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CHARLOTTE
DALSGAARD

UDFORSKNING I PRAKSIS
Simpelt fokus på det positive uden fokus på det 
generative vil sandsynligvis ikke skabe meget 
forandring. De fire bidrag i dette nummer sætter 
fokus på det generative. De har en fælles kvalitet: 
De leder til nye ideer, og det leder til nye handlin-
ger. De pirrer på hver deres måde vores nysgerrig-
hed. Forstyrrer og stiller måske spørgsmål til dét, 
vi tager for givet. 

Jeg er stolt over at kunne præsentere bidragene i 
dette nummer af Relationel Praksis – de arbejder 
– forskellige i form og indhold – alle med udforsk-
ning gennem det værdsættende øje.

Niels Jægerums Socialkonstruktionistiske po-
esi for ledere er dette nummers første bidrag. 
Her sættes ord på centrale begreber som 1. orden, 
autopoiesis, paradigmer og heliotropi, ligesom der 
inviteres til udforskning af hyperkompleksitet, 

tsunamiledelse, skrammer af læring, og hvordan 
vi beriges af uklarhed. Niels Jægerums digte er 
en gave til refleksion og udforskning. Æstetik og 
anerkendelse af de mange læringsstile er noget 
af det, mange af de ledere, jeg arbejder sam-
men med, forfølger i stor stil. Glæd dig til dette 
smukke, givende og meningsskabende bidrag. 

Benny Madsen fortæller i Langtidsholdbar or-
ganisationsudvikling om, hvordan de siden 
2002 er lykkes med at gøre Værdsættende sam-
tale til deres fundament i forhold til alt, hvad de 
foretager sig på Børne- og Ungecentret TOFTEN. 
Her fortælles om, hvad medarbejdere og leder har 
gjort for at gøre deres arbejde med Værdsættende 
samtale langtidsholdbart. Artiklen giver dig kon-
kret og bevægende inspiration til at tænke alle 
værdsættende samtales 6 principper ind i dit ar-
bejde. 
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dere, borgere og pårørende som ledelse og kom-
mune. Jytte Birk inspirerer gavmildt til, hvordan vi 
kan fastholde vores rejse, og hvordan vi kan gøre 
anerkendelse til en naturlig del af arbejdet.

Fra redaktionens side vil vi gerne sige tak til bi-
dragyderne. Vi håber, at dette nummer vil inspi-
rere dig til at udforske din organisations relatio-
nelle praksis, og vi glæder os til at høre fra de af 
jer, der får lyst til selv at bidrage til kommende 
numre af Relationel Praksis.

Mange hilsner
CHARLOTTE DALSGAARD
Ansvarshavende redaktør af dette nummer

Helle Yding Kooij fortæller om, hvordan Terapiaf-
delingen på Sygehus Himmerland er gået fra 
SWOT til SOAR . Det er en praksisbeskrivelse, 
der viser forskellen i de to strategiudviklingsred-
skaber, og at SOAR (til forskel fra SWOT) er det, 
der giver såvel leder som medarbejdere mulighed 
for at udforske det, der gør en positiv forskel for 
organisationen. Helle Yding Kooij præsenterer 
SOAR som et let anvendeligt strategiredskab. Og 
hun husker os generøst på, at det aldrig er for sent 
at dreje af ad det anerkendende paradigmes vej – 
lige meget hvor langt vi er nået ad andre veje.

I nummerets sidste varmende artikel beretter 
Jytte Birk om Det positive valg bofællesska-
berne i Vesthimmerlands Kommune traf for fire 
år siden. Et valg om at bringe en endnu højere 
grad af anerkendelse og udforskning ind i de ud-
viklingshæmmedes dagligdag. Her fortælles om, 
hvilken betydning det har haft for såvel medarbej-
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HER KUNNE JERES 
ANNONCE STÅ!

Opslå en jobannonce, udbyd et foredrag eller 
uddannelsestilbud i e-tidsskriftet Relationel 
Praksis .

Kontakt Forlaget Mindspace for flere oplys-
ninger på kontakt@forlagetmindspace .dk 
eller ring på 2616 8481 .
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1 . ORDEN

sådan er det bare
sådan har det altid været
sådan tænker vi her

sådan må det være
sådan er det støbt
sådan er det overført 

sådan lever vi
sådan bedømmer vi
sådan har vi bestemt

ingen skal spørge 
ingen skal tænke 
ingen skal undre sig

ingen skal bemærke noget
ingen skal mærke noget
ingen skal føle noget andet

sådan bliver det – fremad march
sådan bliver det med samme vinkel
sådan bliver det i samme takt

herligt ubevidst
herligt naivt
herligt for dumt

hvem vækker flokken

 

NIELS JÆGERUM

SOCIALKON-
STRUKTIONISK 
POESI FOR 
LEDERE

ABSTRACT
ANOTHER WAY – POETIC MANAGEMENT THEORY
My motivation for writing theoretic management poems is to create a new aesthetic language 
about the metaphors behind the theories. Any scientific perspective is based on a prototype from 
which the structures of thoughts are emerging. In my poems my ambition is to communicate the 
theories in a new way, in a new multidimensional language symbolizing the nerve and embodiment 
of the theories in the organizational processes. 
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HYPERKOMPLEKSITET

på kanten af det uvisse
forvirret i fremtidsøjet
nervøs i fortidsbagagen

sover vi på en overflade af spørgsmål
uden svar på det flydende underlag 

vader ud i emergente strategier
i en drivsky af disede morgentanker
og urolige nathistorier

usikre på usikkerheden
vender vi os mod tågen
på den vuggende inkrementalisme
dristige små skridt
uden sikkerhedshjelm 
med falske bankgarantier

på turen over den svajende kompetencebro
med vaklende kvalifikationer
sprænges billedet af trykket mod 
fremtidens luftkasteller

opdager koderne til de åbne vidder
tyder låsene til de indre sider
trojanske føl i skarp hopla
på spillebanens skråplan 
en mangfoldig manege med multimål

kunne også have valgt noget andet

beslut det ubesluttelige
bestem det ubestemmelige
fikser din kontingens
med bankende hjerte

af det flydende er du kommet
til det flydende skal du blive
af det flydende skal usikkerhed igen opstå

DEN LÆRENDE ORGANISATION

ved sine fulde fem
at opdage den langsomme klarhed
refleksiv metanoia
på den anden side
vrangen af bevidstheden 
dobbeltlæring i den gryende morgen
tankesprækker i den skumrende aften 

systemtænkningen banker på
forstyrrer vores vaner
opløser spiraler af sammenklistrede begreber
puffer uærbødigt til de fragmenterede briller
hvor frøen koges i egen suppedas
gribes med bukserne nede i single loop

stemmer fra dybets sprogstrømme 
flydende tanker som blade på floden
ses i systemflodens slowmotion
 
seks blinde mænd 
rører ved elefanten
ser ikke helheden
de mentale modellers stødtænder
registrerer kun positionens filter
fikseres til begivenheder
reagerer med automatikker
låser sig i rubrikker
steges i egne konstruktioners fedt

boblende bevidsthedsskift
ryster de små kongeriger
sprænger de høje skorstenspiber
dobbelt-looper i hullerne mod verden

en elefant kan ikke deles
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nu er kun fragmenterne tilbage
i stilhedens eftertime
på organisationens strandbred
ses opskyl fra fortidens konstruktioner

en ny verden bygges op 
mens den næste bølge er på vej
  
håbet er inde

BERIGET AF UKLARHED

mening er min inderside
mine tankers kildevand

mening er min søster og min bror i sindets  
afkroge

fletter fingre 
i slusefeltet til bevidstheden
flydende tanker kobles ud på vuggende vande  
til sproget

som disede briller
som duggede glas
som fangearme på matte øjne
med blinde pletter i determinationspunktet 

midt i arbejdslivets kastevinde
kræves sikker fornuft
som at fjerne tåge med sine hænder

næste træk på spillebanen
med flydende regler
og mål der flytter sig

en verden beriget af uklarhed 

her skal man elske tågen
kysse mørket 
nyde tilfældigheden
i de komplekse relateringsprocesser

den ideelle stræbens umulige mulighed

hvad sker der mon her

TSUNAMILEDELSE

tryghedens stille vande
vugger mod væggenes beskyttelse
og damper tilfreds med status

det gode fylder os med fryd
dovner os hen til falsk opgang
henslængte på virksomhedens sofaplateau 
småsover vi i rutinernes kuvøse
hører ikke undergrundens dundrende trussel

vanens vathorisont pakker de skarpe tanker ind
og sløver det strategiske jern

midt i godernes højstemhed
og den store firmaskovtur 
nærmer bølgen sig som ingen kan se
kun dyrene aner uråd
fuglene letter
hundene spidser ører
sneglen sætter farten op

de blinde ledere fortsætter sejladsen
roerne rykker ubevidste i årerne
skyklappernes selvlås er smækket i 
  
voldsomme kræfter bryder frem og vælter alle 
omkuld 
dominoturbo i globale dimensioner
med lokale konsekvenser 
i alle kroge
i alle netværk
i alle relationer
i alle systemer
i alle hjerter

vingen i det fjerne
orkanen i det nære

tårnhøje konstruktioner bryder sammen
som en flue der smækkes
som en myretue der mases

tsunami i hverdagshøjde
omstyrter virksomhedens top og bund
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SKRAMMER AF LÆRING

av for en tanke 
uha for en smerte 
ups for en fejl
øv for en omgang
sørens til mulighed 

rasende til satsning
kattens til forestilling 
pokkers til besvær

med blod på tanden
slået lidt i stykker af viljen
til risikable tiltag 

vandrer vi ufortrødent videre
under en beskyttende paraply af advarsler

hvor langt mon vi kommer

længere end alene

AUTOPOIESIS 

det derude
er derinde

alle bor vi i et indre hus
spejler os i fordrejninger af os selv

skaber os selv 
under henvisning til os selv
lærer at konstruere os kloge nok
sig selv nok
 
