empiri. I udgangspunktet kan der dog drages en parallel til Luhmanns 

systemteori, og det er denne parallel, som er den egentlige basis for denne refleksion.  

FOAs udgangspunkt for at finansiere konsulentforløbet var todelt. Forløbet skulle udvikle 

nogle af deres medlemmers ledelseskompetencer. Samtidig skulle forløbet udbrede FOAs 

iagttagelse af konceptet velfærdsledelse (bilag 6). Udbredelsen af konceptet har blandt andet 

til formål at cementere den offentlige sektor som noget særligt, der har behov for særlig 

opmærksomhed og hvis ledere har brug for særlige rammer (FOA 2011: 6). I udkastet for 

konsulentforløbet står følgende: 

”Ledelsesudviklingsforløb til fremme af bevidsthed om Velfærdsledelses 

særegenhed samt fremme af handlekompetence i forhold til at løfte de særlige 

muligheder, udfordringer og dilemmaer, der eksisterer i ledelse af velfærd.” 

(Bilag 6) 

FOA er altså optaget af, at ledere bliver bedre til at udnytte de rammer for ledelse, de har. 

Men FOA vil ikke kun lære deres medlemmer at håndtere de stramme rammer tildelt af det 

politiske system. De ønsker at ændre rammerne. Fagforeningen er imod de rammer, som er 

skabt igennem de sidste mange års reformer, og som er formet igennem hvad de iagttager som 

et alt for økonomisk fokus (FOA 2010b: 14). Fagforeningen vil have flere økonomiske midler 

(tid) og flere ansatte i den offentlige sektor samt mindre bureaukrati:  

”De offentlige ledere skal få det hele til at hænge sammen. De har oftest 

vanskelige betingelser med stadigt større arbejdsbyrder, højere arbejdstempo, 

dokumentation, registreringer, evalueringer og kvalitetsstyring. Det tager tiden 

fra den daglige ledelse på arbejdspladsen.” (FOA 2010b: 16) 

”Der skal være langt bedre tid, flere hænder og ordentlige normeringer til at 

levere velfærdsydelserne. Der bliver behov for at rekruttere medarbejdere til de 

store kerneopgaver i den offentlige sektor. Det er derfor afgørende at sikre en 

ordentlig kapacitet i den offentlige sektor og undgå kortsigtede nedskæringer.” 

(FOA 2010b: 19) 

Konsulentforløbet er altså født ind i en politisk agenda. Derfor kan det virke paradoksalt, at 

konsulentforløbet styrer uden om denne dagsorden ved ikke at adressere de af FOA kritiserede 

rammer, men i stedet fokusere på at skabe velfærd for både ledere, medarbejdere og borgere 

inden for de rammer, FOA mener, er forhindrende for samme.  
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Konsulenten tog i vid udstrækning udgangspunkt i, at rammerne er faste, og at lederne og 

deres medarbejde derfor skulle coaches til at acceptere og håndtere disse rammer ved blandt 

andet at være mere kreative og effektive. Om de økonomiske rammer sagde konsulenten på et 

supervisionsmøde med en leder, AMR og TR: 

 ”Vi hjælper ikke os selv ved kun at have det fokus.” 

På kvalitetsworkshoppen: 

”Der kommer ikke flere penge. Det må vi se i øjnene, og så må vi gøre, hvad vi 

kan inden for den ramme.” 

Hvad der var genstand for konsulentens udviklingskommunikation, kan illustreres således:  

 

Det kan naturligvis argumenteres, at konsulenten blot i anerkendelse af, at hun ikke har 

indflydelse på de paradoksproducerende rammer, har koncentreret sig om at forme indholdet i 

stedet. Som hun pointerede, så hjælper det ikke nogen at have det fokus.  

Luhmanns bidrag hertil ville være, at paradokser ikke kan opløses. De kan kun håndteres, og i 

håndteringen af paradokser opstår der nye. En bestemt forskelsdistinktion kan ikke forsvinde 

ved, at nogen forholder sig kritisk til den, nægter at anerkende den eller prøver at sætte noget i 

stedet for. Den kan kun viderefortolkes og forsvinder derved ikke (Luhmann 2003b: 41).  

