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Summery  
 

This thesis examines whether and how it is possible to lead interdisciplinary cooperation in a municipality 

through goal management in relation to creating added value - more welfare for the same or fewer re-

sources. The field of study that forms the framework for this qualitative study is the administrative cooper-

ation in the Social and Health area, across three specialist centers in a medium-sized Danish municipality. 

The analysis is inspired by social constructivism and phenomenology for the meta-theoretical foundation, 

and method-wise the dissertation falls within the field of action research. The method is qualitative. The 

collection of empirical material is done through document analysis, observations and focus group inter-

views. 

The study applies three analysis strategies. Firstly, the discursive conditions for interdisciplinary collabora-

tion are examined through a discourse analysis of the political strategy for the area. Here the intentional 

perspective is unfolded. Next, sense making about the interdisciplinary collaboration in practice is exam-

ined. In order to do this I observe a workshop where leaders of the three specialist centers aim to under-

stand the policy document in order to create a strategy for implementation of the policy. I focus on how 

the policy document creates conditions for sense making when it comes to value creation and leadership. 

Lastly, the potential perspective is established, where I let myself be inspired by affective studies and 

through a welfare action examines potentiality in the interdisciplinary collaboration. 

On the discourse analysis level the thesis shows that the policy committee strategy defines a move from 

health inequality to equality in health, but the strategy does not provide any tools to produce the mindset 

for this shift. In this way, the policy committee strategy acts as a management technology that makes the 

individual leader the actual management technology, while problems and meaning formation are shifted to 

the operational level. A condition for interdisciplinary cooperation thus also becomes that the managers 

themselves must "do something". They must act and find the solutions through their practice in the meet-

ing with citizens and partners.  

The level of action is central, but the structures are not defined. They must be created by the leaders 

through the administrative targets. However, the conclusion regarding the workshop observation shows 

that the traditional policy framework with set  management goals and targets for values and leadership 

does not open up to new potential welfare creation or leadership. Leaders are expected in the policy com-

mittee strategy to lead others to create new opportunity spaces, but the workshop model does not allow 

for this. 

Based on concepts such as social and aesthetic drama, attunement and affective fellowship, a welfare ac-

tion was designed. Through a welfare action, the leaders' shared value creation was made possible, and 

they managed to shape potentiality and create new openings for the development of the interdisciplinary 

collaboration. There was a forward-looking movement between what is and what is becoming.  

The analysis of this welfare action showed that one can go from understanding strategy as an intentional 

action with an effect to understanding strategy as a series of affective welfare actions. The welfare action 

turned out to be a strategy, with which it was possible to create conditions for interdisciplinary cooperation 

and for value and leadership. Welfare actions thus appear as a complementary strategy for performance 

management, which makes it possible to create conditions for interdisciplinary cooperation and for value 

and management. 
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1. Indledning og problemfelt  
 

Social- og Sundhedsområdet er voldsomt udfordret i kommunerne.  Antallet af ældre stiger, borgere har 

multible sygdomme, og antallet af arbejdsdygtige på plejeområdet falder markant (Sundhedsprofil 2017). I 

den kommune, hvor jeg er chef, rummer budgetterne ikke mulighed for at konkurrere på løn, og vi lider un-

der rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer. Vores organisation skal derfor geares til at løse flere og 

mere komplekse arbejdsopgaver i fællesskab på tværs af vores funktions- og fagområder. Samtidig skal vi 

udvikle trivsel, og et arbejdsmiljø som medarbejderne vælger til.   

Der skal populært sagt ydes mere for mindre.  

En økonomisk analyse fra VIVE (Kjellberg, J. & Kollerup Iversen, A., 2018) beskriver, at der vil ske en stigning 

i udgiftsniveauet for sundhedsudgifter på 7-13 % fra 2018 til 2025. Den nationale udfordring vil være ” at 

balancere udgiftspresset fra en aldrende befolkning op mod realvæksten i bevillingerne til sundhedsområ-

det” (Kjellberg, J. & Kollerup Iversen, A., 2018) 

Politisk er der aktuelt debat i forhold til at skabe ændringer i sundhedsvæsenet, som kan imødekomme ud-

fordringerne. Et udspil om ny sundhedsreform er landet i januar 2018, og indholdet diskuteres aktuelt. 

Flere sundhedspolitikere er enige om, at flere sundhedsopgaver skal løses tættere på og i samarbejde med 

borgerne (Welling, S., Skive, Hein, Duedahl, M., Rich Krog, O., Høeg,  L. (2019) Ny Sundhedsreform. Altinget.) 

Disse indledende perspektiver på velfærdsudfordringen peger i samme retning. Færre ressourcer til velfærd 

og samme eller stigende krav til værdien af velfærdsløsninger kræver nye måder at lede på. Der skal findes 

potentiale og værdi i forhold til velfærdsløsninger på tværs af medarbejdere, ledere, borgere og andre ak-

tører. I kommunerne er vi derfor optaget af, hvilke typer af ledelsesteknologier det kalder på, når offentlige 

organisationer skal finde merværdi for borgerne for mindre økonomi, i organisatorisk kompleksitet, konti-

nuerlige forandringer og på tværs af sektorer og enheder. 

Kompleksitet og krav om at mestre og handle i komplekse organisationer ruller allerede igennem kommu-

nerne, og der eksperimenteres med samarbejde og samskabelse på tværs i organisationer som aldrig før – 

eller gør der? 

Jeg er nysgerrig på, om vi internt i vores egne organisationer overhovedet har et klart billede af, hvordan vi 

samarbejder på tværs, og hvordan vi ledelsesmæssigt understøtter samarbejde inden for egen organisa-

tion. 

I den kommune, hvor jeg er chef, er der udviklet et styringskoncept, Guldborgsundmodellen 

(https://www.guldborgsund.dk/da/GUFI/Organisation/Direktion_og_chefgruppe/Administrative_beslutnin-

ger_retningsgivere/Guldborgsundmodellen.aspx), som binder planstrategiens værdier og indsatsområder, 

de politiske strategier inden for hvert udvalgsområde og de administrative målaftaler sammen.  

Det samlede styringskoncept sætter retningen for de kommende fire års udvikling i kommunen. Direktio-

nen og chefgruppen udformer på tværs overordnede målaftaler, som taler ind i udvalgsmålene. Dernæst 

udarbejder de enkelte fagcentre og decentrale institutioner målaftaler, som taler ind i chefgruppens målaf-

taler. På alle niveauer i målhierarkiet opstilles problemstillinger, effekter, tværgående mål, og indikatorer 

for, hvordan målene opnås.  

Konceptet skal sikre, at ressourcerne bliver anvendt fokuseret i forhold til, de politiske prioriteringer der er 

retningssatte. På den administrative side skal konceptet sikre sammenhæng og øget samarbejde på tværs i 

https://www.guldborgsund.dk/da/GUFI/Organisation/Direktion_og_chefgruppe/Administrative_beslutninger_retningsgivere/Guldborgsundmodellen.aspx
https://www.guldborgsund.dk/da/GUFI/Organisation/Direktion_og_chefgruppe/Administrative_beslutninger_retningsgivere/Guldborgsundmodellen.aspx
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organisationen og bidrage til at nedbryde barrierer og siloer til gavn for opgaveløsningen og dermed for 

borgerne.  

Vi er aktuelt i gang med at udforme målaftaler version 2.0. Det nye byråd har lavet deres planstrategi, fag-
udvalgene har udarbejdet deres udvalgsstrategier – disse vises fint i kommunes styrings- eller målblomst 
(https://www.guldborgsund.dk/~/media/GUFI/Organisation/Maalaftaler_2019-21/Styringsblomsten_ende-
lig_version.ashx), hvor kommunens kerneopgave er blomstens centrum: 
 
 ”Vi skal styrke borgerens mulighed for at mestre eget liv, og i samarbejde med borgerne sikre at alle kan 

indgå i relevante fællesskaber ”. 

 Med tolv strategiske tværgående mål og fire gennemstrømmende mindset; ”helhedsorienteret tilgang”, 

”samskabelse og dialog”, ”tidlig og rettidig indsats” og ”udnyt potentialerne” giver politikerne tydeligt ud-

tryk for at ville samarbejde, og skabe nye velfærdsløsninger på tværs.  

Nu kommer turen til de tværgående målaftaler. Opgaven er klar; at gå sammen på tværs af fagcentre og 

danne aftaler, som kan sikre, at de poliske strategiers mål opnås inden for de næste fire år.  

Strategilitteraturen viser en bevægelse fra at se strategi, som adskilt fra praksis, til at se strategi som praksis 

(Amhøj, C. 2018). Strategi har bevæget sig fra at være forstået som en styringspraksis, der opbygger (buil-

ding) viden, og læring gennem regulering og afvigelser, til at strategi bliver til gennem relationer, en dvæ-

lende (dwelling) viden gennem praksiseksempler (Chia, J. & Holt, J., 2006). Læring sker da gennem fejl og 

sammenbrud (Amhøj, C. 2018). Bevægelsen er dog ikke sluttet her, idet der i strategilitteraturen aktuelt 

dukker forståelser af strategi op, som ser strategi som en skabende praksis, der skaber værdi gennem inklu-

sion af det uforudsigelige og ser det virtuelle og affektive som en ressource, der kan åbne for fornyede kva-

liteter (Amhøj, C., 2018). 

Med de administrative strategiske målaftaler er intentionen netop, at vi skal igangsætte indsatser og pro-

cesser, samt måle og følge effekten af vores indsatser undervejs og dermed ændre retning, hvis ikke den 

ønskede effekt viser sig. Man kan sige vi undervejs lærer gennem fejl og sammenbrud og tilretter indsat-

serne derefter. 

Det strategiske målaftale-arbejde er blot ikke så enkel i praksis. En ting er at skrive sig ind i et tværgående 

samarbejde omkring en særlig udvalgt indsats, noget andet er at arbejde med processer og handlinger, som 

får de tværgående samarbejder til at virke og skabe de forandringer og nye velfærdsløsninger, som give den 

ønskede effekt for borgerne i praksis – skaber merværdi for mindre.  

Socialkonstruktivisten Karl Weick er optaget af, hvordan organisationer skaber deres omgivelser. Han me-

ner, at det er gennem de handlinger, der foretages i organisationen der udvælges bestemte dele af omgi-

velserne, som er med til at skabe bestemte meninger om, hvordan omverden ser ud. Weick er optaget af 

handlingers betydning og han ser interaktionen mellem mennesker i grupper som meningsskabende (Høp-

ner, J. & Hammer, S., 2015). Hans perspektiv er interessant, fordi vi aktuelt står over for skabelsen af tvær-

gående strategiske målaftaler, og vi skal samarbejder om at finde den strategiske vej, og omsætte det op-

drag udvalgsstrategien sætter til en meningsfuld praksis for borgere og medarbejdere.   

Weick ser strategi som noget der skabes retrospektivt. Et af hans mest kendte udtryk er ”hvordan ved jeg 

hvad jeg mener, før jeg kan se hvad jeg har sagt” (Høpner, J. & Hammer, S., 2015, s. 154). I forhold til det, 

at arbejde strategisk ledelsesmæssigt med målaftaler, kan man med Weick´s perspektiv ikke vide, hvad vo-

res strategi er før vi har set hvad der sker, når vi begynder at agere.  

https://www.guldborgsund.dk/~/media/GUFI/Organisation/Maalaftaler_2019-21/Styringsblomsten_endelig_version.ashx
https://www.guldborgsund.dk/~/media/GUFI/Organisation/Maalaftaler_2019-21/Styringsblomsten_endelig_version.ashx
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Det strategiske styringsredskab (målaftaler) blev evalueret i efteråret 2018. Der kom for alvor fokus på me-

ningsskabelse i min organisation. Evalueringen viste nemlig, at der ikke var det ejerskab til målaftalerne 

blandt mine ledere, som jeg troede. Ledere havde ikke koblet de strategiske mål med de aktiviteter, de 

havde igangsat ude i deres praksis. Flere af de tværgående indsatser, som var beskrevet i målaftalerne var 

ikke igangsat. Jeg opdagede kort sagt, at målaftalerne ikke gav mening i praksis og jeg stod over for det væ-

sentlige ledelsesproblem, at det som var reporteret til direktionen og den politiske ledelse i kommunen, 

ikke stemte overens med virkeligheden.   

Samtidig ser jeg, at der er gang i mange givtige samarbejder på tværs i organisationen, hvor der findes mere 

værdi for færre ressourcer, og at velfærdsløsninger blomstrer gennem processer mennesker imellem i og 

uden for organisationen. Nogen processer lykkedes og andre ikke. Det tværgående meningsskabende sam-

arbejde lever således, men med forskellige grader af succes, og det ledes ofte ikke med udgangspunkt i en 

strategisk målaftale, men med udgangspunkt i en konkret sag om en borger/gruppe.  

Min forståelse af målaftaler, som et effektivt ledelsesredskab, der skal sikre tværgående udvikling med fo-

kus på borgerne, er blevet forstyrret og erstattet af en undring, om målaftalerne reelt fungerer som løfte-

stang for det tværgående samarbejde om nye velfærdsløsninger.  

I denne masterafhandling vil jeg derfor undersøge, hvorvidt og hvordan vores samarbejde på tværs foregår, 

- om det er målaftalerne eller noget helt andet, der skaber betingelser for tværgående arbejde. Og hvilke 

betingelser det giver for værdiskabelse og ledelse. Og jeg vil undersøge, hvad der kan bidrage til og under-

støtte udvikling af tværgående velfærdsløsninger i praksis, og herunder, hvilken rolle styringskonceptet 

med udvalgsstrategi og målaftaler har i den sammenhæng.  

 

1.1 Problemformulering 
 

 

Hvorvidt og hvordan skaber Guldborgsund kommunes arbejde med målstyring betingelserne for tværgå-

ende samarbejde – og dermed betingelser for værdiskabelse og ledelse? 

 

1.2 Analysestrategier og erkendelsesinteresse 
 

For at besvare min problemformulering vil jeg anlægge tre analysestrategier på mit problemfelt. I mine ana-

lysestrategier anlægger jeg lidt forskellige erkendelsesinteresser, og får dermed flere muligheder for at 

frembringe viden om mit genstandsfelt, tværgående samarbejde om målstyring. 

Analysestrategi Empirisk materiale 

 
De diskursive betingelser for tværgående samar-
bejde.  
Gennem en dekonstruktivistisk erkendelsesinte-
resse vil jeg frembringe viden om den diskursive 
kontekst. Dette sker via en diskursanalyse af, hvor-
dan målstyringen skaber de diskursive betingelser 

 
Udvalgsstrategien for Social, Sundhed og Omsorgs-
udvalget (Bilag A) 
Udvalgsstrategien er udarbejdet af det politiske 
fagudvalg, og danner rammesætningen for leder-
nes arbejde med de strategiske målaftaler.  
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for det tværgående samarbejde – og dermed be-
tingelser for værdiskabelse og ledelse. 
Med inspiration fra Laclau og Mouffes (Winther 
Jørgensen, M. & Phillips, L., 1999) tager jeg ud-
gangspunkt i, at diskurs konstruerer den sociale 
verden i betydning, og at betydning aldrig kan fast-
låses på grund af sprogets grundlæggende ustabili-
tet. I denne analysestrategi se jeg efter hvilke me-
ningsstrukturer, der tegner en diskurs, og hvilke 
diskursive kampe som udfolder sig i gennem ud-
valgsstrategien. Perspektivet er det intentionelle 
og idealforestillingen omkring tværgående samar-
bejde.  
I analysen trækker jeg på begreber som diskursiv 
felt, momenter og nodalpunkter (Winther Jørgen-
sen, M. & Phillips, L., 1999). 

  
 
 
 
 
 
 
 
Diskursanalysen kan ikke give mig viden om, hvor-
dan målaftalerne skaber betingelser for tværgå-
ende samarbejde som meningsskabende for le-
derne. Her skal jeg tættere på den aktuelle virke-
lighed, og de meningsskabende processer, som fo-
regår i den tværgående ledergruppe.  
 