holder fast
gemmer os i rutineskabet
kigger ud af det private glughul 

forstyr mig vel
rul gardinerne op
slå revner i osteklokken

gok mig i horisonten
slask til mine blinde pletter
puf mine vaner

træk mig ud af tunnelen
skub mig op af kloakperspektivet

forstyr mig vel
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HELIOTROPI
 
et eller andet sted
findes fremtiden
noget i os fanger den
symbiotisk i nuet
 
et eller andet i os 
længes efter dette brus
af noget som kunne være
noget som kunne blive
noget som anes
 
et eller andet 
som en solsikke i brystet
der sprænger horisonten
presser sig op mod lyset
fra mørke gemmer
 
et eller andet vokser
ud af det der er 
i koblingen til det
der kunne blive
fremtiden tænker i dette foster
 
et eller andet viser sig for øjet
banker på sanserne
tirrer din forestilling
smører dine antagelser
 
et eller andet trækker udenom 
drejer til en anden side
smyger sig ind på din opmærksomhed
besætter din gamle mark
med nye frugter
 
høsten står for døren

PARADIGMER

at se
at se noget
at se noget med nogens øjne
at se noget nogen har set 
et bestemt sted
at se at noget er nogens arrangement under 
kulturens paraply 

kan ikke se 
hvad jeg ikke lægger mærke til
kan nu se at jeg ikke kan se det
som jeg har lukket af for
kan nu se at du kan se det jeg kan se 
uden at du er mig
 
fravalg lister sig ind i sindet
og farver mine linser mod verden

at se hvad jeg ikke kan se
konstitueret af den usynlige paraply
det disciplinære regime i mine briller

måske skulle jeg gå til øjenlæge 
i et fremmed land





LANGTIDSHOLDBAR ORGANISATIONSUDVIKLING 13

I 2002 deltog vi på Toften i projektet, Et sundt 
arbejdsliv. Vi samarbejdede her med konsulenter, 
som afholdte temadage, frontløbermøder og i det 
hele taget lærte os om at arbejde ud fra Værd-
sættende samtale. Det er nu otte år siden, og det 
er lykkedes os at gøre Værdsættende samtale til 
vores fundament i forhold til alt, hvad vi foretager 
os på Toften. I denne artikel vil jeg fortælle om, 
hvad mine medarbejdere og jeg har gjort for at 
gøre vores arbejde med Værdsættende samtale 
langtidsholdbart. Alle på Toften er eksempelvis 
blevet uddannet i Værdsættende samtale, og vi 
betragter ikke Værdsættende samtale som noget 
ekstra, vi skal gøre ud over vores andre opgaver – 
det er naturligt indlejret i alt, hvad vi foretager os. 
Det er faktisk lidt som at cykle. Når du først har 
lært at holde balancen, glemmer du det ikke igen.

På Børne- og Ungecentret Toften i Herning 
begyndte de i 2002 at arbejde med Værdsæt-
tende samtale . I den forbindelse har jeg talt 
med forstander Benny Madsen, som i denne 
artikel fortæller om, hvordan det er lykkedes 
at fastholde arbejdet med Værdsættende 
samtale .

BENNY MADSEN

LANGTIDS-
HOLDBAR OR-
GANISATIONS-
UDVIKLING

ABSTRACT
Maintaing Appreciative Inquiry
Benny Madsen leader at TOFTEN tells how they started working with Appreciative Inquiry in 2002. 
They took part in the project ‘A healthy work life’ and learnt how to create an appreciative working 
environment. Over the years they have succeeded in continuing the positive change, and today 
Appreciative Inquiry is embedded in everything they do – from the employees and the pedagogy 
they practice towards the children and to their collaboration with parents and collaborators. In this 
way, they have succeeded in every aspect of their work, and it is by the constant use of the tools 
they have learnt, right from the beginning of the project, that they are able to remain enthusiastic 
about the change and make it last.CHARLOTTE

DALSGAARD
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Projekt Et sundt arbejdsliv blev gennemført af 
BAR Social og Sundhed, hvor 14 arbejdspladser 
i 2002-2004 udviklede kvalitet og arbejdsmiljø 
gennem værdsættende samtale. Få mere inspi-
ration på www.etsundtarbejdsliv.dk/anerken-
delse

OM BØRNE- OG UNGDOMSCENTRET TOFTEN
TOFTEN er en døgninstitution for børn og unge i alderen 0-15 år, som anbringes af de sociale myndigheder. Vores børn bliver an-
bragt hos os grundet sociale omstændigheder, hvor forældrene ikke selv kan tage vare på dem. I alt har vi 26 børn boende fordelt på 
tre afdelinger. Det er imidlertid forskelligt, hvor lang tid børnene tilbringer hos os. Nogle er her blot for en kort periode, mens andre 
bor hos os i op til 10 år i forbindelse med bo- og behandlingsopgaver. I løbet af den periode børnene tilbringer på Toften, bliver der 
ofte lavet en psykologisk og pædagogisk udredning med henblik på, at kommunen kan sammensætte det bedste tilbud til hvert 
enkelt barn og familie. 

HVORFOR ARBEJDE MED VÆRDSÆT-
TENDE SAMTALE?
Før projekt Et sundt arbejdsliv havde jeg selv og 
mine medarbejdere en tendens til at arbejde pro-
blemorienteret. Vi satte det enkelte barns proble-
mer og udviklingsbehov i centrum, og i APV’en 
kunne jeg også se, at fokus var på problemer og 
ikke på, hvad der giver liv og energi på arbejdsplad-
sen. Jeg havde imidlertid hørt om Værdsættende 
samtale og kunne se rigtig mange lighedspunkter 
i forhold til, hvordan jeg selv kunne tænke mig, at 
det skulle være at arbejde på Toften. Projekt Et 
sundt arbejdsliv og samarbejdet med konsulen-
terne kom derfor på det helt rigtige tidspunkt.

Vi fik sat fokus på at fortælle gode historier om 
arbejdet på Toften. Der blev organiseret vand-
faldsinterviews, hvor medarbejderne interviewede 
hinanden en og en ud fra en Værdsættende spør-

gemanual. På et efterfølgende 2-dags-seminar 
blev der udvekslet højdepunkter fra historierne 
samt formuleret fælles temaer og indsatsområ-
der. I starten krævede det lidt ekstra at få alle med 
på vognen i forhold til at finde de positive historier 
og se, hvad de kunne bruges til. Der gik dog ikke 
længe, før jeg oplevede en summen af gode histo-
rier, der blev fortalt rundt omkring på arbejdsplad-
sen. Der bredte sig hurtigt en positivitet og glæde 
blandt medarbejderne over, at de kunne fortælle 
så mange fantastiske historier, og det var ligesom 
det, der satte gang i processen, og vi lærte mere 
om hinanden på tværs af afdelingerne og fag-
grupperne. Alle lige fra pædagoger til rengørings-
personalet indgik på lige fod i projektet. Det var 
vigtigt for mig, at vi alle blev en del af processen, 
så vi kunne hjælpe hinanden med at fastholde den 
positive forandring. Eksempelvis interviewede en 
psykolog en rengøringsmedhjælper, og en afde-
lingsleder interviewede en studerende. Det gav et 
boost af ny energi blandt medarbejderne, når de 
skulle fortælle, hvad de var gode til.

VÆRDSÆTTENDE SAMTALES PRINCIPPER 
PÅ TOFTEN 
Arbejdet med Værdsættende samtale på Toften 
tager udgangspunkt i de seks principper [Dalsga-
ard et al., 2002, Kelm, 2005 og Stavros et al., 
2007], som er illustreret i modellen her til ven-
stre.

	  

Det	  poetiske	  
princip	  

Samtidighedsprincippet	  

Det	  konstruktionistiske	  
princip	  

Forventningsprincip
pet	  Helhedsprincipp

et	  

Positivitetsprincip
pet	  

Det konstruktio-
nistiske princip

Det poetiske
princip

Helheds-
princippet

Positivitets-
 princippet

Forventnings-
princippet

Samtidigheds-
princippet
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en positiv kontakt med andre, indsamler barnets 
pædagog positive historier i løbet af en uge. Sam-
men med barnet snakker pædagogen derpå om, 
hvad barnet har gjort godt i de forskellige situa-
tioner. Her stiller vi spørgsmål som: Hvad gjorde, 
at du kunne håndtere en konflikt positivt frem for 
at komme op at slås? Og hvad skal der til for, at 
du kan gøre noget lignende en anden gang? Vi ta-
ger på den måde fat i de positive situationer og 
gør det tydeligt for barnet, at der er gode øjeblikke 
– og ikke mindst, hvordan barnet kan få flere af 
disse i fremtiden. 

Det er dog ikke kun i forbindelse med børnene, at 
vi bruger de gode historier. Hvert personalemøde, 
ledermøde og møde med samarbejdspartnere 
begynder med en god historie. Derefter dykker vi 
i fællesskab ned i historien og ser på, om vi kan 
drage læring af den. Måske er der noget, vi kan 
videreudvikle, eller måske skal den bare have lov 
til at stå alene. Nogle gange er det nok med en 
konstatering af, at arbejdet nytter – bare det at 
dele de gode historier med hinanden gør en for-
skel. De gode historier er kittet, der binder Toften 
sammen og skaber en vi-følelse; de giver organi-
sationen selvtillid samt mod og tro på konstruk-
tiv videreudvikling. Igennem historierne kommer 
vores værdier desuden i spil, og vi kan se, at de 
ikke bare er gemt væk i skuffen – de efterleves i 
særdeleshed i praksis.

