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arbejdsplads

Forord
Hvad kendetegner det gode arbejde på den attraktive
arbejdsplads i en børne- familieafdeling?
Det spørgsmål har Kommunernes Landsforening (KL), Dansk
Socialrådgiverforening (DS) og HK/Kommunal forsøgt at
få svar på i et fælles projekt om “Det gode arbejde på den
attraktive arbejdsplads for sagsbehandlere på området for
udsatte børn og unge”.
12 kommuner, som alle er enige om, at de har en attraktiv
arbejdsplads, har i interviews og spørgeskemaer, sat ord
på de mange gode erfaringer og historier fra hverdagen i en
børne- og familieafdeling.
Projektet har taget afsæt i fem temaer: 1) Organisering,
2) Faglighed, 3) Ledelse, 4) Anerkendelse og 5) Socialt sammenhold og kollegialt miljø. Fælles for de fem temaer er, at
de ikke kan stå alene, men samlet set er afgørende for at
fastholde, motivere og skabe arbejdsglæde hos den enkelte
sagsbehandler. Projektet har også sat fokus på, hvilke udfordringer fremtidens attraktive arbejdsplads står overfor.
De 12 kommuner, som har bidraget med holdninger og erfaringer i projektet er Albertslund, Gentofte, Hillerød, Greve,
Guldborgsund, Odense, Fåborg-Midtfyn, Odder, Favrskov,
Horsens, Holstebro og Aalborg. Projektgruppen vil gerne
benytte lejligheden til at sige tak til de 12 kommuner, som
har deltaget i projektet.
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I dette inspirationskatalog videregives nogle af de vigtigste
resultater og opmærksomhedspunkter fra projektet, som
andre kan drage nytte af.
Ønsket med dette katalog er at inspirere alle børne- familieafdelinger til, hvordan man kan arbejde med at skabe den
attraktive arbejdsplads. Inspirationskataloget kan bruges
af medarbejdere og ledere i børne- familieafdelingerne til
at stille nysgerrige spørgsmål til hinanden. Herigennem
kan åbnes for både perspektiver, gode ideer og visioner
om, hvordan børne- og familieafdelingerne skaber det gode
arbejde på den attraktive arbejdsplads.
Den vigtigste lære af projektet er, at der er mange ting, der
skal gå op i en højere enhed for at arbejdspladsen opleves
som god og attraktiv. Nøgleordene er dialog, tillid, medejerskab og klar og tilstedeværende ledelse.
Projektet er finansieret af KTOs § 5-pulje.
God læse- og arbejdslyst!

KL

Dansk Socialrådgiverforening

HK/Kommunal

arbejdsplads

Indledning
De seneste år har det været fremme, at sagsbehandlerne
på udsatte børn- og ungeområdet oplever en omfattende
central detailstyring. Dette medfører et stort arbejdspres
for både børne- familieafdelingerne som helhed men også
for den enkelte sagsbehandler.
Det er reformernes tid, hvor hovedtemaerne gang på gang
er dokumentation, effektmåling og evidens. Mange sagsbehandlere og ledere på området for udsatte børn og unge er
frustreret over den massive og ensidige kritik i medierne. En
stor del af sagsbehandlernes og ledernes arbejdstid bruges
til at registrere egne arbejdsgange for at leve op til centralt
fastsatte krav.
Mange sagsbehandlere og ledere er pressede af denne
situation i det daglige arbejde og mangler en generel anerkendelse af arbejdet fra blandt andet politikere, medier og
borgere. Det har bevirket, at det er stadigt vanskeligere for
kommunerne at fastholde og rekruttere sagsbehandlere på
området. Ligesom det kan gå udover kvaliteten i arbejdet
med de udsatte børn og unge og deres familier.
Alt dette er baggrunden for projekt “Det gode arbejde på
den attraktive arbejdsplads for sagsbehandlerne på området for udsatte børn og unge”, som er et projekt, hvis mål har
været at blive klogere på, hvad der skaber engagement, motivation og arbejdsglæde hos sagsbehandlerne på området
for udsatte børn og unge.

Formålet med projektet er at hjælpe børne- og familieafdelingerne rundt om i kommunerne til at stille skarpt på det
gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. Børne- familieafdelingerne skal være et sted, hvor man er kendt for at lave
godt socialtfagligt arbejde, og hvor man som sagsbehandler
er glad for at være.
Inspirationskataloget starter med en lille ønskehistorie om,
hvor godt det kunne se ud, hvis alting fungerede optimalt på
arbejdspladsen.
Herefter følger de fem temaer som projektet har sat fokus
på, og som alle er afgørende for, at fastholde, motivere
og skabe arbejdsglæde hos den enkelte sagsbehandler: 1)
Organisering, 2) Faglighed, 3) Ledelse, 4) Anerkendelse og 5)
Socialt sammenhold og kollegialt miljø. Endelig stilles der i
inspirationskataloget skarpt på, hvilke udfordringer fremtidens attraktive arbejdsplads står overfor.
Efter hvert af de fem temaer samt efter hvilke udfordringer
fremtidens attraktive arbejdsplads står overfor, findes en
række spørgsmål, som man kan lade sig inspirere af og som
kan anvendes til at stille nysgerrige spørgsmål til hinanden.
Spørgsmålene er et udpluk af de spørgsmål, som sagsbehandlerne fra de 12 kommuner er blevet stillet. Spørgeskemaet findes i sin fulde længde på www.kl.dk/attraktivtarbejde og www.socialrdg.dk/attraktivtarbejde. Herudover kan
man lade sig inspirere af en sjov lille test, som kan hjælpe
med til at få svar på spørgsmålet: Hvor attraktiv er din arbejdsplads? Testen findes og kan downloades på www.kl.dk/
attraktivtarbejde og www.socialrdg.dk/attraktivtarbejde.

