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”Protreptikken er den ledelsespraksis, der bedst egner sig til at håndtere de 
konflikter, der skabes af de komplicerede dilemmaer, som er forbundet med 
selvledelse, fordi den kan danne rammerne for en fælles italesættelse af indholdet 
og omfanget af de forpligtelser, der er forbundet med den opgave at lede sig selv; 
den gør såkaldt ”forventningsafstemning” uden overdrevet bedrag og skjult 
magtudfoldelse mulig”.     

Citat, Ole Fogh Kirkeby 
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Summary 
This project analyse how management can help create a organizational fundament of common values, that 

is solid enough to carry cooperation across different departments and many different tasks, and their 

solutions. 

Working with solutions of most public core assignments, collaboration across departments and sectors are 

necessary, if they are to be solved creating most public value. In addition, it is important to know yourself 

and your own boundaries in a collaborative community, where the focus is on the balance between ethical 

duty and ethical rights. 

The Greek word “Philosophia” - love of wisdom, forms the foundation of the daily and practical pursuit of 

wisdom and in this context, wisdom and leadership. To search for, examine and critically decide what good 

leadership is, you may even question what may already be accepted or "commonly known", as good 

management. 

Ole Fogh Kirkeby, who is professor in philosophical management, has through protreptic conversations 

presented, how you can help employees and managers to gain a greater understanding of the value base 

on which they perform, and for themselves in both private and a work situations. The people involved in a 

protreptic dialogue, will continuously gain new insights and as a manager improve the ability to take on the 

leadership role, through dialogues about relevant values, just as the employee with more specialized tasks, 

can become better at self-management.  

My hypothesis is, that through a series of conversations inspired by a protreptic approach, departments 

can achieve a greater knowledge of each other in terms of common values, but also within the framework 

each department operate in. The goal is to achieve a closer corporation between departments and reduce 

the impact from departmental power. In this way, the desire is to strengthen the decision-making 

competence of the individual employee, and support the often difficult dilemmas that must be solved, so  

decisions are made, based on qualified and shared knowledge, for the benefit of the citizens, who are our 

target group. 

I will analyse whether a protreptically inspired approach, based on common values, can strengthen the 

continuous development by good experience with exchanging views of values. It may inspire further 

dialogues and shared reflections in several other areas and be useful in other parts of the organization. 

If the wish is, an organisational culture where managers and employees act upon, both their own, the 

department and the whole organisation´s values, it would be possible to use a protreptic approach, to 

support communication on how these values look like, when operationalized.  
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Indledning 

Fokus på ”samtalen” er oppe i tiden, Hjernekassen på P1 taler om det og Svend Brinkmann, Rane Willerslev 

og Tor Nørretranders har netop udgivet bogen ”Samtalekur”. Selvom samtalen, på den ene eller anden 

måde, er en selvfølge når mennesker mødes i de fleste sammenhænge, virker det som om, at jeg ikke er 

den eneste der aktuelt har fået lyst til at dykke ned i samtalens betydning, for denne MGP-

masterafhandlings vedkommende, i en ledelsesmæssig kontekst.  

De sværeste ledelsessituationer og dilemmaer, jeg har stået i, viser sig altid som et sammenstød af værdier 

enten i samfundet, organisationen, kollegialt eller helt enkelt hos mig selv. 

Den menneskelige natur, adfærd og de menneskelige relationer spiller en væsentlig rolle i organisationer, 

så længe disse består og drives af mennesker i relation til hinanden. Hvordan vi handler som mennesker, 

leder eller medarbejder, beror på etiske valg. Vi handler hele tiden ud fra, hvad vi finder rigtigt eller forkert. 

Vores handlekraft er altså afhængig af, at vi forholder os til os selv og de sammenhænge vi befinder os i, 

både privat og når vi er på arbejde.  

Som leder skal du være løsningsorienteret, innovativ, visionær, strategisk, kommunikerende og 

handlekraftig på organisationens vegne og hverdagen består kontinuerligt af, at træffe valg på 

organisationens og medarbejdernes vegne. At arbejde i den offentlige sektor betyder, at man arbejder for 

alle landets borgere. Beslutninger og valg indeholder således potentiel betydning for enhver borger og kan 

være livsforandrende for den enkelte.   

Samarbejde på tværs af afsnit, afdelinger og sektorer, er helt nødvendig i løsningen af de fleste offentlige 

kerneopgaver, hvis de skal løses så de skaber offentlig værdi. Det er nødvendigt at kende sig selv og egne 

grænser i samarbejdsfællesskabet, hvor fokus bl.a. er på balancen mellem etisk pligt og etiske rettigheder.  

Det henleder min opmærksomhed på, hvilken ledelsesmæssig viden og hvad der må være til stede, hvilke 

forudsætninger skal være på plads, for at man som medarbejder og leder kan træffe beslutninger man kan 

stå ved, både som enkeltperson og som organisation. I en bevidsthed om egne værdier og grænser, må 

man i samarbejde med sit eget område og samarbejdspartnere, også skabe et fælles overordnet værdisæt. 

Hvis et værdigrundlag skal have betydning, må alle involverede være med, så de arbejder engageret og 

bevidst ind i den samme værdiramme.  

Baggrunden for et godt samarbejde, handler således først og fremmest om indsigt i egne værdier og 

rammer og derefter samarbejdspartnerens.  
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Problemformulering 

Jeg finder det interessant, hvordan man ledelsesmæssigt, kan skabe et fælles værdigrundlag der er solidt 

nok til at bære flere forskellige opgaver og deres løsninger. Hvordan kan man lede med værdier så disse 

bliver til operationel handlekraft, så en fælles enhed, med forskellige afsnit samarbejder mod et fælles mål 

trods forskellige kontekstuelle rammer?  

Professor i ledelsesfilosofi Ole Fogh Kirkeby beskriver det således: 

”… En virksomhed ikke kan ledes gennem generelle love og forordninger alene, men i langt højere grad må 

specificere sin forvaltningspraksis. Den må gribe afgørende ind i hvert medlems funktion på arbejdspladsen 

og muligvis også forholde sig til de mere private sider af hans liv. Jo mere generelt en virksomhed bliver et 

socialt fællesskab, fordi dens medlemmer i kraft af uddannelse, viden, erfaringer og kompetencer bliver 

mere og mere ligeværdige, jo mere sker der en ændring i den måde virksomheden skal ledes på”  

(Citat, Kirkeby O. F. 2008) 

Jeg har, gennem det sidste år, haft et tæt samarbejde med lederen af myndigheds børnegruppe. I 

etableringen af et nyt småbørnsteam, er det blevet fundet væsentligt at sætte fokus på et tættere 

samarbejde til, f.eks. udføreområdet. For på den måde, at opnå en specialisering inden for 

myndighedsområdet, samt øge kvaliteten af sagsbehandlingen. I forbindelse med et fælles kursus, hvor den 

protreptiske tilgang blev præsenteret, har vi, ledere af myndighed på børneområdet og leder af 

familiebehandlingsenheden, fundet det brugbart at fokusere på fælles værdier på tværs af vores afsnit, via 

dialog og samtale, på både medarbejder- og lederniveau. 

Ovenstående leder mig mod følgende problemstilling: 

Hvordan styrker samtaler og fælles refleksioner om værdier, samarbejdet på tværs af forskellige 

institutionelle logikker og kontekstuelle rammer? 

Min hypotese er, at de to afsnit og især det nyetableret småbørnsteam, via en række af samtaler inspireret 

af en protreptisk tilgang, kan opnå et større kendskab til hinanden i forhold til rammer, men i særdeleshed i 

forhold til værdier. Målet er at opnå et fællesskab hvor magtrelationen mellem udbyder og udfører får 

mindre betydning og, hvor et tættere samarbejdet kan øge kvaliteten af den samlede behandling af fælles 

sager på tværs af afsnit. Jeg forventer at ved fælles refleksion gennem samtaler over værdibegreber, at to 

afsnit kan opnå en fælles forståelse på formål og opdage styrken ved at bruge hinandens viden og rammer 

positivt. Jeg forventer at man i et sådan forløb, vil kunne opnå et samarbejde der styrkes kontinuerligt med 

fundament i fælles værdier, som igen fordrer gode erfaringer med at dele med hinanden. Det skulle gerne 
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inspirere til yderligere dialog og fælles refleksioner på flere andre områder. Jeg kan som leder, i praksis, i 

samarbejde med en anden leder, gå forrest og vise, hvordan fælles værdirefleksioner bidrager til en viden 

om hinanden personligt og derved også fagligt. På denne måde ønsker vi, at styrke 

beslutningskompetencen hos den enkelte medarbejder og støtte op om de ofte svære dilemmaer, der 

sammen skal findes løsninger til, således at beslutninger træffes ud fra kvalificeret og delt viden, til gavn for 

de borgere der er vores fælles målgruppe. 

Baggrund 

Der er politisk, lokalt og centralt, et øget fokus på børneområdet og i særdeleshed på de udsatte børn. Da 

statsminister Mette Frederiksen dannede regering, var det blandt andet med baggrund i, et øget fokus på 

at være ”børnenes statsminister” og en skærpet opmærksomhed på børns muligheder for udvikling og 

trivsel. I hendes nytårstale lagde hun da også særlig vægt på de udsatte børn.  

”Vi har et særligt ansvar for de børn, der har det allersværest. Børn, der har oplevet misbrug, vold og svigt. I 

Danmark er der flere tusinde børn, som ikke kan bo hjemme hos deres egen mor og far. Fordi deres forældre 

ikke kan passe ordentligt på dem… Jeg vil sige det, som det er. Uden omsvøb. Når samfundet reagerer for 

sent. Eller slet ikke reagerer. Når vi tager for mange hensyn til de voksne. Så betyder det, at der er børn i 

Danmark, som vokser op med omsorgssvigt og vold. Det kan vi ikke forsvare. Det skal vi ikke forsvare.” 

(Citat, Mette Frederiksen, 2020)  

Køge Kommune har netop udgivet en fælles strategi for en fælles Sammenhængende Børnepolitik.  

”Den Sammenhængende Børnepolitik skal sikre at: 

- alle børn og unge med behov for særlig støtte modtager en tidlig og relevant indsats,  

- alle børn, unge og familier oplever sammenhængende indsatser på tværs af kommunens afdelinger 

og enheder” 

(Citat, Den sammenhængende Børnepolitik, Køge Kommune 2020) 

Jeg er leder af den decentrale kommunale behandlingsenhed, Elmehuset, i Køge kommune. Vi tilbyder 

Familiebehandling til kommunens mest udsatte og sårbare familier, gravide og børn 0-6 år, på henvisning 

fra sagsbehandler fra myndighed. Det er myndighed der afgør hvilke behandlingstilbud en familie skal 

modtage og det er også myndighed der afgør, om behandlingen er tilstrækkelig. handlekompetencen er 

således delt i to forskellige institutionelle logikker hvor myndighed er principal og Elmehuset agent. (Greve, 

C. og Pedersen A. R. 2009)  



7 
 

Masterafhandling, MPG, efterår 2020, Mette Skat Persson. 

 

Det ene systems rammer, er bestemt af paragraffer og til dels økonomi og det andet system, af en kontekst 

der altid kan gøre ”det” bedre og i sidste ende kan føle sig magtesløs, da specialviden i sidste ende, ikke 

altid vægter lige så meget, som lovgivning i en myndighedskontekst.  

Elmehuset eksisterer kun så længe myndighed oplever mening, formål og effekt med den 

Familiebehandling Elmehuset udfører. Fælles opgaver mellem myndighed og familiebehandlingsenheden 

skal hvile på et stærkt fundament, af grundlæggende tillid til hinandens faglighed og om, at begge parter vil 

”det gode” for familien. Dette samarbejde er afgørende for opgaveløsningen, som igen er afgørende for 

barnets trivsel, familiens skæbne og i sidste ende barnets muligheder som menneske fremadrettet. 

Derudover er dette samarbejde også, en stor del af medarbejdernes hverdag og således også, afgørende for 

arbejdsglæde, produktivitet, udvikling og det overordnede arbejdsmiljø.  

Både myndighed og behandlingsenheden er afsnit under Familieafdelingen, som igen er en del af Børne- og 

Uddannelsesforvaltningen i Køge Kommune. På trods af en organisatorisk tæt forbindelse, har samarbejdet 

historisk set altid været udfordret af forskellige rammer og manglende kendskab til hinandens fagområder. 

Dette har ikke styrket den samlede indsats for borgeren og desuden skabt tykke narrativer om hinanden, 

som har skabt yderligere afstand. Set i erkendelsen af, at et godt og tæt samarbejde som fundament for at 

sikre borgerne god sags- og Familiebehandling, har man valgt at samle specialviden inden for de mindste 

børn i myndighed, ved at etablere en mindre gruppe af rådgivere, småbørnsgruppen.  

Småbørnsgruppen kommer til at varetage alle børnesager med gravide og børn i alderen 0-2 år. Elmehusets 

samarbejdspartnere kommer således til at gå fra en børnegruppe på 15-20 rådgivere, til 4 tættere 

samarbejdspartnere med ansvar for præcis denne aldersgruppe, som også udgør langt de fleste af vores 

familiebehandlingssager. Forventningen er, at den mindre gruppe tilegner sig specialviden om de helt små 

børn og deres særlige behov for udvikling og at især fagligt kendskab samt relationen mellem Elmehus og 

myndighed kan styrkes og udvikles. Det er et ønske, at der skabes et stærkt samarbejdsfællesskab mellem 

de to afsnit på trods og på tværs af forskellige fagligheder, magtpositioner og handlekompetencer og som 

stadig tillader og understøtter faglig frihed og integritet. Småbørnsgruppens funktion startede officielt op 1. 

september 2020.  