I artiklen ”Slip paradokserne løs”, som i høj grad trækker på Luhmanns teori om koder og 

funktionelle systemer, har Majgaard en tilgang lignende konsulentens til det pres, 

velfærdsledere er under. Fordi det må accepteres, at paradokserne fra krydspres på 

arbejdspladserne i den offentlige sektor ikke forsvinder, må de aktiveres på en måde, som er 
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givtig for organisationen frem for hindrende. I stedet for at kritisere en af årsagerne til 

krydspresset, kvalitetsreformen, iagttages denne i stedet som en pædagogisk mulighed for at 

se indad og udvikle sig ved at ”være åbne, undersøgende og eksperimenterende” (Majgaard 

2008/09: 266-267).  

Pointen med denne oscillering mellem konsulentforløbet, Luhmann og Majgaard er at vise 

begrænsningen og mulighederne ved brugen af Luhmann som teoretisk udgangspunkt.  

Luhmanns ambition med sin systemteori var, at denne skulle være en ”almen” teori, der sætter 

brugeren i stand til at beskrive samfundets kompleksitet (Luhmann 2000: 32-34). Teorien er 

så ”tømt for indhold”, at den skal kunne bruges til at iagttage nærmest enhver form for empiri 

(Mik-Meyer & Villadsen 2007: 92). Således er teorien blottet for nogen form for bias, andet 

end det brugeren af teorien bidrager med. Der er med andre ord sat en grænse for, hvor meget 

politisk ambition, man kan presse ind i teorien. 

Med Luhmanns teori kan man beskrive samfundets kompleksitet fra alle leder og kanter og 

herved opnå en bedre forståelse for, hvad der er på spil i de systemer, man betragter. Dog 

skulle mulighederne for problematisering begrænse sig til, at kunne tydeliggøre de 

paradokser, kommunikation hviler på. Herigennem skal forskeren og systemerne, som udgør 

forskningsgenstanden, kunne opnå en større refleksion. Med Luhmann sætter man rammerne 

under lup, men det er ikke meningen, at man med denne lup skal kunne problematisere 

rammerne med et bestemt formål. Man kan tage diskussionen så langt som at sige, at med 

brugen af systemteorien er der risiko for, at man blot bidrager med input til det system, man 

beskriver. Altså en form for reproduktion.  

”Civil ulydighed” er en udfoldelse af paradokset imellem den retslige og faglige omsorg, som 

kommer sig af et regelpres. De ydre rammer, her reglerne, er med til at producere en i dette 

tilfælde uhensigtsmæssig adfærd. Så hvorfor ikke spørge til reglerne i stedet for at spørge til, 

hvordan de håndteres?  

Eller spørge til de indre rammer, der skabes; hvad prisen er for, at konsulenten organiserer 

kommunikationen på en måde, der kredser sig om lederen og medarbejderen som et 

pædagogisk medie, der skal udvikles? 

Andre sociologer har med deres teorier haft en skarpere ambition om at problematisere 

analysegenstanden med deres teorier. Et eksempel er Michel Foucault.  
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Hans interesse er netop kritisk at sætte spørgsmålstegn ved de diskursive selvfølgeligheder 

eller sandheder, som vores samfund og sociale liv baserer sig på, og herved problematisere 

deres indflydelse på vores samfund og kommunikationsmønstrer. Foucault forholdt sig så 

kritisk over for disse diskursive sandheder, at han skiftede teoretisk spor, hver gang der 

dannede sig en risiko for en bestemt ”sand” praksis inden for brugen af hans teorier, for at 

undgå selv at bidrage til sociale sandheder, han ønskede at kritisere (Andersen 1999: 29).  

En diskursiv sandhed kunne i denne sammenhæng være, at paradokser kun kan håndteres eller 

balanceres, men ikke kan opløses. På den måde var Foucaults ambition mere politisk, da der 

var en form for stillingtagen og formål bag hans teorier. Dette er tilnærmelsesvist modsat 

Luhmanns ambition. Hvis målet var at sikre sig et så objektivt blik som muligt på 

analysegenstanden, synes Luhmanns systemteori at være det rigtige valg.  