Grafisk design: en:60 / www.en60.dk
Illustration: Katrine Clante
KL / Dansk Socialrådgiverforening / HK Kommunal 08
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Det går godt for sagsbehandlerne i Attraktivkøbing
Det er en festlig aften. Vi er gået ud alle sammen efter
arbejde for at fejre, at sagsantallet er blevet sat ned til 25
sager pr. sagsbehandler. Vi har også fået mere i løn og fået
besked om, at der jo er mere, hvor det kommer fra. Svend,
som er vores leder, har rost os alle sammen og har fortalt,
at kommunens politikere har stor forståelse for, at vi nu alle
skal i gang med en diplomuddannelse.

Hvis vi selv skal sige det, er vi utrolig dygtige og fagligt kompetente. Brugertilfredshedsundersøgelsen har da også vist,
at vi faktisk ikke kan gøre det bedre. Brugerne bliver altid
mødt med forståelse, og får som oftest også det, som de
har behov for. Der er ingen smalle steder, og vi kan beslutte
lige, hvad vi vil. Havde det ikke været for den store frihed i
arbejdet, havde undersøgelsen nok vist noget andet.

Vi har altid haft en god arbejdsplads. Der er aldrig tvivl om, i
hvilken retning vi skal gå, og vi bliver altid inddraget og taget
med på råd, når der skal træffes vigtige beslutninger. Vi har
også altid haft et godt socialt sammenhold, hvor vi kan tale
med hinanden om alting. Når vi siger pæne ting til hinanden,
er det altid oprigtigt ment, og Svend er altid god til at fortælle os, at vi er noget helt særligt.

Vi har aldrig haft svært ved at rekruttere nye sagsbehandlere. Vores ry som god arbejdsplads er kendt af alle. Det har
nok også betydning, at arbejdsgangene er tydelige, at ITværktøjerne er brugbare og lette at gå til, og at vi altid kan
få faglig sparring i de mere komplicerede sager. Det vigtigste er dog nok, at vi altid kan få supervision, og at Svend har
tillid til, at når vi efterspørger noget, så er der også noget
om snakken.

Svend er altid nærværende, og han er aldrig bleg for at
hjælpe med at prioritere i sagerne. Han har også givet de
fleste af os en hjemmearbejdsplads og har klart markeret,
at der skal være sammenhæng mellem familie, fritid og
arbejdsliv. Der har aldrig været nogen, der har følt sig stresset. Det er altid i orden, hvis man bliver hjemme, når man har
en dårlig dag, og der bliver aldrig løftet et øjenbryn, hvis man
begår en fejl.
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Joee, vi har så sandelig en god og attraktiv arbejdsplads.