Teori 

Etik  
Hvis man definerer etik med ”det gode”, så bliver etik i ledelse det samme som god ledelsespraksis, 

ledelsesdyder og lederkarakter udtrykt i handlinger. Handlinger der både kan være ”det gode” i mange 

forskellige perspektiver; organisationen, medarbejdere, politikere eller borgere for et eksempel. Etikken 
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skaber dagligt dilemmaer, for både medarbejdere og ledere og kan udfordre samarbejdet og fællesskabet, 

især når der skal arbejdes på tværs af kontekstuelle rammer.  

Mette Madsen og Christina Busk definerer etikken således: 

”Etikken er således knyttet til individets handlinger, og det er individet, der har det etiske ansvar for sine 

egne handlinger, men etikkens mål – det gode – er ikke målrettet individet selv, men rækker ud over 

individet…. Det er en del af den etiske disciplin, at man forholder sig til hvordan man selv kan bidrage og 

tage ansvar. ” 

    (Citat, M. Madsen og C. Busk, 2014) 

I arbejdet med at finde frem til ”det gode”, ens eget etiske råderum, er man nødt til at tænke sig godt om, 

måske endda filosofere.  

Filosofi og ledelse 
Det græske ord Philosophia – kærlighed til visdom, danner fundament for den daglige og praktiske stræben 

efter visdom og i denne sammenhæng, visdom og ledelse. At afsøge, undersøge og kritisk tage stilling til 

hvad der er den gode ledelse. Endda stille spørgsmålstegn til hvad der måske allerede i forvejen er 

accepteret eller ”almindelig kendt” god ledelse.  

Michael Højlund Larsen skriver i sin bog praktisk filosofi og ledelse om det at filosofere som leder, er en 

undren der stræber efter visdom: 

”Men visdommen opnås kun af de mennesker, der kan og tør stille spørgsmål ved selv de mest etablerede 

dogmer i form af både den religion og de uskrevne regler, der findes i alle kulturer” 

(Citat Højlund, M., 2013) 

Erhvervsfilosof Kasper Varming skriver om frihed og fællesskab, at frihed ikke er noget man kan tage, men 

noget man får. Således kan vi ikke selv bestemme over vores frihed, men er afhængig af det fællesskab som 

sætter os fri. For at opnå dette, må man forpligte sig på at tage vare på de andre i fællesskabet så også de 

sættes fri. Altså, Hvis man frigør sig fra fællesskabet, så bliver man også ensom og bange. Derved er vores 

behov for frihed bundet op på et ønske, om at forpligte os og være en del af et fællesskab.  

For at opnå frihed i ens arbejdsliv må der således samtidig være principper, strukturer og værdier der 

danner rammen om den frihed du har i fællesskabet med andre. Frihed er det frie valg du altid har og 

trygheden bliver således de rammer du kan vælge inden for og dermed også sikkerheden i, at fællesskabet 

har din ryg hvis du holder dig inden for fællesskabets ramme. (Varming, K., 2017). 
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I bogen Protreptik - filosofisk coaching i ledelse af bl.a. Ole Fogh Kirkeby, beskrives det, hvordan 

efterspørgslen på personlig og personrettet ledelse som konsekvens af ledelse gennem værdier, hvor der 

lægges op til at lede til selvledelse, faglige eksperter, operative fællesskaber optimere, effektivisere og 

være innovative med borgeren som det sikre omdrejningspunkt. (Kirkeby, O. F. m.fl. 2008).  

 ”… fordi det offentlige fortolker, formidler, forvalter og sikrer udviklingen af den menneskelige dimension 

ved at forholde sig til statsborgen og ikke til (for)brugeren. Fordi kontrakter kræver selvstændig fortolkning 

og vurdering ud fra afledte kriterier (af de vage, politiske direktiver). Fordi politisk overstyring må foregribes 

gennem strategier, der kan legitimeres ud fra værdier og kriterier, der kan indgå i evalueringer eller som 

modtræk mod sådanne”. 

 (Citat, Kirkeby, O. F., m.fl. 2008) 

Michael Højlund Larsen definerer ledelse på følgende måde:  

”Ledelse er at skabe rammer og rum, der gør det muligt for den enkelte medarbejder at udnytte og udvikle 

sin viden, kunnen, erfaring og kreativitet på en måde der bringer organisationen i retning af en tydelig 

vision, og som giver den enkelte medarbejder livskvalitet. Ledelse udøves af alle, der udover lederadfærd og 

dermed sætter mål, løser problemer og skaber et sprog, der gør det muligt ikke alene at arbejde hen imod, 

men også at formulere visioner og mål.”     

     (Citat, Højlund, M., 2013) 

Ole Fogh Kirkeby taler om det ”generøse lederskab”, hvor ledelse handler om at være i tvivl, at påtage sig 

ansvar for medarbejdernes trivsel og udnytter deres potentiale ved en åben, gennemsigtig og tydelig 

rammesætning af de værdier, der styrer organisationens beslutningsgrundlag. (Kirkeby, O. F. 2017) 

Således handler ledelse om at definere de etiske værdier som danner ramme for det, eller de fællesskaber 

der skal løses og sætte organisationen fri til at løse sine kerneopgaver. For at dette bliver muligt, må 

lederen også filosofere over egne værdier for at vurdere, om de også matcher organisationens.  

Protreptik 
Ole Fogh Kirkeby, professor i ledelsesfilosofi ved CBS, har genopdaget og nyskabt den protreptiske tradition 

i teorier om samtalen og har inspireret flere andre til udviklingen af den filosofiske samtalepraksis. 

Protreptik betyder at vende et menneske mod det væsentlige i dets liv, det er den filosofiske holdning og 

kunnen. Protreptikken stammer fra det antikke Grækenland som ledelsescoaching ved de græske 

akademier. Protreptikken er en opfordring til enhver leder, om at gøre sig bevidst og holde fast ved sine 

etiske baggrunde for at træffe beslutninger, handle og med ord, at reflektere over egne værdier, meninger 
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og holdninger og blive bevidst om, hvad der er den gode beslutning man selv kan stå inde for, individuelt 

men også i fællesskaber. (Kirkeby, O. F. 2008) 

Kirkeby skriver: ”Protreptikken er den måde, hvorpå man opbygger en dyb kyndighed omkring sin egen 

handlekraft og dermed et beredskab til at tage stilling på forhånd, fordi man for alvor kan forstå de basale 

værdier, ens egen praksis bygger på, og dermed én gang for alle vælge eller fravælge dem. Når basale 

værdier er erfaret og forankret i hjertets grund, bliver handling simpel, handlekraft selvfølgelig og 

begivenheden behersket med let hånd”. 

(Citat, Kirkeby, O. F. 2008) 

Mødet og dialogen med et andet menneske, betegnes som en begivenhed som i sig selv kan skabe noget 

nyt - en ny viden. Protreptikken betragter begivenheden som et øjeblik, hvor man oplever noget som ikke 

er planlagt eller forudsigeligt eller forsøgt forudbestemt. Begivenheden er det nu, hvor man, alene eller 

sammen med en anden, har en oplevelse af at ”noget sker”. Den protreptiske samtale stræber efter at 

være det øjeblik, hvor ”noget sker” og man bagefter har fået en ny indsigt, forståelse eller åbnet for en 

nysgerrighed, et øjeblik som man har mulighed for at dele med en anden i en samtale. Det er dette der er 

begivenheden. Med den protreptiske tilgang forsøger man at skabe de rette betingelser for at 

begivenheden kan finde sted. Mennesket er altid i dialog enten med sig selv eller med andre og 

begivenheden kan i princippet godt finde sted i en dialog med dig selv. (Kirkeby, O. F., 2016).  

Samtalen og dialogen som begivenhed definerer Højlund som: 

”Dialogen er per definition uforudsigelig. Man lægger et emne frem til fælles betragtning og kan ikke på 

forhånd vide, hvad man kommer frem til. Og ingen kan vide, om det, de finder frem til, giver dem ret og 

understøtter dem i det, de gik ind i dialog med – eller om deres forforståelse og forudfattede meninger 

bliver sat på prøve. På den måde sætter man lidt af sig selv på spil i en dialog og derfor forudsætter 

dialogen, at deltagerne har tillid til hinanden”.  

(Citat, Højlund, M. 2013) 

Translokutionarietetsprincippet som Kirkeby introducerer i hans præsentation af protreptikken, udgør at 

man som menneske, først erkender sine egne værdier og holdninger når man i mødet med en anden, i en 

begivenhed, klarlægger sine egne tanker via formidling til en anden.  

”Jeg ved først, hvad jeg mener, når jeg hører, hvad jeg selv siger, det vil sige jeg ved først, hvad jeg vil gøre, 

når jeg er i færd med at gøre det” 

(Citat, Kirkeby, O. F., m.fl. 2013) 
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I samtale med et andet menneske, bliver vores inderste formuleret med sprog og ord. Vi kan anvende 

metaforer og analogier som kan støtte og hjælpe os selv og hinanden med at få en betydning frem. Det er i 

handling og ord at vi viser, hvad vi egentlig mener og det er først når ordet bliver udtalt, at vi selv bliver 

bevidste om, hvad vi siger når vi oplever vores omgivelser reagerer og svarer som genklang eller med 

konsekvens af det som bliver gjort eller sagt. (Kirkeby, O. F., 2008) 

Protreptik er således både filosofi og retorik og er nært forbundet med det talte ord og de enkelte ords 

betydning og mening. Semantik, læren om ordenes grundbetydning har indflydelse på hvordan og hvorfor 

man bruger bestemte ord til at beskrive netop det, samtalen drejer sig om. Ved at gå dybere ind i selve 

kernen i et ords betydning, kan man således folde erfaringer og mening samt værdier ud både for sig selv 

og den man er i samtale med. (Kirkeby, O. F., 2016) 

Protreptik handler altså om, at vi taler med os selv, har en indre dialog med dertil hørende egen logik, der 

kommer tydeligere frem når vi i en dialog med en anden forsøger at udtrykke os. Ens holdninger og 

meninger bliver tydeligere for en selv, i de valg af ord man vælger, når man skal udtrykke sig overfor andre. 

Vi bruger i den forbindelse ord der udtrykker bestemte meninger og betydninger. Man kan hjælpe sig selv 

ved at have kendskab til ordenes reference, synonymik og til de erindringer og følelser, der knytter sig til 

ordene oprindeligt, også selvom denne kan ændre sig kontekstuelt og over tid. Denne struktur er givet i 

form af et hierarkisk system bygget op over den form for grundbetydninger, der kaldes ”værdier”, altså 

hvilke værdier tillægger man ord og begreber. (Kirkeby, O. F., 2016) 

Hvis man kigger etymologisk på ord, hjælpes man således til at tænke over betydningen og meningen med 

ordet og begrebet og måske også kigge på forskellen på den originale betydning og den betydning man selv 

tillægger det. Forskellen heri kan danne grund for refleksion og filosofisk tilgang til at undersøge ens eget 

ståsted og opfattelse af ordets betydning. Et eksempel på, hvordan ord kan tillægges mange betydninger 

som alle jo er ”rigtige”, men også vil give forskellige forståelser afhængig af, hvem der udtaler dem og i 

hvilken sammenhæng.   

Etymologisk har ordet ”værdi” to rødder på de vesteuropæiske sprog, nemlig roden *wer-, der selv har fire 

betydninger, og roden ”wal-.  *wer- betyder: At løfte op, som i ”aero-” og meteor. At ”dreje, vende” og 

heraf muligvis *wert-, hvori billedet ”vendt mod” og ”fokuseret på” kunne gemme sig, for så vidt ord som 

”konvertere”, ”divergere”, ”univers”, ”version”, ”versus”, og engelsk ”worry”, ”worth” og ”wrong”, samt 

tysk ”Wert”, ”werden” og ”-wärts”, kommer af *wer-.  At ”iagttage”, ”være på udkig efter”. Heraf ”våge”, 

”vagt”, ”aware”, ”reverence”, ”reward” og ”software” på engelsk. At ”dække, beskytte”. Heraf ”advare”, 

”garantere”, ”garage”, ”garnison” og ”discover” på engelsk. 
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En værdi er den normative forestilling, som handlinger har som mål, og dermed det menneske man kan 

blive til gennem handlinger. Der er tale om noget man kan ændre og arbejde hen imod. 

Den anden rod er *wal-, ”at være stærk”. Den giver latin ”valere”, ”at være stærk, ved godt helbred, være 

noget værd”. Roden giver også betydninger som ”at herske over”, ”magt”, og dermed styrke og mod.  

Hvis man er vokset op i det danske sprog, vil alle disse betydninger stå til rådighed i større eller mindre 

grad. Det betyder ikke kun, at de vil kunne optræde som referencepunkter, men også at de uundgåeligt vil 

have en betydning i en eller anden grad. Både i vores indre dialog og i samtalen med andre kan disse 

betydninger aktiveres som en opfordring til fortolkning. Ordet ”værdi” betyder på den baggrund, at værdier 

retter et menneske mod en sag, og gør det stærkt nok til at virkeliggøre den. (Kilde Kirkeby, O. F. 2020, i 

vejledning og Kirkeby O. F. 2016) 

Et andet vigtigt element i protreptik, er fokus på symmetri mellem de samtalende. Kirkeby taler om 

begrebet heteroenticitet frem for autencitet. Forskellen ligger i, at man i mødet med et andet menneske er 

mere fokuseret på et ligeværdigt møde end på at være sig selv, i omsorg for den man samtaler med. 