 
Meningsskabelse i praksis, det aktuelle perspektiv 
Jeg bevæger mig her over i rummet mellem det 
konstruktivistiske og fænomenologiske paradigme, 
og ser her efter, hvordan meningsskabelse udfol-
der sig i praksis i det tværgående samarbejde via 
handlinger, paradokser og dilemmaer i de sociale 
processer i organisationen.  
Med inspiration fra Weicks analysemodel for na-
turlige selektion af mening (Høpner, J. & Hammer, 
S., 2014), og Betina W Rennisons begreber koder, 
polyfoni og paradoksstrategier i organisationer 
(Rennison, B., 2017) undersøger jeg, hvordan mål-
styring skaber betingelser for, at lederne trækker 
på forskellige og ofte modstridende kommunika-
tive koder og meningsskabelse, og med dermed på, 
hvilke betingelser det sætter for værdiskabelse og 
ledelse.  
  

 
 
 
Det konkrete undersøgelsesfelt, er en strategisk 
workshop ”speed dating” for lederne, hvor lederne 
indledende drøfter, hvilke indsatser de vil gå sam-
men om for at opnå udvalgsstrategiens ønskede ef-
fekt. 
Jeg anvender observationer som empirisk materi-
ale. 
 

Potentialitet i det tværgående samarbejde, det 
potentielle perspektiv 
I denne tredje analysestrategi  lader jeg mig inspi-
rerer af affektive studier (Mc Kenzie, J., 2001) 
Jeg undersøger, hvordan målstyring skaber betin-
gelserne for nye spontane, magiske, gyldne og 
endnu ikke italesatte handlinger, og hvilke betin-
gelser det sætter for værdiskabelse og ledelse. Per-
spektivet er det potentielt mulige i forhold til tvær-
gående samarbejde. 
Jeg anvender begreber som social og æstetiske 
drama, passage, affekt, der betyder mærkbar (at 
blive berørt og berører), attunement. som betyder 
at række ind i verden.  

 
 
Gennem en velfærdsaktion med fokus på det tvær-
gående samarbejde, ser jeg efter det aktuelt po-
tentielle næste skridt i samarbejdsrummet mellem 
lederne.  
Jeg anvender observationer fra velfærdsaktionen 
og et fokusgruppeinterview med fire ledere fra for-
skellige fagcentre, som skal samarbejde om indsat-
ser ift. at opfylde udvalgsstrategiens mål. 
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Fælles for disse analysestrategier er, at de alle belyser min problemformulering. Med afsæt i mine analyser 

vil jeg vende tilbage til den mere normative udfordring, der handler om: 

Hvorvidt og hvordan er det muligt at lede tværfagligt arbejdet gennem målstyring i forhold til at skabe 

merværdi? 

 

1.3 Afgrænsning af undersøgelsesfelt  
 

Jeg arbejder som chef for Sundhed og Omsorgsområdet i Guldborgsund kommune. Det er i min egen prak-

sis, at jeg identificerer undersøgelsesfeltet.  

Det felt jeg ser på for at undersøge, hvordan det er muligt at lede tværgående samarbejde gennem målsty-

ring i forhold til at skabe merværd, er de samarbejdsprocesser som foregår på tværs af tre centre. Lederne 

skal finde sammen om konkrete indsatser og aktiviteter, som de mener svarer ind i Social, Sundhed og Om-

sorgsudvalgets udvalgsstrategi. De tre centre er Center for Socialområdet, Center for Familie og forebyg-

gelse og Center for Sundhed og Omsorg. 

Jeg afgrænser min undersøgelse til ”niveau 3 ledelse”, som er ledere af ledere og til det tværgående strate-

giske samarbejde, som udfolder sig i forhold til udvalgsstrategien, således som den er formuleret af Social, 

Sundhed og Omsorgsudvalget i kommunen. 

Det betyder, at det er gennem ledere fra tre centre i kommunen at jeg henter observationer, viden, hold-

ninger og erfaringer omkring fænomenet tværgående samarbejde.  

Afgrænsningen falder naturlig idet målaftalerne skal udformes på tværs af de tre centre målaftaler 

(https://www.guldborgsund.dk/da/GUFI/Organisation/Maalaftaler_2019-22/Skabeloner.aspx). 

 

2. Metateoretisk ramme 
 

Jeg er inspireret af konstruktivismen og fænomenologien i et interaktionistisk perspektiv (Järvien, M. & 

Mik-Meyer, N. 2005). Min analysegenstand er de tværgående samarbejdsprocesser, som udfolder sig på 

tværs af ledere i forskellige fagcentre omkring målaftaler. 

 Min ontologiske antagelse af mit genstandsfelt er, at dette er flydende, flertydigt og socialt konstrueret 

(Järvien, M. & Mik-Meyer, N. 2005). Min interesse er at indfange og forstå den kompleksitet, meningsska-

belse og flertydighed i de sociale processer, som foregår i arbejdet med fælles målaftaler. Min undersøgelse 

vil derfor lægge sig op ad socialkonstruktivismen, idet jeg antager, at mit genstandsfelt er afhængigt af de 

sociale processer og den specifikke kontekst, og at samarbejde konstrueres løbende gennem menneskers 

måde at tale om det på (Järvien, M. & Mik-Meyer, N., 2005). Det er den socialkonstruktivistiske diskursive 

analysestrategi, der er mest produktiv i forhold til, at jeg vil iagttage forhandlinger og meningsskabelse. 

Analysen kalder på et perspektiv, der netop kan iagttage dette og ikke fx ’personer’, ’identiteter’ eller arke-

typer, da et sådan perspektiv vil fiksere meningsskabelse og lede efter årsager i stedet for at lede efter dy-

namikker/bevægelse. 

https://www.guldborgsund.dk/da/GUFI/Organisation/Maalaftaler_2019-22/Skabeloner.aspx
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Fænomenologien har også en rolle i min tilgang. I fænomenologiens ontologi anskues virkeligheden som 

den leves og opleves (Justesen, L. & Mik-Meyer, N., 2010). Jeg er inspireret af fænomenologien, fordi det 

her antages, at der findes flere forskellige virkeligheder/meningsprovinser og derved ikke en entydig virke-

lighed (Justesen, L. & Mik-Meyer, N., 2010). Samtidig kan fænomenologien være afsæt for min affektive 

analysestrategi, idet dette videnskabsteorietiske perspektiv inddrager den subjektive erfaring, og dermed 

også den kropslige meningsskabelse.     

Fælles for konstruktivismen og fænomenologien er, at begge erkendelsesmæssigt anskuer kontekst og sub-

jektivitet som vilkår i undersøgelsesprocessen. Da det jeg er optaget af er at lede efter, hvorvidt og hvordan 

man kan skabe merværdi gennem målstyring, må jeg trække på forskellige forståelser af, hvad ledelse og 

værdi er, således at jeg blive opmærksom på måske også uventede og overraskende forsøg på værdiska-

belse i de tværgående processer. Dette gør jeg gennem de tre analysestrategier. 

 

3 Teoretiske begreber 
 

Som forsker i eget forskningsfelt har jeg en teoretisk og personlig forhåndsviden og indgår med subjektiv 

holdning til og i feltet. For at anlægge en distance til undersøgelsesfeltet tilrettelægger jeg en teoretisk tolk-

ningsramme, som jeg kan hente inspiration i og anvende som forståelsesramme og afsæt for mine undersø-

gelser. Ved at have teoretiske begreber at iagttage mit undersøgelsesfelt igennem, anvender jeg en deduk-

tiv tilgang.  

 

3.1 Diskursanalyse  
 

Jeg vælger at anvende Laclau og Mouffe´s diskursteoretiske tilgang. Det er relevant at bruge den diskurs-

analytiske tilgang, idet dens udgangspunkt er at alting er kontingens. Alle diskurser og artikulationer kunne 

have været anderledes og kan blive anderledes (Winther Jørgensen, M. & Phillips, L., 1999).  

Jeg er i min første analysestrategi optaget af at undersøge de diskursive betingelser, som viser sig igennem 

ideal forestillingen, som denne er fremstillet i den politiske strategi. Via diskursanalysen kan jeg blive klo-

gere på den politiske idealforestilling, som betingelse for værdiskabelse og ledelse. 

 Laclau og Mouffe ser alle sociale praksisser som diskursive og som fuldt ud konstituerende for vores prak-

sis. Diskurser konstruerer den sociale verden i betydning, siger de, og siden betydning aldrig kan fastlåses 

på grund af sprogets ustabilitet, vil diskursen løbende omformes i kontakten med andre diskurser. Derfor 

eksisterer der hele tiden diskursive kampe, hvor forskellige diskurser, som repræsenterer forskellige måder 

at tale om og forstå den social verden på, kæmper med hinanden om at opnå hegemoni, at fastlåse spro-

gets betydning på netop deres måde (Winther Jørgensen, M. & Phillips, L., 1999). 

Diskursen etableres ved at betydning udkrystalliseres via momenter/tegn omkring nogen nodalpunkter. 

Nodalpunkter er de privilegerede tegn, som andre tegn organiseres omkring, i et forsøg på at skabe en en-

tydighed.  Nodalpunkter er tomme i sig selv, men får betydning når de sættes ind i en bestemt diskurs. Ved 

at tegn væves sammen i ækvivalenskæder af momenter omkring nodalpunkter, udelukkes andre mulige 

betydninger(Winther Jørgensen, M. & Phillips, L., 1999) . 
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Alle de muligheder som diskursen udelukker, kalder Laclau og Mouffe det diskursive felt. Det fungerer som 

et reservoir af betydningstilskrivninger. Tegn som ikke endeligt har fået fikseret deres mening, kalder Laclau 

og Mouffe elementer (Winther Jørgensen, M. & Phillips, L., 1999) . Det er i det diskursive felt betydnings-

kampene foregår. Det er heri forandringsmulighederne opstår. Det er her, at begrebet kontingens, at alt 

kan være eller blive anderledes, er i spil. Kampen handler således om en lukning af diskursen, et midlerti-

digt stop for betydningsglidning.  

I min undersøgelse ser jeg med Laclau og Mouffes teoretiske begreber efter ækvivalentkæder til at iagt-

tage, hvordan Social, Sundhed og Omsorgsudvalget sætter en diskurs for arbejdet.  Og jeg undersøger, 

hvilke tegn som har en privilegeret status (nodalpunkter), hvordan de bliver defineret og hvordan det dis-

kursive felt åbner for forandringsmuligheder. Viden om bevægelserne, dislokationerne, der udspiller sig i 

udvalgsstrategien kan konkret sige noget om, hvilke diskursive artikulationer, der konstituerer retningen og 

dermed muliggør ledelse. 

Men analysen rejser nye spørgsmål om, hvordan målstyring udfyldes i praksis, og hvorvidt og hvordan mål-

styring skaber mening blandt lederne som betingelse for et værdiskabende tværgående samarbejde i deres 

daglige ledelsesrum. Jeg må derfor skrifte perspektiv, når jeg vil tættere på den aktuelle betydnings- og me-

ningsskabelse blandt lederne omkring omsætningen af intentionerne i udvalgsstrategien. Til det kan jeg an-

vende teori og begreber omkring meningsskabelse.  

 

3.2 Meningsskabelse  

Et er, hvordan idealforestillingen om, hvorledes værdiskabelse og ledelse italesættes og dermed skaber et 

diskursivt felt og sætter en retning. Noget andet er, hvordan ledere konstant former og omformer diskur-

serne om tværfagligt arbejde. Jeg vælger at bruge Karl Weick til at undersøge det meningsskabende arbejde 

omkring udvalgsstrategien og virkeliggørelsen af denne. Derefter anvender jeg Betina Rennisons analyse-

strategiske blik for, hvordan denne måde at skabe mening på kan forstås som forskellige former for para-

dokser, der kan sige noget om, hvordan modsætningerne kan dukke op. 

 

3.2.1 Naturlig selektion af mening  
 

Inspireret af Karl Weick og hans betoning af relationers betydning i organisationer, flyttes fokus nu til, hvor-

dan der skabes mening gennem organisering. Netop den organisering og meningsskabelse som foregår i 

ledergrupperne under udarbejdelse af de tværgående målaftaler, er jeg interesseret i, fordi den kan give 

mig en forståelse af, hvad organisationen siger og viser om sig selv og derved hvordan den skaber sin egen 

virkelighed (Høpner, J. & Hammer, S., 2014). 

Når jeg undersøger organiseringen omkring det tværgående samarbejde, handler det med Weicks teori der-

for om at kigge efter relationer i form af gensidigt betingede handlinger - interlocked behavior. Weick me-

ner, at vi er bundet i gensidige handlinger til hinanden, ligesom vores forskellige oplevelser og hændelser er 

gensidigt betinget af hinanden.  

Weicks forståelse er, at organisationer er relationelle og bevægelige, og organisatoriske processer cirku-

lære. Derfor må man opgive tanken om fælles og stabile mål, og i stedet interessere sig for bevægelsen og 

relationen mellem mål og midler (Høpner, J. & Hammer, S., 2014).  
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Weick definerer organisering, som han ser som en form for meningsskabelse, som 

 ”et fælles vedtaget grundprincip til at reducere flertydighed gennem meningsfulde gensidigt betingede 

handlinger” og fortsætter 

”at organisere sig er at samle pågående gensidige handlinger til meningsfulde sekvenser, som skaber me-

ningsfulde resultatet” (Weick, K, 1973: I Høpner, J. & Hammer, S., 2014, s. 53)  

Organisering sker ifølge Weick gennem en selektionsproces, der er resultatet af, at organisationer taler 

med sig selv (handler) for at finde mening. Igennem selektionsprocessen skaber vi kategoriseringer, som vi 

finder meningsfulde (Høpner, J. & Hammer, S., 2014).   

Enactment, der på dansk kan oversættes til ”at skabe i handling”, er den proces som finder sted, når vi be-

gynder at handle i forhold til de ændringer, vi udsættes for. Det er således handlinger, som gør vi får skabt 

mening (orden) i den flertydighed vi oplever. At skabe i handling sker når vi taler, handler eller på anden 

måde reagerer, og derved åbner for nye måder at se omgivelserne på. Der igangsættes en kædereaktion, 

som virker tilbage på os selv, da handlingerne er med til at konstituere vores positioner, hvorfra vi ser og 

handler i verden. Denne kædereaktion af handlinger, som rækker ud efter og ind i hinanden er relevant fx i 

forhold til at lede efter sprække af nye potentialer for værdiskabelse og mening omkring det tværgående 

samarbejde (Høpner, J. & Hammer, S., 2014).  

Selektion er det led i processen, hvor vi begynder at skabe vores omgivelser. Bestemte mentale kort eller 

forestillinger om virkeligheden udvælges som virksomme og understøtter selektionsprocessen for at skabe 

mening. Det er interessant, fordi det giver et billede af de meningshorisonter, som byder ind i forhold til, 

hvordan det tværgående samarbejde forstås af lederne i organisationen (Høpner, J. & Hammer, S., 2014). 

Weick har en måde at studere organisationer på, der kan sammenfattes i spørgsmålet:  

”Hvordan kan de vide, hvad de tænker, før de har set, hvad de har sagt eller gjort?” (Høpner, J. & Hammer, 

S., 2014) 

Sætter man sætningen op som en analysemodel for meningsskabelse, ser den inspireret af Høpner, J. & 

Hammer, S. (2014) sådan ud:. 

 

Hvordan kan de vide    
 

hvad de tænker før de har set hvad de har sagt eller 
gjort 

Jeg/vi/de De kort og handlings-
skabte omverdensbille-
der, vi bærer med os 

Processen før vi vælger, 
hvad vi tænker 

Den handlingsrettede 
aktivitet, vi udfører  

Aktøren  Lagringen Udvælgelsen  Skabe i handling  

 

Weicks pointe er at selektion anvendes til at stabilisere vores verden, således at den er mulig at handle i 

(Høpner, J. & Hammer, S., 2014). Med analysemodellen kan man få et indblik i den meningsskabelse, som 

finder sted når vi organiserer os omkring tværgående samarbejde.  

Jeg bruger modellen til at lede efter de skabende handlinger. De skabende handlinger er der, hvor lederne 

finder sammen om en bestemt måde at italesætte og agere omkring det tværgående samarbejde. Når jeg 
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leder i det empiriske materiale, bruger jeg modellen til at undersøge, hvordan udvælgelsen sker, blandt an-

det ved at se efter, hvor der foregår forhandlinger af mening på baggrund af forskellige meninger/diskur-

ser. Og jeg ser efter, hvor der foregår minimering af mening, eksempelvis om lederne forsøger at reducere 

flertydighed gennem gensidigt betingede handlinger eller selektion.  