arbejdsplads

Arbejdet skal organiseres målrettet
Flere undersøgelser peger på, at arbejdets organisering har
betydning for både udvikling og forbedring af forholdene på
arbejdspladsen. Arbejdets organisering kan også have stor
betydning for arbejdsmiljøet og for at tiltrække og fastholde medarbejdere.
I det følgende belyses, hvad arbejdets organisering betyder
for det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads.
Organisering følger prioritering
De medvirkende kommuner har organiseret arbejdet i
børne- og familieafdelingen meget forskelligt ud fra præcis
de hensyn, som kommunen ønsker at prioritere højt. Uanset
hvordan man har organiseret arbejdet, er medarbejderne
enige om, at den måde man har valgt at organisere arbejdet på, betyder noget for om arbejdspladsen opleves som
attraktiv. Nogen er glade for at sidde i et monofagligt miljø
centralt, andre er glade for at arbejde tværfagligt ude i
lokalområder med psykologer og andre fagpersoner. Det,
der kendetegner kommunerne er, at de har en bevidsthed
om hvorfor de har valgt at organisere sig, som de har, og
fundet en god balance mellem den monofaglige base og det
tværfaglige samarbejde.
Der er 10 temaer vedrørende ’organisering’, som medarbejderne har fortalt har stor betydning for om arbejdspladsen
er attraktiv for sagsbehandlerne.
Medarbejdernes fysiske placering – i samme hus
Både ledere og socialrådgivere mener, at der er behov for
en tydelig afgrænsning af deres fag. Man ønsker at arbejde
med identiteten som socialrådgiver og at være i team med
andre socialrådgivere. Men samtidig giver alle udtryk for, at
de i høj grad ønsker et tværfagligt samarbejde med sundhedsplejersker, psykologer, pædagogiske konsulenter m.v.
Der er derfor stor tilfredshed med, at man nu ofte sidder
side om side i forvaltningen, så dialogen og den gensidige
sparring er let. Det er lettere at løse sager og følge hurtigt
op, når man lige kan gå ned ad gangen og få faglig sparring
fra kolleger med andre fagligheder.
Tværfaglighed ønskes m.a.o. fra en klar monofaglig base.
En sidegevinst ved at sidde fysisk i nærheden af hinanden
er, at man kan mødes uformelt i fx kantinen eller over en kop
kaffe og lære hinanden bedre at kende. Det gør det lettere,
når man skal mødes om de konkrete sager.
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En sagsbehandler fortæller: “Hos os har vi gjort meget for
at medarbejderne skal føle sig, som en del af en fasttømret
enhed i det fælles hus. Alle faggrupper har været på kurser
sammen både eksternt og i huset, hvor alle har været til
stede. Det har givet en stærkere fælles referenceramme
og alle grupper medarbejdere kan mærke, de er en flok, der
løfter opgaver sammen”.
En leder siger: “Noget af det, der har været vigtigt i min kommune, hvor vi sidder i samme hus er, at man har diskuteret,
om man skulle arbejde i tværfaglige grupper med en repræsentant for de forskellige faggrupper eller hver faggruppe
skal udgøre en kernefunktion. Jeg er dybt taknemmelig for,
man valgte det sidste, fordi det der giver tilfredsheden er, at
man arbejder med sin identitet som socialrådgiver. Hvis ikke
man holder fast i, at det er det her, der er vores opgave, også
selvom andre gerne vil have en til at lave noget andet, så
bliver det rigtig svært at beholde sin arbejdsglæde.
Fysisk placering i lokalområdet
Flere af de deltagende kommuner har valgt at flytte sagsbehandlere, PPR og sundhedsplejen ud i lokalområdet for at
styrke det tidligt forebyggende samarbejde med dagtilbud,
skole og SSP. Sagsbehandlerne oplever, at de får en bedre
føling med, hvad der rører sig i distrikter og kan i højere grad
give en rådgivning, der gør, at et barn eller en ung kan blive i
den lokale børnehave eller folkeskole. Men sagsbehandlerne
vil ikke undvære at være en del af et monofagligt miljø. De
har brug for at mødes med andre sagsbehandlere fra de
andre distrikter og diskutere og sparre med hinanden om
socialfaglige spørgsmål. Det er helt afgørende for, at sagsbehandlerne opfatter arbejdspladsen som attraktiv.
En leder fortæller: “De to sidste sagsbehandlere vi har ansat, har simpelthen valgt os frem for andre kommuner, fordi
de sidder placeret på et lokalkontor, hvor tingene sker.”
Teamånden er over os!
Sagsbehandlerne er opdelt i team. Et team kan arbejde med
en bestemt aldersgruppe, et bestemt distrikt eller en særlig
funktion. Der kan fx være tale om et team med ansvar for
børn og unge, et forebyggelsesteam, et anbringelsesteam,
et undersøgelsesteam, et frontteam m.m.
Sagsbehandlerne lægger stor vægt på, at være en del af et
team. En sagsbehandler siger: “Det betyder meget, at der
altid er nogen at gå til, hvis man har problemer med en sag
eller bare har brug for at få sparring for at kunne komme videre med sagen! Det betyder meget, at der er nogen at dele
ansvaret med og de gode og mindre gode oplevelser!”

arbejdsplads

“Et guldæg”
En kommune oplever, de har “noget af et guldæg”. Det er
en stor kommune med fire distriktskontorer, der tidligere
oplevede store problemer med dårlig avisomtale med sager,
der poppede op. Mange sager handlede om de mest kriminelle unge i kommunen. I dag har kommunen etableret et
specialafsnit med fem sagsbehandlere, der har 100 sager,
som kommunen omtaler som “de allermest kriminelle i kommunen, bøvlesager og andre problematikker, der er meget
ressourcekrævende”.
De fem sagsbehandlere har mindre end halvt så mange sager
som de øvrige sagsbehandlere i distriktet. Til gengæld er der
meget færre sager, der forstyrrer ude i distrikterne, til stor
glæde for sagsbehandlerne. Alle sagsbehandlere er glade
for, at man har samlet nogle af de mest komplicerede sager i
et centralt team.
Egenkompetence må ikke være at sejle sin egen sø
Det er helt centralt for sagsbehandlernes motivation og
arbejdsglæde, at de som minimum har kompetence til at
iværksætte alle andre foranstaltninger end anbringelser, og
at der er tydelige beskrivelser af, hvad de selv må beslutte,
og hvad andre har kompetence til.
En leder fortæller: “Egenkompetence er jo ikke noget med at
folk får lov til at sejle i deres egen sø. De er bundet op på, at
man har mange gode kolleger, og vi opfordrer til, at vi snakker sammen om sagerne på faggruppemøderne. Vi har en
’åbendør-politik’ og vi drøfter de ting, man ikke er helt sikker
på, også selvom det er ens egenkompetence.”
Frihed under ansvar
Sagsbehandlerne har i undersøgelsen peget på, at det betyder meget for deres arbejdsglæde og engagement, at de har
frihed til selv at planlægge deres arbejdsdag. I kommunerne
eksperimenterer man med forskellige modeller med faste
skrivedage, telefontid, seneste mødetid, hjemmearbejdsdage, der skal forsøge at afbalancere hensynet til både
sagsbehandlere og borgere.
Et af de nyere temaer i diskussionen om medarbejdernes
muligheder for selv at kunne planlægge arbejdstiden, er
muligheden for at arbejde hjemme. Flere sagsbehandlere
oplever det, som en stor frihed og et personalegode, at man
kan få ro til at skrive og fordybe sig hjemme.