Protreptik handler om at skabe en dialogform, hvor der kan være uligevægt i form af forskellige hierarkiske 

placeringer og derved asymmetri i magtfordelingen, men hvor man taler om universelle problemstillinger 

og grundlæggende holdninger og værdier, som man ikke kan tage patent på. Derved skabes der en samtale 

og refleksioner hvor begge parter kan opnå nye erkendelser i fokus på egne indre dilemmaer og oplevelsen 

af nye indsigter, når et andet menneske tolker på disse. (Kirkeby, O. F. m.fl., 2008) 

Alle mennesker lever inden for en given kultur, men også på tværs af flere kulturer, efter et grundlæggende 

sæt af logisk sammenhængende normer og værdier. Uanset om disse værdier er i modstrid med hvad 

andre finder etisk korrekt vil de indbyrdes indgå i en logisk sammenhæng. Man kunne argumentere for at 

det også er sådan at der kan opstå kulturer, hvor forråelse finder sted og bliver accepteret.  

Protreptik i praksis 
Kirkeby m.fl. skriver i bogen ”Protreptik – filosofisk coaching i ledelse”, at man med protreptiske samtaler 

kan hjælpe den enkelte medarbejder og leder med at få en større forståelse for det værdigrundlag, man 

handler ud fra og hermed for sig selv både privat og i en arbejdssituation. Den der leder dialogen vil også 

løbende opnå nye erkendelser og en leder vil via dialog om relevante ledelsesværdier bedre kunne tage 

lederrollen på sig, ligesom medarbejderen, med mere specialiseret opgaver, kan blive bedre til lede sig selv. 

Selv overordnede dialoger i en organisation og virksomhed, vil kunne medføre større ejerskab og være med 

til at gøre overordnede værdier nærværende. Protreptik i praksis giver en mulighed for at trække samtaler 

op på et generelt plan, som ikke udstiller den enkelte og gør magtpositioner mindre betydningsfulde. 
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Personlige problemstillinger kommer, på denne måde, til at fylde mindre i en mere generel samtale om 

værdier. Protreptiske samtaler kan udføres både individuelt og i grupper/teams. (Kirkeby, O. F. m.fl., 2008)  

Kirkeby har inspireret flere til at lave egne modeller for, hvordan protreptisk samtalepraksis (og 

ledelsespraksis) kan finde sted, når protreptikken skal operationaliseres. Jeg har valgt at tage udgangspunkt 

i hans eget protreptiske manifest beskrevet i Protreptik – filosofisk coaching i Ledelse. (Kirkeby, O. F. m.fl., 

2008) 

Kirkeby inddeler det protreptiske forløb i følgende tre faser.  

Fase 1 
Fase et består af én og gerne flere samtaler. I disse samtaler er der ikke en decideret dagsorden for, hvad 

der konkret ønskes drøftet og selvom samtalen godt kan have et underliggende formål for drøftelse, er det 

essentielt, at den der indgår i sådan en samtale, selv bevæger sig omkring disse formål via selvrefleksion på 

baggrund af samtaler om forskellige overordnede værdier. Samtalerne kan således begynde helt vilkårlig 

med hvilket som helst tema. Protreptikeren skal undervejs i samtalen sikre at rammen er den aktuelle 

samtale uden andre kontekster.  

Samtaler i første fase har ingen egentlig afslutning, hvor der opsummeres eller laves aftaler på baggrund af 

indholdet af samtalen, samtalen ebber ud eller stopper bare. Kræver situationen en form for afrunding kan 

protreptikeren selv sige højt hvilke nye indsigter han selv har opdaget.  

Det er altid den protreptiske begivenheds tema og disse betydninger der udgør samtalen. Den handler altså 

om, hvordan man generelt kan virkeliggøre ordentlig adfærd men ikke, hvordan den ’Anden’ konkret kan 

realisere denne adfærd. Der ligger aldrig en vurdering af den enkeltes adfærd i samtalen. Målet er, at man 

selv arbejder videre, hvis man har opnået en forståelse af samtalens indhold.  

I den protreptiske samtale, griber man konkret fat i de ord der bliver sagt og der foregår en undersøgelse af 

de betydninger og de værdier de dækker over. Man tager således fat i nøgleord og folder disse yderligere 

ud på et metaniveau, hvor man kommer i kontakt med de værdier som er kilde til konflikt hos den enkelte.  

Der er ikke fokus på udvikling men på at lære om sig selv, gerne ved at blive spejlet af protreptikeren.  

Fase 2 
Fase to handler kort om at anerkende den ’Andens’ evne til at reflektere over egne værdier og samtaler og 

fase to fokuserer derfor ikke på hvilke resultater der er opnået, men hvilke tanker de første samtaler har 

udløst og man analyserer videre sammen. Det er i fase to at man kan begynde at spørge ind til hvad 

værdier og missioner betyder for den enkelte og hvilke håb eller frustrationer det medfører personligt i 

hans liv.  
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Det er også i fase to at man søger dilemmaerne og modsætningerne som de steder, hvor ens eget 

værdisystem kommer i konflikt med organisationens. Ikke for at løse konflikterne, men for at fastholde 

opmærksomheden på disse, for igen at rette opmærksomheden på sig selv og hvad man selv står for og i 

denne refleksion, uden at skulle tage hensyn til organisationen, altså i frihed, at tage stilling til om der er 

grundlag for, om man kan stå inde for dette.  

Fase 3 
Den sidse og tredje fase har fokus på den bevidsthed og viden, som den enkelte har fået om sig selv og på 

de handlinger som egne værdier skaber grundlag for. Det bliver nu muligt at se på, hvordan disse indsigter 

påvirker det konkrete arbejde og kvaliteten af dette. Det er stadig op til den enkelte at evaluere sit eget 

tidligere arbejde og handlinger og nå frem til eventuelle ændringer.  

Fase tre lægger op til at kunne italesætte, stille spørgsmålstegn og kritisere både organisationen og ledelse, 

ikke personligt men i forhold til funktioner og organisering af de opgaver der skal løses. Hvis værdierne 

lægger op til at komme med forbedringsforslag så er det også her disse kan fremføres.  

Ud fra de kriterier der er kommet frem på baggrund af værdier, giver det mulighed for at give anerkendelse 

i en mere ligeværdig relation, hvor der stadig er fokus på værdien og ikke på personen. Her kan man som 

leder også selv give udtryk for egne dilemmaer mellem egne værdier og organisationens.  

Teams og grupper: 
Den protreptiske tilgang kan også anvendes i forhold til teams og større grupper. Det kræver forskellige 

opmærksomhedspunkter og kan udføres i forskellige processer. Der kan således godt arbejdes strategisk i 

forhold til at finde spændingen mellem individuelle- og gruppeværdier sammenholdt med organisationen 

og dermed se på hvordan samarbejdet optimeres på baggrund af et mere basalt sæt af værdier. 

Protreptikken vil netop være med til at afdække fundamentale forskelligheder der kan skabe baggrund for 

en fælles kultur, der skaber baggrund for bedre dialog og kendskab til hinanden. deri er der inkluderet en 

større forventningsafstemning.  Fokus vil stadig være at finde konflikterne og italesætte disse uden at den 

enkelte bliver udleveret.  

Metode 

Aktionsforskning 
Aktionsforskning har afsæt i praksis og vil arbejde mod en forandring eller udvikling. Aktionsforskning 

kombinerer således tanker om praksis og handlinger i praksis. Der foretages en egentlig handling og man 

reflekterer over processen og forsøger derved at opnå en forståelse på, hvad der foregår undervejs. Aktion 

og forskning består altså af en handling som iscenesættes, i forhold til noget nyt som afprøves i egen 
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praksis og en undersøgelse, som forholder sig teoretisk til processen og som kan udmønte sig i ny viden. 

Aktionsforskning forholder sig altså helt specifikt til egen praksis og dagligdags problemstillinger. Det er 

praktikeren selv, der ud fra egne problemstillinger og behov for at finde nye veje beslutter hvilke 

handlinger der skal ske og hvordan.  

Karin Rönnerman skriver: 

 ”Sammenfattende kan aktionsforskning kendetegnes ved, at praktikerens spørgsmål dirigerer processen. 

Processen indebærer, at en handling iscenesættes, følges systematisk og gøres til genstand for refleksion i 

samarbejdet med en forsker. I denne proces er der åbenhed i relation til valg af metoder og løsninger”  

     (Citat, Rönnerman K., 2013) 

I Protreptik – Filosofisk coaching i ledelse, skriver forfatterne om protreptik, at dette er en aktionsbaseret 

læringspraksis som inddrager det arbejdsmæssige fællesskab som ikke tager afsæt i den individbaseret 

læring, men som inddrager organisationen som et praksisfællesskab”  

”En læring, der er målrettet, baseret på erfaringer, og som giver medarbejderen mulighed for at 

eksperimentere.”  

(Citat, Kirkeby, O. F. m.fl., 2008) 

I dette tilfælde skal leder af småbørnsgruppen og jeg anses som praktikere der praktiserer ledelse og der er 

således ikke en udenfor stående forsker, men jeg er selv undersøger.  

Aktionsforskning skal opfattes som et demokratisk samarbejde hvor alle deltager i planlægningen, handling, 

evaluering samt beslutninger om hvordan evt. nye indsigter bringes i spil fremadrettet. Den form for 

aktionsforskning jeg har anvendt, har være modificeret i en form hvor den primære tilrettelæggelse er 

forgået mellem leder af småbørnsteamet, jeg selv og en konsulent, på baggrund af de ønsker og den viden, 

vi som ledere har med os fra det daglige arbejde og den daglige respons vi får fra vores medarbejdere. 

Aktionsforskning handler om at udføre forskning der er med til at den arbejdende del af organisationen, 

bringer teori hen på et mere praktisk plan, som gerne skulle være mere meningsfyldt for den enkelte 

medarbejder, da det der undersøges gerne skulle være genkendeligt og efterfølgende mere anvendeligt 

fremadrettet.  

Vi ønsker at afprøve protreptik og filosofiske samtaler i en proces med fokus på et godt og tæt samarbejde 

mellem vores enheder, hvor medarbejderne inddrages med mulighed for at medtage egne erfaringer og 

observationer, der kan reflekteres over.  
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Vi havde valgt at afholde en temaeftermiddag, hvor vi ville have en ekstern konsulent på for at 

rammesætte og teoretisk hjælpe med, at italesætte muligheden for at anvende filosofisk tilgang til 

samarbejdsrammen mellem vores to enheder og der blev afholdt et oplæg med en filosofisk præsentation 

til fællesskab, frihed og etiske beslutningsdilemmaer, som er en kendt udfordring i samarbejdet. 

I forbindelse med temaeftermiddagen, ønskede vi at lave en egentlig protreptisk samtale. Dels for at gå 

forrest og vise medarbejdere, hvordan en samtale om mere generelle temaer og værdier, knyttet til disse 

foregår og hvad en sådan samtale kan medføre af nye indsigter generelt, men også personligt, i forhold til 

deres leder og dem selv. Vi ønskede også at give medarbejderne en indsigt i det samarbejde vi som ledere 

af myndighed og Elmehuset har.  

Som forberedelse til temadagen, gennemførte jeg fire samtaler for at finde et fælles værdibegreb som vi 

ledere kunne filosofere over sammen. Dette for at ramme en værdi der gav mening i samarbejdet mellem 

de to enheders medarbejdere. 

Leder af myndighed og jeg selv, havde et forberedende møde med konsulenten, hvor vi med baggrund i 

mine fire første samtaler valgte, hvilket værdibegreb der ville give mest mening at filosofere over. Vi 

gennemførte en ledersamtale værdibegrebet ”tillid”, med alle medarbejdere som tilskuere/tilhørere.  

Protreptisk inspirerede samtaler 
Jeg har valgt at benytte mig af samme protreptisk inspireret spørgsmål, både i de forberedende afklarende 

samtaler og i de fire samtaler efter temadagen. Dels for at operationalisere begrebet men også i et forsøg 

på at møde medarbejderne med åbenhed og lægge magtpositioner ned i samtalen. Jeg har valgt at 

anvende samme spørgeguide i både samtale 1 og 2 for bedre at kunne genkende forskellen på 

refleksionerne fra samtale 1 til samtale 2. Spørgeguiden er inspireret af det logiske krydsfelt fra bogen 

Protreptik i praksis (K. Gørts og M. Majhede 2015), se bilag 1.  

I aktionen, altså selve temadagen, hvor ledelsessamtalen blev gennemført, blev det protreptiske 

udgangspunkt sikret af en erfaren protreptiker, for at understøtte, at den protreptiske ramme blev 

overholdt.  

Jeg har bevidst valgt, at medarbejdere hverken i forbindelse med samtalerne eller temadagen er blevet 

præsenteret direkte for protreptik, men på temadagen præsenteret for, filosofi og refleksive samtaler som 

mulighed for at blive klogere på sig selv og hinanden.  
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Indsamling af data 
Udover fælles samtaler med leder af småbørnsteamet, om hvilke værdier vi som ledere synes 

fundamentale i vores samarbejde, har jeg forsøgt at kvalificere disse på medarbejderniveau, ved at lave 4 

korte samtaler med medarbejdere fra begge afsnit med baggrund i ordet/begrebet ”samarbejde”. 