 

3.3 Stemmer og polyfoni  
 

Jeg bruger Weick til at fremkalde viden om, hvordan meningsskabelse udfolder sig i praksis i det tværgå-

ende samarbejde via handlinger og selektioner. Men Rennisons begreber om stemmer og polyfoni er bedre 

til at iagttage, hvordan meningsskabelse også skaber paradokser i det tværgående samarbejde (Rennison, 

B., 2017). Hermed kan jeg få øje på muligheder/umuligheder ved at skabe værdi gennem målstyring af 

tværfagligt samarbejde.  

Med Rennisons begreber om diskursive stemmer og polyfoni søger jeg at forstå de forskellige stemmer, der 
er, og deres betydninger i forhold til de betingelserne målaftalerne skaber for tværgående samarbejde. Og 
jeg kan undersøge ledernes strategier for håndtering af det tværgående samarbejde i den kompleksitet, 
som de agerer i. Med Rennisons begreb om polyfon ledelse kan jeg endvidere bevæge min undersøgelse 
over i en muligheds – og potentielskabende retning. Dermed åbnes for nye måder at anskue det tværgå-
ende samarbejde og værdiskabelsen i ledelse. Rennison trækker teoretisk på Luhmann, som også relaterer 
sig til konstruktivismen, men jeg går af afgrænsningshensyn ikke ind i den referenceramme. 
 

3.3.1 Stemmer på spil 
 

Det felt, som målaftalerne skal virkeliggøres i på tværs af centre, afspejler rigtig fint det felt, som Rennison 

ser ledelse udfolde sig i. Jeg ser et felt af modsatrettede hensyn folde sig ud, når der skal samarbejdes på 

tværs om målaftalerne. Rennison kalder det et spændingsfelt mellem konkurrerende stemmer. De mange 

stemmer, eller divagerende kommunikative koder, som Rennison mener er typiske i organisationer, giver 

kompleksitet, men også perspektivrigdom (Rennison, B., 2011).  

Det er ifølge Rennison bl.a. følgende stemmer som høres i organisationer: videnskabens stemme, der med 

sin videns-optik er optaget af forskning. Politikkens stemme, som viser sig i en magt-optik fx via formaning 

ift. en politisk strategi. Økonomiens stemme, som har en penge-optik. Her er der fokus på budgetter og fx i 

kommunal sammenhæng, hvordan der kan skabe mere velfærd for mindre. Mediernes stemme, som har en 

nyheds-optik, og fx har afgørende fokus på den gode fortælling/nyhed frem for den dårlige. Pædagogikkens 

stemme, der med sin uddannelses-optik er optaget af dannelse og uddannelse. Omsorgens stemme, der 

med sin hjælpe- optik er optaget af at tænke på andre. Og sundhedens stemme, der med sin krops-optik, er 

optaget af mental og fysisk sundhed (Rennison, B., 2011).  

De mange forskellige stemmer er interessante i min undersøgelse, fordi de kan hjælpe mig til at forstå, 

hvilke paradokser som træder frem, når de mange stemmer mødes i det tværgående samarbejde om 

målaftaler, og når der skal skabes værdi for borgeren.  

Verden er i Rennisons forståelse flertydig. Der vil dermed være mange forståelser og betydninger af fæno-

menet tværgående samarbejde. Gennem valg af stemmer skaber vi verden på bestemte måder.  
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Ofte italesættes dette felt af paradokser ud fra metaforen krydspres, men Rennison anvender i stedet me-

taforen polyfoni forstået som en flerstemmighed (Rennison, B., 2011). Hvordan kompleksiteten, flerstem-

migheden og perspektivrigdommen håndteres, giver Rennison et bud på gennem definition af re- og afpa-

radokseringsstrategier. Det vil jeg udfolde i næste afsnit.  

 

3.3.2 Re og af-paradokseringsstrategier  
 

Rennison frembringer en række strategier til håndtering af forskellige uforenlige hensyn. Ved at tilgå mit 

undersøgelsesfelt med de forskellige strategier - som del af min teoriramme - vil jeg kunne finde diverge-

rende strategier for ledernes håndtering af de paradokser, de møder i deres tværgående ledelsesrum. Kon-

kret taler Rennison om af-paradokseringsstrategier og re-paradokseringsstrategier. Af- paradokseringsstra-

tegier søger at skjule og afværge paradokserne. Re- paradokseringsstrategier søger at cutte vilkår, viljebe-

stemte tilbøjeligheder til at følge faste stemmer/koder og i stedet åbne for andetheden (Rennison, B., 

2017). 

Rennision opstiller bla. følgende strategier. 

Af- paradokseringsstrategier: Balancestrategi, hvor vi mixer både/og. Dekoblingstrategi, hvor vi udskyder, 

fravælger, uddelegere – hverken/eller. Spilstrategi, hvor vi kaster bolden rundt (abekastning). Ignoranstra-

tegi, hvor vi er tonedøve for polyfoniens stemmer. 

Re- paradokseringsstrategier: Refleksionsstrategi, hvor vi hæver os mentalt og går analytisk til værk (thin-

king). Profleksionstrategi, hvor vi kaster os ud I paradokserne og handler (doing). Narrationstrategi, hvor vi 

bruger sproget til at begribe kompleksiteten (telling). Affektionstrategi, hvor vi gør sanser til centrum for 

dilemmahåndtering (sensing). 

Særlig re-paradokseringsstrategierne er interessante, idet jeg i min undersøgelse vil skabe og analysere en 

intervention, og dermed søge at skabe forandring og bevægelse i forhold til betydningsdannelse og værdi-

skabelse af tværgående samarbejde.  

Rennison kan jeg bruge til at identificere dels paradokser i meningsskabelse, og dels strategier som anven-

des af lederne til at være i disse altid eksisterende paradokser. Men Rennison folder ikke begrebet affekt 

ud. Jeg vil derfor i det følgende afsnit udfolde begreber omkring affektiv teori. Denne vej vil jeg bevæger 

mig ind i begrebsuniverset for min tredje analysestrategi, hvor jeg er på jagt efter spontane, men mærkbare 

udtryk for værdi i forhold til det tværgående samarbejde i organisationen.  

 

3.4 Affektiv teori  
 

Jeg er som sagt optaget af affektion og den værdi og meningsskabelse, som sker i mellemrummene i relati-

oner mellem mennesker/lederne. De små spontane mærkbare værdiskabende tegn, der ikke fikseres i dis-

kurserne og i meningsskabelsen, men som ifølge de affektive teorier skaber en slags ”spil over”, der igen er 

med til at skabe nye landingsbaner for begivenheder. 

Både Helth (Helth, P., 2018) og Amhøj (Amhøj, 2018) er optaget den merværdi affektive bevægelser kan 

skabe i organisationer. Helth har i sin forskning fokus på affektiv læring, og den læring som sker med afsæt i 
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påvirkninger, der kan skabe forandringer gennem æstetiske metoder, som det kendes fra teaterverdenen. 

Amhøj har særlig fokus på velfærds- og værdiproduktion gennem mikroskopiske mærkbare samskabende 

begivenheder. 

 

3.4.1 Æstetisk performens  
 

Helth er bla. inspireret af McKenzie (McKenzie, J., 2001) og hans anvendelse af æstetisk performens som 

metode i ledelsesudvikling. Helth arbejder med at etablere eksperimenter i ledelse gennem æstetisk per-

formens. Hun er særlig optaget af, hvordan lederes problemer i hverdagen, forstået som socialt drama, kan 

konverteres til et æstetisk drama, og dermed omgå vanetænkning i problemløsningen. Helth argumenterer 

for, at vaner ofte er forårsaget af en instrumentel tankegang til lederskab, hvilket forhindrer ledere i at æn-

dre praksis (Helth, P., 2018). Det er interessant i min undersøgelse af tværgåede samarbejde, netop fordi 

jeg er optaget af værdiskabelse i ledelse, og af, hvordan samarbejdet på tværs kan åbne for nye værdiska-

bende velfærdsløsninger.  

Helths påstand er, at ledere ofte forsøger at ændre det sociale drama, men ikke lykkedes, idet de er fastlå-

ste i deres tænkning (Helth, P., 2018). Når ledere fremstiller deres sociale drama i æstetisk form, kan de 

gøre noget andet end de plejer. De kan ifølge Helth aktualisere potentialer i de daglige udfordringer. 

For at markere overgangen fra det sociale drama, hverdagen, til det den æstetiske performens anvender 

Helth overgangsritualer. Det er inspireret af McKenzies model, som er gengivet her (McKenzie, J., 2001)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

McKenzie viser, at det sociale drama, der er performens management, sætter en forskel mellem det, der er 

synligt, og det der er usynligt. For at muliggøre ledelse, skal man gøre det usynlige synligt ved at give det 

mening. Den anden side i modellen anskuer det aktuelle og det virtuelle i det æstetiske drama. McKenzies 

model viser, hvordan der gennem iscenesættelser af gemte problemstillinger, som er opstået i praksis, kan 

ske en synliggørelse af problemet, i det sociale drama. Via en passage, et ritual, en begivenhed eller andet 

kan problemet skubbes over i det æstetiske drama, hvor en virtualisering og iscenesættelse af problemet 

kan give nye forståelser og indtryk til problemet, inden det bevæger sig tilbage til det sociale drama i for-

nyet, komplementeret og potentialiseret form, der kan ændre praksis.  

Socialt drama, foregår i hver-

dagen 
Æstetisk drama, foregår be-

vidst  

Iscenesættelse  

Iscenesættelse  

Bevidsthed 

  

Bevidsthed 

  

Aktuelt  

 Virtuel   

  Synlig    

 Gemt   
Passage   
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Helth og McKenzie er interessante at anvende, idet bevægelsen mellem det sociale og det æstetiske drama 

kan hjælpe mig til at se måder, hvorpå der muliggøres merværdi omkring tværgående samarbejde. 

 

3.4.2  At berøre og at blive berørt  
 

Amhøj er mere optaget af det mikroskopiske liv imellem os - de små mærkbare ændringer - og oversætter 

begrebet affekt til begrebet mærkbar fællesskabelse (Amhøj, C., 2018).  

Igennem filosofiske teoretikere finder Amhøj forståelsen af begrebet affekt, som et begreb der beskriver 

kroppen, også forstået som den kollektive krop imellem os og dens sanseregister, som responderer med 

verden. Hun argumenterer for, at mennesker er forbundet gennem relationer, og at disse relationer også 

bevæger sig på affektive registrer.  

Med baggrund i den hollandske filosof Spinozas tanker om affekt, beskriver hun det mikroskopiske liv mel-

lem os. Affekt har ifølge Spinoza en dobbelt bevægelse. Når vi berører andre, bliver vi også selv berørt. Af-

fektbegrebet handler derfor om gensidig inklusion, og om, at den måde vi bliver berørt på, kan skabe os på 

nye måder (Amhøj, C., 2018) 

Amhøj fremhæver, at affekter er generative, de skaber nye affekter. En mærkbar aktivitet, der berører, kan 

skabe ny mærkbar aktivitet, hvilket kan skabe nye muligheder i mellemrummet mellem mennesker. Det er 

sansningen af den mærkbare aktivitet, der skaber nye handlinger, og de gensidige og mærkbare berøringer 

(affekter) kan få mødet mellem mennesker til at emergere på nye uventede måder. Begrebet affekt mulig-

gør, at jeg kan iagttage disse ”spontane” udtryk for værdi i mine observationer. 

 

3.4.3 Attunement 
 

Den mærkbare fællesskabelse - forstået som strategisk ledelsesform - åbner for en ny måde at forstå værdi-

skabelse i tværgående samarbejde på. Amhøj forstår mærkbar fællesskabelse som en immanent strategi, 

der bliver mulig gennem affektiv attunement (Amhøj, C., 2018). I en Weick læsning kan jeg sammenligne 

med begrebet enactment. 

Attunement handler om, at vi alle altid og allerede rækker ind i verden, og at vi skaber og skabes af denne 

verden gennem begivenheder. Begivenheder, det vil sige de mange rodede elementer af materialitet, ten-

denser, sociale energier, der igennem vedvarende og åbne processer samler sig, skrifter form og generer 

nye begivenheder. Det særlige ved disse begivenheder er, at de tuner os ind på intensitet og energi.  

Jeg bruger begrebet attunement og begivenheder til at se, om lederne i deres tværgående samarbejde 

igennem relationssansning former den fælles energifyldte affektive krop i mellemrummet mellem dem, der 

således bliver katalysator for mere velfærdsværdi. 

”I stedet for at strategi bliver til gennem sammenbrud, bliver strategi til gennem, selvgenerative og dan-

sende affektive hop” (Amhøj, C., 2018). 

De affektive hop - forstået som den abstrakte, men mærkbare krop imellem os - muliggør således fornyet 

affekt (social energi). Amhøj argumenterer for, at hvis man først har eksperimenteret med at mødes på en 

anderledes livsgivende og mærkbar måde, vil det transmittere nye anderledes livsgivende skridt.  
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Jeg inddrager begreberne affekt, mærkbar fællesskabelse, og attunement i min tredje analysestrategi, hvor 

jeg bruger dem til at lede efter skabelse af potentielle nye værdier og handlinger i forhold til det tværgå-

ende samarbejde. Det gør jeg blandt andet på baggrund af mine observationer af velfærdsaktionen og det 

efterfølgende fokusgruppeinterview. 

 

3. Metode 
 

4.1 Etiske overvejelser  
 

Jeg er chef i den organisation, som jeg undersøger, og jeg deltager aktivt i de undersøgelsesrum jeg skal 

analysere. Jeg er indblandet i interviewets meningsproduktion, og jeg er dermed en del af det materiale, 

jeg skal analysere. Ligesom jeg har en aktiv rolle i velfærdsaktionen og speed-date workshoppen. Jeg må 

derfor forsøge at distancere mig fra materialet. Det kan jeg fx gøre ved metodisk at gå frem efter Laclau og 

Mouffes, Wicks og McKenzies analysemetoder, og lade de teoretiske begreber guide mig ift. til mine opda-

gelser i empirien. Endelig kan jeg distancere mig ved at forsøge at anlægge en antropologisk tilgang  (Win-

ter Jørgensen, N. & Phillips, L. , 1999).  

Som forskerrollen i eget felt skal jeg være opmærksom på, at min egen forforståelse kan være en barriere 

for ny viden. Her siger Brinkman (Brinkmann, S., 2010), at problemformuleringen og spørgeguide kan agere 

som støtteværktøjer for at fastholde mig i forskerrollen frem for min rolle som chef. Fortroligheden kan jeg 

sikre ved at love deltagerne anonymitet.  

Brinkman tilkendegiver, at ledelsesproblemet ikke må overtage vidensproblemet. Jeg skal derfor være sær-

lig opmærksom på magtrelationen, idet jeg er chef i organisationen. Der kan være bekymring for, hvordan 

jeg vil bruge den viden og indsigt, jeg opnår gennem undersøgelsen. Det skal derfor være klart og trygt for 

deltagerne, at de kan ytre sig frit og uden risiko for repressalier. Deres rolle og undersøgelsens formål skal 

være kommunikeret klar til dem. Det informerede samtykke kan sikre, at deltagerne ved, hvad de går ind 

til.  

 

4.2 Indsamling af empirisk materiale – fremgangsmåde 
 

Jeg vælger, at min undersøgelse skal være en kvalitativ undersøgelse, fordi kvalitative metoder er veleg-

nede til at beskrive fænomener i deres kontekst (Mik- Meyer, N. & Justesen, L., 2010). Mit videnskabsteore-

tiske perspektiv er inspireret af socialkonstruktivismen og fænomenologien, som er optaget af den sociale 

konstruktion af virkeligheden. Med kvalitative data og metoder kan jeg stille skarp på den virkelighed, som 

opleves af lederne i den kontekst, hvor udvalgsstrategien skal omformes til konkrete målaftaler. 

Afhandlingens empiri hentes gennem 4 typer af kvalitative data. Dels strategidokumentet bestående af ud-

valgsstrategien for Social og Omsorg udvalget, dels observation af et tværgående strategimøde (speedda-

ting den 16. januar 2019), dels et fokusgruppeinterview med 4 ledere på tværs af Sundhed og Omsorg, Soci-

alområdet/Myndigheden og Familie og Forebyggelse. Og endelig af data fra en velfærdsaktion. 
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De forskellige dataindsamlingsmetoder illustreres i følgende model, som også viser rækkefølgen i min empi-

riindsamling:  

 

 

Dokumentet som empirisk materiale for undersøgelsen er valgt, fordi udvalgsstrategien sætter den politi-

ske diskurs for organisationens arbejde, værdier og retning. Dokumenter beskriver den særlige sociale set-

ting (Coffey, A. 2014). Dokumenterne er således en version af virkeligheden, og de kan sige noget om, 

hvilke elementer og tiltag i organisationen som prioriteres, besluttes, og styres.  