7

inspirationskatalog 08

En sagsbehandler fortæller: “Muligheden for at arbejde
hjemme er med til at gøre arbejdspladsen attraktivt for os”.
En leder stemmer i og siger: ”Jeg synes det betyder meget,
at der er fleksible arbejdstider, forstået på den måde, at det
er helt ok at arbejde hjemmefra. Hjemmearbejdsplads, mobiltelefon og stor egenkompetence, er en måde vi tiltrækker
og fastholder sagsbehandlerne på”.
Men som en leder sagde i et interview: “Det ikke noget man
bare gør. Der er behov for at formulere fælles spilleregler
for hjemmearbejde, der tager hensyn til sagsbehandlernes
ønsker, fællesskabet og borgernes behov.
Den “dybe tallerken” skal kun opfindes en gang!
I det daglige arbejde med at lave undersøgelser, handleplaner m.m. er sagsbehandlerne ofte alene om sagerne og har
selv ansvaret for kontakten med børnene og deres forældre.
I de fleste sager er det helt fint for sagsbehandlerne, men
der er undtagelser. Flere sagsbehandlere fortæller, at det
betyder meget for deres oplevelse af arbejdspladsen, at
de kan få hjælp hvis det ‘brænder på’, at de ved hvor de kan
hente hjælpen.
En sagsbehandler fortæller: “Det er heldigvis ikke så tit
man har brug for at være to på en sag, men når det sker, er
det vigtigt, man ikke først skal finde ud af, hvor man kan få
hjælp. I vores kommune er der heldigvis klare regler om den
slags”
En anden sagsbehandler fortæller: “Der bliver aldrig stillet
spørgsmålstegn ved, om man kan klare en opgave selv. Både
kolleger og ledere har 100% tillid til, at man har brug for
hjælp, når man siger man har problemer, og der er straks en
leder, teamleder eller kollega, der tager med til møde med
familien”.
Det er ikke nemt, hvis man skal lede længe efter oplysninger
om, hvem der gør hvad og hvornår. Det skal være nemt at
finde eksempler på breve til samarbejdspartnere, forældre
eller interviewguides til møder etc. Der skal være tid til
kerneopgaven, nemlig det socialfaglige arbejde.
En kommune har en Børne- og ungeportal, hvor man kan
finde alt lige fra brevskabeloner, interviewguide, eksempler
på undersøgelser, retningslinier og procedurer og beskrivelser af arbejdsgange.

arbejdsplads

En sagsbehandler fortæller: “Det er meget tilfredsstillende,
man ikke selv skal opfinde den dybe tallerken, hver gang man
skal gøre et eller andet. Det er også meget befriende, at man
altid ved hvor man kan finde fx beskrivelser af arbejdsgange,
hvis man har glemt, hvad der er aftalt”

En sagsbehandler fortæller: “Tidligere på teammøderne
havde vi det med at snakke i munden på hinanden, og ingen
hørte rigtigt, hvad der blev sagt! Nu er det meget anderledes! Man skiftes til at være referent og ordstyrer. Der styres
benhårdt med markering.

Spændende og effektive møder
Kommunerne har meget forskellige mødestrukturer – teammøder, afdelingsmøder, sagsbehandlende møder, faglige
temamøder etc. Det er også meget forskelligt hvor meget
forberedelse, styring og opfølgning, der er på de enkelte møder. Der er stor enighed om blandt sagsbehandlerne, at det
skaber arbejdsglæde, når møderne giver mening, er effektive og hvis man med jævne mellemrum evaluerer effekten
og udbyttet af møderne sammenholdt med formålet med
mødet.

Først en runde med sagsfremlæggelser og afklarende
spørgsmål, så en runde med refleksioner og hypoteser, hvor
den sagsansvarlige ikke må melde ind, men kun lytte. Senere
kan man komme med kommentarer. Kommentarer, beslutninger og hypoteser bliver skrevet til referat. Er vi ikke
enige om det videre forløb, træffer den sagsansvarlige den
endelige beslutning. Det fungerer rigtig godt, fordi mødet
bliver styret”.