DEN POSITIVE KERNE
På Toften har vi fokus på anerkendelse af det en-
kelte menneske, hvilket også hænger sammen 
med positivitetsprincippet, som handler om, at 
positive forestillinger fører til positive handlinger. 
Jo mere jeg selv og mine medarbejdere kan foku-
sere på den positive kerne, som vi tror på ethvert 
menneske har, jo mere kan vi udnytte vores eget 
og i særdeleshed også børnenes og forældrenes 
potentialer og egne muligheder. Samtidig mener 
jeg også, at dette hænger sammen med det kon-
struktionistiske princip, som handler om, at den 
måde, hvorpå vi agerer over for andre, har betyd-
ning for deres evne til at præstere. På Toften øn-
sker vi at fremelske de bedste sider hos børnene 
og medarbejderne og lade dem se deres egne 
styrkesider. Sammen med børnene går vi netop 

HELHED I BØRNENES VERDEN
I begyndelsen lagde vi et stort arbejde i at huske 
hvert enkelt princip i forhold til vores arbejdsgang, 
og vores dedikerede arbejdsindsats har gjort, at 
alle principper er naturligt indlejret i os alle sam-
men. Eksempelvis tænker vi helheden ind, så 
meget vi kan, og vi gør det både i forhold til det 
enkelte menneske og til arbejdsopgaverne. Vi ser 
børnene i forhold til de mange sammenhænge, 
som de indgår i dels med forældre og søskende, 
dels med skolen og deres fritidsinteresser samt 
den afdeling, hvorpå de bor med de øvrige børn 
og voksne. Alt dette er en del af deres verden, og 
sammen med det enkelte barn arbejder vi med, 
hvordan de kan fokusere på deres ressourcer i alle 
sammenhænge. I det hele taget er vi meget opta-
get af den inkluderende tænkning. I vores arbejde 
med børnene gør vi derfor også meget ud af at 
lave samarbejdsaftaler med de enkelte instanser 
som for eksempel skolen, og sammen taler vi om, 
hvilke forventninger vi hver især har til samarbej-
det med denne og klasselæreren.

Vi er hele tiden på jagt efter måder at inddrage på, 
og vi ser på, hvordan vi kan få en fælles forståelse 
af begrebet at inddrage. I den forbindelse plan-
lægger vi særlige temadage i 2011. Samtidig gør 
jeg som leder meget ud af at uddelegere arbejds-
opgaver og ansvar til den enkelte medarbejder. 
Hver afdeling tager vare på hvert sit budget, og 
ansvaret for at træffe beslutninger omkring bør-
nene ligger hos de forskellige team – de er med i 
hele arbejdet omkring hvert barn.

SPØRGSMÅL GIVER LÆRING
I forhold til samtidighedsprincippet er vi opmærk-
somme på, at der sker en forandring i det øjeblik, 
vi stiller et spørgsmål. Dette fokuserer vi særligt 
på i relationen til børnene på Toften. Vi brænder 
for at få dem til at se de positive og gode ting i 
deres liv. Det er en proces, og vi kan se, hvordan 
den starter, allerede fra vi stiller børnene de før-
ste positive spørgsmål om deres fremtid. Samti-
dig trækker vi også på det poetiske princip, som 
handler om at fortælle de gode historier. Helt kon-
kret arbejder vi med de gode historier på flere pla-
ner. Har vi et barn, som har brug for at få støttet 
sit selvværd, og som har problemer med at skabe 
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hvert barn omdefinerer sig selv. At de tænker, at 
det ikke er dem, som er problemet, og at de bli-
ver bevidste om, at de er i besiddelse af en masse 
gode ressourcer.

SKABER GENNEM DIALOG
Endnu et konkret eksempel på vores arbejde med 
positivitetsprincippet og det konstruktionistiske 
princip er vores forældresamarbejde. For nogle 
år tilbage havde vi et ønske om at skærpe vores 
daglige praksis omkring forældresamarbejdet. 
Efter at have udviklet Værdsættende samtale i 
forhold til medarbejderne og børnene var det na-
turligt for os at bevæge os videre til forældrene. 
For os handler det om at tænke demokratisk og 
være anerkendende i vores relation til forældrene. 
Vores fokus er at gøre forældrene bevidste om, at 
selvom deres børn er anbragt, så respekterer vi 
hver enkelt person som menneske. Samtidig gør 
vi meget ud af at vise dem tillid. Forældrene er i 
dag med fra første færd, og igennem dialog prøver 
vi i fællesskab at komme frem til, hvordan vi kan 
skabe det gode forældresamarbejde. 

FREMTIDSBILLEDE
Hvad angår fastholdelse af Værdsættende sam-
tale i hverdagen, vil jeg imidlertid understrege, at 
det kræver et dedikeret arbejde at blive ved med 
at holde gang i maskineriet. Tingene går ikke af 
sig selv, og arbejdet med Værdsættende samtale 
skal plejes og vedligeholdes. Det er blandt an-
det her, vi ser, at forventningsprincippet gør sig 
gældende. På TOFTEN tænker vi Værdsættende 
samtale ind i alt, hvad vi gør, men vi ser det ikke 
som noget ekstra, som vi skal lave ud over de øv-
rige arbejdsopgaver. Værdsættende samtale dan-
ner fundamentet for hele vores arbejde, og det er 
det fremtidsbillede, som mine medarbejdere og 
jeg skabte i 2002, som er vores guidende me-
tafor. Det er udformet som et patchworktæppe, 
og det er et symbol på, at den måde, hvorpå vi 
handler i dag, er guidet af vores fremtidsbillede. 
Til fremtidsbilledet bidrog vi alle med et stykke 
stof, som vi hver især følte symboliserede det at 
arbejde på Toften og stedets værdier. Patchwork-
tæppet har vi brugt flere gange i forbindelse med 
temadage som symbol på samhørighed blandt 
medarbejderne på Toften.

på jagt efter de gode historier. Selvom de er an-
bragt hos os mod deres vilje og i høj grad føler 
skyld, så skal vi have det vendt til noget positivt, 
at de er hos os. Sammen skal vi finde ud af, hvad 
der kan give mening for det enkelte barn, og hvad 
vi kan gøre for, at det bliver så godt som muligt at 
være her. I starten var det svært at få børnene til 
selv at fokusere på de positive ting. Vi prøvede at 
arbejde ud fra 5F-modellen, men der kom ikke så 
meget ud af det. (I 5F-modellen sætter du fokus, 
du udforsker, forestiller dig fremtiden, formgiver 
de rutiner og strukturer, der kan skabe fremtiden 
og til sidst fornyer du – se Anerkendende Toner af 
Dalsgaard et al.). Vendepunktet var imidlertid, da 
en medarbejder kom på den idé at lade børnene 
lave en 5F-model ud fra tegninger. Her fandt vi 
blandt andet frem til, at børnene vægter de faste 
traditioner særligt højt, og de holder af at komme 
med pædagogerne på ture. På turene får børnene 
et nyt syn på pædagogerne og bliver forvisset om, 
at de er oprigtigt interesserede i børnene. For os 
handler 5F-modellen i forhold til børnene om, at 
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derstøtter medarbejderne og børnene i at lære. 
Der skal være mulighed for, at medarbejderne 
kan tænke innovativt og kreativt i forhold til at 
understøtte den gode stemning på stedet. I den 
forbindelse arbejder vi med forskellige redskaber 
som feedback, coaching og supervision. Arbejdet 
med de seks principper og Bushes læresætninger 
er med til at understøtte forandringen og gøre den 
langtidsholdbar.

VÆRDSÆTTENDE SAMTALE I FREMTIDEN
For at fortsætte den positive udvikling har vi hele 
tiden fokus på, hvordan vi kan udvikle os på Tof-
ten. Vi udfordrer os selv ved at stille spørgsmål 
ved det, vi gør. På den måde er vi sikre på, at vi 
gør, hvad vi siger. Samtidig er det vigtigt for os at 
blive forstyrret og udfordret på vores tænkning – 
ellers kan vi ikke udvikle os. Vi skal både udfordres 
af børn, forældre og samarbejdspartnere. Næste 
skridt er at introducere vores samarbejdspart-
nere for Værdsættende samtale. Vi vil gerne tale 
med dem om, hvordan vi i fællesskab definerer 
det gode samarbejde, og hvordan det ser ud. Det 
handler om at se på, hvordan vi kan gøre det bedre 
og mere skarpt. Det kunne eksempelvis foregå 
på en temadag, hvor vi i fællesskab får skabt et 
billede af den gode anbringelse. Arbejdet med 
Værdsættende samtale stopper aldrig. Det er ble-
vet en naturlig del af det at arbejde på Toften.

TOFTENS SEKS LÆRESÆTNINGER FOR 
SUCCES MED VÆRDSÆTTENDE SAMTALE: 
1. Ledelsen skal fastholde fokus og opmærk-

somhed på den Værdsættende tilgang – og 
ikke mindst at udvikling sker hele tiden.  

2. Frontløberne/kulturbærerne blandt persona-
let i organisationen er vigtige personer i enhver 
forandring og implementering af nye tiltag. 

3. Den gode historie er et vigtigt udviklingsred-
skab. Den støtter vi-følelsen og giver troen på 
Yes we can. Samtidig er den gode historie et 
stærkt redskab i forhold til videndeling med 
videre.