Dog kan man gøre sig den overvejelse, om denne afhandling som produkt af Luhmanns 

teoriapparat, der igennem teorien skulle været sikret en ”renset” beskrivelse, alligevel er i fare 

for at blive politisk, fordi analysegenstanden i så høj grad er påvirket af forskellige holdninger 

og krav, hvilket i sagens natur gør den til genstand for politik.  

Samtidig kan man spørge sig selv, hvilke konklusioner man kunne havde draget, hvis man 

havde valgt en anden vej og appliceret et andet, måske mere kritisk eller politisk, blik på 

empirien.  
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11. Bilag 

1. Orienteringsbrev til lederne om Projekt Velfærdsledelse 
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2. Oversigt over Projekt Velfærdsledelse samt deltagelse 
Ved aktiviteter, der er markeret, er der blevet foretaget direkte observeret. I de umarkerede 

feltet har undertegnede ikke været til stede.  

Form  Fokus Deltagere  Dato / sted   

Indledende møde  Forventningsafstemning 
og fastlæggelse af 
økonomi i forbindelse 
med projekt 
Velfærdsledelse og 
følgeforskning heraf.  

Konsulenten,  de 
centrale ledere, Tønder 
Kommunes 
uddannelseskonsulent, 
repræsentant fra FOA og 
2 repræsentanter for 
CBS; Kaspar Villadsen 
(vejleder) og 
undertegnede  

31.10.2011 
Toftlund 
Rådhus  

Indledende workshop Få input til 
projektforløbet gennem 
3 temaer:  
Trivsel og arbejdsglæde 
Kvalitet og effektivitet 
Nytænkning og 
kreativitet 

Centrale ledere og 
uddannelseskonsulent 
(facilitatorere), 
afdelingsledere, AMRere, 
TRere og SOSUere. Alt 
ca. 70 mennesker opdelt 
i 2 hold.  

19.12.2011 
Kloster 
Hallerne 

Individuelle 
interviewrunder med 
afdelingsledere, AMRere 
og TRere 

Indsamle data til 
udvikling af projektforløb 
og fokusområder  

Konsulenten og den 
interviewede 

06.01.2012 
 

Interviewrunder med 
afdelingsledere, AMR og TR 

Indsamle data til 
udvikling af projektforløb 
og fokusområder 

Konsulenten, den 
interviewede 

9.01.2012 

Styregruppemøde  Konsulenten, centrale 
ledere mfl.  

16.01.2012 

Workshop 1: Kvalitet – ikke 
kun effektivitet 

Dataindsamling, 
diskussion af løsninger 

Samtlige ledere, 
AMRere, TRere 

26.01.2012 
 

Workshop 2: Kreativitet og 
nytænkning.  

Dataindsamling, 
diskussion af løsninger 
(bilag 5) 

Samtlige ledere, AMRere 
og TRere 

 

Lokalt gruppe 
supervisionsmøde  

Input til forløb for 
Løgumkloster. Fokus på 
denne afdelings 
udfordringer og ønsker  

afdelingsleder, AMR og 
TR 

29.02.2012 
Løgumkloster 

Lokalt gruppe 
supervisionsmøde  

Fokus på denne afdelings 
udfordringer og ønsker  

afdelingsleder, AMR og 
TR 

29.02.2012 
 

Lokalt gruppe 
supervisionsmøde  

Fokus på denne afdelings 
udfordringer og ønsker  

afdelingsleder, AMR og 
TR 

29.02.2012 

Møde med centrale ledere 
og uddannelseskonsulent 

 centrale ledere, Tønder 
Kommunes 
uddannelseskonsulent 
og konsulenten 

01.03.2012 

Lederseminar  Fokus på 
ledelsesudfordringer, 
networking mellem 
lederne og lederne af 

centrale ledere, 
afdelingsledere, 
fællesTR,  lederne af 
sygeplejerskerne 

15.03.2012 
Toftlund 
Rådhus  
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sygeplejerskerne  

Lokalt gruppe 
supervisionsmøde 

Fokus på denne afdelings 
udfordringer og ønsker 

afdelingsleder, AMR og 
TR 

19.03.2012 

Første facilitering af 
afdelingsmøde  

Indledende 
implementering og 
videreudvikling lokalt 

afdelingsleder, AMR og 
TR 

20.03.2012 

Første facilitering af 
afdelingsmøde  

Indledende 
implementering og 
videreudvikling lokalt 

afdelingsleder, AMR og 
TR 

22.03.2012 

Første facilitering af 
afdelingsmøde  

Indledende 
implementering og 
videreudvikling lokalt 

afdelingsleder, AMR og 
TR 

24.03.2012 

Styregruppemøde  Konsulenten, centrale 
ledere mfl.  