Centrale budskaber om organiseringens betydning på den attraktive arbejdsplads
•	Fælles hus skal sikre let adgang til tværfagligt samarbejde
– men fra en monofaglig base.
•	Fysisk placeret i lokalområdet kan medvirke til at holde børnene
i deres lokale miljø.
•	Team skal sikre, at der er nogen at dele ansvaret med.
•	Selvstændigt ansvar – kan som minimum iværksætte forebyggende
foranstaltninger.
•	Tydelig kompetenceplan skal sikre, at jeg ved hvad jeg må.
•	Frihed til selv at planlægge arbejdet, fx kunne arbejde hjemme.
•	To på komplicerede sager – vigtigt at vide hvor man kan få hjælp
når det ‘brænder på’.
•	Gennemskuelige og tilgængelige beskrivelser af arbejdsgange
– letter det daglige arbejde.
•	Effektive møder – det skal give mening og være nyttigt at mødes om
det faglige arbejde.
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Spørgsmål til inspiration om organiseringens
betydning for den attraktive arbejdsplads
1.	Oplever du, at den måde, som I har valgt at organisere arbejdet på i din afdeling, alt i alt
er hensigtsmæssig for at have en attraktiv og god arbejdsplads?
2. 	Oplever du, at der er klarhed om beslutningskompetencen i din afdeling?
3. Oplever du, at kompetencefordelingen er hensigtsmæssig?
4. 	Oplever du, at du har et passende ansvarsniveau?
5. Praktiserer man i din afdeling at være to sagsbehandlere på særligt komplicerede sager?
6. I hvor høj grad har du mulighed for selv at tilrettelægge dit arbejde?
7. 	Oplever du, at arbejdsgangene i din afdeling er gennemskuelige?
8. Er du tilfreds med fordelingen mellem socialfagligt arbejde og dokumentation/registrering?
9. 	Oplever du, at det tværfaglige samarbejde er en integreret del af dit arbejde?
10. Oplever du, at du har en passende arbejdsbelastning?
Efter hvert spørgsmål kan I stille jer selv følgende spørgsmål:
Hvor vigtigt er dette forhold for dig i forhold til det at have en god og attraktiv arbejdsplads?
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Høj faglighed og god indsats mod stress

Flere undersøgelser peger på, at arbejdspladsen gennem
engagement og det at have et højt fagligt niveau skaber
mere sikkerhed for rekruttering, udvikling og fastholdelse af
medarbejdere. Der peges på, at en udfordrende og attraktiv
arbejdsplads er med til at værne om de grundlæggende faglige kompetencer samt at sikre at kompetencerne udvikles
og understøttes.

Faglighed hænger sammen med, om man kan imødekomme
borgerne. En sagsbehandler nævner, at “‘træfsikkerheden’
er høj, så vi kan overholde borgenes retssikkerhed – vi er en
kommune, der gør det rigtige for børnene. På den måde kan
vi holde fagligheden højt.”

I det følgende belyses, hvilke faktorer i det faglige arbejde
der har betydning for det gode arbejde på den attraktive
arbejdsplads.

Et element i en høj faglighed er også at kunne lave socialfagligt arbejde ud over den snævre myndighedsopgave. En
sagsbehandler nævner, at “det er attraktivt, at man både har
myndighedsrollen og kan skabe en forandring. At man kan
bevilge nødvendige ting og kan mærke, at familien er med.”

Fagligheden skal være i højsædet
Høj faglighed står som noget helt centralt, når socialrådgivere og deres ledere udtaler sig om den attraktive
arbejdsplads. Lederne fremhæver, at deres kommune har
en høj faglighed, som de er stolte af, og det er tydeligt, at de
arbejder for at udvikle og fastholde den.

Tværfaglighed fra en monofaglig base
Både ledere og socialrådgivere mener, at der er behov for
at de afgrænser sig fagligt. Man ønsker at arbejde med
identiteten som socialrådgiver og at være i team med andre
socialrådgivere. Men samtidig giver alle udtryk for, at de i
høj grad ønsker et tværfagligt samarbejde med sundheds-
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plejersker, psykologer, pædagogiske konsulenter m.v. Der er
derfor stor tilfredshed med, at man nu ofte sidder side om
side i forvaltningen, så dialogen og den gensidige sparring
er let.

vi: ‘Hvad er det nu lige, behandling er?’ Lad os afklare mere
præcist fagligt, hvad det er, barnet har brug for, og lad os så
finde et tilbud. Så kan der være 2-3 tilbud, men det behøver
ikke at være det dyreste.”

‘Plejer’ må ikke styre
Glæden ved en høj faglighed er tæt knyttet til ønsket om
faglig udvikling. Socialrådgivere vil udfordres, og ‘plejer’ må
ikke styre. Det er, som en sagsbehandler siger, en kvalitet, at
man “ikke får lov at sidde fast i den tankegang, man selv har,
men at man får noget input og flytter sig.” Alle medarbejdere
skal mærke, at de er med i en udviklingsproces.

Faglig sparring, tak!
Faglig sparring er attraktiv. Der skal være tid til det, uanset,
hvor travlt der er. Man skal have “sat spørgsmålstegn ved
tingene, så man ikke sidder alene bag skærmen,” som en
sagsbehandler siger. Sparringen kommer fra ledere, faglige
ressourcepersoner og kollegerne.