4. Alle skal være med og inddrages på lige fod i 
forandringen. Alle i organisationen er lige vig-
tige.

5. Der skal være respekt for det enkelte menne-
skes forskellighed. 

GERVASE BUSHE OM VÆRDSÆTTENDE 
SAMTALE
Ud over de seks principper inden for Værdsæt-
tende samtale hvordan forholder I på Toften jer 
til den canadiske teoretiker, Gervase Bushes tan-
ker? Han mener, at en forandringsproces, som 
tager afsæt i Værdsættende samtale, er transfor-
mativ, når den:

A. udvikler den måde folk tænker på i stedet for 
den måde, hvorpå de handler

B. understøtter selvorganisering med afsæt i nye 
idéer i stedet for topledet implementering

C. lader en generativ metafor guide handling i 
stedet for at planlægge handling

Man kan derudfra have følgende model for trans-
formative udviklingsprocesser:

Jeg mener i høj grad, at det i forhold til at holde 
fast i udviklingsprocessen handler om at have fo-
kus på at ændre måden at tænke på, og på Tof-
ten fokuserer vi særligt på tre ting; tanker, følel-
ser og handling. Det gælder i alle forhold lige fra 
medarbejderne og til børnene og forældrene. Det 
handler om at gå på jagt efter ressourcerne i orga-
nisationen, hos det enkelte barn og i forbindelse 
med forældresamarbejdet, og det handler om at 
ændre automattanker som ”Det kan vi ikke” til ”Vi 
har tidligere haft succes med at gøre sådan, så 
måske kan vi prøve at gøre noget lignende igen”.

Derudover handler det også om selvorganisering. 
Som leder er det min fornemste opgave at skabe 
rammerne for, at medarbejderne kan agere i for-
hold til helhed og struktur, og at rammerne un-
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C. Dalsgaard et a.l: Forvandling – Værdsættende 
samtale I teori og praksis. Dansk Psykologisk 
Forlag 2002.

J. Kelm. Appreciative Living: The Principles of Ap-
preciative Inquiry in Personal Life. Wake Forest, 
NC: Venet Publishers. 2005.

J. M. Stavros og C. B. Torres: Positive relationer. 
Dansk Psykologisk Forlag, november 2007.

Se også: www.etsundtarbejdsliv.dk/anerkendelse

6. Tilgangen til ledelse, organisationsudvikling 
og arbejdsmiljø skal også afspejles i det pæ-
dagogiske arbejde i forhold til metode og til-
gang.

LITTERATUR
G.R. Bushe & A. Kassam: When Is Appreciative In-

quiry Transformational? A Meta-Case Analysis. 
The Journal of applied behavior science. Vol 41 
No. 2 . 2005. 161-181.

VÆRDSÆTTENDE SAMTALES 6 PRINCIPPER:
1. Det konstruktionistiske princip: Sproget skaber. Den måde, hvorpå vi forstår og opfatter ting, har stor 

indvirkning på vores beslutninger og vores handlinger. Samtidig har den måde, hvorpå vi opfat ter og 
dermed agerer over for andre, betydning for deres evne til at præstere.

2. Samtidighedsprincippet: Fokus er her på, at der sker en forandring i det øjeblik, vi stiller et spørgsmål. 
Samtidig findes der ingen neutrale spørgsmål – alle spørgsmål er ledende.

3. Det poetiske princip: Grundantagelsen er her, at det er muligt at fortolke enhver person og situation på 
uendeligt mange måder. 

4. Forventningsprincippet: Som mennesker lever vi os ind i vores forventninger til frem tidige hændelser. 
Samtidig påvirker vores forventninger vores omgivelser.

5. Helhedsprincippet: Et fokus på helheden frembringer det bedste i alle situationer og mennesker. 
6. Positivitetsprincippet: Positive forestillinger fører til positive handlinger. Samtidig har alle mennesker 

og organisationer en positiv kerne, som består af styrker, præstationer, muligheder og uudnyttet po-
tentiale.

TOFTENS VÆRDIGRUNDLAG:
TOFTENS grundlæggende tilgang til det pædagogiske arbejde tager afsæt i en anerkendende og værd-
sættende pædagogik med en systemisk forankring og anvendelse af pædagogiske metoder. Det gælder 
bl.a. Marte Meo, Appriciative Inquiry (værdsættende samtale) og KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret, 
Anerkendende, Pædagogik).
Vi tillægger det stor betydning, at det daglige arbejde og vore samarbejdsrelationer tager udgangspunkt i: 
• At det enkelte barn er i centrum og bliver behandlet som et unikt individ – det får omsorg, opmærk-

somhed og opdragelse herunder støtte til udvikling af egne kompetencer. 
• At vi gennem positiv opmærksomhed og anerkendelse styrker barnets selvfølelse for positiv identi-

tetsudvikling. 
• At dagligdagen planlægges således, at individuelle behov – med respekt for forskellighed – tilgodeses. 
• At medarbejderne er åbne over for nye tiltag og udviser fleksibilitet og omstillingsparathed i såvel op-

gaveløsningen som i samarbejdsrelationer. 
• At medarbejderne udtrykker holdninger/synspunkter på en åben, ærlig og direkte måde. 
• At medarbejderne tilegner og udvikler faglig viden og færdigheder i forhold til opgaveløsningen. 
• At medarbejderne handler og agerer loyalt og ansvarsfuldt med udgangspunkt i ovenstående.
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Dette er foredrag er en rejse ind i ledelsessproget 
på metaforens og poesiens grundlag, så tilhøreren 
mærker teorierne under huden.

Niels Jægerum bygger sit foredrag på følgende 
udfordring:

”Nogle gange tænker jeg, at vi ikke savner lærd 
prosa, men derimod lærd poesi…Måske burde der 
findes en slags parallelpoesi for ambitiøse 
teoriprodukter, som siger det hele en gang til på en 
anden måde.” Luhmann 

Hensigten er at undersøge hvilke poetiske billeder, 
der kommer til én, når man dykker ned i organisa-
tionsteorierne og sammen oplever, hvad der sker, når 
man opdager symbolerne, myterne og metaforerne i 
en mangfoldighed af ledelsesperspektiver.

Niels Jægerum har skrevet en ledelsesteoretisk digt-
samling :” En anden måde – ledelsesteoretisk poesi”, 

Storytelling Aps og underviser til daglig på 
Diplomuddannelsen i ledelse.

Det lyriske foredrag omhandler bl.a.:

Myterne på arbejde• 

Systemisk Ledelse• 

Ledelse og coaching• 

Den brændende platform• 

Den lærende organisation• 

U-teori• 

Ledelse på en kompetencebro• 

Ledelse i krydspresset• 

Kulturledelse• 

Kontrol i det stille• 

Forandringsledelse• 

Områdeledelse• 

Ledelse og medarbejdere•  

Niels Jægerum  |  Mobil: 29 64 00 45  |  Dorthesvej 4, 9800 Hjørring  |  niels.jaegerum@stofanet.dk  |  www.jaegerum.dk

En anden måde - ledelsesteoretisk poesi  
Et lyrisk foredrag for ledere med organisationskonsulent og lektor Niels Jægerum

Foredraget varer ca. 50 minutter og krydres med oplæsning, recitation og 
sange om ledelse. 

Velegnet til konferencer, ledelsesseminarer, den svævende afslutning på en
lang dag, organisationsklubber, loger ol.

Niels Jægerum har udgivet følgende ledelsesteoretiske bøger:
Myrekryb i organisationen - om virksomhedens myter og ånden i huset 
1998, Kroghs Forlag, Vejle

Myter og modstand i læringskulturen, KLIM 2003
En anden måde – ledelsesteoretiske digte, Storytelling Aps 2011

Udvalgte digte fra samlingen ”En anden måde” findes i Relationel 
Praksis nr. 1 2011 - et gratis elektronisk tidsskrift for konsulenter og 
ledere www.forlagetmindspace.dk
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i konstant forandring. Således skal vi være en or-
ganisation med høj omstillingskapacitet.
En af de metoder, jeg som chefterapeut har stor 
nytte af at anvende i organisationsudvikling, er at 
involvere medarbejderne i den strategiske organi-
sationsudvikling. Det er en stor del af succesen, 
at leder og medarbejdere sammen danner vejen 
mod målet og derved opnår en omstillingskapa-
citet i afdelingen, der gør, at vi kan levere de ydel-
ser, der efterspørges i et system, der er i stadig 
forandring.

Denne artikel beskriver, hvordan Ergoterapi- og 
Fysioterapiafdelingen i Sygehus Himmerland har 
arbejdet med organisationsudvikling og omstil-
lingskapacitet siden foråret 2008 og i særde-
leshed den udvikling, der blev sat i værk med en 
organisationsændring i 2008. Jeg vil fortælle 
om en proces, vi er i færd med i Terapiafdelingens 
medicinske grupper som følge af de ændringer og 
forandringer, vi står over for. Målet med proces-
sen er, at vi som Ergoterapi- og Fysioterapiafde-
ling formår at levere vores ydelser med højeste 
kvalitet på rette tid og sted i en omverden, der er 

HELLE YDING 
KOOIJ

FRA SWOT 
TIL SOAR
 
– EN PRAKSISBESKRIVELSE OM ORGANISATIONSUDVIKLING

ABSTRACT
From SWOT to SOAR
This article describes how the department of physiotherapy and occupational therapy in The Ho-
spital in Himmerland has worked with organizational development and strategic planning as a 
joint venture between management and the employees. The hospital has been, and still is, in the 
middle of huge changes both internally and with the structure of the local authority. The depart-
ment must be able to absorb the change and react quickly and efficiently to new demands to the 
department.
The article describes how the process in the department was planned and how it was carried out 
in the beginning. It describes the interactions between management and employees seen from 
the management’s point of view. The measurements used in the strategic planning process were 
a SWOT analysis (Strengths, Weakness, opportunities and threats) of the organisation, of the 
department and a SOAR analysis (Strengths, Opportunities, Aspirations, Results) of the functions 
of the department. The main conclusions were:
Inclusion: Involving the employees in the strategic planning of the organisation qualifies the stra-
tegic development of the organisation.
Power: The language and the questions used create the reality we focus upon.
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 det er et gennemprøvet analyseredskab,2 der gi-
ver plads til at udtrykke både positive og forbe-
holdne betragtninger af en given situation. 

Jeg var allerede da opmærksom på, at de spørgs-
mål jeg stiller, og den metode jeg vælger, påvirker 
den proces, der igangsættes i medarbejderne. Det 
var derfor med en vis portion usikkerhed, at jeg 
valgte SWOT. Jeg valgte at gøre det alligevel for 
at de medarbejdere, der har svært ved den meget 
fokusering på det positive i organisationen, også 
kan blive hørt.