Arbejdet med dokumentanalyse foregår som en åben læsning af teksten, hvor jeg leder efter nodalpunkter, 

momenter og de kampe, der udspiller sig i teksten. Jeg ser efter bevægelser af betydning, hvor momen-

terne er flertydige. Udgangspunktet hos Laclau og Mouffes diskursteori er, at alt er kontingent. Derfor ser 

jeg, efter hvor elementer i udvalgsstrategien understøtter eller skubber til de bevægelser, hvormed mod-

sætningsforhold fremgår. Jeg vælger at tegne ækvivalenskæderne op om nodalpunkterne, og dermed 

danne mig et indtryk af de bevægelser, som lederne skal forholde sig til i deres operationalisering af ud-

valgsstrategien til handlingspraksis for værdiskabelse.  

Deltagerobservationerne hjælper primært med at belyse analysestrategien, tværgående samarbejde som 

meningsskabende, men vil også være velegnet til analyse af de diskursive kampe, som udfolder sig mellem 

idealforestillingen og det aktuelle operationelle niveau. Metoden er god til at give mig en ubearbejdet vi-

den (Mik- Meyer, N. & Justesen, L., 2010). Deltagerobservation meget anvendeligt i det aktuelle perspektiv, 

da det er meningsskabelsesprocesser jeg er optaget af. Observationen giver mig mulighed for at iagttage, 

hvilken betydning konteksten - mødet og målaftalekonceptet - spiller for deltagernes handlinger og hold-

ninger. Og dermed en dybere forståelse for, hvordan der skabes mening omkring det tværgående samar-

bejde.  

Der afholdes en workshop (speed-dating) den 16. januar 2019. Workshoppens deltagere er ledere fra de tre 

centre, der arbejder sammen om målaftalerne. Der deltager 25 ledere på dagen. Lederne mødes til dialog 

på forskellige samtalestationer. Hver station repræsenterer et på forhånd givet emne med afsæt i udvalgs-

strategien. Observationerne videooptages. Dette sikrer detaljeringsgraden i beskrivelsen af mødet. Jeg an-

vender sekvenser fra mødet og skriver derfra refleksive observationsnoter (Mik- Meyer, N. & Justesen, L., 

Dokument

analyse •Ser efter strategiens diskurssætning gennem nodalpunkter og momenter

Deltager

observa-
tion 

•Ser efter betydningssøgninger og meningsskabelse, paradokser og dilemmaer

Velfærds

øvelse 
•Ser efter affekter, gyldne øjeblikke, hybrider, mærkbare handlinger

Fokus

gruppe

interview 

•Ser efter meningsskabelser, paradokser, affekter, gyldne øjeblikke, hybrider, mærkbare 
handlinger
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2010). Alle deltagere er blevet informeret om, at workshoppen blev filmet med henblik på at fungere som 

empiri i form af observationer til undersøgelsen. Alle har accepteret dette. Observationer fra speeddating 

er vedlagt i bilag B. Alle navne i forbindelse med speed-dating er anonymiseret.  

Jeg vil forsøge at sætte mine teoretiske begreber omkring affektiv teori, socialt og æstetisk drama, samt 

passage i bevægelse i relation til en konkret velfærdsaktion. Velfærdsaktionen skal dermed understøtte min 

tredje analysestrategi, hvor jeg vil se efter det aktuelt potentielle næste skridt i det tværgående samarbejde 

om målaftalerne, og undersøge, hvordan målstyring skaber betingelserne for nye spontane, magiske, og 

endnu ikke italesatte handlinger, og med dermed betingelser for værdiskabelse og ledelse.  

Jeg vil tilrettelægge velfærdsaktionen med en tegneøvelse. På den vis får jeg indarbejdet ledernes refleksio-

ner på hinandens handlinger, affektiv refleksion og den perspektiverende refleksion, derved at de konkret 

skal performe i en sanselig kontekst. De fire ledere som deltager i både velfærdsaktion og fokusgruppein-

terviewet har givet skriftligt samtykke til at materialet anvendes som empiri i denne undersøgelse, vedlagt i 

bilag C. Derfor er deres navne ikke anonymiseret. Observationer fra velfærdsøvelsen er vedlagt i bilag D. Se 

endvidere fremgangmåde som del af analysen i kapitel fem. 

Fokusgruppeinterviewet skal primært hjælpe mig med at belyse analysestrategierne, tværgående samar-

bejde som meningsskabende og tværgående samarbejde som skabelse af potentielle nye værdier og hand-

linger. Begrundelse for, at jeg vælger fokusgruppeinterviewet er at det, til forskel fra det individuelle inter-

view, særlig har opmærksomhed på dialogen og interaktionen i gruppen, ligesom deltagernes respons på 

hinandens udsagn er væsentlige (Mik- Meyer, N. & Justesen, L., 2010). Det er interessant i min undersø-

gelse, fordi jeg er optaget af at forstå, hvordan samarbejde opleves.  

Til fokusgruppeinterviewet vil jeg anvende en semistruktureret interviewguide (Bilag E), og med en åben 

spørgeramme kan jeg imødekomme mine interviewpersoners svar.  

Deltagerne i fokusgruppeinterviewet er ikke tilfældigt sammensat. Jeg vælger at sammensætte en gruppe 

på fire ledere, der aktuelt har til opgave at samarbejde på tværs om målaftaler, der taler ind i Social, Sund-

hed og Omsorgsudvalgets strategi. Antallet giver god mulighed for dialog og gensidige refleksioner i grup-

pen under interviewet.  

Jeg inviterer til deltagelse via en mail, hvor jeg fortæller om afhandlingen, problemformulering og analyse-

strategierne. Fokusgruppeinterview og velfærdsaktion foregår i samme lokale. Fokusgruppeinterviewet op-

tages på video, således at det både kan transskriberes (Bilag F), og der kan trækkes på billedelige sekvenser 

i analysen.   

 

4.3. Validitet 
 

Med et socialkonstruktivistisk udgangspunkt for min analyse skal jeg kunne validere mine resultater. Teore-

tisk konsistens kræver, at jeg overvejer og forsøger at redegøre for, hvor jeg står i forhold til de diskurser og 

meningsskabelser jeg undersøger, og hvilke konsekvenser mit eget bidrag til den diskursproduktion og me-

ningsskabelse af verden kan få (Winther Jørgensen, M. & Phillips, L., 1999). Stringent anvendelse af teori og 

metode legitimerer videnskabelig produceret viden. Ved at se verden gennem bestemte teorier kan jeg 

fremmedgøre mig fra min egen selvforståelse og stille andre spørgsmål til materialet, end når jeg anvender 

min hverdagsforståelse.  
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Som bilag er vedlagt observationer fra speed dating stationer samt fra velfærdsøvelsen. Disse fremstår i bi-

lagsmaterialet som empiriske grundlag for analysen med analysenotater markeret med rødt. I alle observa-

tioner er film fra obserservationerne klippet sammen og lagt ved som en scan kode. Scan koder er sat ind i 

analysen, som en del af feltrammen som analyseres, således at læserne udover at orientere sig i observati-

onsmaterialet kan scanne de små film og derved følge mine analysebetragtninger, tolkninger og konklusio-

ner. Derved understøttes opgavens validitet.  

 

5. Analyse 
 

Problemformuleringen i denne afhandling lyder stadigvæk: 

Hvorvidt og hvordan skaber Guldborgsund kommunes arbejde med målstyring betingelserne for tværgå-

ende samarbejde – og dermed betingelser for værdiskabelse og ledelse? 

Analysen skal undersøge, hvad der sker, når den dominerende diskurs i form af udvalgsstrategien mødes i 

forhandling med den aktuelle virkelighed, og der i dette møde skal skabes værdi og ledelse af velfærd. Jeg 

vil bruge min teorietiske forståelsesramme, og heri udvalgte teoretiske begreber til at åbne mine data med, 

og fremsøge temaer/overskrifter som vil være styrende i mine analyseafsnit.  

 

5.1 De diskursive betingelser for tværgående samarbejde  
 

I den første analysestrategi vil jeg analysere, hvordan kommunens policy tekster om målstyring - som det 

italesættes i dokumentet ”udvalgsstrategien” - skaber de diskursive betingelser for det tværgående samar-

bejde.  

I udvalgsstrategiens indledning, er dels beskrevet det Guldborgsundske Mindset, og dels opsummeret ” den 

røde tråd” fra planstrategien til de administrative målaftaler.  

Om mindsettet står der: 

”Mindsetét lægger et forstærket fokus på måden, vi løser vores opgaver på og de værdier, vi lægger til 
grund for vores daglige indsats” (Bilag A, s. 3)  
 

Mindsetét indeholder fire centrale tilgange: Tidlig og rettidig indsats, Helhedsorienteret tilgang, Samska-

belse og dialog og Udnyt potentialerne. 

Vi skal i dette analyseafsnit se, hvordan disse tilgange bliver italesat som de ”tomme betegnere”, der mulig-

gør, at den tidligere måde at tale om strategi og ledelse på bliver omformet (dislokation) med henblik på at 

italesætte en ny diskursiv orden. En orden der muliggør ledelse og skaber betingelserne for, hvordan man 

kan virke som leder og medarbejder. 
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5.1.1 Bevægelsen fra ulighed i sundhed til lighed i sundhed 
 

Det vi nu skal se - med Laclau og Mouffes tænkning - er at formuleringen af kommunens strategi lægger op 

til forandringsmuligheder.  

Analyserer jeg strategien med Laclau og Mouffes begreber, kan jeg bruge nodalpunkter analytisk til at iagt-

tage strategien med henblik på at undersøge, hvilke betingelser det stiller for det tværgående samarbejde 

lederne imellem. Et overordnet nodalpunkt jeg finder i strategien - der fastholder en række momenter - er 

’tid’. 

Der ses et ”før” og et ”efter” i strategien. ”Før” handler om de udfordringer som politisk fremhæves som 

problemer i kommunen og blandt borgerne. ”Efter” handler om, hvordan verden ser ud, når udvalgsstrate-

gien er realiseret, og verden har ændret sig, bevæget sig igennem de diskursive kampe og betydningen er 

fastlåst. Når der er opnået hegemoni.   

De momenter som holder nodalpunktet ”tid” fast er det Guldborgsundske mindset.  Mindsetét fungerer 

også som dislokationen for en ny dagsorden nemlig ”lighed i sundhed”. Bevægelsen fra ”før” til ”efter” ses i 

strategien fx i udvalgsformandens indledning, hvor der italesættes et ”før”. Der er her tale om generalise-

rede problemstillinger, og der udpeges ikke konkrete udfordringer, blandt andet siger han: 

”Udvalget har som ambition, at alle borgere i vores kommune lever et sundere liv og derfor er det vigtigt, at 

prioritere tidlig opsporing, forebyggelse og indsats i samarbejde med borgerne” (Bilag A, s.7) 

Citatet viser, at borgerne skal leve et sundere liv, hvilket indikerer at dette ikke er tilfældet i dag. Citatet ita-

lesætter udvalgets ambition, bevægelsen over tid, mod et sundere liv for alle, hvilket understøttes/fasthol-

des af begreberne/momenterne tidlig opsporing, forebyggelse og samspil med borgerne.  

Samtidig italesættes det som Laclau og Mouffe vil kalde elementer i det diskursive felt. Italesættelsen af 

dette ”før” som skal holdes ude af diskursen, og som strategien vil bevæge kommunens borgere væk fra 

sker når udvalgsformanden forklarer hvad ulighed i sundhed betyder. Han siger:  

”Ulighed i sundhed kan opstå gradvist i den brede befolkning, som følge af flere faktorer, og bevirke at 

nogle borgere bliver hurtigere nedslidt, får livsstilssygdomme eller ikke opnår samme udbytte af behandlin-

gen som gennemsnittet” (Bilag A, s. 7) 

Den illegitime side af borgernes tilstand - uligheden i sundhed -  som strategien ønskes ændret, foldes ikke 

dybere ud end i citatet overfor. Der tales i stedet for generaliseret om uligheden fx med begreber som 

”nogle borgere”, og ”udsatte borgere”.  

Når jeg læser indledningen til strategien, er der fokus på udfordringer og på kæden af faktorer, som spiller 

ind på at nogle borgere ikke lever godt og længe. Der tegnes et billede af ulighed i sundhed fx nedslidthed, 

livsstilssygdomme, misbrug, psykisk sygdom, hjemløshed og sociale problemer. Det begrundes med at bor-

gerne har forskellige liv, og dermed opstår der ulighed i sundhed. Der er således noget, der muliggør, at der 

skal sættes en ny dagsorden.  

Den nye dagsorden er, at kommunen skal fremme lighed i sundhed. Der sker dermed det, som Laclau og 

Mouffe kalder en dislokation - en forskydning - i diskursen gennem strategien. Forskydningen sker fra ulig-

hed i sundhed til lighed i sundhed, med som vi så det i forrige afsnit, mindsetét som motor.  
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Dét jeg får øje på, når jeg læser med Laclau og Mouffes begreber, er de momenter udvalgsstrategien gør til 

genstand for ledelse, for derved at muliggøre, at det som før var dislokeret, nu kan blive fikseret. Uden at 

det bliver så fikseret, at det ikke kan indeholde andre elementer. Det illustreres i modellen herunder:  

                

 

 

 

 

Dislokationen italesættes i udvalgsstrategien via mindsetét og fastholdes via yderligere en række af nodal-

punkter og momenter.  

Især fremtiden, tiden efter realisering af strategien, foldes ud. I det følgende vil jeg med Laclau og Mouffes 

begreber nodalpunktet, momenter og diskursive felt analysere strategiens ”Lighed i Sundhed”, og give ek-

sempler på, hvilken betydning dette tema sætter for ledelsens tværgående samarbejde.  

Jeg vil trække fire momenter/tomme betegnere frem, som knytter an til nodalpunktet ”Lighed i Sundhed” 

og se, hvordan den politiske udvalgsstrategi forsøger at fiksere det diskursive felt med ækvivalentkæder 

(kæder af begreber), der tillægger nodalpunktet mening. De fire momenter, som samtidig også fungerer 

som nye nodalpunkter er faglig kvalitet, tidlig indsats og forebyggelse, borgeroplevet kvalitet, og sundhed 

på tværs.  

De fire momenter som fastholder ”Lighed i sundhed” fremkommer fordi de både italesættes som mål og 

som fokusområder i strategien, hvilket ses i følgende fremhævninger fra strategien. Der står: 

”Udvalget fokusområder 2. Tidlig indsats og forebyggelse, 3. Borgeroplevet kvalitet, 4. Faglig kvalitet, 5. 

Samarbejde og samskabelse med borgeren, netværk, frivillige og andre aktører, 6. Sunde rammer og sund-

hed på tværs – det sunde valg skal være det lette valg” (Bilag A, s. 9) 

Strategiens nodalpunkter og momenter kan illustreres i følgende model  

  

Ulighed i 
sundhed 

misbrug 

social derut 

sygdom 

nedslidthed Lighed i 
sundhed 

borgeroplevel

kvalitet 

Sundhed på 
tværs 

tidlig 
forebyggelse 

faglig kvalitet 

Dislokationen italesættes med mindsetét Tidlig indsats, Hel-

hedsorienteret indsats, Samskabelse og dialog og Udnyt po-

tentialerne, der skal bruges til at skabe en ny orden   

 

Før  Efter  
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Begreberne i udvalgsstrateggien er med Laclau og Mouffes tænkning tomme, ikke fuldt ud meningsudfyldt. 

Hvis jeg iagttager strategien med Laclau og Mouffe, bliver bevægelsen fra ulighed i sundhed til ”lighed i 

sundhed” som dokumentet italesætter, en løbende undersøgelse af betydningstilskrivninger, idet flere nye 

nodalpunkter og tilknyttede momenter konkurrerer om at være betydningssættende. I modellen illustreres 

eksempler herpå med en rød modsætningspil.  