Faglig udvikling er f.eks. at skabe udviklingsprojekter i
konkrete arbejdssituationer. En sagsbehandler siger: “Jeg
kan savne det fra gamle dage, at man kunne lave et projekt,
når noget fyldte meget – fx sociale gruppearbejde. Der er så
mange ‘skal-ting’ på arbejdet, så det fortoner sig, hvad man
er god til og interesseret i. Vi skal også kunne de andre ting.”
Fagligt råderum ønskes …
Sagsbehandlerne er glade for et fagligt råderum, og for at
ledelsen har respekt for deres faglighed. Alle ønsker, at
kompetenceforholdene er tydelige, og de ønsker en reel
beslutningskompetence. Men kun en mindre gruppe ønsker
kompetence til alle foranstaltninger. Det store flertal ønsker
mindre, og 1/3 ønsker slet ikke kompetence til anbringelser.
I praksis er kompetencen ret forskellig i kommunerne. Men
alle har rammer for den: “vi har lagt kræfter i at lave en meget tydelig kompetenceplan, så sagsbehandlerne ved, hvor
kompetencen stopper,” fortæller en leder. Sagsbehandlerne
fortæller at det er vigtigt, at forholdene er afklarede mht.
kompetenceplaner, forelæggelse på gruppemøder, afdelingsmøder osv.
… men med respekt for økonomien
En sagsbehandler roser sin kommune for, at den “ikke altid
vælger den billigste løsning.” Den holdning til økonomi er hun
ikke ene om. Lederne siger derimod, at sagsbehandlerne
skal inddrage økonomien: “Vi arbejder utrolig meget på at få
koblet faglighed og økonomi, i indstillingerne skal man have
priserne med.”
Men trods de forskellige udgangspunkter, så har man tilsyneladende fundet ud af at tackle økonomien. Ingen nævner
konflikter om det. Man finder løsninger, når man inddrager
en faglig overvejelse i den økonomiske afvejning. En leder
fortæller således: “Når børnepsykiatrien eller andre peger
på, at der er brug for et dyrt behandlingssted, så tænker
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Dog er en tilgængelig ledelse særlig vigtig. Lederne siger
selv, at det både handler om at have åben dør, og om at have
faste procedurer for sagsgennemgang og mødeforelæggelse. F.eks. hver uge eller hver 14. dag. Og sagsbehandlerne
siger, at de er glade for styrede møder, hvor alt bliver skrevet ned, da det ellers skrider tids- og indholdsmæssigt.
“Supervision er bare et must”
Både sagsbehandlere og ledere understreger at supervision
er meget vigtig. Lederne fremhæver, at det giver ro, når
kommunen har en ambitiøs linie for supervision med en vifte
at tilbud og med hurtig udrykning, når det er aktuelt. Supervision fra kolleger, leder eller fagspecialist omtaler alle som
noget positivt. Men man efterspørger først og fremmest
supervision af en psykolog udefra: “den eksterne supervision
er alle meget begejstrede for,” konkluderer en leder.
Udvikling er også efteruddannelse
En sagsbehandler nævner, at kommunen har et højt fagligt
niveau, ”fordi vi bliver efteruddannet”. En leder fortæller, at
kommunens omdømme blandt andet handler om, at der er
gode kompetenceudviklingsmuligheder, og en anden roser
kommunen for, at den har vedvarende kompetenceudvikling.
En sagsbehandler nævner, at efteruddannelse bør være en
selvfølge, “ikke kun efter 4-5 år, men f.eks. årligt.” Kompetenceudvikling er vigtigt for alle.
Alligevel fortæller lederne, at det i praksis kan være lidt
kompliceret. En fortæller, at medarbejderne kan være rimeligt kræsne. En anden fortæller, at kommunen sender alle på
diplomuddannelse. Men alligevel må hun konstatere, “at det
tager ikke mange kegler. For nogle er det blevet en sur pligt.
Der er nogle, der rigtig gerne vil, men det er jo ikke kun frivilligt. Og andre er bare ikke begejstrede. Det er kompliceret.”
Arbejdsbelastning må ikke true balancen i hverdagen
Arbejdsbelastning fylder meget i sagsbehandlernes udtalelser, og de ønsker, at ledelsen hjælper med at skabe balance.
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Sagsbehandlerne i en af kommunerne har oplevet, at lederne
skabte balance: “Der var nogle i gruppen, der var ved at
bryde ned, men så så vi ledelsen gå i aktion, og de arbejdede
meget, meget hurtigt. De fik ansat vikarer i løbet af 3-4
dage, og de fik ryddet op i bunkerne og fik prioriteret. Det
var bare så godt.”
Sagsbehandlerne understreger, at de ikke bare skal sygemelde sig eller sige op, når presset vokser. Man må gøre
noget ved det sammen med ledelsen. En sagsbehandler fortæller, hvordan det kollegiale kan fungere: “Vi er kollegaer,
der passer godt på hinanden og er meget sammen. Vi har
et månedligt møde og snakker om: ‘hvordan går det på dit
kontor?’ Hvis der er noget at gå videre med, så får ledelsen
besked, og der bliver taget hånd om det med det samme.”
Stresspolitik: sagsprioritering og færre sager
Lederne fortæller, at det handler om at være tæt på og
være synlig. Men alligevel fortæller en leder, at man ikke kan
fjerne al stress: “Travlhed er et vilkår, og medarbejderne skal
håndtere det. Der er stres, når de mister overblik og ikke kan
sove. Så går vi tæt på og hjælper med overblik og prioriteter
og fjerner belastende ting.”