28.03.2012 

Første facilitering af 
afdelingsmøde  

Indledende 
implementering og 
videreudvikling lokalt 

afdelingsleder, AMR og 
TR 

29.03.2012 

Workshop 3: trivsel og 
arbejdsglæde  

Snakke om, hvad der 
mangler for at få 
arbejdsglæde, dele 
erfaringer og komme på 
løsningsforslag 

Samtlige ledere, 
AMRere, TRere, 
konsulenten 

12.04.2012 
Toftlund 
Rådhus 

Anden gruppesupervision 
af afdelingsleder, AMR og 
TR 

Opsamling, 
videreudvikling af lokale 
tiltag 

Konsulenten, 
afdelingsleder, AMR og 
TR 

17.04.2012 

Anden facilitering af 
afdelingsmøde  

Prioritering. Få 
SOSUerne til at komme 
med input til og revidere 
skal/kan liste 

Afdelingsleder, AMR, TR 
og SOSUere fra Toftlund 
afdelingen (ca. 17 
deltagere) 

21.05.2012 

Anden facilitering af 
afdelingsmøde  

Prioritering. Få 
SOSUerne til at komme 
med input og revidere 
skal/kan liste 

Afdelingsleder, AMR, TR 
og SOSUere  

22.05.2012 

Anden facilitering af 
afdelingsmøde  

Sundhed og indretning Afdelingsleder, AMR, TR 
og SOSUere  

31.05.2012 
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3. Pakkerne  
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4. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 
Tønder Kommunes Social- og Sundhedsforvaltning (2011) Kvalitetsstandarder for personlig 

pleje og praktisk hjælp, Tønder Kommune. Link: http://www.swiflet.com/tk/aeogh/30/1/  

5. Input fra Nytænkning og Kreativitet workshop 

Opsamling på workshop 2. om Nytænkning og Kreativitet 

Vi legede med nogle emner for at øve kreativitet og nytænkning – og for at få nogle nye ideer i 

forhold til nogle emner, som betyder noget for, hvordan vi kan klare arbejdet i det daglige. Emnerne 

var: 

 De pårørende – dialog og samarbejde  

 Kommunikation udadtil – åbent hus, face book, ugeavis mv. 

 Arkitektur (indretning og hjælpemidler) hos borgerne – nye produkter og små-justeringer i 

indretningen 

Det kom der nogle konkrete ideer ud af: 

Ideer til indsatser der er nytænkende og kreative: 

Idé: Hvordan? Hvornår? Hvor 
ofte? 

Hvem skal involveres 

Spiseven Der skal holdes møde 
om det 

Hurtigst muligt skal 
en leder og nogle 
ansatte finde fx 
bare 3 borgere, 
som kan få en 
spiseven blandt 
andre borgere og/ 
eller en ”formel 
spiseven” fra Røde 
Kors 

De 
udvalgte 
borgere 
med 
behov for 
og ønske 
om en 
spiseven 
skal have 
besøg en 
gang i 
ugen 

I første omgang borgeren og 
de pårørende og evt. eller 
senere hen Røde Kors. Linda 
(eller en anden?) har en 
kontakt i Odense. 