Medarbejderne fik en skrivelse ud med bl.a. disse 
spørgsmål:

2 Bakka, Jørgen Frode, Fivelsdal, Egil; Organisations-
teori – Struktur, Kultur, Processer. 2004. Handels-
højskolens forlag, 4. udgave, 3. oplag s. 284.

Historien her udspiller sig primært i forhold til 
fysioterapeuter og ergoterapeuter tilknyttet det 
medicinske område på Sygehus Himmerland. 
Ergoterapeuterne og fysioterapeuterne er orga-
niseret i to medicinske grupper, som er placeret 
på hhv. sygehus Himmerland i Hobro og sygehus 
Himmerland i Farsø. Der er fysioterapeuter og er-
goterapeuter i begge grupper.

Sygehus Himmerland er i en brydningstid med 
ændringer på det medicinske område. Baggrun-
den er en sygehusplan, som bl.a. indebærer en 
ændring i patientstrømme på det medicinske 
område. Akutte medicinske patienter tilknyt-
tes Hobromatriklen, og ambulante og kroniske 
medicinske patienter tilknyttes Farsømatriklen. 
Således skal visse funktioner, specialer og op-
gaver flyttes mellem matriklerne Hobro og Farsø. 
Processen tog sin begyndelse i et projekt i for-
bindelse med min diplomuddannelse i Ledelse 
(2007 til 2009), og jeg vil nu gå mere i dybden 
med opstarten af projektet.

SWOT
Jeg begyndte med at undersøge, hvordan vores 
daværende nye organisationsopbygning med 
medarbejdernes øjne kunne understøtte udvik-
lingen i afdelingen. Jeg var overvejende interes-
seret i at undersøge de største styrker og de stør-
ste muligheder med henblik på at forfølge disse, 
men ønskede også at undersøge, hvilke forbehold 
medarbejderne havde i forhold til organiserin-
gen af Terapiafdelingen. Jeg tog udgangspunkt 
i SWOT-analysen (Strengths, Weaknesses, Op-
portunities, Threats)1 med den begrundelse, at

1 Bakka, Jørgen Frode, Fivelsdal, Egil; Organisations-
teori – Struktur, Kultur, Processer. 2004. Handels-
højskolens forlag, 4. udgave, 3. oplag s. 284-285.

OM SYGEHUS HIMMERLAND
Sygehus Himmerland er et lokalsygehus, der er en organisatorisk enhed med to matrikler henholdsvis i Hobro og Farsø. Der er 40 
km mellem matriklerne. Sygehus Himmerlands kerneområder er medicinske funktioner. På sygehus Himmerland findes desuden 
ortopædkirurgi, bløddelskirurgi og intensiv, som også modtager service fra sygehus Himmerlands afdelinger – bl.a. ergoterapi og 
fysioterapiafdelingen. For mere information se www.sygehushimmerland.rn.dk

Terapiafdelingen i Sygehus Himmerland har været en samlet enhed siden 
2005. Ergoterapi og fysioterapiafdelingen har gennemgået forskellige ledel-
seskonstellationer frem til den nuværende. 

 

 



22 RELATIONEL PRAKSIS

SOAR
Dette gav stof til eftertanke – der skulle noget 
andet til for at opnå en hensigtsmæssig udvik-
ling i organisationen. Jeg fik kendskab til SOAR-
analysen (Strengths, Opportunities, Aspirations, 
Results). SOAR-analysen er et styrkebaseret 
analyseredskab, der er udviklet ud fra SWOT med 
afsæt i Appreciative Inquiry og socialkonstruktio-
nismens grundtanke om, at virkeligheden skabes 
gennem sprog og interaktion mellem mennesker, 
samt at mening og forståelse forhandles med 
henblik på at samordne handlinger og aktiviteter.3�

SOAR er foruden at være et analyseredskab også 
en metode til strategiudvikling. SOAR er en styr-
kebaseret tilgang til strategisk planlægning. 
SOARs allerstørste force er, at den giver mulighed 
for inddragelse af hele organisationen i planlæg-
ningen af organisationens fremtid under hensyn-
tagen til, hvor man er i organisationen.4� Ved at 
inddrage de mennesker, der skal udføre strategien 
i praksis i skabelsen af strategien, opnår vi, at der 
skabes mening med organisationsudviklingen, og 
derved højnes muligheden for, at strategien bliver 
til virkelighed.
 
Med disse overvejelser i baghovedet fokusere-
des på de fysioterapeutiske og ergoterapeutiske 
opgaver i de medicinske grupper. I processen om 
arbejdsopgaver blev der afholdt en temadag, hvor 
de 2 medicinske grupper var samlet. 

Konteksten var et rammesættende spørgsmål 
med udgangspunkt i de 3 fokusområder i Re-
gion Nordjyllands Strategi 2010. Det var således 
værdierne og strategien for det samlede Region 
Nordjylland, der dannede grundlag for vores lokale 
strategi. Spørgsmålet var opbygget om en SOAR-
analyse.5

3 Hasslebo, Gitte: Relationer i organisationer. 2004, 
Psykologisk forlag, 1. udgave, 5 oplæg s. 54 og 91.

4 Dalsgaard, Charlotte og Andersen, Henrik: Artikel 
„SOAR – fremtidens strategiske værktøj“ 2008. Har-
bohus ApS.

5 Stavros, Jackie & Hinricks, Gina: Artikel „SOARing to 
New Heights of Strategic Planning to Execution“ . AI-
practitioner, august 2007.

DÆMMEDE OP 
Medarbejderne lavede en skriftlig tilbagemelding 
til mig, som jeg skrev sammen. Herefter lavede 
jeg opfølgende gruppeinterviews. Med viden om 
at sproget skaber verden, valgte jeg kun at udfor-
ske styrkerne og mulighederne i de tilbagemel-
dinger, jeg havde fået ind på skrift. Jeg forsøgte 
at dæmme op for fokuseringen af svagheder og 
trusler ved kun at italesætte styrker og mulighe-
der. Jeg fik bestemt tilbagemeldinger, der kunne 
bruges, men strategien om kun at ville italesætte 
styrker og muligheder virkede ikke efter hensig-
ten. Jeg opnåede i stedet, at medarbejderne til-
kendegav, at de ikke følte sig hørt. 
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FIGUR 1 “MÅLET FOR STRATEGIEN” FRA ARTIKEL ”SOAR – FREM-
TIDENS STRATEGISKE VÆRKTØJ” AF CHARLOTTE DALSGAARD OG 
HENRIK ANDERSEN (2008) .

Styrker
Hvilke styrker ser jeg i Terapiafde-
lingens Organisation?

Svagheder
Hvilke svagheder ser jeg i Terapiaf-
delingens Organisation?

Muligheder
Hvilke muligheder ser jeg i Tera-
piafdelingens Organisation?

Trusler
Hvilke trusler ser jeg i Terapiafde-
lingens Organisation?
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STOR FORSKEL
Jeg oplevede en markant forskellig effekt ved 
anvendelsen af de 2 forskellige analysemetoder. 
SWOT bremsede os op i forhold til omstillings-
kapacitet og organisationsudvikling, mens SOAR 
gav nye tanker og perspektiver for de forandringer, 
vi står over for.

I den første del af projektet, hvor medarbejderne 
havde forberedt SWOT, blev truslerne og svag-
heden i strukturen mest fremstående. Min for-
nemmelse var fra starten af, at SWOT-analysen 
var uhensigtsmæssig i forhold til at skabe en 
virkelighed omkring opfattelsen af strukturen i 
afdelingen. Alligevel valgte jeg at fortsætte med 
den ud fra en loyalitet over for et gennemprøvet 
analyseredskab, men desværre med den bivirk-
ning at være illoyal over for den ønskede organi-
sationsudvikling. Jeg forsøgte at dæmme op for 
fokuseringen af svagheder og trusler ved kun at 
italesætte styrker og muligheder. Det lykkedes 
bare ikke til fulde. Jeg opnåede i stedet at medar-
bejderne tilkendegav, at de ikke følte sig hørt. 

I forbindelse med anvendelsen af SOAR-analysen 
i den efterfølgende del af projektet oplevede jeg, 
hvordan mulighederne greb ind i hinanden, og 
medarbejderne fik perspektiveret og set vores 
opgaver med udgangspunkt i, hvad vi gerne ville 
opnå, og hvor vi kunne udvikle os hen imod. Her 
lykkedes det at involvere os alle – medarbejdere 
og leder – i at arbejde med en udviklingsstrategi 
for Terapiafdelingens medicinske område i Syge-
hus Himmerland.

”Med fokus på faglighed, det gode patientforløb 
og optimal brug af ressourcer ønskes en drøftelse 
af Terapiafdelingens største styrker og største 
muligheder i forhold til at udvikle vores arbejds-
opgaver på det medicinske område.

Der ønskes en drøftelse af vores mål for fremti-
dig indsats på det medicinske område og hvordan 
disse mål kan realiseres.” 

Indholdet af temadagen tog herefter udgangs-
punkt i gruppedrøftelser med alle de medicinske 
terapeuter samt i mindre grupper på tværs af de 
matrikelbaserede grupper (se øverst denne side).

REFLEKTERENDE RUM
Processen fungerede fremragende. Medarbej-
derne var meget engagerede i forhold til at tale om 
udviklingsmuligheder. Der blev skabt et reflekte-
rende rum, hvor der blev perspektiveret i forhold 
til fokusområderne i strategi 2010. Der var stor 
lydhørhed for ideer fra alle på tværs af grupperne.
Der var en åbenhed for at tænke nye tanker i for-
hold til at udvikle nuværende funktioner hen imod 
løsning af andre funktioner. Der blev talt meget om 
at gøre os klart, hvad vi som faggrupper kan til-
byde de enkelte diagnosegrupper i det medicinske 
område, og hvilke nye tiltag det ville være godt for 
vores samarbejdspartnere at være opmærksom på 
i struktureringen af det medicinske område. 