Efterfølgende har jeg gentaget 4 samtaler, hvor to af deltagerne gik igen og hvor 2 nye medarbejdere 

deltog. Jeg valgte at en rådgiver og en familiebehandler skulle være gennemgående for at se om samtalen 

efter temaeftermiddagen gjorde at der kom nye vinkler eller nye måder at anskue begrebet samarbejde på, 

og 2 nye medarbejdere for at se om deres udsagn adskilte sig væsentligt fra de 4 første samtaler. Analysen 

vil kigge på, om der er nye værdibegreber eller om det er de samme værdibegreber med nye dimensioner, 

svarende til fase to i den protreptiske proces.  

De medvirkende medarbejdere i én til én samtalerne er udvalgt tilfældigt i forhold til hvordan kalenderne 

kunne passe sammen. Netop fordi den protreptiske tilgang tillader at hæve samtalen op på et metaniveau 

var der ikke brug for særlige positioner, erfaring eller kompetencer i forhold til at deltage. Alle 6 

medarbejdere har blandet erfaring, men har alle flere års ansættelse i Elmehuset eller myndighed bag sig 

og derfor også en bred erfaring med samarbejde, de to enheder imellem.  

Alle medarbejdere kender mig som samarbejdspartner, enten som leder eller som deltager i møder med 

borgere. Jeg vil vove den påstand at der er en grundlæggende god relation mellem mig og de medarbejdere 

der har deltaget i samtalerne og at samtalerne således kan vurderes som anvendelige i den frie form som 

de lægger op til.  

Jeg har valgt at betegne samtaledeltagerne så den rådgiver og familiebehandler der er gennemgående i 

samtale både før og efter temadagen betegnes som rådgiver 1 og familiebehandler 1, rådgiver 2 og 

familiebehandler 2 har kun deltaget i samtale før temadagen og rådgiver 3 og familiebehandler 3, har 

deltaget i temadagen og én til én samtale efterfølgende.  

Beskrivelser af samtaler  
På baggrund af Covid-19 situationen og begrænsning i forbindelse med mittespredning af Coronavirus, er 

enkelte af samtalerne afholdt på Teams online. Selve temadagen var planlagt med fysisk fremmøde og blev 

udskudt i et forsøg på at dette kunne lade sig gøre. Grundet tidsrammen for indhentning af data endte vi 

også med at gennemføre selve temaeftermiddagen online.  

Alle 8 samtaler med medarbejdere er transskriberet og vedlagt som bilag (se bilag 3-6 og 8-11). Selve 

ledelsessamtalen er også transskriberet og vedlagt, se bilag 7. Der er ingen direkte henvisninger til 
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ledersamtalen i opgaven, men denne er vedlagt, da der henvises til denne samtale i samtalerne med 

rådgivere og familiebehandlerne.  

Mindre tilkendegivelser, pause øh’er og lign. transskriberet, men er i analysen og kodningen, i visse citater 

udeladt hvis jeg ikke har vurderet dem for betydningsfulde.  

Analysemetode 

Induktiv metode 
Jeg har valgt en induktiv metode også kaldet ”Grounded Theory” med udgangspunkt i konkrete 

observationer/samtaler. Jeg kigger efter et mønster eller en generel sammenhæng i samtalerne for at se 

om min hypotese bliver opfyldt. Konklusionen er dog ikke endelig, men kun sandsynligvis sand og afhængig 

af flere elementer der må tages højde for når projektets validitet skal vurderes.  

Induktiv metode kan lede til forkerte konklusioner, dels fordi metoden er baseret på enkelte observationer, 

hvorfra man udleder en generel regel eller hypotese, og fordi induktiv metode tænkning i sig selv, 

indebærer risiko for fejlbedømmelser. Man har en tendens til at få øje på ting, der understøtter den 

hypotese, som jeg har i forvejen. (Brinkmann, S. 2014) 

Reliabiliteten 
Pålideligheden eller målenøjagtighed, vil sige sandsynligheden for, at jeg ville kunne genskabe samme 

resultater ved en lign. aktion.  

Det ville kræve mange samtaler under forskellige forhold hvor intet må gå imod den udledte konklusion. 

Reliabiliteten kan styrkes ved at indhente data flere steder fra og dette kaldes Triangulering. Det kan 

omvendt også svække en hypotese hvis der er modsatrettede data.  

Jeg har som baggrund indhentet argumenter for hvorfor mit projekt er relevant og de forskellige samtaler 

har og mit daglige arbejde bekræfter mig også i, at min hypotese om behov for fælles drøftelser på værdier 

vil styrke samarbejdet også i min kontekst.  

Kodning af data 
Kodning spiller en vigtig rolle i forhold til den induktive metode og selvom jeg har en egentlig hypotese 

omkring anvendelse af protreptiske værdisamtaler ønsker jeg at forholde mig åbent til hvilke konkrete 

værdier der viser sig i samtalerne og specielt i de fire første.  

I de første fire samtaler om samarbejde har jeg anvendt en form for kodning hvor jeg kigger efter 

værdimæssige temaer og sammenhænge i en datastyret kodning. (Se bilag 2) 
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Det vil kun være i første del af analysen, at der findes værditemaer, da formålet med disse samtaler også er 

at danne baggrund for hvilken værditema ledersamtalen skulle omhandle.  

Den videre analyse vil have en mere deduktiv karakter hvor jeg fokuserer på om samtalerne udvikler sig så 

jeg kan bekræfte min hypotese eller må forkaste denne. (Brinkmann, S. 2014) 

Analysen vil koncentrere sig om eksempler på at samtalerne følger det protreptiske forløbs 3 faser. Første 

del har fokus på værdimæssige sammenhænge i begrebet samarbejde, set ud fra to forskellige faggruppers 

og enheders synsvinkel, med henblik på at finde en fælles værdi til ledersamtalen, Del 2 vil se på 

hovedsageligt de 4 samtaler efter temadagen, om der er opstået yderligere refleksioner over samme tema 

”samarbejde” og om der reflekteres yderligere sammen. Sidste del vil se på om elementer fra fase 3 opstår. 

Når medarbejder og leder at kigge på egne handlinger i samtalen om samarbejde og om der andre kriterier 

for fase 3 som kritik og om nyt opstår i forhold til egen ændring i udførelse. 

I forhold til ovenstående vil der primært analyseres på samtaler med rådgiver/familiebehandler 1 og 2 i fase 

1 og rådgiver/familiebehandler 1 og 3 i fase 2 og 3. 

Analysedelen vil afslutningsvis have et afsnit der omhandler, om der vist sig at være mønstre eller 

sammenfald i forhold til, forskelle afhængig af, om man er medarbejder i myndighed eller 

familiebehandlingen, om de forskellige enheder ser forskelligt på værdier. 

Validitet 
Det er vigtigt om man kan have tillid til den data jeg producerer via samtalerne. Dokumentation bliver 

således central og alle samtaler er således transskriberet og vedlagt som bilag. I analysen har jeg anvendt 

citater, som underbygger de fortolkninger jeg når frem til. Dette skulle gerne understøtte en høj validitet.  

Da det protreptiske forløb ikke i sig selv har et egentligt mål eller succeskriterie vil den efterfølgende 

diskussion kigge på, om der er elementer der passer ind i det protreptiske forløb, hvilke faldgruber der har 

været og om der var forhold der skulle være anderledes. Konklusionen er min vurdering af om leder af 

småbørnsteamet fra myndighed, medarbejdere opnår ny indsigt i eget bidrag ind i samarbejdet mellem de 

to enheder og hvordan denne viden kan anvendes i ledelsesmæssige sammenhænge.  



20 
 

Masterafhandling, MPG, efterår 2020, Mette Skat Persson. 

 

Analyse 

Hvilke forståelsesrammer og værdier knyttes til samarbejde? 

Del 1/fase 1: 
De fire samtaler der lå forud for temaeftermiddagen kan opfattes som samtaler i fase 1. Samtalerne har 

”samarbejde” som overordnet tema og jeg forsøger at gribe de forskellige begreber og udtryk der dukker 

op og folde disse yderligere ud ved at få samtalepartneren til at reflektere højt. 

I kodningen af medarbejdernes udtalelser i de første 4 samtaler viste der sig værdibaseret områder inden 

for følgende 3 områder (se bilag 2): 

• Mål/formål og kvalitet af opgaveløsning 

• Fællesskab, kendskab og erfaring 

• Rammer og engagement 

Alle fire medarbejdere oplever, at samarbejdes formål drejer som om opgaveløsningen i forhold til at opnå 

viden. Det har stor værdi at kunne dele oplysninger, for at en mere konkret opgave løses. Alle nævner 

muligheden for, at få bidrag til egen opgave og udtrykker at det er betydningsfuldt i forhold til, at være 

effektiv og sikre kvalitet. Rådgiver 2 siger: ”… men det at vi er minimum to mennesker der går sammen, alt 

andet lige burde fordre at, at en opgave løses bedre end, at vi bliver klogere på hvad er det der foregår her, 

så tingende kan forandres…”. Familiebehandler 1 siger: ”… men jeg tænker et samarbejde er som regel om 

noget fælles tredje.” 

Flere nævner også en værdi i, at kunne dele ansvaret for opgaveløsningen så man ikke står alene med 

vurderinger og handlinger, så man kan føle at man agerer korrekt. Familiebehandler 1, beskriver det 

således: ”… Samarbejdet består i at man støtter hinanden, hjælper hinanden og det kan være praktisk… 

også sådan følelsesmæssigt…”. Rådgiver 1, udtrykker det således: ”… Der er nogen mennesker, er min 

opfattelse, der er nogen der ikke kan gøre tingene alene fordi de måske bliver for usikre… Det handler om 

anerkendelse og det der med at blive mødt og forstået…”. 

Der er fokus på den praksisorienteret del, hvor samarbejde mellem de to afsnit omhandler værdien i, at 

løse en fælles opgave på en kvalificeret måde, dele og sparre. 

Rammerne for opgaveløsningen bliver også nævnt som primært praktiske foranstaltninger der kan spænde 

ben for samarbejde i form af samarbejdspartnernes lyst, viden, engagement og tid. Det nævnes i nogen 

grad hvordan kendskab til hinandens ressourcer er en vigtig faktor, men overordnet også i en praktisk 

ramme på viden og forventninger.  
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Rådgiver 1 giver udtryk for at samarbejde foregår i mange forskellige sammenhænge både på arbejde og 

privat, men stadig fokuseret på at løse konkrete opgaver.  

Rådgiver 2 nævner følelser som en faktor der har betydning for samarbejdet. Det bliver ikke nævnt direkte, 

men hun kommer ind på at samarbejde bliver bedre hvis: ”… Jeg trives bedst og udvikler og har det bedste 

samarbejde med folk jeg på en eller anden måde har… konnekter bedre med end andre, eller har en bedre 

relation med, end andre… det er ikke et spørgsmål om at have samme verdensopfattelse… tit er det jo et 

spørgsmål om man kan se sig selv, se nogle ting hos sig selv i, man kan spejle sig selv i den anden på nogle 

områder, eller i hvert fald oplever… Jamen så er det også lettere at samarbejde. ” 

Rådgiver 1 svarer, på hvad samarbejde består af, mere direkte med værdibegreber som tillid, respekt og 

ærlighed: ”Man skal have tillid til hinanden og så skal man have respekt for hvert sit fagområde man 

arbejder i, hvis det er to forskellige områder.  Øhm… så synes jeg man skal være ærlig…”. Hun uddyber lidt 

senere: ”ja, altså tilliden, det første det er noget med at, at jeg skal have tillid til at den anden person jeg 

arbejder med, ved nok om sit fag og gør det på en ærlig måde…”. 

Hvor rådgiver 2 taler om at ”konnekte”, taler rådgiver 1 om ”en mavefornemmelse”. Denne følelse 

beskriver hun, hvordan hænger sammen med tidligere oplevet erfaringer i samarbejdsrelationer og dermed 

den følelse man har af respekt, tillid og stemninger. Selvom rådgiver 1’s udgangspunkt i forhold til 

samarbejde er noget man gør sammen med andre så, beskriver hun også at kunne samarbejde med sig selv 

hvis hun deler sine egne holdninger op i kasser og kigger på samme sag fra forskellige vinkler: ”… så sidder 

jeg og bliver lidt uenig en gang imellem og så er det så når jeg ikke kan blive enig med mig selv i mit 

samarbejde, den rigtige måde at gøre det, så spørger jeg kollegaerne…”. 

Familiebehandler 1 nævner en følelsesmæssig afstemmethed som rammen om samarbejde, hun beskriver 

det som ”… fælles følelsesmæssige erfaringer man har opnået” i denne afstemmethed nævner hun tryghed 

som en værdi og et stort kendskab til hinanden for at forhindre at samarbejdet og handlingerne inden for 

dette samarbejde ikke går ud over relationen. Hun siger: ”trygheden i at jeg ikke bliver ekskluderet, 

trygheden i at jeg gerne må fejle, trygheden i at jeg gerne må være lige præcis den jeg er…” Specifikt i 

arbejdslivet siger hun: ”Men altså i arbejdslivet, hvis man skal være tryg, så er det noget med at få det 

italesat og sætte ord på den anden og også sætte ord på at jeg er tryg når jeg er sammen med dig, for jeg 

føler faktisk at jeg godt kan være mig selv.” Om samarbejde og tryghed i dette med rådgiverne siger hun: 

”… altså, jeg kender dem ikke godt nok, og jeg kender ikke deres arbejdsfelt godt nok, jeg kender ikke hele 

denne måde at udtrykke sig på, hvordan, hvordan skriver vi lige til hinanden? Hvordan taler vi lige sammen? 