Går jeg tæt på teksten, kan jeg underbygge denne analytiske påstand. Eksempelvis under udvalgsmål 2 Tid-

lig indsats og forebyggelse, hvor der er opstillet to forskellige indikatorer på, at der foregår tidlig indsats og 

forebyggelse nemlig: 

”Andelen af GUSA-dialoger1 som oprettes i det grønne område”  Og  

                                                           
1 En systematisk metode til at have dialog og samarbejde på i børnesager 
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”Procentvis nedgang i forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser blandt ældre (trækkes årligt)” (Bilag 

A, s. 9) 

Det, som er interessant - som betingelse for lederne og det tværgående samarbejde - er, at lederne skal 

navigere, prioritere og betydningstilskrive mellem de opstillede tomme betegnere. Modsætningen opstår 

mellem tidlig indsats inden for de første 100 dage og tidlig indsats i forhold til sygdomsproblem. Hvordan 

den tidlige indsats skal udmøntes i praksis, og hvorledes indsatsen skal prioriteres defineres ikke. Det over-

lades til lederne at finde frem til i deres fælles målaftaler.  

Et andet eksempel, hvor der er en konkurrence mellem nodalpunkterne og deres tilknyttede momenter, er 

mellem Faglig kvalitet og Borgerinddragelse. 

I udvalgsstrategien står der om faglig kvalitet:  

”SSO vægter fokus på faglig kvalitet således, at der i de enkelte tilbud er de rette socialfaglige og sundheds-

faglige kompetencer og den rette viden til stede” (Bilag A, s. 10) 

Der står om borgeroplevet kvalitet: 

”SSO vægter både inddragelse af borgerne i tilrettelæggelsen af eget individuelle tilbud og på mere organi-

satorisk vis” (Bilag A, s. 10) 

Modsætningen herover opstår mellem den faglige diskurs og det personlige borgeroplevede behov, hvor 

strategien forsøger at imødegå begge.  

Et tredje eksempel som viser, hvordan nodalpunktet ”Lighed i sundhed” søges fikseret, er gennem momen-

tet borgeroplevet kvalitet. Den borgeroplevede kvalitet fylder en del i udvalgsstrategien, og den viser sig 

også i italesættelsen af det Guldborgsundske mindset, hvor et tema er Samskabelse og dialog.  

Borgerinddragelse bliver med Laclau og Mouffes tænkning dermed både til et moment og et nodalpunkt, 

som er med til at indholdsbestemme diskursen LIGHED I SUNDHED.  

Det ses fx i strategien, hvor der står:  

”Mennesker er forskellige og har forskellige behov. Det er derfor vigtigt at borgernes perspektiv inddrages 

og at tilbuddene er fleksible og kan tilpasses borgernes behov” (Bilag A, s. 10)  

 

Bevægelsen eller den diskursive kamp udspiller sig således mellem ikke inddragelse og inddragelse, mellem 

dialog og ingen dialog, mellem at samskabe og at handle på baggrund af dokumenteret faglig viden og/eller 

på baggrund af borgerens ønsker og behov. Man kan sige, at konflikten opstår i relation til muliggørel-

sen/umuliggørelse af bevægelsen, idet ansvaret for at finde vej ligger hos den enkelte medarbejder og le-

der. 

Betingelserne som sættes for værdiskabelse og ledelse er således at agere i det sociale felt, et potentielt 

eller faktisk område for diskursiv konflikt. Konflikten kan blandt andet handle om, hvilke momenter som har 

stærkest betydning, når de møder feltet tværgående samarbejde omkring borgerinddragelse. I praksis bli-

ver konflikten dermed at udleve strategien inden for den kommunale kontekst, den økonomiske, lovmæs-

sige og strukturelle ramme.  
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5.2 Delkonklusion  
 

Analysen viser, at strategien markerer, at der skal ske en bestemt bevægelse fra ulighed til lighed i sund-
hed, men den giver ingen værktøjer til at producere det mindset. Strategien lader det op til den enkelte le-
der at finde frem til, på kryds og på tværs og gennem dialog med borgerne, hvorledes det nødvendige 
mindset skal skabes.  
Italesættelsen af mindsettet viser således en tværfaglig diskurs, der er flydende og i konstant bevægelse. 

Det lægges ud til ledere og medarbejdere at indholdsudfylde, hvad det er. En betingelse bliver derfor også, 

at lederne selv skal ”gøre noget”, de skal handle og finde løsningerne igennem deres praksis i mødet med 

borgerne og samarbejdspartnere. Handlingsniveauet bliver da centralt, men strukturerne defineres ikke. De 

skal skabes af lederne via de administrative målaftaler.  

Strategien sætter dermed som betingelse, at lederne skal kunne gå fra det generaliserende til det partiku-

lære, og den giver lederne ansvaret for at definere, hvad det partikulære er, i samspil med borgerne. Pro-

blematikken med at finde merværdi forskydes og skubbes ud til lederne på det operationelle niveau. Stra-

tegien optræder dermed som en styringsteknologi, der gør den enkelte leder til selve midlet. 

Med dette perspektiv går jeg et niveau tættere på praksis, og bevæger mig over i det operationelle per-

spektiv. Her vil jeg se på, hvad der sker, når de flydende diskurser får betydning i praksis. Ellers man kan 

sige, når kampene om betydninger udfolder sig igennem lederens relationer, sociale kontekster og handlin-

ger.   

 

5.3 Tværgående samarbejde som meningsskabende 
 

I anden analyse gå jeg ud i praksisfeltet, speeddating workshop. Med inspiration fra Weicks analysemodel 

for naturlige selektion af mening (Høpner, J. & Hammer, S., 2014), og Betina W Rennisons begreber stem-

mer, polyfoni og paradoksstrategier i organisationer (Rennison, B., 2017) undersøger jeg, hvordan målsty-

ring skaber betingelserne for værdiskabelse og ledelse.  

Målstyringskonceptet betinger - som vi så i første analyse - at den enkelte leder og lederne i mellem, selv 

skal indholdsudfylde bevægelsen fra ulighed i sundhed til lighed i sundhed. Dermed står de med den kom-

plekse og flydende opgave at finde mening i og skabe vejen til lighed i sundhed.  

I de følgende afsnit vil jeg udfolde dels, hvordan jeg ser lederne søge efter mening og værdi i og omkring 

målaftalekonceptet og deres fælles ledelsesopgave, og dels, hvilke paradokser der opstår i processerne og 

det sociale drama, de befinder sig i.  

 

5.3.1 Meningsskabelse som fælles forståelse – der skete sgu noget når KRAM bussen kom.. 
 

Igennem den mødeform, jeg kalder ”speeddating”, arbejdes med at finde indsatser, hvorigennem lederne 

kan forpligtige sig på tværs. Det jeg ser efter i observationerne er, hvordan lederne ud fra deres forskellige 

positioner byder ind i dialogen, og hvordan de dermed tilgår opgaven at operationalisere udvalgsstrategien. 
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Vi møder en gruppe på fire ledere, mens de er godt i gang med at tale om forbedringskultur, og om, hvor-

dan der kan måles en effekt af sundhed. Dialogen går trægt og energiforladt, og deltagerne famler efter et 

fælles udgangspunkt at tale ud fra.  

 

 

 

 

De fire deltagere har fire forskellige forståelser af sundhed og måden, hvorpå man kan effektmåle sundhed. 

De taler med det som Rennison kalder forskellige polyfone koder. Det hører jeg ved at Poul, som kommer 

fra den pædagogiske verden og taler ud fra pædagogikkens stemme er optaget af, hvordan de unge lærer. 

Susanne og Mogens kommer fra folkesundhedsafdelingen og er optaget af, hvordan der måles på KRAM 

faktorerne2. De taler med sundhedens stemme og er optaget af mental og fysisk sundhed. Sofie kommer 

fra den centrale administration og taler med videnskabens stemme, idet hun primært er optaget af, hvad 

der er muligt at måle på, og af hvilke metoder som kan anvende. Det ses fx her 

” Sofie, … giver udtryk for, at det er fustrende hvis man ikke kan se hvilken effekt, det man laver har på bor-

gerne.” (Bilag B1) 

Deltagerne søger at overkomme deres forskellige positioner ved at række ud og nå hinanden igennem en 

meningsskabelse. Det ses fx både hos Poul og Mogens i følgende to citater  

”Poul stiller midt i snakken spørgsmålet; ”..eller er det noget helt andet?” 

”Mogens kobler sig til Poul, som har talt om sin målgruppe, sårbare unge, ved at bruger begrebet ”Den soci-

ale sundhed?”. (Bilag B1) 

Det vi - med Weicks begreber om meningsskabelse -  ser er, at deltagerne i workshoppen forsøger at koble 

sig til hinanden med det Weick kalder ledetråde fx. målgruppen de sårbare unge, begrebet social sundhed 

og metoden FIT (Feed-Back information, Red.). Med de valgte ledetråde kan man sige, at der sker en selek-

tion af mening, og at det flydende fastlåses i en fælles forståelse, mening lagres. Dette ses blandt andet 

ved, at Mogens kobler sig på Pouls målgruppe og siger ”Den sociale sundhed?” (Bilag B 1). Han udvælger et 

begreb, som han sammen med Poul kan skabe mening omkring.  

I dialogen støder de fire deltagere på flere modsatrettede hensyn i deres bestræbelser på at omsætte det 

intentionelle i udvalgsstrategien til det aktuelle niveau, og dermed skabe meningsfulde resultater.  

 

                                                           
2 KRAM – Sundhedsstyrelsen har udarbejdet anbefalinger til det forebyggende sundhedsarbejde i kommunerne ud fra 
KRAM faktorerne Kost, Rygning, Alkohol og Motion.  

Uddrag af observation fra speeddating Bilag B1:  

Poul stiller midt i snakken spørgsmålet; ”..eller er det noget helt andet?” Mogens kobler sig til Poul, 

som har talt om sin målgruppe, sårbare unge, ved at bruger begrebet ”Den sociale sundhed?”. Sofie, 

der igennem forløbet forsøger at samle op og få fælles udsagn ned på papir giver udtryk for, at det er 

fustrende hvis man ikke kan se hvilken effekt, det man laver har på borgerne. Susanne responderer på 

det udsagn med: ”Præcist! - og jeg tænker der mangler værdi for borgerne” …  

Senere i drøftelsen er de 4 kommet frem til et konkret redskab (FIT, feed back information red. ) . Alle 

bliver glade og sætter sig roligt tilbage i stolen. Susanne siger ”der føler jeg FIT kunne være god”.. 

Pludselig siger Poul: ”hvor fanden blev KRAM bussen af?.. Det var skide godt! Der skete et eller an-

det når den kom Mogens svarer med træt stemme: ”Cirkus folkesundhed?” Susanne og Mogens for-

klarer at bussen blev nedlagt, fordi der ikke kunne påvises nogen effekt af at de kom rundt.  
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Det ses fx da Sofie frustreres over, at man ikke kan se, hvilken effekt den indsats man laver har på bor-

gerne. Der opstår et kort øjeblik energi i dialogen, fordi Susanne genkender problematikken. Det ses her 

Susanne responderer på det udsagn (Sofies, red) med: ”Præcist! - … ”der er ikke nogen værdi for borgerne i 

den registrering vi laver, for det handler jo netop kun om afrapportering...” (Bilag B1) 

Det handler her om modsætningen mellem at opstille effektmål tæt på borgeren med merværdi for bor-

gerne som formål og at opstille effektmål med afrapportering på målaftalerne som formål. Konkret kan 

man se konkurrerende stemmer udfolde sig, og skabe det spændingsfelt, som Susanne kan genkende.  

Med Rennison kan man identificere den økonomiske stemme med sin penge-optik, når Susanne og Mogens 

fortæller, at KRAM bussen lukkes ned 

 ”Susanne og Mogens forklarer at bussen blev nedlagt, fordi der ikke kunne påvises nogen effekt af at de 

kom rundt.” (Bilag B1) 

Her er fokus på afrapportering som afsæt for, hvordan man prioriterer sine budgetter. Den økonomiske 

stemme står overfor sundhedsstemmen, der med sin krops-optik er optaget af den effekt indsatsen fører til 

i relation til den enkelte borgers mentale og fysiske sundhed, når der findes frem til et målredskab som er 

tæt på borgeren  

”Senere i drøftelsen er de 4 kommet frem til et konkret redskab (FIT, feed back information red.) som de me-

ner kan anvendes til at måle effekt for borgerne. Alle bliver glade og sætter sig roligt tilbage i stolen. Su-

sanne siger ”der føler jeg FIT kunne være god”. (Bilag B1) 

I citatet kan vi se, at workshoppens form ikke inviterer deltagerne til at overkomme paradokset som vises, 

nemlig at effektmåling både kan ses i en afrapporterings/penge optik og i en effekt/sundhed for borgeren 

optik. Det bliver i Rennisons termer til, at de trækker på balancestrategien, der betyder, at de mødes om 

fælles mening og enighed, hvilket må siges at være godt, men at de ikke overkommer paradokset, idet af-

rapporteringsmuligheden ikke løses. Det kommer fx til udtryk ved at ”Alle bliver glade og sætter sig roligt 

tilbage i stolen” (Bilag B1) da de finder frem til den fælles metode FIT. 

Hvis jeg skifter teoretisk perspektiv og ser på, hvad der sker i workshoppen med McKenzies teoretiske be-

greber, kan man sige, at de fire deltagere taler inden for det sociale drama (McKenzie, J., 2001). Igennem 

workshoppen - som McKenzie ville kalde iscenesættelsen - får de identificeret og udfoldet problemet og 

bliver dermed bevidste om deres gemte eller skjulte udfordring. Det at finde frem til en effektmålingsme-

tode. Det bliver synligt, hvilke forskellige perspektiver og paradokser de agerer i i relation til deres ledelse 

og operationalisering af udvalgsmålene.  

Da Poul siger ” hvor fanden blev KRAM bussen af?.. Det var skide godt! Der skete et eller andet når den 

kom” (Bilag B1) pustes pludselig energi ind i workshoppen. Der opstår en åbning/passage for en anden 

måde at tilgå sundhed og effektmåling på. Det ses ved, at Poul med høj stemme og smil læner sig frem 

imod de andre. Men denne passage kommer ikke i anvendelse. Den placerer sig i endnu et spændingsfelt 

mellem forskellige diskurser, en faglig folkesundhedsdiskurs med fokus på om man kan registrerer en for-

bedring, over for en pædagogisk/dannelsesdiskurs med fokus på læring.  

KRAM bussen er et eksempel på, at der kan ske noget i mellem mennesker, noget værdifuldt – uden at man 

nødvendigvis kan dokumentere eller forklare det. Poul har øjensynligt oplevet, at KRAM bussen har givet 

værdi for borgere og medarbejdere, når han har mødt den i forskellig sammenhæng. Værdien kan blot ikke 

dokumenteres. Responsen på Pouls indspark med KRAM bussen blokerer for forfølgelse af muligheden, da 
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 ”Mogens svarer med træt stemme: ”Cirkus folkesundhed”? Susanne og Mogens forklarer at bussen blev 

nedlagt, fordi der ikke kunne påvises nogen effekt af at de kom rundt.” (Bilag B1) 

 Mogens har oplevet det som et cirkus i negativ forstand. Og opfatter værdi som den faglige værdi, der eksi-

sterer, hvis der kan påvises, hvor mange som fx stopper med at ryge efter et besøg i KRAM bussen. Poul ser 

værdien i bussens tilstedeværelse i forhold til, hvordan den skaber en mærkbar og energifyldt oplevelse, 

hvormed den bliver en mulig passage til forandring, hvor sundhed kan opstå.  

Med citatet ser vi, at udforskningen eller eksperimentet med værdiskabelse i det æstetiske drama med 

KRAM bussen som en passage til at skabe en ny og endnu ikke italesat viden udebliver i dialogen. Måske 

fordi de kun taler om bussens mærkbare værdi og ikke oplever den.  

Poul siger fx ”Der skete et eller andet” (Bilag B1). Der sker dog ikke mere i workshoppen. Der åbnes ikke for 

at undersøge værdien af bussen. De fire deltagere har til opgave i workshoppen at finde sammen på tværs 

om at betydningstillægge dokumentation og effektmåling, men workshoppens form sætter samtidig de dis-

kursive begrænsende betingelser for meningsskabelsen.  

Opsamlende kan man sige, at med Weicks forståelse har vi iagttaget, at deltagerne søger og kobler sig på 

ledetråde (FIT, målgruppen sårbare unge, begrebet social sundhed) og momentvis kan finde og fastholde/ 

lagre en fælles mening.  