Ideerne blev prioriterede ud fra deres betydning i 
forhold til faglighed, det gode patientforløb og ko-
steffektivitet.
 

Styrker
Hvilke styrker ser vi i de opgaver, de medicinske 
grupper udfører nu?

Muligheder
Hvilke muligheder ser vi i de opgaver, de medi-
cinske grupper udfører nu?

Ambitioner
Hvilke ønsker har vi for de opgaver, de medicin-
ske grupper udfører fremover? 

Resultater
Hvilke resultater vil vi opnå med vores opgaver 
fremover?

Med udgangspunkt i oversættelse af SOAR i Charlotte Dalsgaard og Henrik Andersens artikel ”SOAR – fremti-
dens strategiske værktøj” (2008)
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i forlængelse af dette argumenteres for, at so-
cialkonstruktionismens ændringsstrategi med at 
samskabe en ny virkelighed bare ord for manipu-
lation? Og i så fald – hvad så?

KAN en SOAR-analyse medvirke til organisati-
onsudvikling med, høj grad af medarbejderinvol-
vering? Kan vi ved at sætte opmærksomt ind på 
vores sprogbrug ændre vores virkelighed? Kan vi 
– ved at være omhyggelig med hvordan vi taler og 
stiller spørgsmål – tage magten over virkelighe-
den? Hvis ja – hvad så?

REFLEKSIONER PÅ FALDEREBET
KAN en SWOT-analyse overhovedet benyttes på 
hensigtsmæssig vis, samtidig med viden om, at 
virkeligheden konstrueres via sprog og interaktion 
mellem mennesker? 

Ved at benytte SWOT-analysen kom oplysnin-
ger frem, som ellers var forblevet usagte. Ville 
det have været bedre, at de var forblevet usagte? 
Skal vi kun forholde os til det, der virker, eller er 
det også nødvendigt at have opmærksomhed 
på de svagheder, et system indebærer? Kan der 
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Vi har i alt 21 medarbejdere, og den daglige ledelse 
består af en afdelingsleder og en faglig leder. Det 
er den faglige leder, der har den daglige kontakt 
med medarbejderne. Den faglige leder er dog ikke 
en del af dagligdagen i husene, men deltager i alle 
teammøder, fællesmøder og hvad der ellers måtte 
være behov for.

BETYDNINGEN AF ANERKENDELSE 
I DAGLIGDAGEN
Projektet blev skudt i gang i 2007 sammen med 
et konsulenthus. På diverse temadage, arbejds-
seminarer og frontløbermøder fik vi for alvor red-
skaberne og den anerkendende tilgang ind under 
huden, hvilket arbejdet i dag også bærer stort 
præg af. Det har haft en enorm betydning for ar-
bejdet i bofællesskaberne, og vi kan se en positiv 
forandring i alle dele af arbejdet – udviklingen er 
nået hele vejen rundt:

Hos bofællesskaberne i Vesthimmerlands Kom-
mune traf vi i 2007 i den daværende sikkerheds-
gruppe et valg om at bringe en endnu højere grad 
af anerkendelse og værdsættelse ind i dagligda-
gen. Vi havde flere ønsker for, hvad den anerken-
dende tilgang skulle tilføre bofællesskaberne, og 
vi ønskede blandt andet at give arbejdsmiljøet en 
kickstarter. Samtidig ville vi gerne, at det pæda-
gogiske arbejde omkring borgerne skulle bæres 
af en anerkendende kvalitetsindsats. Derudover 
havde vi et ønske om at se på den professionelle 
rolle i arbejdet.

Det er efterhånden fire år siden, at vi påbegyndte 
rejsen mod at bringe mere anerkendelse ind i det 
daglige arbejde. I denne artikel vil jeg fortælle om, 
hvilken betydning det har haft for såvel medarbej-
dere, borgere og pårørende som ledelse og kom-
mune.  Derudover vil jeg komme ind på nogle af de 
ting, som vi har gjort i forhold til at fastholde vores 
rejse, og hvordan vi har formået at gøre anerken-
delse til en naturlig del af arbejdet hos os.  

JYTTE BIRK

DET POSITIVE 
VALG
 

ABSTRACT
The positive choice
At the county council of Vesthimmerland we see the positive change in every aspect of the work 
within our house communes. We started working with Appreciative Inquiry in 2007, and today we 
see a positive change amongst the employees and our clients. The employees are now sharing 
knowledge by telling positive stories from work, and we can observe a more appreciative and much 
less confrontational interaction with the clients in the daily contact. All together it has a positive 
effect on the working environment. The challenging part of working with Appreciative Inquiry be-
gan when we, as an organization, had to maintain the positive change. Nevertheless, we have suc-
ceeded in sustaining the organizational development, and this is primarily because we persisted in 
using the tools that were taught us, right from the beginning, by the consultants.
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OM BOFÆLLESSKABERNE I VESTHIMMERLANDS 
KOMMUNE 
Bofællesskaberne i Vesthimmerlands Kommune består af fem boenheder til handicappede borgere med 
betydelig og varig nedsat funktionsevneniveau, som geografisk set er placeret i Løgstør og Års. Til bofæl-
lesskabet hører fællesarealer, hvor bofællesskabsbeboerne kan have samvær og sociale aktiviteter. Støt-
ten til den enkelte beboer gives i dennes hjem efter Lov om social service og kan bestå i praktisk hjælp, 
personlig pleje eller socialpædagogisk rådgivning og vejledning. 

deler deres gode historier og stiller sig til rådighed 
for hinanden. Dette giver en væsentlig højere fag-
lig kompetence blandt medarbejderne, idet de tør 
sætte ord på deres dagligdag og dermed dele er-
faringer med hinanden. Jeg fornemmer desuden 
også, at der er en større lyst blandt medarbej-
derne til at være sammen om det pædagogiske 
arbejde. Den anerkendende tilgang har gjort, at vi i 
vanskelige situationer er blevet bedre til at tænke 
”Yes, det klarer vi sammen” i stedet for at føle, at 
vi står alene med opgaverne.  

NY CHANCE I LIVET
Implementeringen af Værdsættende samtale i 
det daglige arbejde har også en positiv indflydelse 
på borgerne. Mange har fået en ny chance i livet, 
fordi vi er blevet bedre til at fokusere på selv de 
små successer hos den enkelte. Konkret kortlæg-
ger vi borgerens styrker og det, de kan. Vi taler 

Vi har opnået en synergieffekt, fordi vi har haft 
øje for, hvordan vi kan arbejde med værdsættende 
samtale såvel i medarbejdergruppen, i forhold til 
borgerne, pårørende og samarbejdspartnere som i 
ledelsen. Jeg er utrolig stolt af organisationen, og 
jeg er stolt af, at vi i fællesskab er nået så langt, 
som vi er i dag. Vi er alle bevidste om, at det ikke 
er et enkeltmandsprojekt – vores succes er skabt 
på baggrund af, at alle har valgt at være med. En 
forandringsproces med afsæt i Værdsættende 
samtale kræver, at alle deltager, og det er og har 
været muligt gennem en stor indsats af hver en-
kelt deltager.  

ENDNU MERE KOMPETENTE 
MEDARBEJDERE
Blandt medarbejderne hæfter jeg mig særligt ved 
den ændrede kommunikationsform. Projektet har 
givet en større rummelighed i forhold til, at alle 
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Vi	  har	  opnået	  en	  synergieffekt,	  fordi	  vi	  har	  haft	  øje	  for,	  hvordan	  vi	  kan	  arbejde	  med	  værdsættende	  samtale	  

såvel	  i	  medarbejdergruppen,	  i	  forhold	  til	  borgerne,	  pårørende	  og	  samarbejdspartnere	  som	  i	  ledelsen.	  Jeg	  er	  
utrolig	  stolt	  af	  organisationen,	  og	  jeg	  er	  stolt	  af,	  at	  vi	  i	  fællesskab	  er	  nået	  så	  langt,	  som	  vi	  er	  i	  dag.	  Vi	  er	  alle	  

bevidste	  om,	  at	  det	  ikke	  er	  et	  enkeltmandsprojekt	  –	  vores	  succes	  er	  skabt	  på	  baggrund	  af,	  at	  alle	  har	  valgt	  
at	  være	  med.	  En	  forandringsproces	  med	  afsæt	  i	  Værdsættende	  samtale	  kræver,	  at	  alle	  deltager,	  og	  det	  er	  
og	  har	  været	  muligt	  gennem	  en	  stor	  indsats	  af	  hver	  enkelt	  deltager.	  	  	  

Endnu	  mere	  kompetente	  medarbejdere	  

Blandt	  medarbejderne	  hæfter	  jeg	  mig	  særligt	  ved	  den	  ændrede	  kommunikationsform.	  Projektet	  har	  givet	  
en	  større	  rummelighed	  i	  forhold	  til,	  at	  alle	  deler	  deres	  gode	  historier	  og	  stiller	  sig	  til	  rådighed	  for	  hinanden.	  
Dette	  giver	  en	  væsentlig	  højere	  faglig	  kompetence	  blandt	  medarbejderne,	  idet	  de	  tør	  sætte	  ord	  på	  deres	  

dagligdag	  og	  dermed	  dele	  erfaringer	  med	  hinanden.	  Jeg	  fornemmer	  desuden	  også,	  at	  der	  er	  en	  større	  lyst	  
blandt	  medarbejderne	  til	  at	  være	  sammen	  om	  det	  pædagogiske	  arbejde.	  Den	  anerkendende	  tilgang	  har	  
gjort,	  at	  vi	  i	  vanskelige	  situationer	  er	  blevet	  bedre	  til	  at	  tænke	  ”Yes,	  det	  klarer	  vi	  sammen”	  i	  stedet	  for	  at	  

føle,	  at	  vi	  står	  alene	  med	  opgaverne.	  	  	  
	  