… Altså jeg kan mærke hver gang jeg skal skrive til en rådgiver, så kommer jeg lidt på overarbejde i, hvordan 

kan det nu læses og får jeg nu gået ind i et eller andet felt som jeg ikke skal eller ja…” 
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Familiebehandler 2 siger om positivt samarbejde, at udgangspunktet er positive erfaringer som igen 

betyder noget for relationen. hun siger: ”… altså jeg tror udgangspunktet positive erfaringer. Er jo altid 

sådan den nemmeste vej ikke?  Fordi… så man også ved at den anden også synes at det er positivt, altså så 

man har en erfaring med at den anden, gider også godt være sammen med mig… så skal man ikke bruge 

kræfter på at ”comitte” sig til hinanden… Altså man har et fælles afsæt”. Samme familiebehandler kommer 

også ind på betydningen af tydelighed og forventningsafstemning og de erfaringer man har med hinanden 

som samarbejdspartner.  

Rådgiver 1 taler mere implicit om at modtage info og at det kræver at man lytter for at opnå samarbejde. 

Hun nævner også den skæve magtbalance der ofte er mellem samarbejdspartnere som en barriere, samt 

manglende tillid og dårlig erfaring som noget der kan være på spil i faste samarbejdsrelationer.  

Sammenfatning 

Med udgangspunkt i de første 4 samtaler som grundlag for hvilke værdier der efter medarbejdernes 

mening ligger til grund for et godt samarbejde, går begreberne tryghed, kendskab, rammer og erfaringer, 

igen som fælles værdier der har stor betydning.  

I valget af en fælles værdi, til ledersamtalen på temadagen, med medarbejderne som tilskuer, fandt vi 

værdibegrebet ”tillid”, som relevant. Tillid er et begreb der er med til at sætte rammen for samarbejde, og 

som har betydning for en følelse af tryghed. Tillid er sammensat at til og lid (tro), altså at have en tro og 

tryghed i noget, En sådan tryghed vurderede vi, på baggrund af de fire første samtaler, danner et væsentligt 

fundament for de rammer som både rådgiver og familiebehandlerne giver udtryk for, bør være til stede, 

når et samarbejde skal finde sted og fungerer bedst. 

Del 2/fase 2 
Temadagen er for nogen medarbejdere første gang de bliver præsenteret for den filosofiske tilgang til 

værdibegreber og den filosofiske måde at samtale på. De 4 medarbejdere der har haft samtale om 

samarbejde forinden temadagen, vil i oplægget og i samtalen mellem leder af myndighed og jeg selv, kunne 

genkende opbygningen og de logiske kategorier spørgsmålene udspringer fra.  

I fase 2 analyserer man videre sammen og er undersøgende på, hvad værdier betyder for den enkelte og 

hvilke håb eller frustrationer det medfører privat eller arbejdsmæssigt. Hvilke dilemmaer og modsætninger 

finder sted f.eks. konkret i organisation og i dette tilfælde samarbejdet.  

I samtale med familiebehandler 1, som er gennemgående i forløbet, gik vi endnu dybere ned i fælles 

refleksion ved anden individuelle samtale. Hun er allerede bevidst om fra samtalens start, at hun har fået 

ny viden siden sidst og giver udtryk for at have reflekteret videre selv. I samtale om hvorfor samarbejdet 
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opstår talte vi om, i den første samtale om et mål, et ”fælles tredje”, en opgave der skal løses. I anden 

samtale udviklede samtalerne sig til at gå mere i dybden således at refleksionen handlede yderligere om, at 

samarbejde ikke kun handler om når man har en decideret veldefineret mål eller fælles opgave, men at 

samarbejde finder sted i det øjeblik man er i relation med et andet menneske. Ikke kun bevidst og i tæt 

relation men så snart at menneskers veje krydser hinanden. Familiebehandler 1 siger: ”Men, er vi ikke 

kommet lidt frem til… for så snart man er sammen, og man på en eller anden måde relaterer sig til 

hinanden og det behøver ikke være i omkring noget konkret. Men lige så snart man er i nærvær med 

hinanden så finder det sted, det vil jeg faktisk sige”.  

Under samtalen med familiebehandler 1, bevægede vi os sammen ud i en metaforisk sammenligning om at 

samarbejde er det samme som ”samspil”. Et begreb vi bruger i familiebehandlingen, når forældre og børn 

har vigtige mødeøjeblikke hvor forældre og barn synkroniserer sig og barnet bliver mødt tilpas. Disse 

øjeblikke skaber positive følelser, indre tryghed og er tillidsskabende. Ordet samspil og genklang fik os til at 

skabe endnu et billede af et godt samarbejde, som et orkester der har til formål at producerer smuk musik. 

Et orkester må være enig om melodien, hvilken udgave, hvilken genre og hvem spiller solo hvornår. 

Rammerne for, at der kan produceres harmonier og genklang, har betydningen for hvor smukt eller godt 

det lyder. Der er ikke nødvendigvis brug for en dirigent, men så må orkestret selv holde sig inde for nogle 

takter og forinden have afklaret hvilken melodi, genre osv. der danner ramme for samspillet.  

Denne dialog om en metafor, betød at vi sammen havde en meget ligeværdig dialog hvor vi supplerede 

hinandens sætninger og sammen udfoldede tankerne og fik refleksionerne gjort mere håndgribelige i 

billeder. På et tidspunkt i dialogen var det tydeligt at samtalen i sig selv skabte et mødeøjeblik imellem os 

og en positiv erfaring med at udforske begreber og værdier, sammen med en anden som skabte følelser af 

glæde, positivitet og tryghed.  

Familiebehandler 3, som jeg ikke har haft individuel samtale med før, men som har deltaget i temadagen, 

formår også at nuancere samarbejde som begreb, til at handle om mere end en given opgave der skal løses. 

Hun siger: ”… det finder sted i mange… altså, jeg tror det har mange udtryk undervejs i denne her proces 

som er samarbejde. Så det finder sted i refleksionsdomæne, i handlingens domæne, eller i produktionens 

domæne hedder det så, der bliver til handling. Du gør det og jeg gør det. Eller jeg kommer med denne her 

tanke, men du får det til at ske eller… Det kommer til udtryk og ser ud på mange forskellige måder”.   

Samme familiebehandler reflekterer videre omkring at samarbejde også handler om at blive forstået. Jeg 

spørger ind til en uddybning af, om at blive forstået er det samme som at få ret, og til det svarer hun: ”… 

Det er jo så store filosofiske, når man rigtig tager det ind ikke… men ja, jeg har brug for at føle mig forstået 

for at få følelsen af, at det er et samarbejde. Men jeg skal ikke nødvendigvis have ret. Eller jeg skal ikke få 
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det igennem jeg lige havde tænkt, men i den proces deler jeg mine tanker… vi vender det og bliver klogere, 

den der plussum der så alligevel gør, at vi kommer til en fælleshed om hvad der skal ske på handleplan. Og 

det bliver også en del af samarbejdet. Så derfor ved jeg ikke lige om man skal være enige i sidste ende, 

måske jo ja, det er jeg ikke klar over”. Familiebehandler 3 henviser her til det oplæg som var på temadagen, 

hvor konsulenten taler om at samarbejde kan opfattes som et plussumsspil, hvor man spiller hinanden 

gode og bidrager ind i en fælles viden.  

Rådgiver 1, som er gennemgående i begge samtaler, har fortsat et udgangspunkt hvor samarbejde går på 

en opgave der skal løses, men i refleksion i samtale 2, nuancerer hun af sig selv, udtalelsen i forhold til om 

det er muligt at samarbejde med sig selv, hvilket hun var inde på i første samtale. Refleksionen bevæger sig 

videre hen i tanke på at samarbejde finder sted hele tiden og muligheden for ikke at samarbejde, hvis man 

ikke er enig eller ikke ønsker at tage stilling til noget. Rådgiver 1 henviser til temadagen i forhold til 

samarbejdets mål og hvor tydeligt dette er eller nærmere utydeligt. At mål kan være forskellige selvom 

man tror det er de samme. At ens baggrund eller egen verden kan have betydning for hvordan ting og 

værdier hænger sammen. Hun kan beskrive, at hun på baggrund af konsulentens oplæg kan lytte sig frem 

til hvad de andres mål er, eller i hvert fald komme det nærmere. Hun siger: ”kasper sagde, nogle gange skal 

man måske bare være nysgerrig på, hvad er det egentlig der bliver sagt uden man skal være enig eller 

uenig…”.  

Den samme rådgiver gav i samtale 1 udtryk for et svært samarbejde når rammerne eller hendes rolle ikke 

var defineret eller kendt i samarbejdsrelationen. Rådgiver er også her i samtale 2 meget opmærksom på 

produktiviteten: ”… Hvis jeg har brug for meget kvalitet i mit samarbejde, så er det når jeg brug for 

informationer jeg skal bruge til noget, træffe afgørelse om noget. Det er der jeg ser at kvaliteten er 

allerstørst” senere udtaler hun: ”man sidder jo der i sin egen lille verden og har alle sagerne selv og kører 

lidt den måde man tænker det skal være på”. Adspurgt om et tydeligere defineret fælles mål, ville have 

betydning for effektiviteten kommer der endnu en refleksion: ”Ja, jeg ville sige blive tydeligere på det, men 

det ved jeg slet ikke om man kan. Kan man det? Kan man altid blive enige om det er det her formålet er? Vil 

man altid være enige om det? ” Rådgiver 1 fortsætter sin refleksion i samtale 2 og bringer selv begreber op 

fra samtale 1, hvilket indikerer at samtale 2 sker på baggrund af samtale 1 (og temadagen).  

Familiebehandler 1 udtrykker også behov for rammer således: ”At du har de opgaver ind i det (samarbejde 

red.) og du har de her opgaver ind i det, og så mødes vi, sådan og sådan det antal gange. Jeg tror rammerne 

der er ret vigtige”. Hun nævner, at aftaler og samtaler om samarbejde hvor man bliver enige som en 

ramme, gør sig gældende både privat og i arbejdsmæssige fællesskaber.  
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Ny rådgiver 3, i samtale efter temadagen siger om samme ramme eller fælles formål: ”… at man har et 

fælles udgangspunkt eller hvad er det for en stol man sidder og skal samarbejde, fordi, at den jeg skal 

samarbejde med, kan have en helt anden synsvinkel som jeg slet ikke er bevidst om. Så der skal man jo også 

finde ud af hvad er min holdning og mit standpunkt i det her… Hvordan kan vi gøre det godt sammen”. 

I første samtale nævner familiebehandleren 1, at betingelser for kvalitet i samarbejde blandt andet er 

rammer og aftaler for hvem der gør hvad og ”fælles historik” hvor fælles følelsesmæssige erfaringer og 

kendskab til hinanden har betydning for en følelse af tryghed i samarbejdet. I samtale 2 reflekterer vi videre 

og hun siger: ”… Men kvaliteten er jo nemlig at lære hinanden at kende, det er jo nemlig ved at finde ud af, 

hvad indeholder du bag dit ansigt og din krop, hvad tanker har du? Hvad er du for en? Hvad bringer du med 

ind i rummet af det du har oplevet? Så hvad kan jeg blive klog på? Hvordan kan jeg udvikle mig igennem at 

lære dig at kende? Det er jo også alt der er egocentrisk på en eller anden måde ikke?”  

Begge familiebehandlere taler om decideret nærhed, også den mere påtvunget form som f.eks. online 

møder medfører. Man sidder tættere i forhold til ansigt til ansigt, færre distraktioner og mere fokus på 

hvad den enkelte siger, i hvert fald så længe man ikke er for mange deltagere så man har mulighed for at 

zoome ud.  

Rådgiver 3 nævner uddybende også om kendskab til hinanden, at kendskabet mellem dem der samarbejder 

som noget der letter arbejdet. Hun kommer med et eksempel, som hun har følt ubehageligt i et møde med 

Elmehuset, hvor hun var til et opstartsmøde med en familie som nyuddannet og uden særligt kendskab til 

Elmehuset. Hun fortæller: ”… Sidde for bordenden og den forventning der var til mig og jeg tænkte, hvad er 

der for en forventning og jeg kender jer ikke engang, hvad vil i have mig til at sige og det var enormt, det var 

rigtig svært at sidde i, når man ikke engang, det var første møde med behandlerne og familierne ikke?”.  

På baggrund af ledelsessamtalen om tillid kommer rådgiver 3 også ind på, at kendskab og tillid til en 

samarbejdspartner er vigtig når hun netop skal være tydelig i formidlingen af formål og mål, set fra hendes 

perspektiv som rådgiver.  

Sammenfatning 

For alle 4 samtaler og ledersamtalen bevæger samtalerne sig dybere ned i refleksionerne og flere af de 

begreber der viser sig i de første samtaler bliver foldet yderligere ud.  

Jeg oplever at alle deltagere i samtale 2, anvender viden de har fået om sig selv og dem de samarbejder 

med og deres eventuelle perspektiver fra samtale 1 og/eller fra temadagen og at disse inddrages i den 

videre refleksion.  
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Del 3/fase 3 
I fase 3 kigger den enkelte på, hvordan nye indsigter påvirker det konkrete arbejde og evaluerer sit eget 

arbejde og på, hvilke eventuelle ændringer der kunne være hensigtsmæssige på baggrund af disse. Det er 

også i denne fase, at kritik af organisering og forbedringsforslag kommer frem og det er også her, at lederen 

kan give udtryk for egne værdier og dilemmaer knyttet til organisationen.  