Åbent hus 
 

De ældre og deres 
pårørende kan inviteres 
til en dag, hvor man kan 
finde ud af mere om 
hjemmeplejen 

? Årligt Ledere i hjemmeplejen, 
lokalpolitikere, borgerne, de 
pårørende… 

Erhvervsmesse
r 
 

Hjemmeplejen skal være 
repræsenteret på 
erhvervsmesser for 
unge og ”ældre” 
uddannelsessøgende  
 
 

Når de er der (det 
ved Pia Ranck) 

Det skal 
besluttes, 
hvor 
mange der 
er 
mulighed 
for, at 
nogen 
tager med 
til 

Pia Ranck og nogle 
medarbejdere/ ledere på 
arbejdspladserne under Pleje 
& Omsorg  

Oplyse på 
skoler om 
vores arbejde 

Tage ud på skoler og 
fortælle om, hvad vi 
egentligt laver, hvilke 

Når 9. og 10. 
klasserne og andre 
nærmer sig tiden, 

Årligt Pia Ranck og nogle 
medarbejdere/ ledere på 
arbejdspladserne under Pleje 

http://www.swiflet.com/tk/aeogh/30/1/
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hjælpemidler (PDA fx) vi 
har osv. 

hvor der skal 
vælges 
uddannelsesretnin
g 

& Omsorg 

Pleje & Omsorg 
Tønder på face 
book 

Der kan oprettes en 
side, som man kan 
”blive ven med”/ ”synes 
om” 

Den kunne 
oprettes når som 
helst, men det 
skulle naturligvis 
gennemtænkes, 
hvordan og 
hvorledes den skal 
opretholdes 

Der skulle 
komme 
nyheder 
jævnligt. 
Måske 
hver uge 

Ledere, udvalgte 
medarbejdere, 
kommunikationsmedarbejde
r (Pleje & Omsorg/ centralt 
Tønder Kommune?) 

Mere lokal 
dagspresse 

Tønder Kommunes 
Kommunikationsafdelin
g får Kontaktperson(er) i 
hjemmeplejen, som af 
og til kan fortælle og de 
gode, sjove og vilde 
historier der er, at 
fortælle 
 

Det kan man ikke 
altid vide, men der 
sker måske nogle 
tilbagevendende 
ting i løbet af året, 
som nærmest altid 
kan bære en 
historie (fx en 
julefrokost med de 
ældre eller 
lignende) 

Det kan 
variere, 
men 4 
gange i 
året kunne 
være et 
forslag 

Ledere og udvalgte ansatte 
på arbejdspladserne i Pleje & 
Omsorg samt 
kommunikationsafdelingen i 
Tønder Kommune 

Forbedring af 
indretning 
 

Udarbejdelse af en 
ønske/ kræveliste til 
borgeren og de 
pårørende, som de skal 
leve op til, når borgeren 
skal ind under 
hjemmeplejen 

Det kunne sættes i 
gang ud fra ideerne 
fra workshoppen

4
 

og andre ideer fra 
gennem tiderne fra 
AMR’ere og andre 
medarbejdere, der 
kender til det 
derude i hjemmene 

Listen 
kunne 
opdateres
/ udvikles 
årligt 

Ledere og AMR’ere -> 
borgere og pårørende 

 

Aftale: 

Der blev taget beslutning om, at man vi sætte kræfter ind på at arbejde med følgende af ideerne. 

Ansvarlige blev udpeget. Der bliver fulgt op på dette arbejde ved næste workshop den 12. april 2012 

og indtil da i nogen grad lokalt i de enkelte afdelinger. 

 Spiseven-ideen afprøver Linda med nogle af sine medarbejdere og borgere i Toftlund 

 Åbent hus ideen afprøver Ghitta med nogle af sine medarbejdere i Tønder Øst 

 Indsatser på erhvervsmesser: Tina fra Løgumkloster og Pia Ranck 

  

                                                           
4
 Håndvask: skal være justerbare, minus skabe, opbevaringskurv på siden af vasken til tandbørste osv. 

Brusekabine: minus kanten, kun badeforhæng, vigtigt at hældningen i gulvet er rigtig, betjeningsvenligt 
armatur. Toilet: Med vaske/ tørre funktion, papirholder tæt ved toilettet. Dør: Meget gerne skydedør, så der er 
bedre plads omkring borgeren.. 
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6. Udkast til forløb for Projekt Velfærdsledelse 
Skrevet af konsulenten i samarbejde med de centrale ledere i Tønder og FOA, oktober 2011. 

Planen og indholdet blev revideret undervejs og tidsplanen skred med en måned. 