Ny	  chance	  i	  livet	  

Implementeringen	  af	  værdsættelse	  i	  det	  daglige	  arbejde	  har	  også	  en	  positiv	  indflydelse	  på	  borgerne.	  
Mange	  har	  fået	  en	  ny	  chance	  i	  livet,	  fordi	  vi	  er	  blevet	  bedre	  til	  at	  fokusere	  på	  selv	  de	  små	  successer	  hos	  den	  
enkelte.	  Konkret	  kortlægger	  vi	  borgerens	  styrker	  og	  det	  de	  kan.	  Vi	  taler	  om	  de	  positive	  episoder	  –	  den	  lille	  

hverdagshændelse	  fx	  når	  en	  borger	  rækker	  ud	  efter	  smørret	  og	  viser	  en	  ny	  kompetence.	  Medarbejderne	  
har	  lært	  at	  imødekomme	  borgerne	  på	  en	  ny	  og	  mere	  positiv	  måde,	  og	  det	  smitter	  af	  på	  samarbejdet.	  Rent	  
fagligt	  har	  vi	  også	  stort	  fokus	  på,	  hvordan	  vi	  fastholder	  alt	  det	  gode	  i	  arbejdet.	  Det	  betyder	  fx	  at	  borgerens	  

handleplaner	  –	  hvor	  borgerens	  status	  og	  vores	  indsats	  beskrives	  en	  gang	  om	  året	  -‐	  i	  højere	  grad	  handler	  
om,	  hvad	  borgeren	  er	  lykkes	  med	  og	  kan	  frem	  for	  hans	  manglende	  funktionsevne.	  Udover	  at	  sætte	  et	  andet	  
fokus	  for	  vores	  arbejde,	  betyder	  det	  også	  at	  de	  årlige	  handleplansmøder	  med	  borgerne	  får	  en	  helt	  anden	  

karakter.	  Den	  enkelte	  borger	  oplever	  dem	  nu	  som	  energifyldte	  og	  rare.	  Vi	  dyrker	  de	  gode	  historier,	  og	  på	  
planlægningsmøder	  vægter	  vi	  det	  højt	  at	  tage	  afsæt	  i	  alt	  det,	  som	  er	  gået	  godt	  med	  den	  enkelte	  borger	  i	  

Borgere 

Medarbejdere 

Samarbejdspartnere 

Ledelse 

Pårørende 
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sig for bordenden og på positiv og konstruktiv vis 
sikre, at projektet får lov til at leve. Som leder skal 
jeg både være med, når der er stor succes og fast-
holdelse, og når forløbet sættes under pres. Det 
er lederens ansvar at gøre emnet evigt aktuelt – 
også selvom forløbet har varet noget tid. Lederen 
skal desuden turde vende det helt på hovedet og 
skabe et nyt fokus, og hun skal på alle måder gå 
foran og være rollemodel i arbejdet. Det nytter ikke 
at lade projektet hvile. Der skal hele tiden være 
det rette fokus og „drive“. Når et kursusforløb er 
slut, er det op til mig som leder at tage ansvaret 
for, at udviklingen fortsætter. Det er en stor op-
gave, men personligt er jeg rigtig glad for den. Det 
er et ansvar, som jeg er alt for nysgerrig til at lade 
ligge. I den forbindelse kan frontløbergruppen og 
jeg godt lide at skabe overraskelser, der kan være 
med til at holde os på sporet. Det kan eksempelvis 
være små sjove, kreative indslag eller inspirerende 
citater. Det gør, at vi sammen centrerer opmærk-
somheden på at fastholde de kompetencer, som 
vi har udarbejdet.

VEJEN TIL FASTHOLDELSE
Helt karakteristisk for vores udviklingsforløb er, at 
det er båret af et stort fællesskab, hvor ledelse og 
medarbejdere har gennemarbejdet organisatio-
nens værdigrundlag. Ved projektets start lagde vi 
kimen til en forvandling uden dog på det tidspunkt 
at vide, hvor stor denne forvandling ville blive for 
os. Det, der især var vigtigt, var, at forløbet skulle 
vare ved, og de sejre, vi skabte sammen,skulle 
blive ved med at være interessante i organisa-
tionen. Vi ville, at vores forløb for organisationen 
skulle blive en livsstil på arbejdet. For at fastholde 
den livsstil har vi i dag blandt andet fokus på den 
gode historie, sproglig opmærksomhed og front-
løbergruppen.

DEN GODE HISTORIE
Den gode historie blev født i organisationen fra 
projektets start. Det var en meget ny tanke, at vi 
skulle fokusere på at fortælle gode historier i det 
pædagogiske arbejde. Det tog tid at finde egne 
ben, og det tog tid før, at alle kunne se, at den 
gode historie i det pædagogiske arbejde kunne 
give en højere grad af mening og udvikling. Da 
den gode historie havde fundet sin form, tog ud-

om de positive episoder – den lille hverdagshæn-
delse, fx når en borger rækker ud efter smørret og 
viser en ny kompetence. Medarbejderne har lært 
at imødekomme borgerne på en ny og mere posi-
tiv måde, og det smitter af på samarbejdet. Rent 
fagligt har vi også stort fokus på, hvordan vi fast-
holder alt det gode i arbejdet. Det betyder fx at 
borgerens handleplaner – hvor borgerens status 
og vores indsats beskrives en gang om året – i hø-
jere grad handler om, hvad borgeren er lykkes med 
og kan frem for hans manglende funktionsevne. 
Udover at sætte et andet fokus for vores arbejde 
betyder det også, at de årlige handleplansmøder 
med borgerne får en helt anden karakter. Den en-
kelte borger oplever dem nu som energifyldte og 
rare. Vi dyrker de gode historier, og på planlæg-
ningsmøder vægter vi det højt at tage afsæt i alt 
det, som er gået godt med den enkelte borger i 
løbet af året. Dette gælder også vores kommuni-
kation med de pårørende. Måden vi taler om bor-
gerne på over for de pårørende har ændret sig væ-
sentligt, og i dag gør vi meget ud af at fremhæve 
de positive oplevelser. 

BEDRE FORHOLD TIL SAMARBEJDS-
PARTNERE
Helt overordnet kan jeg også se en forandring i 
forhold til arbejdet med vores samarbejdspart-
nere, og i måden vi rækker ud til dem på. Vi taler 
meget om, hvordan vi kan vende negative hen-
vendelser til noget positivt og være imødekom-
mende. Det handler om, at vi hele tiden skal stille 
os til rådighed og være rummelige. Det er en ud-
fordring, og det kræver øvelse. Vi kan imidlertid 
se, at det har en positiv effekt, når vi formår at 
imødekomme en negativ henvendelse med nys-
gerrighed og åbenhed.  Vi holder fokus og drøfter, 
hvordan vi kan håndtere negativ kommunikation 
på en anerkendende måde.

FOKUSERET LEDELSE
Noget af det, som jeg er særligt bevidst om, er, 
at jeg som leder skal være parat til at påtage mig 
ansvaret for at holde skruen i vandet og fortsætte 
den positive udvikling. Ledelsen er afgørende 
vigtig i forhold til at fastholde og udvikle. Det er 
blevet endnu mere tydeligt gennem tiden, at et 
projekt som dette har brug for, at lederen vil sætte 
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blevet organisationens løftestang. Dette har be-
tydet en endnu højere grad af glæde som grund-
stemning, og det har skabt en mærkbar ændring 
i borgerens handleplan, hvor fokus i dag er på at 
beskrive det, der virker for den enkelte borger. Vi er 
i handleplanen gået fra at være problemfokuseret 
til at være løsningsfokuseret, og handleplansmø-
derne imødeses altid af borgeren med spænding 
og stor glæde, fordi vi her skal tale om, hvad den 
enkelte er rigtig god til.  

Blandt medarbejderne er alle blevet bevidste om 
at udvise respekt for hinanden og fokuserer på, 
hvordan vi alle kan tage et medansvar for at ud-
bygge og fastholde de bedste relationer til hin-
anden. Det er ganske vist en daglig udfordring 
og øvelse, og som leder skal jeg have fokus på, 
hvordan dette kan understøttes, så de positive og 
sunde relationer kan udbygges endnu mere. Og 
hvordan vi alle kan bruge disse sunde relationer 
i dagligdagens mange udfordringer. Vi har derfor 
valgt, at vi til hvert fællesmøde indleder med et 
blik på vores værdigrundlag. Det kan eksempelvis 
være at skabe en fælles debat, at kaste et blik på 
praksis og sætte fokus på det, vi hver især er op-
taget af, eller det kan være at drøfte et pædago-
gisk dilemma og se, hvordan værdigrundlaget kan 
fungere som løftestang.

SPROGLIG OPMÆRKSOMHED
Vi arbejder desuden dedikeret med den sproglige 
bevidsthed i arbejdet. Vi fokuserer både på det 
talte og det skrevne ord, og hvordan ord skaber 
billeder, som derpå fører til handling, der kan have 
en afgørende indflydelse på resultatet. Vi er op-
mærksomme på, at det sprog, der tales og skrives 
i organisationen, er foreneligt med værdigrundla-
get. Fx kan jeg se på vores bostedssystem – et in-
ternt elektronisk dokumentationssystem, hvor der 
føres dagbog for den enkelte borger  og reflekteres 
over egen praksis – at der er en skærpet opmærk-
somhed om, hvordan vi får formuleret os. I dag 
skriver vi både fra medarbejdere og leder om det 
og udfordrer hinanden, hvis sproget ikke når sam-
men. Den sproglige bevidsthed skal til stadighed 
skærpes, da vi indimellem vil komme til at begå 
ups’ere. Eksempelvis bruger jeg også den sprog-
lige opmærksomhed i forbindelse med MUS. Her 

viklingen imidlertid fart. Pludselig gik de gode hi-
storier som stafet mellem medarbejderne, og ef-
ter hver beskrivelse blev der kvitteret fra de øvrige 
medarbejdere. Vi bruger de gode historier fra det 
pædagogiske arbejde til at skabe læring, fordi vi i 
de gode historier kan se lærerige detaljer i svære 
pædagogiske udfordringer. Det er i høj grad blevet 
muligt for den enkelte medarbejder at overføre og 
bruge andres oplevelser til egen praksis, og dette 
har givet os mulighed for at forvandle tavs viden 
til fælles læring. Det har også betydet, at der i dag 
er plads til, at alle medarbejdere kan komme til 
orde, og det er langt mere synligt, hvilke kompe-
tencer den enkelte medarbejder har.