At ledelsen prioriterer sagerne er en vigtig ingrediens i en
stresspolitik. En leder fortæller hvordan: “Vi kigger konkret på opgaver. Prioriterer og tager ansvar som ledelse.
Omfordeler sager eller tager noget med, så det rent fysisk
ikke ligger på skrivebordet. Vi giver det til andre kolleger,
de er ret gode til at sige, når de har for meget, eller når de
har plads.” En anden nævner: “En gang om året gennemgås
hele listen og man snakker også holdninger. Jeg går ind og
understøtter, at en sag kan lukkes. Så der bliver lukket sager
hver eneste gang.” Sagsgennemgang og prioritering omtales
som tidsrøvende – nogle sætter et par dage af – men alle
fortæller, at resultatet er en aflastning.
Men uanset sagsprioritering og aflastning, så er det et
tilbagevendende tema fra socialrådgiverne, at de mangler
tid. De vil gerne kunne forene privatliv og arbejdsliv bedre,
og derfor argumenterer de for et maksimalt antal sager. En
leder konkluderer tilsvarende, at “det handler jo også om
det grundlæggende: hvor mange sager skal vi hver især tage
og af hvilken karakter? For når man arbejder tallet ned på
et rimeligt niveau, så synes jeg samtidig, at man får skabt
det rum, hvor der er plads til både at tage på kursus og til
at skabe den store sammenhæng med supervision og faglig
sparring.”

Centrale budskaber om faglighed og stresshåndtering på
den attraktive arbejdsplads
•	Høj faglighed og udvikling er et must – ‘skal-tingene’ må ikke fortrænge det,
der er interessant og fagligt udviklende.
•	Respekt for sagsbehandlernes faglighed og et fagligt råderum.
•	Afvejningen mellem økonomi og faglighed må tages som en faglig udfordring.
•	Sparring er en fælles forpligtelse, der skal i faste rammer.
•	Supervision er et must. Fra lederen, fra kolleger og fra psykologer udefra.
•	Kompetenceudvikling skal være en forpligtelse for både ledelse og
sagsbehandlere.
•	Balance i hverdagen: ledelsen skal tackle arbejdsbelastningen med
sagsgennemgang og prioritering.
•	Fokus på at ingen får for mange sager, så man kan arbejde kvalificeret
med dem, man har.
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Spørgsmål til inspiration om betydningen af høj
faglighed og god stresshåndtering på den
attraktive arbejdsplads
1. Har du mulighed for at udvikle dig fagligt i dit arbejde?
2. Føler du dig tilstrækkeligt fagligt klædt på til at kunne udføre dit arbejde tilfredsstillende?
3.	Oplever du, at din arbejdsplads giver dig mulighed for efteruddannelse?
4. Oplever du, at du og dine kollegaer er gode til at dele viden med hinanden?
5. Oplever du, at du får den nødvendige faglige sparring?
6. Ved du, hvor du skal gå hen for at få faglig sparring i særligt komplicerede og svære sager?
7. Får du ekstern supervision, dvs. af en person, som kommer udefra, for at kunne håndtere dit arbejde?
8.	Oplever du, at du skal gå på kompromis med din faglighed pga. økonomiske overvejelser?
9. Har du den nødvendige viden, herunder hjælp fra leder og kolleger, til at integrere økonomiske
overvejelser i dit arbejde?
10. Har I et introduktionsprogram for nye medarbejdere?
Efter hvert spørgsmål kan I stille jer selv følgende spørgsmål:
Hvor vigtigt er dette forhold for dig i forhold til det at have en god og attraktiv arbejdsplads?
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Ledelsen bør gå forrest
Flere undersøgelser og erfaringer peger generelt på, at
ledelsen har en betydning for arbejdsmiljøet på en arbejdsplads.
I det følgende belyses, hvilken betydning ledelsen har for
det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads.
Tydelige mål og værdier
Lederen skal først og fremmest gøre det tydeligt, hvilke
faglige mål og værdier man arbejder ud fra - det er medarbejdere og ledere enige om.
En leder beskriver det sådan: “Det attraktive går på, hvorfor
rådgivere vil søge til os? Det vil de fordi, tror jeg, at vi har en
tradition for at have mål og værdier, man ved hvilken vej skibet skal sejle. Vil man være i den holdning og den tænkning,
så er det klart for én, hvad man skal.”
Når lederen løbende tydeliggør mål og værdier, så skaber
det klarhed i et komplekst arbejde, hvor der f.eks. findes
mange veje til at varetage “det gode børneliv”. Tilbyder lederen et tydeligt menneskesyn, en holdning til rådgivningsmetodik, så ved medarbejderne i hvilken retning, de skal
arbejde. Og det skaber sikkerhed i deres arbejde og position.
En leder fortæller: “Vores mål og værdier, de lever i afdelingen, det er ikke nogen, der ligger i en skuffe, men de er faktisk i afdelingen. Og det er den måde vi samles om indgangen
til det.”
Med et tydeligt fagligt perspektiv sætter lederen en ramme,
som understøtter det sociale arbejde. Rammesætningen
består bl.a. i, at det socialfaglige arbejde med familierne har
en etisk dimension.
En faglig leder fortæller: “Det vigtigste det er, at du tager
udgangspunkt i det menneske, du har med at gøre og at du
hele tiden tænker i ressourcer. Det der er rigtig vigtigt at stå
inde for hos os er, at børnene hører til hos deres forældre.
Det kan godt være, at de fysisk ikke kan være hjemme hos
deres forældre. Er du inde i den tænkning, hvor du mere
tænker i en adskillelse, så er det svært for dig at arbejde hos
os.”
Ledere der prioriterer og lægger ambitionsniveauet …
En af lederens vigtigste funktioner består i at gennemgå
sagerne og konkret at prioritere arbejdsopgaverne hos den
enkelte medarbejder. Det foregår regelmæssigt og det sker,
når arbejdspresset belaster medarbejderne.
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En medarbejder fortæller, at det er en lettelse, en ventil i
arbejdet, når lederen gennemgår sagerne: “Vi bruger også