Velfærdsledelse i Tønder Kommune 

Ledelsesudviklingsforløb til fremme af bevidsthed om Velfærdsledelses særegenhed samt 

fremme af handlekompetence i forhold til at løfte de særlige muligheder, udfordringer og 

dilemmaer, der eksisterer i ledelse af velfærd. Udviklingsforløbet er et pilotprojekt med 

følgeforskning. 

Periode: december 2011- maj 2012  

Arbejdssteder: 4 plejecentre/ hjemmeplejegrupper under Pleje og Omsorg, Tønder 

Kommune 

Nøgleord udledt af notatet om Velfærdsledelse: Godt arbejdsmiljø og arbejdsglæde, tillid, 

retfærdighed, samarbejde, anerkendelse, indflydelse, respekt, tid til ledelses- og 

faglighedsrum, udvikling og læring, innovation, demokrati og solidaritet og borgerfokus. 

Tid: Aktiviteter: Økonomi: 

 

Okt. + 

Nov. 

2011 

Indledende møder og forberedelse, diverse 9 t møder og 

forberedelse, Krista:  

9.000 kr. 

Dec. – 

jan 

2011 

Informations- og dialogmøde med ledere og ansatte på udvalgte 

arbejdspladser: 

 - Hvad er velfærdsledelse? – Hvordan kan vi arbejde med Velfærdsledelse?  

- Hvad er ledernes rolle i forhold til Velfærdsledelse? Hvad er de ansattes/ 

repræsentanternes rolle i forhold til Velfærdsledelse? Jan Simon og lokal 

FOA formand/ repræsentant deltager og holder oplæg(Jan). SUND 

uddannelse faciliterer proces og opsamling (3 timer). 

Interviewrunde blandt ledere, TR’ere og AMR’ere: 

- Hvilke muligheder, udfordringer/ problemer og dilemmaer opleves i 

hverdagen i relationen mellem kvalitet, effektivitet og trivsel (spørgeramme 

udarbejdes i overensstemmelse med dogmer og pointer i dokumentet om 

Velfærdsledelse).   Interviewene danner baggrund for tilrettelæggelse af 

workshops/ undervisning mv. i det videre forløb. 

 

4 møder á 3 timer, 

inkl. forberedelse, 2 

konsulenter: Krista og 

en gratis fra UCC: 

24.000 kr. 

 + møde 1 t: 1.000kr. 

12 interviews á 1 t: 

12.000 kr. + 

Forberedelse og 

udvikling af 

interviewguide mv.: 

18 timer: 20.000 kr. 

Jan. FOKUS PÅ NØGLEORDENE: Innovation, udvikling og læring, tid til ledelses/ 1 workshop inklusiv 

forberedelse.: 12.000 
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2012 faglighedsrum samt borgerfokus: 

Workshop 1: for ledere og TR’erne om handlerummet som velfærdsleder i 

Tønder Kommune: Grænser for kreativitet og innovation? Eksempler på, 

hvad andre ”er kommet af sted med” i den offentlige sektor i DK og andre 

lande. Praktiske opgaver ud fra skræddersyede cases samt en øjenåbnende 

innovationsøvelse: hele dagen er undervisning og øvelser(1 dag). 

FOKUS PÅ NØGLEORDNENE: Tillid, retfærdighed, samarbejde, respekt, 

anerkendelse, indflydelse: 

Workshop 2: for ledere og souschefer om at udvikle en kultur for kvalitets- 

og værdibaseret håndtering af hverdagens dilemmaer Indeholder konkrete 

cases, som bl.a. udvikles ud fra input fra interviews. På dagen faciliteres 

udvikling af strategier for velfærdsledelse - herunder optimering af social 

kapital - i forbindelse med dagligdagens ledelsesopgaver/ dilemmaer. 

Dogmerne gøres til ledernes ’regelsæt’ / der skabes fælles ejerskab (1 dag). 

kr.+ møde: 1t: 

1.000kr 

 

 

 

 

1 workshop inkl. 

forberedelse: 12.000 

kr. + møde: 1t: 

1.000kr 

 

Feb. 

2012 

Personlig ledersupervision 1: med udgangspunkt i emner, der bl.a. på 

baggrund af lederworkshopperne, optager den enkelte og med henblik på 

facilitering af et kommende afdelingsmøde (1t) 

 

Facilitering af lokale afdelingsmøder 

Med udgangspunkt i dagligdagstemaer der relaterer sig til Velfærdsledelse - 

sker på et afdelingsmøde (2t). 