Workshoppen som styringsteknologi understøtter dog ikke ledernes bestræbelser. Evnen til at tale sig ud af 

paradokserne må vurderes som lav, dialogerne synliggør det der allerede er, men de sidder fast i løsningen, 

energien er død. Der opstår med KRAM bussen en mulig passage, hvor de kan bevæge sig over i andethe-

den, og måske finde nye værdiskabende vej i det tværgående samarbejde med. Med Weicks tænkning kan 

man sige, at der rækkes ud og søges igennem handling, men aktiviteten ”speed dating” formår ikke at an-

spore deltagerne til at gribe muligheden. De forbliver i deres sociale drama, som metoden/speeddating dog 

har fået synliggjort, - nemlig problemstillingen med at arbejde sammen om at dokumentere effekter på ud-

valgsstrategien målsætninger om lighed i sundhed. 

 

5.3.2 Meningsskabelse igennem handling – sundhedsdefinition gennem samskabelsesproces 
 

I et andet uddrag af observationerne fra speeddating om de tværgående målaftaler, udfoldes ligeledes søg-

ningen efter en fælles mening eller fælles forståelse. I dette uddrag handler det om ledernes behov for at få 

en sundhedspolitik eller definition af sundhed i kommunen. Med Weick kan man sige, at handlingen som de 

søger, er skabelse af en sundhedsdefinition. Det vi skal se er, hvordan behovet for en sundhedspolitik/defi-

nition, som identificeres i dialogens begyndelse, er i konflikt med diskursanalysens konklusion, om at ud-

valgsstrategien lægger op til, at rammen er givet, men at måden, hvorpå målet skal nås er flydende, og at 

mening og forståelse skal skabes helt tæt på borgerne.  

Det er en stor gruppe. De drøfter strukturel forebyggelse og det er primært lederen af Folkesundhedsafde-

lingen, der fører ordet. Der lægges ud med bred enighed om, at der er behov for at definere et fælles sund-

hedsbegreb i kommune – ”sådan er vi i kommunen” (Bilag B2). Dette leder over i en drøftelse af, hvordan 

man kan ”tænke sundhed ind i hverdagen” (Bilag B2) og vigtigheden af, at sundhed ikke dekobles kerneop-

gaven. Det vi kan iagttage med Weicks teori er, hvordan meningsskabelse og forståelse skabes igennem 

handling, og at strategi bør ses bagudrettet, idet det at skabe i handling (enactment) bliver det bestem-

mende for den mening, som findes og lagres på tværs i gruppen. 
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Vi kommer ind i dialogen der, hvor der er opnået bred enighed om, at sundhed ikke bør være et projekt, og 

at der er forskellige kategorier af mennesker i vores kommune, og dermed også forskellige kompetencer og 

måder at forstå sundhed på. 

 

 

 

 

 

Sætter jeg den proces som sker i uddraget, ind i Weicks analysemodel, bliver det tydeligt, hvordan menings-

skabelsen kredser omkring handlinger, om end fra adskilte perspektiver, idet lederne har forskellige hand-

lingsskabte omverdensbilleder med sig. Det ses i observationen da 

 ”Rikke fortæller de har haft succes med at indtænke sundhed i hverdagen i socialområdet, gennem små 

skridt og ved at ændre mind-set blandt medarbejderne” (Bilag B2).  

Og igen, da gruppen er enige om, at en sundhedsdefinition bør skabes sammen med borgerne: 

 ”Senere i dialogen vender de tilbage til, hvordan man få skabt et fælles sundhedsbegreb. Igen er Anna 

igangsættende, ”vi skal ud og snakke med alle interessenter” – der nikkes rundt om bordet” (Bilag B2) 

 

I skematisk form ser analysen af observationen med Weicks analysemodel sådan ud:  

Hvordan kan de vide    
 

hvad de tænker før de har set hvad de har sagt eller 
gjort 

Jeg/vi/de 
 
Anna 
Rikke 
Klaus 

De kort og handlings-
skabte omverdensbille-
der vi bærer med os 
Anna: Erfaring med en 
sundhedspolitik som al-
drig blev implemente-
ret.  
 
Rikke: Erfaring med at 
arbejde med sundhed i 
hverdagen, de små 
skridt  
 

Processen før vi vælger 
hvad vi tænker 
Behov for fælles forstå-
else, et fælles sund-
hedsbegreb. 
Noget at forpligte sig på 
som kan rumme for-
skellighed. 
 
Sundhed ind i hverda-
gen 
 
 
Fælles retning 
 
 

 
Den handlingsrettede 
aktivitet vi udfører  
Definere en  
sundhedsforståelse 
i samskabelsesproces 
med borgerne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Uddrag af Observation fra speeddating bilag B2:  

Rikke fortæller de har haft succes med at indtænke sundhed i hverdagen i socialområdet, gennem 

små skridt og ved at ændre mind-set blandt medarbejderne. Anna griber den, ”vi skal have et helt an-

det mind-set”… at der er behov for at blive skarpe på sundhedsforståelse. … Anna fortæller hun en-

gang lavede en sundhedspolitik, men den blev aldrig implementeret… Gruppen tale videre om, at hvis 

der skal defineres et sundhedsbegreb skal mange jo med. Anna griber ideen ”det er en samskabesles-

proces”, hvor der skal ske borgerinddragelse, ”det skal give mening for borgerne” siger hun….Senere i 

dialogen vender de tilbage til, hvordan man få skabt et fælles sundhedsbegreb. Igen er Anna igang-

sættende, ”vi skal ud og snakke med alle interessenter” – der nikkes rundt om bordet. Klaus byder 

ind med, at man nemt kan blive enige om overbegreber, og så løber alle alligevel i hver sin retning.  
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Klaus: Erfaring med at 
blive enige om overbe-
greber men alligevel 
løbe i hver sin retning.  

 
 

Aktøren  Lagringen Udvælgelsen  Skabe i handling  

 

Det vi kan iagttage med analysemodellen er netop Weicks pointe om, at mening skabes i handling (enact-

ment). Den proces som ses i citatet, og som sættes ind i modellen, tydeliggør den proces, som finder sted i 

workshoppen, når lederne begynder at handle i forhold til de ændringer/input og delte erfaringer, som de 

udsættes for. Processen her synliggør enactment som betingelse for ledelse, der i dette eksempler handler 

om de værdiskabende praksisnære handlinger i mødet med borgerne.  

Lederne har forskellige erfaringer med sig (en tidligere sundhedspolitik der aldrig blev operationaliseret, 

sundhedsarbejde tæt på borgerne, at alle løber i hver sin retning), men de sætter som præmis at sundheds-

begrebet skal blive til gennem ’enactment’. De når frem til, at sundhedsstrategien ikke skal indholdsudfyl-

des på denne workshop. Det skal udsættes til mødet med borgeren at definere strategien. På den vis bevæ-

ger lederne sig igennem dialogen på workshoppen, fra et ønske om at definere et fælles sundhedsbegreb 

administrativt, til et ønske om at invitere borgerne med til at definere et fælles sundhedsbegreb i kommu-

nen.  

På den ene side imødekommer de hermed udvalgsstrategiens hensigter og muligheder, nemlig at begreber 

betydningsudfyldes i en dialog tæt på borgerne. På den anden side fremstår tydeligt, at det er umuligt at 

lave en fælles definition på sundhed, idet alle borgere har forskellige behov, baggrunde og ønsker, og der-

med også forskellige sundhedsopfattelser. I workshoppen, når lederne derfor ikke frem til en måde at lede 

sig selv og deres medarbejdere i den muligskabte proces. 

Sammenfattende kan man sige, at gruppen i dens dialog og meningsskabelsesproces når frem til at foku-

sere på handlingen, at gå ud og tale med borgerne om, hvordan de forstår sundhed. De rækker ud (med 

Weicks begreb enactment) og når hinanden i udvælgelsen af elementerne/ledetråde fælles sundhedsbe-

greb og sundhed i hverdagen.  

Udvalgsstrategien og de tværgående målaftaler - som administrationen skal udforme - sætter betingelser 

for, at de forskellige meninger og diskurser mødes og udfoldes på tværs gennem aktiviteten speeddating. 

Betingelsen for ledelse og værdiskabelse bliver dermed at skabe i handling, hvilket også analysen af ud-

valgsstrategien pegede på. Værdisætningen bliver fællesskabet og borgerinddragelsen i processen. Som i 

det første eksempel åbnes der igennem workshoppen ikke for, hvor ideer og forslag til, hvordan en sådan 

handling kan udfolde sig.  

Man kan med McKenzie igen sige, at gruppen forbliver i det sociale drama. Pointen fra den første analyse 

om at gruppen ikke accepterer den præmis, at der ikke kan findes en definition, gentages her, idet de baner 

vejen for, at det må ske i en samskabelsesproces med borgerne. Ligeledes åbner workshoppen som tekno-

logi ej heller op for at tænke ud over denne præmis.  
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5.4 Delkonklusion  
 

Konklusionen på denne anden analyse - hvor omdrejningspunktet er speeddating som en teknologi - er, at 

der skal handles blandt lederne, hvis bevægelsen fra ulighed i sundhed til lighed skal ske. Weicks ide om, at 

give handlingen mere fokus og mål mindre fokus, viser sin berettigelse her.  

Kommunens strategi trækker på mange måder på denne forestilling om organisering. Gennem den traditio-

nelle måde at arbejde på tværs - i workshopmødeformen - søger de at finde mening i de opgaver, som ud-

valgsstrategien stiller. Dermed står de aktuelt midt i det, som strategien for kommunen også sætter betin-

gelserne for, nemlig at strategien er at gøre ’ledelse af velfærd/sundhed’ til en praksis, der konstant skal 

forhandles i forhold til den konkret situation. Det bliver lagt ud til lederne selv at finde mening og skabe ve-

jen fra ulighed i sundhed til lighed i sundhed.  

Der opstår mulige passager (KRAM bussen og samskabelsesprocessen), hvor de kan bevæge sig over i an-

detheden og måske finde nye værdiskabende veje i det tværgående samarbejde om fx effektmåling og 

sundhedsbegrebet. Men workshoppen muliggør ikke, at passagerne gribes. Med Weicks tænkning kan man 

sige, at der rækkes ud og søges igennem handling, men gruppen formår ikke i denne ramme at gribe mulig-

heden. De forbliver i deres synliggjorte sociale drama. 

Polyfonien synliggøres i denne analysestrategi, flere stemmer giver lyd, og lederne agerer med af-paradok-

seringsstrategierne frem for re-paradokseringsstrategier. Samlet set viser analysen, at de betingelser, som 

målaftalekonceptet opstiller for værdi og ledelse i workshoppen, er en fastlåst og traditionel rammesæt-

ning, som ikke åbner for ny potentiel velfærdsskabelse eller ledelse.   

 

5.5 Tværgående samarbejde som skabelse af potentielle nye værdier og handlinger 
 

Hvis idealforestillingen handler om, at der nu ikke længere er noget generaliseret svar på, hvad der er rigtig 

at gøre i forhold til at skabe værdi og velfærd for og med borgerne, hvordan kan man lede på åbne proces-

ser, hvor opgaven defineres, men måden, hvorpå den skal løses konstant sættes til forhandling? 

Problemstillingen taler for en anderledes ledelsestilgang til det tværgående samarbejde. I den tredje analy-

sestrategi vil jeg derfor gå på opdagelse i, hvordan det tværgående samarbejde kan skabe potentielle nye 

værdier og handlinger, idet jeg lader mig inspirere af affektiv analyse (McKenzie, J., 2001). Gennem analyse 

af en velfærdsaktion med fokus på det tværgående samarbejde, vil jeg undersøge, hvorvidt og hvordan det 

er muligt at skabe det (ledelses)-rum, der kan ansporer lederne til at skabe åbninger til nye og endnu ikke 

italesatte handlemuligheder. Jeg vil derfor skifte perspektiv og se efter det potentielle næste skridt i samar-

bejdsrummet mellem lederne. 

Det empiriske materiale er primært blevet til gennem observationer og udsagn fra velfærdsaktion og fokus-

gruppeinterview, som er beskrevet i metodeafsnittet. Igennem en velfærdsaktion, eller med Helths ord en 

æstetisk performens begivenhed, vil jeg forsøge at sætte det tværgående samarbejde omkring målaftaler 

ind i en anderledes ramme, - mærkbar aktion. Jeg har dermed stærkt fokus på potentialitet og de sprækker, 

som viser sig igennem velfærdsaktionen.   
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5.5.1 Velfærdsaktionens set-up 
 

Fire ledere mødes til velfærdsøvelsen. Jeg beder lederne gå rundt imellem hinanden uden ord. De skal blot 

mærke hinandens tilstedeværelse i rummet. De bliver bedt om at hilse på hinanden, mens de går rundt. 

Dernæst får de hver en stor planche, papir og tusser. De bliver bedt om på at tegne, hvordan de oplever 

arbejdet med målstyring skaber betingelser for det tværgående samarbejde, og hvilke betingelser de ople-

ver målstyring sætter for værdi og ledelse på tværs. De skal tegne frit, hvad de kommer til at tænke på i re-

lation til spørgsmålet. Det kan være successer, udfordringer, barrierer, og muligheder for tværgående sam-

arbejde.  

Først tegner de deres egen tegning i stilhed i ca. 10 minutter. Derefter fortæller lederne på skrift om deres 

tegning. Så får de 5 min. til at tegne refleksioner/ spejle på den tegning, der netop er blevet præsenteret - 

gennem tiltegning. Alle fire tegninger bliver reflekteret på samme vis gennem tiltegning og efterfølgende 

fælles refleksion.  

Det jeg er på jagt efter i min analyse af materialet omkring velfærdsaktionen, er de gyldne øjeblikke, hvor 

der sker noget, der adskiller sig fra det sociale drama. Disse gyldne øjeblikke, er med McKenzies tænkning 

de passagepunkter, der muliggør, at der skabes en åbning til de endnu ikke italesatte og dermed mulige 

handlinger. Med inspiration fra McKenzies model vil jeg derfor bygge min analyse op omkring passagepunk-

ter, hvor tænkning og handlinger bevæger sig fra det sociale drama over i det æstetiske drama. Jeg vil un-

dersøge, hvordan de bevægelser ser ud, og om det er muligt, at problemer i fornyet, komplementeret og 

potentialiseret form, kan vende tilbage til det sociale drama, således at praksis omkring det tværgående 

samarbejde kan ændre form. 

 

5.5.2 Passagepunktet PÆBLER 

 
I forrige analyse så vi, hvordan lederne igennem workshoppen speeddating søger - og sporadisk - finder  

mening omkring det tværgående samarbejde om målaftalerne. De forsøgte til en vis grad at betydningsud-

fylde den flydende og åbne diskurs, som udvalgsstrategien satte. Og vi så, hvordan det betød, at de be-

gyndte at lede efter det fælles. Men tager man kommunens strategi på ordet, så italesættes den gode 

handling ikke nødvendigvis som fælles. Der lægges derimod op til, at lederne kan udsætte, hvordan opga-

ven skal defineres til den fagprofessionelles møde med borgeren. Lederne anråbes til at lede andre til at 

skabe nye mulighedsrum. Idealet er dermed ikke et fælles sprog, men at kunne facilitere nye skabende mu-

lighedsrum. 

 

5.5.2.1 Det sociale drama, eksempel 1 
 

Flere gange ser vi, at lederne i speeddating workshoppen forbliver i det kendte, men nu fælles synlige soci-

ale drama. Igennem deres dialoger formår de ikke at åbne for ny tænkning og potentielle værdiskabende 

tværgående ledelsesrum. Det matcher godt med en betragtning, som Jørgen kom med i fokusgruppeinter-

viewet, da vi talte om, hvad målaftaler kan bidrage. Han sagde: 
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”… det har givet anledning til at vi har skulle tænke nogen tanker og nogen veje der har skabt nogen ideer 

tror jeg, der ikke var skabt hvis vi ikke vi var tvunget til det qua vi skal lave målaftalerne. Men det har været 

nogen spor som har været lagt i forvejen, altså det har ikke givet anledning til ouv??? noget helt nyt der er 

kommet op. Det har ligesom bare givet styrke til nogen retninger vi har arbejdet i i forvejen” (Bilag F, l. 41-

45). 

Åbningen bliver den fælles meningsskabelse, en retning/et spor, som vi så i forrige analyse. Sporet, som 

Jørgen taler om kunne være bevægelsen rundt i McKenzie´s performens management model inden for det 

sociale drama. Jørgens citat viser, at han med målaftalerne ser, at der skabes mere af det samme, idet dia-

logerne har ”givet styrke til nogen retninger vi har arbejdet i i forvejen” (Bilag F, l. 45). 