Selvom rådgiver 2 ikke har deltaget i samtale efter temadagen, havde vi en kort refleksion i forbindelse 

med en anden kontakt.  Umiddelbart efter samtalen afsluttes får jeg nævnt at det er spændende hvordan 

manglende tid og vilje fylder så meget i hendes tanker om samarbejde som hun nævner som meget vigtig 

for kvaliteten af opgaveløsningen. Jeg nævner hvordan tidsdimensionen bringer et helt andet perspektiv 

ind i mine tanker om samarbejde. Samme rådgiver giver efter samtalen, et par dage efter, udtryk for at hun 

efterfølgende har reflekteret videre over min kommentar og at hun ikke selv heller havde tillagt 

tidsrammen så stor betydning, men at vores samtale og efterfølgende refleksioner har gjort det tydeligt for 

hende, at det har betydning for kvaliteten af samarbejde og dermed også opgaveløsningen når hun har 

travlt, i forhold til om hun får prioriteret samarbejdet, hvilket er paradoksalt, for når en rådgiver har mest 

travlt skyldes det ofte at der er flere komplicerede og komplekse sager, hvor samarbejde netop bliver vigtig 

i forhold til afgørelser og svære beslutninger. Rådgiver 2 nævner i denne forbindelse hvordan hendes 

opmærksomhed på tidsfaktoren som ramme kan resultere i at hun i travlhed bevidst får nedprioriteret 

samarbejdet fordi det kræver tid og på den baggrund kan gå glip af vigtig information.  

Rådgiver 1 udtaler sig altså om, hvordan hun i visse situationer, fravælger samarbejdet når hun mangler tid. 

”Du kan vælge at lade være med at svare tilbage, eller deltage i noget eller komme med informationer. 

Lette arbejdet, bare lade være, bare lade være.” På baggrund af manglende tid, kommer samtalen til at 

handle om, at den ene part i et samarbejde godt kan have en følelse af, at et samarbejde er ok så længe 

den ene part oplever at have fået det som hun skulle bruge. Hun opdager at en opmærksomhed på at for at 

et samarbejde skal være godt, så kan man være nødt til at tænke over egen placering i samarbejdet også 

selvom det betyder, at man skal lytte til de tilbagemeldinger man får, som kan være undrende og endda 

kritiske. Hun siger: ”Hvis man har haft et møde og man ville spørge, hvad tænker du om samarbejdet og de 

ville sige nå, for mig gik det fint og jeg fik det jeg skulle have. Så kunne man spørge modparten og så siger 

de nej, jeg synes jeg manglede noget eller det gik du ikke lige ind i, eller hvorfor gjorde du ikke det eller…. 

Hvordan modtager man det selv? ...” 

Efterfølgende taler vi om at tidsrammen kan forringe samarbejdet, men at det måske ikke kan betale sig på 

længere sigt, da misforståelser eller manglende forventningsafstemning kan betyde at man i stedet skal 
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bruge tid på at reparere på tilliden til samarbejdspartneren, for at opnå det samarbejde som alligevel er 

nødvendig for at få et så godt resultat som muligt.  

Samme rådgiver taler i første samtale om at samarbejde med psykiatrien, hvor hendes rolle og 

handlekompetencer ikke er defineret tydeligt. I samtale 2, hvor vi taler om veldefinerede fælles mål, går 

samtalen på, om sådanne rammer kan tydeliggøres således, at forældrene ikke har forventninger til hende, 

som hun i mødet med dem, ikke har mulighed for at honorere. Selvom det er mig, der taler om, at 

forventningsafstemme så ser rådgiver det som en mulighed at afprøve. Hun siger: ”… de kigger ned på os 

socialrådgivere og siger, nå, hvad vil du så gøre… Jeg har ikke været til et møde, hvor jeg ikke er blevet 

involveret i det, hvor jeg bare kunne modtage informationer. Der er altid noget, et spørgsmål eller en 

stillingtagen til, eller hvad gør i nu, eller hvorfor har i ikke eller…”. I samtalen bliver vi sammen mere 

konkrete på hvad en aktiv lytning og forventningsafstemning kan betyde for hendes mulighed for at opnå 

bedre samarbejde og dermed også bedre resultat.  

Familiebehandler 1 opnår i vores samtale at gå endnu dybere ned i begrebet tillid. Tillid som noget man kan 

opbygge ved at få kendskab til hinanden som samarbejdspartner og dermed også en større tryghed i 

relationen. Samtalen kom ind på det aktivt at vælge tillid til sin samarbejdspartner med sin vilje for at 

springe nogle led over, da kendskab til hinanden netop tager lang tid og kan blive udfordret af overordnet 

rammer, som f.eks. udskiftning af den rådgiver man samarbejder med. At tro ”på den gode hensigt” hos 

ens samarbejdspartner. Hun beskriver det således: Ja, det er en god indgangsvinkel at have, det er det 

altså… fordi det bliver så svært at finde tillid, hvis du skal lære mennesker at kende, have et rigtig, rigtig 

indgående kendskab til dem, hver gang du skal have tillid… Det er sådan en grundholdning. Men det er også 

sådan hvad du kommer med. Fra din barndom og så videre ikke? Har du en grundholdning og har du tillid til 

folk, eller har du ikke.” 

Om tillid siger Rådgiver 3: ”Jamen, jeg tror da at kendskab til hinanden, specielt når det er ens 

samarbejdspartnere, det er, at man har tillid til hinanden… Det handler ikke nødvendigvis om at man skal 

have en eller anden alliance, men det handler om at man alligevel skal have en tro på hinanden. En tro på at 

vi faktisk har samme mål”. Denne rådgiver siger om det fælles mål, at det ikke altid er hæftet op på en 

enighed, men også kan være en fælles drøftelse og sparring ind i en sag.  

Forinden talte vi om magtfordelingen i forhold til afgørelser i fælles sager, at det er myndighed der har 

magten til at bestemme hvad skal ske. I denne dialog bliver det tydeligt for mig selv, at italesættelsen af 

rådgivers magt er dilemmafyldt. Det er noget myndighed bruger når Elmehuset synes at en fælles, familie 

ikke får den hjælp Elmehuset vurderer er den bedste, at det er dem der bestemmer og at vores bidrag er 

givet og hermed slut. Dette er også noget vi som Elmehus kan have brug for at italesætte overfor familierne 
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for at opretholde en alliance i forhold til familiebehandlingen. Rådgiver 3 siger: Ja… Man kan sige i forhold 

til det med magt, jeg har aldrig brudt mig om den, der er nogle sagsbehandlere der godt kan lide at sige, jeg 

har magten. Men jeg synes jo netop det her handler om samarbejde, fordi man kan sige, I har jo også 

magten på en eller anden måde. Når jeg leverer opgaven ud til jer som Elmehus, så er det jo jeres 

beskrivelser der vejer og som jo netop kommer til at påvirke hvordan vi tænker oppe fra kommunen af. Hvis 

man netop ikke har dialogen også i det her… Så på den måde kan man jo sige at, der har Elmehuset jo også 

magten”. Denne del af samtalen får betydning for at jeg efterfølgende tænker over, at det er en drøftelse 

værd på ledelsesniveau omkring hvordan beslutningskompetence måske er bedre at drøfte som værdi end 

magt.  

Rådgiver 3 afslutter sin samtale med at påpege at se stor mening i at arbejde videre i fælles samtale om 

samarbejde og de værdier og begreber der knytter sig dertil i forhold til rammer og vilkår i de to afsnit for 

at opnå bedre kendskab til hinanden. Hun slutter samtalen med at sige: ”Jeg ser meget potentiale i at 

arbejde på det… helt klart… fordi at jeg kan mærke jo mere man netop samarbejder, jo mere man netop har 

sammen, jo større tillid har man til at det i laver det fremmer familierne, en større forståelse for hvorfor er 

det I gør som I gør. Når man netop ikke har den større kendskab til jer, kan man hurtigt sidde og sætte 

spørgsmålstegn og blive frustrereret og det hører man jo også oppe hos os… ser meget stort potentiale i, at 

der skal et meget større samarbejde til”. Her er der altså en rådgiver der ønsker at kigge på eget bidrag og 

være nysgerrig for at opnå større kendskab til en samarbejdspartner.  

I samtalen med familiebehandler 3, udviklede samtalen sig fra samarbejde til et fokus på ikke-samarbejde 

eller endda modvilje eller det at modarbejde og om hvilken betydning der faktisk ligger i selve ordet 

”samarbejde”. Hvordan samarbejde kan betyde noget forskelligt afhængig af om du f.eks. er rådgiver eller 

familiebehandler. Familiebehandler 3 opdager i denne snak, hvordan hun som udgangspunkt tillægger 

ordet samarbejde nogle værdier og roller mellem hende og f.eks. en familie, hvor samarbejde har andre 

dimensioner fra rådgivers udgangspunkt og igen familiernes opfattelse af samarbejde. Hun udtrykker det 

således: ”… Så bare det at være i en rådgiver der bare har den her sag, for et eksempel, eller den her familie, 

er jo i et samarbejde men har jo en anden rolle og funktion der klart må, må udmønte sig anderledes end 

det samarbejde vi tilstræber og har brug for, den relation skal bære noget andet kan man sige ikke?” 

Hun opdager hvordan hendes egen rolle i forhold til at klæde rådgiver på med hendes viden, bør have en 

særlig form for tilpasning og vurdering ind i hvilke oplysninger der er brug for at blive givet videre, hvornår 

afhængig af hvilke handlinger vi ønsker fra rådgiver. Hun beskriver det metaforisk som at ”de er armene og 

Elmehuset benene”. Hun uddyber det yderligere: ”… Der er jo afskåret fra 80 procent af de kanaler vi andre 

sådan skal tune os ind på sådan en familie. Og kende til hvornår noget er godt at gøre og siges, med det 
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man har bygget op. Så det bliver rigtig svært, det bliver nogle svære vilkår for et samarbejde. Slog det mig 

meget tydeligt i går (temadagen red.)… Der skal noget til, der skal et samarbejde til, men hold kæft hvor er 

det også fedt når det lykkes og sindssygt logisk når tingene også kan gå bragende forbi hinanden. Fordi 

hvad er vilkårene for at forstå hinandens verdner?”.  

Om tillid tager hun ledersamtalen med sig når hun reflekter videre på baggrund af, at jeg nævner at hvis 

der mangler kendskab så kan tillid måske stå i stedet. Hun siger: ”Ja, den skal være blind en gang i mellem… 

Så jeg giver meget snor fra start og tænker, det der må være en misforståelse… Ja, det var en meget 

spændende snak og igen viden, at vi står forskellige steder, altså at, at du snakkede ud fra at stå fra et 

ståsted med en god pengesum fra posten tillid fra en start og det følte jeg mig meget genkendt i…”. I denne 

passage hvor vi taler om tillid får vi begge spejlet os i hinanden i forhold til hvad der sker, hvis vores tillid 

bliver brudt gentagne gange, hvordan man kan føle sig naiv og godtroende og hvis ens tillid virkelig bliver 

brudt i en relation, hvordan det kan ændre hele ens verdensopfattelse på en værdi.  

Familiebehandler 3 giver ved samtalens afslutning et tydeligt svar på hvordan samtalen har påvirket hende. 

På det afsluttende spørgsmål, hvordan samarbejde ser ud i dag, siger hun: ”Det så jo ligesom i dag lige som 

jeg har fortalt, men nu har det flyttet sig… Årh, det er jo summen af hele mine tanker der, der flyver rundt… 

Lige nu hvor vi sidder her nu efter vores snak, så er samarbejde noget der altid vil være tilstede, to 

mennesker, altså mellem mennesker hedder det og det kan så være forskelligt, hvordan det samarbejde så 

udspiller sig, men det er noget hver person aktivt kan bidrage til eller aktivt udfordre… og noget som næres 

særligt og er gode venner med kendskab, kendskab til den anden er noget der nærer et samarbejde positivt. 

Og en hel masse mere jeg ikke har helt styr på endnu”. 

Sammenfatning 

Alle 4 medarbejdere i samtale efter temadagen giver udtryk for at de tidligere samtaler og/eller 

temaeftermiddagen har givet dem mulighed for at reflektere nærmere over samarbejde og de værdier der 

knytter sig til begrebet. Værdier som tillid, kendskab og rammer. De har fået lejlighed til at se på hvilken 

betydning det har for dem selv og hvordan de kan se andre og dermed de relationer og 

samarbejdssituationer der er, i et andet lys og dermed ændre på egen opfattelser og derved også hvordan 

man handler i samarbejdsrelationer.  

For mit eget vedkommende fyldte jeg i nogle af samtalerne meget, enten fordi medarbejderne var lidt 

passive i samtalen, men også fordi min egen begejstring ind i nye indsigter tog lidt over. Hvor 

medarbejderne havde haft max 2 samtaler og en temadag havde jeg selv udført 8 samtaler, en temadag og 

ledersamtale og i den proces meget ivrig for at anvende disse indsigter. I diskussionen vil jeg komme 

nærmere ind på dette aspekt.  
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At have dette nærmere kendskab til værdier inden for samarbejde giver mulighed for at have overskud til 

at anvende metaforer der tegne andre billeder på hvad samarbejde består af og alternativer til at folde 

værdibegreberne yderligere ud.   

Vi nåede i de sidste samtaler at kigge nærmere på egen opfattelse af værdier og også en smule på hvordan 

vi hver især kan kigge på egne handlinger i et nyt perspektiv, den egentlig kritik vil blive spændende at 

udfordre i det videre forløb.  

Forskelle på rådgiver og familiebehandler 
I samtalerne, inklusive ledersamtalen bliver det tydeligt at der er forskel på hvilken kontekst 

medarbejderen og lederen kommer fra.  