FOKUS PÅ NØGLEORDENE: Arbejdsmiljø og arbejdsglæde, innovation og 

kreativitet,  

Seminar om kreativitet og nytænkning i hverdagen: Undervisning og 

faciliteret af dialog imellem leder, souschefer, TR og AMR på 

arbejdspladserne om kreativitet, arbejdsglæde og nytænkning i hverdagen 

(½ dag) 

4 supervisioner á 1t 

4.000 kr. + forb. 2t: 

2.000 kr. + møde 1t: 

1.000 kr. 

4 x facilitering á 2 t 

inkl. forberedelse: 

16.000 kr. + møde 1t: 

1.000 kr. 

 

½-dags-seminar inkl. 

forb. 8.000kr. + møde 

1 t: 1.000 kr. 

Mar. 

2012 

Personlig ledersupervision 2: med udgangspunkt i emner, der på baggrund 

af lederworkshopperne mv., optager den enkelte og med henblik på 

facilitering af et kommende afdelingsmøde 

Facilitering af lokale afdelingsmøder  

Med udgangspunkt i dagligdagens temaer – sker på et afdelingsmøde (2t). 

 

Workshop 3: for ledere, souschefer, AMR, TR og øverste ledelse om 

kvalitet, effektivitet og trivsel i Pleje & Omsorg i Tønder Kommune. Faglig 

og processuel opfølgning, øvelser og fælles vision i forhold til 

Velfærdsledelse – alle ledelses- og repræsentantniveauer bindes sammen på 

baggrund af forløbet (½ dag). 

4 supervisioner á 1t 

4.000 kr. + forb. 2t: 

2.000 kr. 

4 x facilitering á 2 t 

inkl. Forb.: 16.000 kr. 

+ møde 1t: 1.000 kr. 

 

1 workshop inkl. 

forb., 2 konsulenter – 

Krista og en gratis fra 

UCC: 8.000 kr. + 

møde 1t: 1.000 kr. 
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Apr. 

2012 

Idékatalog udvikles på baggrund af foregående forløb: 

 Udvikling af idékatalog til ledere, AMR’ere og TR’ere om at tage 
initiativer til fremme af Velfærdsledelse 

 Introduktion til Velfærdsledelse og enkle øvelser og gode råd 

 Henvisninger og links til videre arbejde med Velfærdsledelse 

30 arbejdstimer for 

konsulent (+ 

korrektur, layout og 

trykning i FOA’s 

kommunikations-

afdeling):30.000 kr. 

Maj 

2012 

Informations og dialogmøde med ledere og ansatte på alle medvirkende 

arbejdspladser: - Hvad er velfærdsledelse i Pleje & Omsorg i netop Tønder 

Kommune? – Hvordan vil vi fremover arbejde med Velfærdsledelse?  - 

Hvordan ser vi ledernes, de ansatte – og deres repræsentanters - roller i 

forhold til Velfærdsledelse her ved slutningen af projektet? Idékataloger 

introduceres (3 timer). 

3-timers møde inkl. 

forberedelse, 2 

konsulenter: Krista + 

en gratis fra UCC: 

12.000kr. + møde 1t: 

1.000 kr. 

 

Juni 

2012 

 

Deltagelse på FOA’s ledelseskonference i Kolding 

 

Krista m.fl.: Gratis  

  200.000kr.+ trans.+ 

udg. til leder/ 

medarb.t. + 

materiale 

Økonomi 

FOA overfører 200.000 kr. til Pleje og Omsorg. Pleje og Omsorg lønner Krista Blaabjerg, SUND uddannelse 

løbende. FOA og Pleje og Omsorg laver kontrakt, og Pleje og Omsorg og Krista Blaabjerg laver kontrakt. 