I fokusgruppeinterviewet understøttes dette, når der tales om de aktuelle udfordringer og barrierer ved at 

arbejde på tværs. Det er primært besparelser og ledelsens fokus på budgetoverholdelse samt forskellige 

faglighed i mødet med borgerne, som de mener giver udfordringerne med at samarbejde på tværs. Eksem-

pelvis sagde Jørgen: 

”altså jobcenteret har haft en aftale ovre hos os, hvor de købte afgangspladser for 2 mio.. og det er så ble-

vet strøget fordi de her besparelser i arbejdsmarkedsområdet…, … så er jeg ude og skal finde ud af hvordan 

skal jeg lave besparelser for 2 mio og så samtidig sidder jeg til speed dating hvor vi snakker om hvordan skal 

vi sikre at aktivitetsparate kommer i beskæftigelse… Så kan jeg da godt mærke jeg sidder og er lidt sur i ma-

ven og tænker – de kan… rende og hoppe kan de” (Bilag F, l. 257-263).  

Det Jørgen oplever, når han sidder til speeddating workshoppen, er en irritation, idet han også forbinder 

denne form for meningsskabelse med noget meningsløst. Han oplever en fastlåsthed og en negativitet i 

det, vi med McKenzie kan kalde det sociale drama, da hensigten med speeddating er at gå i dialog om, 

hvordan man på tværs kan skabe værdi for borgerne, og han samtidig skal spare 2 mio kr. på indsatser til de 

samme borgere. 

 

5.5.2.2 Det æstetiske drama bliver til 
 

Samme tema dukker op i velfærdsaktionen, hvor deltagerne skal tegne deres udfordring og tegne med på 

løsninger hos hinanden. Vi se, hvordan der tegnes en hybrid som muliggør tværgående samarbejde. 
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Der sker således noget andet i dialogen om tværgående samarbejde, hvor lederne tegner og på baggrund af 

deres tegninger reflekterer over fænomenet tværgående samarbejde. Med McKenzies begreber er der op-

stået noget nyt i sociale drama, da Janet skal fortælle om sin tegning:  

 Hun har tegnet symbolikken i at træet vokser sammen, så frugten vokser sammen og det bliver så et ”pæb-

letræ”… De andre griner og nikker anerkende” (Bilag D1) 

I det øjeblik Janet fortæller om sin tegning og siger ordet pæbletræ. Bang! Opstår noget nyt. Det ses ved at  

”Det med Pæbler havde Janet ikke tænkt på før… ” (Bilag D1) 

Janet synes, at det er et sjovt begreb, hun har opfundet, og hun mærker de andres feed-back. De griner og 

kobler sig på begivenheden med at skabe pæbler. Med Amhøjs begreb sker der en attunement. De rækker 

ud mod hinanden, og der sker en mærkbar fællesskabelse i forståelsen af tværgående samarbejde, som en 

fælles begivenhed. Her illustreret som pæbler.  

Iagttaget med Amshøjs tilgang kan man sige, at de sanser igennem tegningen og medtegningen, og at det 

åbner for energi, grin og glæde imellem dem. Derved bliver pæblerne katalysator for mere velfærdsværdi.  

Det sker blandt andet, hvor Michael fortsætter metaforen og  

”.. forklarer han har tiltegnet flere rødder, fordi de giver næring til pæblerne. Rødder ser han som viden, er-

faring, respekt for forskellige fagligheder.” (Bilag D1) 

Og der, hvor Morten også kobler sig på metaforen pæbler, og tegner en varmelampe 

 ” fordi, træet som han ser som nye tiltag har brug for opmærksomhed og varme for at gro..” (Bilag E1) 

Med Amhøj kan man sige, at det at mødes på en anderledes livgivende og mærkbar måde, velfærdsaktio-

nen, skaber den mikroaktion der kan sætte en kædereaktion af potential velfærdskvalitet i gang.  

 

 

 

  

Uddrag af Observation fra Velfærdsaktion Bilag D1: 

 

 Pæbler, en hybrid der muliggør tværgående samarbejde. 

Janet fortæller om sin tegning. Tværgående samarbejde handler om at have sin 

egen stamme. Hun har tegnet symbolikken i at træet vokser sammen, så frugten 

vokser sammen og det bliver til et pæbletræ. Det med Pæbler havde Janet ikke 

tænkt på før, siger hun. Jørgen fortæller han har tegnet en spand, så man kan 

samle pæblerne op, så de ikke forsvinder. Michael fortætter metaforen om pæb-

ler, og forklarer han har tiltegnet flere rødder, fordi de giver næring til pæblerne. 

Rødder ser han som viden, erfaring og respekt for forskellige fagligheder. Morten 

har tegnet en varmelampe, fordi træet som han ser som nye tiltag har brug for 

opmærksomhed/varme for at gro. 
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5.5.2.3 Passagen mellem det sociale og det æstetiske drama 
 

Jeg bliver optaget af, hvordan pæblerne bliver skabt og bliver til passagen mellem det sociale og fikserede 

drama og det æstetiske drama, der åbner for nye handlemuligheder, og som McKenzie bekriver i sin perfor-

mens teori. Fx siger Janet ”det havde jeg slet ikke tænkt på”. Hybriden pæbler opstår først for hende, idet 

øjeblik hun skal fortælle om sin tegning. Der opstår med pæblerne en passage til en ny tænkning omkring 

tværgående samarbejde, som muliggør andre løsninger. 

En ny værdi opstår ved at skabe en fælles frugt, et begreb at gribe i. Man kan som nævnt ovenfor kalde det 

en mærkbar fællesskabelse, idet gruppen nu har et fælles begreb, de alle forstår. Man kan med Rennison 

også sige, at Janet med sin pæblemetafor anvender re- paradokseringsstrategien, narrationsstrategi, idet 

hun bruger sproget til at begribe kompleksiteten (telling). Pæblerne skaber en hybrid form, i stedet for et 

enten/eller. Enten skal det ene center betale og løse opgaven, eller skal det andet center. 

Morten og Jørgen forsætter metaforen PÆBLER. De kobler sig til Janet begreb og videreføre hendes reflek-

sion. Her ses, hvordan affekter skaber nye affekter (Amhøj, C., 2018), nye perspektiver opstår.  

Jørgen kobler sig ind i kæden af begrebsskabelse via materialitet:  

 ”.. Han forklarer han kommer til at tænke på der ligger mange frugter, som forsvinder i virkeligheden. De 

skal samles op, eller nogen skal måske ligge og spire” (Bilag D1) 

Det tværgående samarbejde ”pæbler” skal spire, pæbler skal have opmærksomhed, og pæbler skal samles 

op. Med Weick kan man sige, at Jørgen har fokus på vækst som mental kort. At lade pæbler ”spire” og 

”samle pæbler op” bliver ledetråde i Jørgens meningsskabelse omkring metaforen. Pæbler bliver symbol på 

problemet med at tværgående samarbejde kan være svær at få i vækst.   

Analyseret med McKenzies model kan man sige, at pæblerne bliver passagen, der muliggør, at der tænkes 

anderledes om problemet. I det æstetiske drama (under tegneøvelser) foldes de anderledes tanker ud gen-

nem virtualisering og iscenesættelse. 

Hvorvidt og hvordan passagen pæbler bidrager til at omsættes denne problemstilling til nye konkrete til-

tag/handlinger, vil jeg beskrive i det følgende afsnit.  

 

5.5.2.4 Realisering af pæblerne i det aktuelle 
 

Jeg bliver optaget af, om der sker en realisering af hvad pæblerne er og kan blive til i virkelighedens sociale 

drama. Ved at betragte fokusgruppeinterviewet, som finder sted umiddelbart efter tegneøvelsen, finder jeg 

bevægelsen fra det McKenzie beskriver som det æstetiske drama, tilbage til det sociale drama. Deltagerne 

er her optaget af at indarbejde de refleksioner, de har været igennem i deres ledelse. Flere konkrete bud på 

mulig værdiskabelse omkring tværgående samarbejde bliver foldet ud. Det illustreres blandt andet ved føl-

gende citat: 

”... Janet du kunne da egentlig godt bruge en af mine medarbejdere nede hos dig til at forstå hvad det er 

borgerne skal ud i, så jeg sparer lige lidt her, og så får du hende over hos dig. Og så får jeg sådan et plus i 

karakterbogen hos min chef. Men altså tanken er bare sådan lidt absurd ik. Men i virkeligheden er det jo 

noget med at blande gavegivning eller generøsitet ind i hård økonomistyring. ” (Bilag F, l. 315-319) 
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Gennem dagens velfærdsøvelse fremkommer bud på en anderledes incitament struktur, som giver mulig-

hed for at blive belønnet for at dele medarbejdere, skabe hybrider og tværgående opgaveløsninger. De to 

ingredienser, som sammen skaber hybriden (pæblet), er ”generøsitet” og ”hård økonomistyring”. Således 

ses i det følgende et eksempel på muliggørelse af tværgående samarbejde gennem en anderledes økonomi-

model.  

” … da fik jeg den tanke at det ville da være oplagt at sige i budget 2020, at der er der 10 mio som er en fæl-

les pulje mellem os (sundhed og ældreområdet, red) og social og handicap, og så er der også 10 mio som er 

en fælles pulje” (Bilag F,  l. 238-242) 

Analysen af det tværgående samarbejde med skabelse af potentielle nye værdier og handlinger kan illustre-

res med hjælp af McKenzies model for performes management:  

 

 

 

Ved at tilgå dialogen om det tværgående samarbejde på en ny måde - gennem en affektiv tegneøvelse hvor 

sanser, handlinger og relationer griber ind i hinanden - skabes nye tænkninger og potentielle muligheder. 

Tænkninger som opstår i øjeblikket, når der gribes i det, som endnu ikke er fikseret.  

 

5.5.3 Passagepunktet DØRE, man kan kikke nysgerrigt ind ad 
 

De udfordringer, som gruppen problematiserer i fokusgruppeinterviewet, handler blandt andet om det vi 

også så både i diskursanalysen og i analysen om meningsskabelse, nemlig at betydning og mening skal fin-

des blandt ledere og medarbejdere sammen med borgerne. Der findes ingen definitioner eller retningslin-

jer omkring det tværgående samarbejde, og dermed skal man lede sig selv i åbne processer. Det giver et 

øget fokus på kerneopgaven, som bliver styrende for det tværgående faglige arbejde. Men det er svært, 

fordi det blot bliver en ”åben betegner”, hvilket illustreres i Mortens udsagn: 

•Forskellig faglighed 

•Økonomi i siloer blokekrer 
for tværfagligt samarbjede

socialt drama

•Pæbler, en hybrid som 
muliggør tværgående 
samarbejde 

Passage 
•Pæblerne får næring og 

spirer 

•pæbler skal samles op

•Pæbler skal have 
opmærksomhed med 
varmelampe  

Æstetiske 
drama

Ny incitament struktur, 

Ny økonomimodel, Fæl-

les medarbejdere Mer 

værdi for borgeren   

1 

3 

2 

4 
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 Altså alt peger jo på at hvis man skal løses borgernes sammensatte problemer, og det er jo mange af de 

borgere vi få.. så er vi nødt til at arbejde tværfagligt. Der er ikke nogen vej uden om.. Så det lader vi være 

med.. Altså det er jo i princippet åndsvagt ik…. (alle griner) (Bilag F, l. 381-883) 

 

5.5.3.1 Socialt drama eksempel 2  

 

I fokusgruppeinterviewet italesættes en økonomisk udfordring, idet budgetterne ikke går på tværs. Der ita-

lesættes også en personalemæssig udfordring, idet medarbejderne har behov for tætte relationer og et til-

hørsforhold og derfor ikke bare kan glide på tværs mellem områder, sådan som Janet kan se for sig;  

”Hvorfor kan det der ikke bare flyde på tværs... det vi har oplevet, det er at så er der nogen som mangler en 

sygeplejerske og så er der nogen, der mangler en ergoterapeut og så lukker man alle de der små døre i ste-

det for at åbne dem” (Bilag F, l. 201-204) 

Den udfordring hun udpeger - og det sociale drama som hun befinder sig i - handler om problemstillingen, 

når ressourcerne er knappe, så lukker man sig omkring sine egne opgaver og ser ikke på tværs. 

I citatet vender Janet tilbage til den metafor, som blev udfoldet i tegneøvelsen: 

 

 

  

Hun reflekterer over de mange små døre, der lukkes i stedet for at åbnes. I tegneøvelsen tegnede hun små 

døre i Michaels matrixorganisation, og dermed mulighed for at går ind og hjælpe hinanden på tværs af om-

råder, hvis der er et behov for det ift. værdiskabelsen for borgeren. I citatet bliver hun skubbet tilbage i det 

sociale drama, hvor hun er låst fast og ikke har løsningen, selv om hun har metaforen med sig.  

 

 5.5.3.2 Realisering af det æstetiske drama i det sociale drama 

 

Gennem iscenesættelse af problemstillingen via tegneøvelsen sker en bevægelse over i det æstetiske 

drama, som McKenzie beskriver. Der er stedet hvor virtualisering og aktualitet opstår. Et andet eksempel 

viser denne virtualisering.  

Uddrag af Observation fra Velfærdsaktion Bilag D2: 

 

 Døre at kikke nysgerrigt ind af. 

Michael har et tegnet en klassisk matrix organisation, men en række forskellige 

samarbejdsløsninger på tværs, for som han siger; der er ikke noget til hindre for 

at samarbejde på tværs, det er bare svært. De andre tiltegner, og Janet står og 

laver en masse små skæve sorte streger. Hun har tegnet små døre. Nogen siger 

hun har tegnet nødudgange og griner, men Janet fastholder der er døre. Hun 

synes man skal kunne være nysgerrig, og tænke hvad mon der sker, hvis man 

åbner den dør. ”vær åben for.. mere spontanitet og hjerte med i hjernetænk-

ning” 
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Michael rækker ud og fanger metaforen fra det æstetiske drama og trækker billedet ind i hverdagsproble-

matikken: 

”… så til trods for vi gerne vil mere på tværs, så må vi ikke gå så meget på tværs så vi mister relationen til 

ledelsen, eller nærheden til kollegaerne…  

…men lidt kan man.. måske sætte sprækker i det.. alle dine små døre der.. hvor man lige kikker ind hvad de 

andre går og laver der..  (Bilag F l. 416-419) 

I citatet ses at det lykkedes at tage de små døre, hvor det er muligt at se potentielle samarbejder til gavn 

for borgerne, med tilbage til det sociale drama. Dørene bliver med McKenzies tænkning passagen, som mu-

liggør en anderledes tænkning omkring det tværgående samarbejde. En tænkning som åbner for nye 

sprækker og muligheder på tværs, hvis man er nysgerrig og kikker ind.  

På denne vis kan lederne måske overkomme de store og krævende forandringer. De nysgerrige kik ind hos 

hinanden kan åbne for noget nyt, som kan skabe mere værdi. Men det er svært. Det viser Mortens udsagn: 

”Det jeg har opdaget i forhold til min målaftale det er, at hvis vi skal kikke på det tværgående så får vi øje 

på det tværgående vi laver i forvejen. Og det er svære at få øje på det tværgående vi egentlig kunne udvikle, 

fordi det er enormt krævende. Det er enormt krævende at udvikle noget nyt tværgående.” (Bilag F l. 82-85) 

Vi ser her, hvordan Morten italesætter, at han ser det samme, og at det er svært at se det potentielt nye i 

forhold til at arbejde på tværs. Med velfærdsaktionen og Janets tegning med de små døre, som man kan 

kikke nysgerrigt ind ad, bliver gruppen alligevel løftet ud af sit fastlåste greb. I stedet bringes de ind i en 

værdiskabende og nysgerrig potentialitet, som ikke fremstår krævende.  

Med dørene som passage til det æstetiske drama, og med en ændret bevidsthed omkring, hvor svært det 

er at arbejde på tværs, underbygges velfærdsaktionen som en mulig teknologi, som betingelse for værdi og 

ledelse af tværgående samarbejde.  

 

5.6 Delkonklusion  
 

Analysen viser at ved at tilgå dialogen - gennem en affektiv tegneøvelse - skabes nye tænkninger, og poten-

tielle muligheder opstår i øjeblikket, når der gribes i det, som endnu ikke er fikseret.  