Borgerne på bofællesskaberne er altid blevet 
mødt med en høj grad af anerkendelse. I dag fore-
går indsatsen blot mere systematiseret og koor-
dineret, og den øgede dosering af anerkendelse 
gør, at borgerne også har taget anerkendelsen af 
hinanden i brug i endnu højere grad. Der er i høj 
grad en bevidsthed i personalegruppen om, at vi 
med sproget og vores opmærksomhed kan vende 
stemninger blandt borgerne. Vi ser heller ikke i 
dag personale, der irettesætter en borger, mens 
en anden hører på det. Ej heller holder vi øje med, 
hvad borgere gør galt. I dag taler vi om, det der 
lykkes og giver succes, fx hvis en borger har fe-
jet hele udenomsområdet, så er det det, vi taler 
om. Det giver et mindre konfliktfyldt pædagogisk 
miljø, og de daglige irritationer og gnidninger er 
blevet mindre.

VÆRDIGRUNDLAGET I DAGLIGDAGEN
I forbindelse med projektet har vi også arbejdet 
med at skabe vores værdigrundlag, som er ud-
gangspunktet for den rejse, vi har taget i forhold 
til organisationens positive forandring. Det af-
gørende skridt i en vellykket værdiproces var, at 
den var et fælles anliggende, hvor medarbejdere 
og ledelse er sammen omkring den endelige ud-
formning af værdigrundlaget på baggrund af en 
værdsættende undersøgelse af vores pædagogik 
og samarbejde. 

Derfor er det også en stor tilfredsstillelse, når vi 
kan konstatere, at værdigrundlaget er uundvær-
ligt i det daglige pædagogiske arbejde, og at det er 



af en række medarbejdere, som går i front i forhold 
til at understøtte det gode arbejde i dagligdagen 
og agerer rollemodeller. I det daglige samarbejder 
jeg som leder stadig med frontløbergruppen, og vi 
hjælper hinanden med at udvikle og vedligeholde 
den positive forandring. Vi bruger frontløberarbej-
det til at blive skarpe på det at være rollemodel, og 
en af gruppens fornemste opgaver er at inspirere 
hinanden til at se nye muligheder i værdigrundla-
get. I frontløbergruppen skaber vi stemning, laver 
overraskelser, giver opgaver, og vi udfordrer aner-
kendelsen. Vi mødes og udvikler, og vi ser front-
løberarbejdet som en nødvendighed i forhold til 
fastholdelse. Frontløbergruppen og jeg ved, når 
værdigrundlaget og anerkendelsen er under pres, 
og vi er opmærksomme og bruger enhver mulig-
hed, vi har for at fastholde og videreudvikle. 

har vi et standardskema, som vi primært skal tage 
udgangspunkt i, men jeg har også udarbejdet et 
supplerende skema, hvor spørgsmålene tager ud-
gangspunkt i den anerkendende tilgang. Jeg kan 
eksempelvis bede medarbejderne om at fortælle 
en god pædagogisk oplevelse og bede dem om at 
fortælle, hvilken læring de kan drage ud af denne. 
Derudover giver jeg også medarbejderne mulig-
hed for at drømme på organisationens vegne ved 
at bede dem beskrive deres ønsker for organisa-
tionen. Det gør, at medarbejderne har mulighed 
for at komme med forslag og idéer til, hvordan vi 
kan holde fast i den positive udvikling.

FRONTLØBERGRUPPEN
Et andet redskab, vi blev introduceret til i 2007, er 
frontløbergruppen. Det er en gruppe, som består 

Haslebo & Partnere er et erhvervspsykologisk konsulenthus, der har eksisteret siden 1991. Vi arbejder med udvikling af ledelse, følgeskab og 
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Gro Emmertsen Lund er pr. 1. januar 2011 tiltrådt 
som organisations- og evalueringskonsulent i 
Haslebo & Partnere. Hun arbejder til dagligt i vores 
nye filial på Grydergade 5, 6760 Ribe. Hendes 
direkte nummer er 42368450. 
Læs mere om Gro på vores hjemmeside.

Træningsforløbet er et læringsrum, hvor det er muligt at komme 
i dybden og detaljen med sprogets skabende kraft i konsulent- og 
ledelsesarbejde. Der er fokus på konkrete tanke- og handlemu-
ligheder for konsulenter og ledere, der ønsker at arbejde endnu 
mere med de socialkonstruktionistiske begreber. Deltagergruppen 
er på 5-7 personer. Vi starter et nyt forløb op, når der er deltagere 
nok. Hvis du er interesseret i at deltage, må du derfor meget gerne 
kontakte os. 

Nyhed

Socialkonstruktionistisk uddannelse 
for ledere og konsulenter
September - december 2011

Træningsforløb for konsulenter og ledere 
med socialkonstruktionistisk viden

Uddannelsen henvender sig til nye og erfarne kon-
sulenter og ledere, der finder det nyttigt at arbejde 
med fokus på sprogets skabende kraft og relationel 
etik. Uddannelsen giver nye og flere handlemulig-
heder, viden og redskaber til at skabe ønskværdig 
udvikling i og af organisationer. 

Læs mere om træningsforløbet på vores hjemmeside.

Læs mere om uddannelsen på vores hjemmeside.



implementering af tænkningen bag Appreciative Inquiry 
(Værdsættende samtale) med afsæt i den helhedsfor-
ståelse, som er meget vigtig i forhold til videreudvikling af 
det psykiske arbejdsmiljø i et arbejdsfelt, som til tider kan 
være belastende og opslidende. Denne tilgang har natur-
ligvis også stærkt påvirket ham og inspireret til udviklin-
gen af institutionens pædagogiske arbejde med børnene 
og deres forældre. Dette har givet nye overraskende posi-
tive vinkler og muligheder for udvikling. 
E: bhtbm@herning.dk
www.toften-herning.dk

HELLE YDING KOOIJ
Helle Yding Kooij er chefterapeut på Sygehus Himmer-
land. Hendes primære funktioner er strategisk ledelse, 
personaleledelse og administrativ ledelse af ergoterapi 
og fysioterapiafdelingen. Helle er særlig optaget af sam-
menkoblingen af de strategiske, de personalemæssige 
og de økonomiske dele af organisationen på måder, der 
gør reflekterende organisationsudvikling mulig i hele or-
ganisationen. Hun har en diplomuddannelse i Ledelse fra 
Danmarks Forvaltningshøjskole med grundlag i syste-
misk tænkning.
E: hyk@rn.dk
www.sygehushimmerland.rn.dk/Afdelinger/Terapiafde-
ling/

JYTTE BIRK
Jytte Birk er faglig leder af psykiatri og handicap i 
Vesthimmerlands Kommune. Hun har mangeårig er-
faring som leder og har omfattende uddannelse – se-
nest Diplom i Videnskabsteori, Specialpædagogik 
samt specialpædagogisk efteruddannelse i Neuropæ-
dagogik og Neuropsykologi. Jytte er særligt optaget 
af udvikling af anerkendende ledelse, pædagogik og 
samarbejde inden for psykiatri- og handicapområdet.
E: jhb@vesthimmerland.dk

NIELS JÆGERUM 
Niels har en bred erfaringsbaggrund inden for under-
visning og virksomhedskonsultation med fokus på 
det kulturdynamiske perspektiv. Han er læreruddannet, 
handelsfaglærer, cand. mag i dansk og psykologi og ud-
dannet systemisk proceskonsulent. Niels’ primære ar-
bejdsområde er undervisning af ledere i såvel den offent-
lige som den private sektor på diplomniveau. Niels har 
specialiseret sig i afdækning af virksomhedens myter, og 
denne interesse er blevet omsat til to bøger om emnet: 
“Myrekryb i organisationen” og “Myter og modstand i 
læringskulturen”. 
E: niels.jaegerum@stofanet.dk
www.jaegerum.dk

CHARLOTTE DALSGAARD
Charlotte Dalsgaard er ledelses- og organisationskonsu-
lent i Harbohus og er en erfaren pioner inden for Anerken-
dende udvikling og har med stor succes hjulpet mere end 
300 virksomheder, institutioner og organisationer med 
at opnå langtidsholdbare resultater. Hun uddanner ledere 
og konsulenter i såvel Danmark som USA, og hun råd-
giver og leder processer inden for Anerkendende ledelse, 
organisationsudvikling og coaching. Charlotte er redaktør 
og forfatter til adskillige bøger, artikler og indlæg. Hun 
er desuden en ofte anvendt foredragsholder såvel her-
hjemme som i udlandet.
E: cd@harbohus.dk 
www.harbohus.dk

BENNY MADSEN
Benny Madsen har gennem mange år været forstander 
på den selvejende døgninstitution Børne- og ungecen-
tret TOFTEN i Herning. Benny har arbejdet med ledelse 
og organisationsudvikling siden 1992 med afsæt i den 
systemiske tilgang med særligt fokus på den værdsæt-
tende tilgang fra 2002. Han har arbejdet målrettet med 
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