Derudover: 

- Transport, SUND uddannelse: 15 x t/rt. Odense-Toftlund: 18 x 368 kr. = 5.520 kr. 
- Leder og medarbejdertimer: 
- Materiale (papir, mapper og kopier):  

 

Mål for projektet 

- Der indhentes empiri og laves analyser om velfærdsledelse 
- Der udvikles begreber til en begyndende teoriudvikling om sundhedsledelse 
- Ny viden og erfaring formidles i branchen og andre velfærdsbrancher 
- Ledere og medarbejdere på udvalgte arbejdsplader får indgående kendskab til begrebet 

Velfærdsledelse 
- Ledere og medarbejderrepræsentanter udvikler handlekompetence indenfor Velfærdsledelse 
- Ledere og medarbejdere udvikler et sprog for faglighed på velfærdsområdet 

 

Målbare mål for projektet/ måling heraf: 

- ? 
Baggrundstekst fra lederne i Pleje og Omsorg: 

Tønder Kommunes Pleje & Omsorgs baggrund for ledelsesudviklingsprojektet  
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Den offentlige sektor står i disse år med en række udfordringer, og især indenfor velfærdsområderne opleves 

et krydspres mellem stigende forventninger og begrænsede ressourcer. Selv med flere ressourcer vil der i 

fremtiden være udfordringer, som kalder på kreativitet, nye ideer og anderledes løsninger.  

Begreberne kreativitet og innovation bruges i stort omfang, når der tales om, hvordan velfærdsområderne skal 

løse de mangeartede udfordringer. Men den offentlige sektor har været/er stadig præget af New Public 

Management tankegangen med udstrakt mål- og ressourcestyring. Ledelse i den offentlige sektor har bygget på 

en opfattelse af, at produktivitet og effektivitet er det vigtigste, og at det opnås gennem planlægning, styring 

og kontrol (hierarki og bureaukrati). Udstrakt mål- og resultatstyring kombineret med planlægning, styring og 

kontrol kan virke begrænsende på kreativitet og innovation både i forhold til ledere og i forhold til 

medarbejdere. Frihed og handlerum er derimod vigtige parametre, hvis der skal findes løsninger på 

udfordringerne indenfor velfærdsområderne. Både på det generelle og det individuelle plan. Velfærdsledelse 

handler for os om at skabe sammenhæng mellem kvalitet, trivsel og effektivitet. 

Kvalitet: opstår i mødet mellem medarbejderen og borgeren. Kvalitet handler også om faglige skøn og 

individuelle løsninger. 

Effektivitet: handler om den rette ydelse til den rette borger. Det er vigtigt, at der er tillid til at medarbejderen 

kan bedømme situationen, bruge sin sunde fornuft og træffe en faglig beslutning i situationen. Det er ikke 

effektivt at følge en standard, hvis den ikke giver mening i den konkrete situation. 

Trivsel: Hvis ikke leder og medarbejdere trives, kan der ikke ydes kvalitet i mødet med borgeren. Trivsel bygger 

på tillid og frihed til at vurdere og handle både for lederen og for medarbejderen. 

På ældreområdet i Tønder kommune har lederteamet i område Syd og Nord flere gange drøftet oplevelsen af 

at stå i krydsfeltet mellem den faglige rolle som leder og den faglige rolle som sundhedsfaglig person. Lederne 

oplever et indsnævret ledelsesrum og begrænsninger i deres handlemuligheder i forhold til de situationer, de 

sammen med deres medarbejdere skal håndtere. De beskriver jævnligt situationer, hvor der er behov for, at de 

sammen med medarbejderne håndterer helt særlige lokale situationer omkring den professionelles (systemets) 

møde med borgeren på måder, der ligger udenfor de beskrevne standarder. Begrebet ”civil ulydighed” og 

betydningen af sund fornuft i vurderingen af, hvordan den konkrete situation skal løses, har blandt andet været 

diskuteret flere gange. Ledere med mange års erfaring finder det ikke helt så svært at udnytte og/eller skaffe 

sig det nødvendige handlerum, mens forholdsvis nye ledere oplever det yderst vanskeligt. 

I Pleje & Omsorg ser vi begrebet Velfærdsledelse som overordentligt vigtigt, for at både den gamle og den nye 

generation af ledere kan få en relevant og brugbar teoretisk, metodisk og praktisk værktøjskasse at anvende i 

deres lederskab, så Velfærden kan udvikles – selv under hårde økonomiske betingelser. 

 

 

 