De udfordringer gruppen problematiserer i fokusgruppeinterviewet, handler blandt andet om det vi også så 

både i diskursanalysen og i analysen om meningsskabelse, nemlig at betydning og mening skal findes blandt 

ledere og medarbejdere sammen med borgerne.  

Gennem velfærdsaktionen muliggøres ledernes fælles værdiskabelse af velfærd. De formår at forme poten-

tialitet og skabe nye åbninger for udvikling af det tværgående samarbejde. Lederne kobler sig metaforisk til 

hinanden. Der sker en attunement, hvor de berøres af hinanden og via tegningerne skabes begivenheder, 

pæbler og døre, som åbner for nye forståelser. 

Analysen viser, at der i det æstetiske drama skabes virtuelle modeller og potentialitet gennem velfærdsakti-

onen. Passagepunkterne PÆBLER og DØRE bliver katalysatorer for nye mulige måder at forstå og tilgå tvær-

gående samarbejde på, når det, der potentialiseres bevæger sig tilbage til det aktuelle, sociale drama i ny 

form. Der sker en fremadskuende bevægelse mellem det, der er, og det der er ved at blive til. 
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Som velfærdsteknologi bidrager velfærdsaktionen samt den affektive tilgang til det fænomen Amhøj kalder 

mærkbar fællesskabelse, hvor lederne udpeger mulige veje, hvorpå de på tværs af siloer kan fremme en 

kvalitativ bedre velfærd i mellemrummet mellem dem.  

Velfærdsaktionen viser sig dermed som strategi, hvormed det er muligt at skabe betingelser for tværgå-

ende samarbejde og for værdi og ledelse. 

 

6 Diskussion  
 

I indledningen til denne afhandling, henviste jeg kort til strategilitteraturen. Jeg vil vende tilbage hertil, 

fordi jeg ser en bevægelse i strategiforståelser på tværs af mine analyser, og se på hvad strategi bliver til 

lige nu og her i min organisation.  

Jeg tager mit udgangspunkt i den bevægelse, som litteraturen beskriver som practice turn, fra værdi som 

ydelse til værdi som fælles aktivitet (Amhøj, C., 2018). Udvalgsstrategien lægger op til netop det turn, hvor 

perspektivet skifter fra et ensartet perspektiv på velfærdsopgaven til en mere rodede praksis. Og jeg ser, 

hvordan dette stiller nogle helt andre (nye) betingelser for ledelse, og for, hvordan man kan virke som legi-

tim leder og medarbejder. 

I diskursanalysen så vi, hvordan Udvalgsstrategien satte som betingelse, at lederne skal kunne gå fra det 

generaliserede til det partikulære, og at lederne havde fået ansvaret for at definere hvad det partikulære 

er. Problematikken med at finde merværdi forskydes og skubbes ud til lederne på det operationelle niveau. 

Det sætter lederne på prøve, når de mødes i speeddating aktiviteten og skal finde fælles mening om indsat-

ser på tværs. Og når udvalgsstrategien i handling skal betydningsudfyldes. Lederne søger fælles mening og 

kobler sig fx på et behov for et fælles sundhedsbegreb, eller en fælles evalueringspraksis.  

Lederne er sat i opdrag at lave nogle strategiske målbare aftaler med afsæt i udvalgsstrategien, og det bli-

ver netop denne styringsteknologi, som bliver betingelsen for ledernes handlinger og skabelse af værdi i 

velfærdsopgaven. Man kan med strategilitteraturen termologi formulere det således: hvor udvalgsstrate-

gien lægger sig op af perspektivet ”strategi as dwelling” (Amhøj, C., 2018) -  så lægger det administrative 

perspektiv i udarbejdelsen af målaftalerne sig op ad den traditionelle strategiforståelse, ”strategi as buil-

ding”, hvor specifikke mål skal opbygges, indholdsudfyldes og fikseres (Amhøj, C., 2018). Herved opstår et 

modsætningsforhold som problematiserer ledernes værdiskabelse i praksis.  

Anskuet med strategilitteraturen kan man også udtrykke det således, at der politisk er opstillet en forvent-

ning om, at strategisk ledelse ikke blot er at implementere en plan. I stedet skal man forstå strategi som 

det, at kunne skabe betingelser for at vi sammen med hinanden og med borgerne på kryds og tværs skal 

skabe værdi og velfærd. Men administrativt mødes denne forventning imidlertid med en traditionel strate-

gitænkning. Jeg bliver derfor nysgerrig på, hvad der sker med det, som ikke er med i målaftalerne. Det er 

måske der, værdien opstår.   

Vi kan ikke længere forstå strategi, som noget der skal måles på enheder, milepæle og som kan overvåges 

og kontrolleres. Nej, det er ikke den måde, vi skaber merværdi på, det er ved at se på alle muligheder. De 

åbne muligheder bliver derfor strategi, de redskaber vi arbejder med, som bliver betingelser for ledelse. 
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På tværs af analyserne ser jeg, at målstyring og det tværfaglige handler om, hvordan vi kan lave en strategi, 

der skaber et mulighedsrum, således at lederne konstant kan åbne sig og skabe nye mulighedsrum. Det bli-

ver dermed ”pæblerne”, som muliggør strategien, fordi det bliver det mindste af det mindste, der bliver 

afgørende for om strategien virker. Hvis lederne ikke kan se strategiens muligheder i de små momenter, så 

kan de ikke udvikle strategien, for så går de det forkerte sted hen. Man ser ikke værdien i KRAM bussens 

tilstedeværelse, og man vil i stedet lave nye policy tekster fx en generel sundhedspolitik.  

Accepterer man denne forståelse af ledelse af velfærd, er konsekvensen ifølge Amhøj, at velfærd ikke er en 

afgrænset velfærdsydelse, der er givet på forhånd. Velfærd kan i så fald ikke planlægges og styres gennem 

en simpel styringskæde, som fx et målaftalekoncept. Velfærd bliver i stedet en affektiv relation, som ledere 

og medarbejdere oplever og mærker, og som de er med til at fremme i hver eneste mikroskridt, der bliver 

taget (Amhøj, C., 2018).  

Bevægelsen, mener Amhøj, går da fra at forstå velfærdsopgave som en ydelse til at forstå den som en serie 

af velfærdsaktioner, som vi skaber sammen, og som vi finder meningsfulde. Dermed begynder vores strate-

giforståelse også at ændre sig (Amhøj, C. 2018). Strategi bliver ikke ’blot’ at oversætte tekst om de politiske 

mål ned i organisationen. Strategi er at blive gjort bevidst om, hvordan man kan intensivere affekterne – 

her og nu – på kvalitativ bedre måder: 

”At kunne se, gribe og fremme det ekstraordinære og vitale liv imellem os og at kunne intensiver og multi-

plicere det liv” (Amhøj, C., 2018) 

Der bliver - som jeg har set igennem mine analyser - fokus på det mikroskopiske liv imellem os – passagen, 

der åbner for en ny tænkning omkring tværgående samarbejde, helhedsorienteret løsninger og skabelse af 

mere velfærd – jf. udvalgets strategi/tværgående mål. Tværgående samarbejde kan skabe mere velfærd ved 

at overskride silotænkning, ved at intensivere nuet gennem mærkbare aktiviteter. Der vil dermed opstår 

flere perspektiver, opgaven bliver mere dynamisk og bevægelig. Det mærkbare fællesskab bliver en supple-

rede strategisk ledelsesform. 

 

7 Konklusion 
 

Problemformuleringen i denne afhandling lød: 

Hvorvidt og hvordan skaber Guldborgsund kommunes arbejde med målstyring betingelserne for tværgå-

ende samarbejde – og dermed betingelser for værdiskabelse og ledelse? 

Med afsæt i Laclau og Mouffes begreber om momenter, nodalpunkter og ækvivalenskæder viser mine ana-

lyser, at udvalgsstrategien markerer at være den styringsteknologi, som skal skabe bevægelsen fra ulighed i 

sundhed til lighed i sundhed, men strategien giver ingen værktøjer til at producere mindsettet. Det overla-

des til den enkelte leder at finde frem til, hvordan han/hun skal skabe det mindset. Lederen kender opga-

verne, men ved ikke hvordan de skal omsættes. Mindsettet bliver dermed afgørende for meningsskabelsen 

af strategien i praksis. Det er der kampene forgår. Derved optræder udvalgsstrategien som en styringstek-

nologi, der gør den enkelte leder til selve styringsteknologien, problemstillinger forskydes til det operatio-

nelle niveau. 
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En betingelse for tværgående samarbejde bliver således også, at lederne selv skal ”gøre noget”. De skal 

handle og finde løsningerne igennem deres praksis i mødet med borgerne og samarbejdspartnere. Hand-

lingsniveauet bliver centralt, men strukturerne defineres ikke. De skal skabes af lederne via de administra-

tive målaftaler.  

Når meningsskabelse omkring udvalgsstrategien skal formes igennem målaftaler, sker de konkrete forhand-

linger imellem lederne, i et arbejde med at betydningssætte strategiens begreber. Konklusionen i forhold til 

speeddating som en teknologi er, at der skal handles blandt lederne for, at bevægelsen fra ulighed i sund-

hed til lighed kan ske. Weicks ide - om at give handlingen mere fokus og mål mindre fokus - viser sin beret-

tigelse.  

Inspireret af begreber som meningsskabelse, enacment, og polyfone koder designede jeg en speeddating, 

der muliggjorde dialog omkring de tværgående målaftaler. Der opstod mulige passager (KRAM bussen og 

samskabelsesprocessen), hvor lederne kunne bevæge sig over i andetheden, og hvor de kunne finde nye 

værdiskabende vej i det tværgående samarbejde. Men workshoppen muliggjorde ikke, at passagerne blev 

grebet. Samlet set viser analysen, at de betingelser, som målaftalekonceptet opstiller for værdi og ledelse i 

workshoppen, er en fastlåst og traditionel rammesætning. En ramme som ikke åbner for ny potentiel vel-

færdsskabelse eller ledelse.  Lederne forventes i udvalgsstrategien til at lede andre til at skabe nye mulig-

hedsrum. Idealet er dermed ikke et fælles sprog, men at kunne facilitere nye skabende mulighedsrum. 

Dette muliggør workshopmodellen ikke. 

Med afsæt i begreber som socialt og æstetisk drama, attunement og mærkbar fællesskabelse designede jeg 

en velfærdsaktion, som handlede om at kunne skabe passage fra det sociale drama til det æstetiske drama. 

Analysen af denne velfærdsaktion viste, at man kan gå fra at forstå strategi som en intenderet handling 

med en effekt til at forstå strategi som en serie af mærkbare velfærdsaktioner. 

Gennem en velfærdsaktionen muliggjordes ledernes fælles værdiskabelse af velfærd, og de formåede at 

forme potentialitet og skabe nye åbninger for udvikling af det tværgående samarbejde. Lederne koblede sig 

metaforisk til hinanden. Der skete en attunement, hvor de berørt af hinanden via tegningerne skaber begi-

venheden, pæbler og døre, som åbnede for nye forståelser. 

Der foregik dermed en fremadskuende bevægelse mellem det, der er og det der er ved at blive til. Vel-

færdsaktionen viste sig som strategi, hvormed det var muligt at skabe betingelser for tværgående samar-

bejde og for værdi og ledelse. 

Konkluderende mener jeg, at vi ikke længere alene skal bygge på teknologier, der leder folk lineært og mini-

mere en forskel. Vi skal faktisk lede medarbejdere til at de hele tiden kan multiplicere muligheder. Det be-

tyder, at vi som ledere agerer i det paradoks, at målstyring via målaftaler knyttet an til det lineære, der er 

sat en retning, men samtidig er det tværfaglige mindset cirkulært. Der er ikke nødvendigvis kun en retning. 

Det rejser en ny strategisk problemstilling; Hvordan kan man på samme tid lede både lineært i mål og ef-

fektstyring og cirkulært i mindsettet? 

8  Nye interventioner – perspektivering 
 

Min afhandling sætter spot på det aktuelle behov for at gentænke realiseringen af de politiske udvalgsstra-

tegier i praksis. Konklusionerne viser behov for strategisk at indarbejde affektiv samskabelse som en tekno-

logi, der kan intensivere og multiplicere velfærd.  
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Her og nu, hvor afhandlingens konklusioner er eksplicitte, er jeg blevet optaget af et opdrag, som jeg har 

fået fra min direktionen: At komme med et bud på måden, hvorpå der kan sættes en ny retning for strate-

gisk ledelse af udvalgsstrategierne.  

Jeg vil i den proces lade mig inspirere af antologien ”Når teknologier holder mere end de lover” (La Cour, A., 

Waldorff, S., Højlund, H (red.), 2017) som på forskellig vis kommer med bud på velfærdsteknologier, der 

retter sig mod at producere øget velfærd. På baggrund af min undersøgelse vil jeg fortsætte min udforsk-

ning af affektiv samskabelse som ledelsesteknologi og opstille mulige bud på, hvordan vi i min kommune 

kan producere begivenheder, mærkbare fælleskaber, der kan multiplicere værdi og dermed velfærd som 

supplement til målaftalekonceptet. Jeg vil i den proces have særlig fokus på: 

Ledelse af ledere, der skal udpege de velfærdsopgaver, hvorfra der skal skabes ”åbne platforme”, der kan 

skabe nye uforudsigelige relationer og aktioner.  

Medarbejdere der kan skabe de mærkbare og tænkbare aktioner, som igen kan skabe kvalitativt bedre næ-

ste skridt.  

Ledelsesteknikker, - æstetiske, etiske, pragmatiske - der kan skabe den velfærd, som kan mærkes. (La Cour, 

A., Waldorff, S., Højlund, H (red.), 2017)  

 

9 Egen læring  
 

Min oprindelige udviklingsplan handlede om at udvikle to ledelsesmæssige færdigheder. Dels mine strategi-

ske ledelsesmæssige færdigheder, herunder særlig redskaber til at kommunikere planlægning, målsætning, 

og retning for arbejdet ift. det decentrale lederniveau. Dels udvikling af mit personlige lederskab, herunder 

at blive bedre til at mærke efter, blive opmærksom på mine egne reaktioner og interaktion med mine med-

arbejdere.  

Min udvikling undervejs mit masterforløb har bevæget sig i takt med den aktuelle ledelsespraksis, jeg har 

stået i. Jeg har skiftet job 3 gange i forløbet, som har strakt sig over 5 år. Alle job har været chefjob i kom-

muner. I alle de valgte moduler har jeg behandlet aktuelle ledelsesproblemer, og jeg har dermed brugt for-

løbet til teoretisk og via dialog med undervisere og medstuderende at kvalificere min egen tænkning og re-

fleksion over mit lederskab. Jeg har i hele forløbet været særlig optaget af samarbejde på tværs, praksisnær 

ledelse og lederudvikling samt af organisationer i forandring og bevægelse. Endelig har jeg været optaget af 

at eksperimentere med mit eget lederskab og at afprøve forskellige ledelsesteknikker og modeller. Således 

at jeg kunne udvikle mit personlige lederskab. Jeg oplever, at forløbet har styrket mig i min ledelse, og har 

bidraget til, at jeg er blevet endnu mere optaget af udviklingen af velfærdsledelse.  

Den læring, jeg har fået igennem arbejdet med min afhandling, handler især om viden om de betingelser, vi 

som chefer og direktion stiller for vores ledere. Jeg er blevet mere bevidst om, at mine ledere arbejder 

hårdt og loyalt for, at vores kerneopgave skal lykkedes, men at de arbejder med styringsteknologier som i 

praksis ikke altid understøtter ledelse og værdiskabelse af velfærd. Jeg er blevet bevidst om at lytte rigtig 

godt efter, hvordan mine ledere agerer i deres ledelsesrum, og at se efter hvorvidt og hvordan de rammer 

vi sætter, kan og vil understøtte den politiske vision. Ligesom jeg er blevet opmærksom på, at strategisk le-

delse er mere end policy dokumenter, og at ledelse kræver, at jeg åbner for, inspirerer til og understøtter 

strategisk værdiskabelse af velfærd og ledelse via mærkbare velfærdsaktioner. 
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10  Bilagsoversigt  
 

Bilag A Udvalgsstrategi for Social, Sundhed og Omsorgsudvalget Guldborgsund kommune 

Bilag B Observation Speeddating workshop 

Bilag C Samtykke vedr. anvendelse af data fra velfærdsaktion og fokusgruppeinfo. 

Bilag D Observationer fra Velfærdsaktion 

Bilag E Spørgeguide fokusgruppeinterview 

Bilag F Fokusgruppeinterview 
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