Selvom samarbejdet mellem de to enheder er at hjælpe og støtte sårbare familier så man giver barnet de 

bedste betingelser for at udvikle sig, kan man ikke se bort fra at kerneopgaverne også er forskellige.  

Rådgiverne har et mål om at sikre barnets udvikling, for herefter at kunne lukke sagen i myndighed. 

Rådgiverne har ofte mange forskellige sager på en gang også udover de familier der er indskrevet i 

Elmehuset. De skal således veksle mellem mange sager på en gang, også sager som kan være mere 

presserende end dem der får behandling i Elmehuset. Rådgiverne arbejder med en ramme indenfor love og 

paragraffer og bevillinger og skal ofte igennem forskellige instanser før de kan handle på evt. ændringer. 

Elmehuset har som mål at udfylde de handleplansmål vi får fra rådgiver, Vi arbejder intenst på at give så 

meget og så målrettet familiebehandling som muligt for at rykke familien så hurtigt som muligt. En 

familiebehandler vil skulle forholde sig til færre antal af familier ad gangen men vil til gengæld være meget 

tæt på familien også følelsesmæssigt professionelt engageret.  De arbejder ud fra terapeutisk teoretiske 

referencerammer og de har selv mulighed for at justere behandlingsplanen ud fra en yderst specialiseret 

faglig vurdering. Hvis de ser behov for ændringer i behandlingen eller ikke finder den tilstrækkelig skal 

ændringer til gengæld bevilges af rådgiver der har beslutningskompetencen.  

Forskellen på de to arbejdsområder kommer til udtryk i samtalerne hvor rådgivernes fokus meget er på 

indsamling af viden og tid og bevidst vilje eller uvilje til at samarbejde.  Hvor tid bliver vigtig som 

værdibærende for at de andre elementer kan lade sig gøre. De underliggende værdier som tillid og 

kendskab er begreber som igen kræver tid at opnå, men som de på ingen måde underkender vigtigheden af 

som vigtige elementer. Fordi rådgiverne har beslutningskompetencen, sidder de i en position hvor de 

risikerer at alle sidder og venter på lige netop deres arbejde. Tidsrammen og en praktisk del i forhold til at 

indhente oplysninger fra mange samarbejdspartnere kan således komme til at have større vægt end 
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relationelle værdier. Rådgivernes fokus er derfor meget på opgaven som det fælles tredje, deres rammer 

og det at de helt konkret skal bruge ekstern viden for at tage beslutninger, lave indstillinger mm.  

Familiebehandlernes kerneopgave er i tæt relation med forældrene og barnet. De ser og oplever helt tæt 

på, børn i mistrivsel og forældre der kæmper med ofte mange forskellige problemstillinger, der gør at deres 

handlekompetencer ofte er meget begrænset. De er vant til at Familiebehandling ikke kan udføres i praksis, 

uden et samarbejde med forældrene. I deres arbejde kan det ikke finde sted uden et større kendskab til 

forældrenes baggrund samt opbygning af tillid. De skal ikke træffe afgørende beslutninger men leverer den 

viden de opnår om forældrenes og børnenes udvikling undervejs videre til rådgiver. Familiebehandlerne har 

derfor en større fokus på de følelsesmæssige relationer i samarbejde, samt kendskab til hinandens 

baggrund og reaktioner og er ikke på samme måde ramt af en tidsramme i samarbejdet med rådgiver. 

(udover tiden hvor barnet venter på forandring og de skader det kan medføre at det skal vente). 

Overordnet finder jeg ikke væsentlig forskel i hvilke værdier der viser sig i samtalerne om samarbejde. Alle 

værdier der viste sig gav genklang og genkendelse hos både en rådgiver og familiebehandler, men jeg ser 

det som et mønster, hvilken vægt de forskellige medarbejdere tillægger de forskellige værdier afhængig af 

hvilken opgave de skal løse.  

Diskussion 

Det at arbejde protreptisk og starte et protreptisk forløb er en omfattende og krævende proces, hvis denne 

skal være tro mod alle principper og dogmer. både i forhold til kompetencer og viden hos den der faciliterer 

processen, men har også betydning for hvordan deltagerne i processen forberedes for at opnå det fulde 

udbytte af sådan en proces.  

I de samtaler der har karakter af en ”første” samtale, kan jeg konstatere at flere af medarbejderne bliver 

lidt forvirret og skeptiske på karakteren af de meget åbne spørgsmål. Man er vant til at en samtale har et 

formål som på forhånd er defineret eller det at sidde overfor en anden, måske specielt en leder, ofte 

betyder at man bør give bestemte og ”korrekte” svar.  

For alle samtaler har det været en udfordring at holde første samtale på generelle betragtninger om 

samarbejde uden automatisk at trække tråde til den arbejdsmæssige kontekst vi befinder os i. Dette har jeg 

dog ikke vurderet som problematisk, da der på trods af dette kom flere generelle betragtninger i spil, men 

selvfølgelig ofte hæftet op på den arbejdsmæssige sammenhæng når vi ledte efter konkrete eksempler.  

En overvejelse kunne have været at forberede medarbejderne på spørgsmålenes åbne karakter og forklare 

baggrunden for at ville tale mere generelt om værdier, altså i princippet at have afholdt temadagen først. 
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Jeg fandt det dog interessant at opleve deres reaktion på noget som var uvant i forhold til at snakke og 

filosoferer om værdier på en måde som vi ikke plejer, for at få så ren en tavle som muligt i forhold til at 

skulle finde sammenhæng til at ledersamtalen ville give mest mulig mening. Jeg oplevede ikke modstand 

men lidt undren som kun løsnede lidt op for, at vi stod med en ny metode og dermed en nysgerrighed på at 

kigge på vores samarbejdssituation.  

Ovenstående analyse er kun en lille bitte del af en samlet proces som jeg egentlig ikke tænker som et 

egentlig protreptisk forløb men nærmere en igangsat proces der har ladet sig inspirere af protreptisk 

tilgang, hvor protreptikken sætter en ydre ramme for at samarbejde og udvikle sammen, både internt og 

eksternt. Mit udgangspunkt er den viden som det har været muligt at tilegne mig under forberedelsen af 

masterafhandlingen.  

Min egen manglende erfaring/viden ind i, at fastholde de protreptiske principper har selvfølgelig været 

afgørende for samtalernes forløb og resultat. Et egentligt protreptisk forløb vil kræve større indsigt og 

forståelse for alle protreptikkens nuancer og niveauer. Som nævnt i analysen betød min manglende 

erfaring at jeg selv blev grebet af ”gamle” lederhandlinger og gik i gang med at løse medarbejdernes 

dilemmaer og problemer om ikke andet så lidt tidligt i processen protreptisk set.  

Tillid som overordnet begreb i ledersamtalen blev valgt i fællesskab med leder af småbørnsteamet og 

konsulenten og gennemført med alle medarbejdere som tilhører. Fordelen håbede jeg ville være at vise 

medarbejderen den tillid som leder i myndighed og jeg allerede har opbygget i forhold til at kunne 

kommunikere åbent om de udfordringer vi hver især sidder med, men også at illustrere, at ved at være 

åbne, at italesætte de dilemmaer som vi oplever men også den relation vi stiler efter at arbejde på og 

styrke. Ulempen ved sådan en samtale, kunne være at tilhørerne tabte interessen eller fandt det irrelevant 

i forhold til deres egen opgaveløsning. Grundet forbindelsesproblemer måtte medarbejdergruppen slå 

videokameraet fra, så det var ikke muligt at se deres reaktioner under samtalen. Vi ved altså ikke om nogen 

faldt fra eller om der var udtagelser der direkte overraskede dem eller gav genklang så der kom en fysisk 

reaktion verbalt (grin, eller lign.) eller nonverbalt (mimik, uro eller lign.). Verbalt gav de fleste dog 

efterfølgende udtryk for, at samtalen havde været interessant, gav mening og at de havde fået nye 

perspektiver.  

Ledelsessamtalen kunne have haft et andet omdrejningspunkt end tillid, det gav dog en ekstra dimension 

og måske endda en karakter af en fase 2 samtale, da tillid er noget som leder af småbørnsteamet og jeg 

tidligere har drøftet sammen, dog ikke i en protreptisk ramme.  
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Af samme grund var det vigtigt at der var en ekstern facilitator på samtalen da det netop var det mere 

overordnede begreb vi søgte en samtale om. Det lykkes dog kun delvist, måske netop fordi tillid var et 

emne som vi før havde drøftet og sammen opnået indsigt i, så referencerne blev meget konkrete ind i 

netop en samarbejdsramme mellem myndighed og Elmehuset og ikke helt uden formål.  

Jeg vurderer at vi begge havde nogle pointer som vi ønskede skulle deles med medarbejderne og at vi ikke 

helt formåede, at være så metareflekterende på selve begrebet tillid som en ”rigtig” protreptisk samtale 

ville have som hensigt.  

I en ledelsesmæssig sammenhæng finder jeg det dog ikke så problematisk, da jeg ikke tænker at dét at 

kunne reflektere højt og sammen og vise medarbejderne hvad det kunne føre med sig af ny indsigt hos os 

selv, men også i samarbejdsrelationen var effektfuldt. Der kom i samtalen en opmærksomhed på 

magtdimensionen som i samtalen også blev italesat og lå derfor som en betingelse som der var åbnet mere 

op for til videre dialog.  

I forhold til de andre værdibegreber der viste sig i de første samtaler men som gik igen i de sidste 4, kunne 

man arbejde protreptisk videre med begreberne tryghed, kendskab, erfaringer, formål, vilje og rammer. 

Dette ville yderligere være værdibegreber som ville have betydning for, den fælles ramme og det fælles 

værdigrundlag som vi arbejder sammen ud fra.  

Når man handler etisk og stiler efter de korrekte handlinger, er det både ud fra ens personlige etiske 

perspektiver, men også rammerne for dit arbejdsområde vil også have en etisk dimension. Jeg finder også 

her protreptikken anvendelig til at belyse de forskelle der evt. måtte vise sig. Enten personligt i samtale via 

translokutionaritetsprincippet, i forhold til at granske sit eget etiske fundament eller også i samtale med 

kollegaer eller leder, for sammen at udforske en fælles etik internt i et afsnit eller en gruppe som man 

arbejder sammen med. Sådan bliver det muligt at se om den personlige etik matcher organisationen og på 

hvilke betingelser man kan, eller om man kan, forene disse.   

I ønsket om at fortsætte det protreptiske forløb ville det være vigtigt at folde endnu flere af de 

værdimæssige begreber ud og kigge på hvilken betydning de har for den enkelte medarbejder, men også 

fortsat på forskellen der ligger i at man er rådgiver eller familiebehandler. De forskellige samtaler viser at 

der er forskel, både på et personligt men også på det faglige plan, blandt andet i forhold til hvilken værdi 

man lægger i begreber og ord. På temadagen og i samtalerne kan man se, at det område man kommer fra, 

definerer hvordan verden ser ud og dette gælder selvfølgelig også på et helt individuelt plan. Det viser sig 

også i samtalerne og specielt i fase 2 og 3, hvor forskelligt de udarter sig afhængig af medarbejderens 

ståsted og også hvilken personlighed og erfaring de har med, blandt andet erfaring med at reflektere over 
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værdier og egne handlinger. Det viser sig både helt konkret i de emner vi kommer omkring men også på 

hvordan dialogen udspiller sig. Især i de sidste samtaler har jeg efterhånden fået så meget på hjerte (og 

hjerne), at jeg ryger ind i samtalen meget mere aktivt end protreptikken egentlig lægger op til. Specielt i 

samtale med rådgiver 1, bliver det tydeligt at jeg har opnået en indsigt som jeg ønsker at dele med hende. 

Jeg har gennem mine egne refleksioner kunne se en sammenhæng i en fælles sag og i et eksempel som hun 

kom med i første samtale, at jeg i mod protreptikkens dogme kommer til at være dominerende i samtalen 

og ”hjælpe” hende til at se sammenhæng og løsninger med mit eget formål på sinde.  

Når dette sker, påvirker det vores relation som kan få en skæv magtbalance i min funktion som leder. 

Protreptikken arbejder netop ud fra at det er den ’Anden’ selv der via refleksioner når frem til at se på egne 

handlinger og muligheder for at gøre noget anderledes. Især i denne samtale bliver det tydeligt for mig 

hvor meget jeg skal arbejde med mig selv for at lægge det løsningsorienteret ”mindset” fra mig hvis jeg vil 

blive i det protreptiske perspektiv. Samtidig med at være bevidst om, hvad de protreptiske principper, 

indeholder og har som mål og formål, vil jeg også kunne argumentere for at jeg som leder må tage ansvar 

for de forskellige indsigter som jeg får i netop i disse samtaler. Jeg kan således anvende protreptikken til at 

hjælpe de individuelle medarbejdere med det, der tjener organisationens bedst. Det vil sommetider kræve 

en mere proaktiv dialog form fra min side. Som jeg ser det må det betydningsfulde være at være bevidst 

om, hvornår jeg skal bruge hvad og hvorfor jeg vælger det ene frem for det andet.   

Sammen med medarbejderne kan jeg bidrage til, at værdierne implementeres så der tages hensyn til de 

forskellige rammer de to afsnit arbejder ud fra. Der kan fortsat finde samtaler om værdier sted også hvor 

jeg som leder kan styre mål og form med fokus på ikke at udøve en destruktiv magt og derved bibeholde et 

vist mål af symmetri, især når medarbejderen arbejder med en høj grad af selvledelse. 

Konklusion 

Viden om mennesker der arbejder i organisationer, har betydning uanset hvor i hierarkiet man befinder sig, 

hvordan denne styres, er privat eller politisk ledet. Uafhængigt af hvilket krydspres og i hvilken kontekst 

eller faglig kode du befinder dig i - så handler det om menneskers reaktioner. Reaktioner på forandring, 

hvordan der kommunikeres, deres oplevelse af værdier og mening, deres faglighed men i sidste ende deres 

frihed til at træffe kvalificerede valg. Uanset hvilke overordnede rammer og komplekse problemer der er til 

stede, er min ledelsesopgave at støtte og skabe mulighed for, at medarbejdere, samarbejdspartnere og 

ledere placeret over mig, kan træffe kvalificerede valg som jeg kan bakke op om, uafhængigt af resultatet.  

Ledelse handler om at hjælpe organisationen til at skabe det værdimæssige fundament som beslutninger 

og dermed valg træffes ud fra. Værdier som sjældent er nærmere beskrevet mere detaljeret end på 
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floskelniveau. Medlemmerne af organisationen er derfor ikke helt klar over hvad de indebærer og lades 

alene til at navigere ud fra egne værdier – protreptikken kan hjælpe leder og medarbejder med at definere 

disse værdier nærmere sammen.   

Værdier og hermed de etiske rammer i henholdsvis myndighed og Elmehuset og Familiecenteret som 

helhed, skal således gøres operationelle for at sikre at organisationen, i dette tilfælde kommunen, kan løse 

sine opgaver optimalt. Via social kapital at skabe værdi for politikere, borgere og medarbejdere. Således vil 

organisationen blive drevet af medarbejdere som har engagement og ser mening i organisationens formål 

med mulighed for at virkeliggøre omverdens krav uden spild af ressourcer. I særdeleshed fordi samarbejdet 

i en forvaltning og specifikt i familieafdelingen foregår i en offentlig organisation hvor værdiledelse er særlig 

væsentlig mellem udfører og bestiller. 

Både sagsbehandlere i myndighed og familiebehandlerne i Elmehuset arbejder med høj grad af selvledelse i 

de sager de varetager. Så protreptikken ser jeg ikke alene som anvendeligt for mig alene, men som en 

tilgang og måde at hjælpe med at fremme en kultur der gør plads til fælles refleksion i samarbejdet med 

både myndighed men også internt og med vores familier.  

Den indsigt jeg som leder kan opnå via protreptisk tilgang vil kunne anvendes strategisk ledelsesmæssigt i 

flere forskellige sammenhænge. I forhold til personaleledelse vil jeg nemmere kunne støtte, anerkende og 

vejlede den enkelte medarbejder. Ikke kun i forhold til at indhente viden via protreptiske samtaler, men i 

lige så høj grad, hvis den enkelte medarbejder bliver mere selvbevidst og mere øvet i at give udtryk for 

egne behov og ønsker i forhold til hvad de tillægger værdi.  

I forhold til organisationen vil den protreptiske tilgang gøre arbejdet med at operationalisere visioner og 

overordnede mål i forhold til større kendskab til de enkelte afsnit, og i særdeleshed mit eget afsnit, både 

når der skal arbejdes sammen internt, men især når der skal samarbejdes på tværs af afdelinger og 

forvaltninger.  

Da Elmehuset allerede arbejder i et terapeutisk felt, vil det være genkendeligt for medarbejderne samtidig 

med at det helt sikkert vil skabe nye indsigter og støtte op om alternative måder at reflektere på.  

Jeg ønsker fortsat at beskæftige mig med protreptik fordi jeg ser at den protreptiske tilgang vil være 

anvendelig for mig som leder og mit formelle ledelsesansvar, men også et ønske om at skabe rammer der 

giver mine medarbejdere og samarbejdspartnere lyst og mulighed for at efterstræbe etiske beslutninger i 

et samarbejde, hvor fælles værdier skaber en sammenhængskraft, mening og frihed i løsningen af både den 

samlede og individuelle opgaveløsning.   
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I forhold til den ligeværdige samtale, finder jeg protreptikken som særlig anvendelig i dialog og samtale 

mellem myndighed og Elmehuset, magtfordelingen og forskellen i kerneopgaverne i de to afsnit har 

tidligere altid i et eller andet omfang spændt ben for en ærlig og balanceret dialog som kunne føre til 

dybere kendskab til hinanden.  

Forløbet med samtalerne viser, at selv små greb inden for protreptikken, alligevel kan føre til at ledere og 

medarbejdere i fællesskab på tværs af hierarki, faglige afsnit og personlige forudsætninger kan samarbejde 

med hinanden ved at kigge på begreber der påvirker vores evne og syn på det vi har fælles og de opgaver vi 

fælles skal løse indenfor organisationens rammer.  

Det ville på nuværende tidspunkt være for tidligt at se effekt af aktionen men på samtalerne ser jeg nye 

vinkler og større sammenhængskraft og opmærksomhed på fælles sprog og fællesskab med myndighed, 

hvor der stiles mod en større samklang de to afsnit imellem.  

Reliabiliteten af min konklusion finder jeg pålidelig idet alle 6 medarbejdere samt ledersamtalen berører de 

samme værdier og kommer ind på de samme problemstillinger i samarbejdet. Forskellen bliver tydeligst i 

vægtningen af værdierne og anskuelsen af de forskellige elementer af samarbejdet, forventeligt ind i de 

forskellige områder den enkelte arbejder inden for.  

Det har, i forløbet med samtalerne, været muligt at se en tendens af udvikling der ligner de 3 faser i et 

protreptisk forløb.   

Protreptiske forløb kan forløbe både på individuelt niveau og i teams og grupper. Hvis en kultur skal være 

præget af at leder og medarbejdere forholder sig overordnet til værdier, og målet er at kunne tale sammen 

på tværs af organisationen, vil det kræve et ledelsesmæssigt initiativ. Den protreptiske tilgang, hvor man 

ikke umiddelbart er løsningsorienteret, men nysgerrig, vil kræve ledelsesmæssig styring, selvom det i sig 

selv næsten er en modsætning. Hvis protreptikken skal have en egentlig indflydelse vil det kræve en 

opmærksomhed og vilje som må starte med mig selv og den måde jeg fremadrettet samtaler med mine 

medarbejdere og samarbejdspartnere.  

Perspektivering 

Da jeg blev præsenteret for den ledelses-filosofiske tankegang, faldt mange brikker på plads for mig og jeg 

ser det som meningsfuldt at betragte disse refleksioner, som det fundament jeg kan stå på når jeg 

anvender de mange forskellige teorier om organisation og ledelse som jeg også har fået kendskab til 

generelt under uddannelse og specifikt opsamlet som ledelseserfaring. Ved at anvende filosofi hjælpes man 

til ikke at løse komplekse og som regel uløselige opgaver, i stedet kan problemstillinger betragtes som 
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dilemmaer og løsninger til valg og beslutninger som kan træffes med afsæt i teoretiske og erfaringsbaseret 

viden.  

Ledelse bliver således at kunne navigere rundt i flere forskellige ledelsesteorier og tilgange. Det bliver 

essentielt først og fremmest at betragte sig selv og medarbejderen som mennesker og tilegne sig viden om 

hvordan mennesker reagerer i samspil i forskellige kontekster og konkret i et arbejdsliv.  

Teori om ”Tillidsbaseret ledelse” og ”Public Service Motivation” som styringsredskab har jeg fundet 

interessante i den praksisorienteret ledelsesteori. Medarbejdere uanset om man er rådgiver eller 

familiebehandler er motiveret af at hjælpe sårbare familier bedst mulig på vej, så børn har mulighed for at 

udvikle sig under de bedste betingelser. PSM og teori om tillidsbaseret ledelse som kigger på mindre styring 

og frihed inden for organisationens rammer passer godt til min medarbejdergruppe og på den måde der 

samarbejdes internt i Elmehuset. I anskuelsen af de største udfordringer, når Elmehuset skal ledes ind i en 

større kommunal kontekst i Familieafdelingen og forvaltningen har jeg haft stor gavn af den indsigt som 

Niels Åkerstrøm inspireret af Luhmann har givet mig i forhold til polyfonisk ledelse. Når jeg har skulle forstå 

kompleksiteten og forskellen inden for samme politisk styret rammer, har det givet mening at forstå disse 

ud fra forskellige logikker og koder.  

Det er netop her, at jeg finder protreptikken som et rigtig anvendeligt redskab i forhold til at folde disse 

forskelle ud og hvor de ovenstående teorier ikke hjælper mig videre med løsninger på denne kompleksitet 

finder jeg netop protreptikkens udgangspunkt i samtaler om værdier, som en metode til at nærme mig 

hvordan disse forskelle kan italesættes i et meta-fællesskab på værdier med henblik på at lære hinandens 

koder, motivation og rammer at kende. På denne måde at stile efter et samarbejde om et fælles tredje og 

gøre løsningen af vores forskellige kerneopgaver operationel i en fælles løsning, som skaber den offentlige 

værdi som forventes af os. Det ville være interessant at folde disse tanker yderligere ud.  

Anvendelse af protreptiske tanker i udviklingsforløb og projekter i Elmehuset og Familiecenteret er kun i sin 

helt tidlige begyndelse, men jeg ser, at det allerede har resulteret i nye refleksioner i organisationen og ikke 

mindst hos mig selv. Ny viden og nye overvejelser som jeg aktivt og strategisk kan anvende videre i min 

ledelsespraksis specifikt i Elmehuset og Køge kommune men også helt privat i forhold til samtalens 

betydning.  

Eget udbytte af masterforløbet og masterafhandlingen 

Eget udbytte er masterforløbet 
Lige siden jeg for første gang fik ledelsesansvar professionelt, har jeg søgt efter opskriften på den endelige 

sandhed – hvad er en god leder. I starten i en lidt naiv forestilling om at det kunne lykkes at være vellykket 
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på alle områder, sikre høj faglighed, godt arbejdsmiljø, spændende og innovativ udvikling, lavt sygefravær, 

høj patient/borgertilfredshed, anerkendelse osv.  

Jeg undrede mig aldrig over at jeg endnu ikke på noget tidspunkt selv havde mødt en sådan fuldendt 

ledertype. Undervejs i min lederdannelse og uddannelse har jeg især under mit MPG-studie gået fra at søge 

efter det perfekte til bare at lære at anerkende de mange forskellige kontekster, tilgange og syn der er på 

ledelse i lige så mange forskellige sammenhænge. 

Som forholdsvis ny leder startede jeg min uddannelse op på MPG og undervejs både i den personlige 

udvikling men i endnu højere grad i forhold til at opnå forståelse for de mange forskellige 

ledelsesperspektiver, begreber og teorier har jeg i takt med større praktiske ledelseserfaringer opnået et 

godt fagligt fundament for udøvelse af ledelse som et fagligt ståsted.  

Jeg har undervejs kunne anvende min opkvalificering praktisk i de ledelsesudfordringer jeg har stået i og 

står i, samtidig med at jeg har kunne spejle og sparre med ledelseskollegaer der positivt har bidraget til min 

opfattelse af hvad ledelsesgerningen indeholder.  

Både historisk og fagligt har jeg kunne anvende viden inden for personlig ledelse, etik, positionering, 

forandringsledelse, Strategi, kommunikation, retoriske greb, narrativer og samarbejde på tværs, politisk og 

offentlige sammenhænge som påvirker de organisationer jeg har været og er en del af, på en måde så min 

forståelse for de rammer der er, når man er leder i det offentlige.  

Jeg føler mig bedre rustet og med mindre frustration, men også specifikt udstyret med en større 

handlekompetence og frihed inden for feltet ledelse.  

Eget udbytte af masterprojektet 
Jeg blev introduceret for den mere konkrete filosofiske tilgang til ledelse i forbindelse med lederugen i 2019 

og i forbindelse med et ledelseskursus om nærværende ledelse, blev praktisk filosofi foldet yderligere ud og 

protreptikken kort introduceret. Mit kendskab til Ole Fogh Kirkeby var fra medieklip, hvor jeg havde hørt 

ham udtale sig kritisk i forhold til robusthed, robuste medarbejdere og ledere hvilket jeg med stor interesse 

havde lyttet mere til. Helt konkret deltog leder af småbørnsteamet i samme kursus og vi havde sammen 

nogle meget interessante oplevelser ind i hvordan vi kunne være enige når vi reflekterede over værdier og 

hvordan det blev nemmere at finde fundament for at løse nogle af de komplicerede fælles borgersager, i 

takt med at vi lærte hinandens rammer og personlige grænser og etik at kende.  

Da jeg i samme periode skulle finde emne til min masterafhandling og jeg blev mere og mere nysgerrig på 

hvordan protreptikken og praktisk filosofi passede ind i konteksten af ledelse af familiebehandling i 

samarbejde med myndighed.  
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Med protreptikken har jeg fået en ny tilgang til ledelse hvor jeg har fået et konkret værktøj, jeg aktivt kan 

anvende. Når jeg har anvendt alverdens teorier til at analysere og forstå, hvordan organisationer hænger 

sammen, deres kompleksitet og hvordan det kan virke næsten umuligt at handle og skabe offentlig værdi, 

så vil jeg nu tænke at jeg i samtale med andre kan løfte kompleksiteten op på et fælles niveau og tale 

sammen med samarbejdspartnere i et fælles sprog. Hvis jeg samtidig er opmærksom på de forskellige 

områder vi oplever og har erfaringer fra, så kan det lykkes at opnå handlekompetencer som jeg 

ledelsesmæssigt kan anvende strategisk med udbytte for Elmehusets og kommunens samlet kerneopgave.  
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