det med sagsgennemgang. Fungerer også nogle gange ved
at “okay, det er faktisk ikke så slemt som jeg troede”. Når
man er presset så bliver selv et brev uoverskueligt. “Du har
så mange sager, men du kan bare arkivere 5 af dem”, og det
kan man ikke overskue, Og ledelsen siger, “dét der er ikke
vigtigt”. Ansvaret kommer derfor videre.”
På den måde håndterer lederen både arbejdspres og prioritering ved at gennemgå sagerne, og det er med til at sætte
et ambitionsniveau for indsatsen. En leder fortæller: “Vi
oplever, at vi ikke kan følge med til at lave undersøgelserne
rettidigt, og dér er det vigtigt, at vi som ledelse påtager os
ansvaret for, hvad de skal lave. Og niveauet for det, da alle
gerne vil lave det til 12, men det har vi ikke ressourcer til.
Ambitionsniveauet så vi er bestået. Det er balancen i det.”
En medarbejder illustrerer, hvordan lederens ambitionsniveau skaber en balance mellem antallet af opgaver og
opgavernes karakter, som gør det muligt at prioritere opgaverne: “Vi gennemgår listen af sager, sætter et par dage af
og gennemgår hvad der mangler. Alt efter hvor presset eller
bag efter man er i en sag, såå – det er også at skrive “frist
i forhold til § 50 kan ikke overholdes pga. blablabla”... Når
listen er lavet mht. mangler, så kan man prioritere.”
Det er også afgørende, at sagsbehandlerne modtager feedback fra deres leder. En sagsbehandler fortæller: “Feedback
har en væsentlig betydning for, om de synes, det er rart at
komme på arbejde. Men der er også alle de andre småproblemstillinger, der opstår undervejs. At de hurtigt kan blive
afklaret, så man ikke står i et vakuum, hvor der ikke sker
noget, og tingene bliver fuldstændigt uoverskuelige.”
Tillid skaber tryghed
Sagsbehandlerne efterspørger kontakt med ledelsen, lydhørhed og en gensidig tillid.
Det skaber tryghed, når lederen har tillid til sagsbehandlerens dømmekraft. En medarbejder fortæller: “Hvis vi kommer med nogle ting og argumenterer for det, så bliver der
lyttet til det. De stoler på at vi træffer de rigtige beslutninger... og stoler på hvis man siger at man er presset, at man
ikke kan passe telefonen eller har brug for en hjemmearbejdsdag, så er det i orden.”
Lederen er også optaget af at skabe et tillidsfuldt forhold til
medarbejderne: “Rigtig vigtigt at man kan opnå et tillidsfuldt
samarbejde ledere og medarbejdere imellem og hvis man kan
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det, kan man komme igennem med mange ting. Er man tilgængelig og til stede, kan ledelsen argumentere for beslutninger?
Det med tilliden er alfa omega, og jeg er meget enig i, at vi balancerer på en klippekant. Der skal ikke meget til, før billedet
kan vende, og det har vi oplevet.”
En god sagsbehandler begår fejl
Lederen sender et klart signal om, at det at begå fejl og at
lære af dem er en forudsætning for at være en god sagsbehandler. Fejl skal frem i lyset og må ikke gemmes væk.
En leder fortæller: “Ingen lærer af at gøre noget rigtigt, vi
lærer af at gøre noget forkert”. En anden leder tilføjer: “..det
er åbenheden i dialogen, der gør, at det er okay at indrømme
fejl, og det uden at der er nogen, der bliver hamret oveni
hovedet. Det er også åbenheden, der gør, at mine medarbejdere ved hvor de står, og hvor jeg står.”
En tredje leder lægger vægt på, at man ikke skal gå rundt og
putte med det: “Det er i orden at indrømme fejl, og man kan
komme til at overskride nogle grænser, men jeg gider bare
ikke selv at finde ud af de begåede fejl. Jeg vil have det at
vide med det samme. Det er mit kardinalpunkt. I det psykiske arbejdsmiljø, bliver man knust af ikke at komme af med
sine begåede fejl. Man går og venter på at blive opdaget. Så
kom da af med det!”
Tilgængelighed og anerkendelse følges ad
Lederen er tilgængelig og anerkender medarbejderne.
Det handler især om at anerkende behovet for sparring i
enkeltsager. En medarbejder fortæller: “Vores kommune er
en attraktiv arbejdsplads for mig ved at vi har en tilgængelig
ledelse. Vi har nogen vi kan gå til, når vi i en sag når til et
punkt, hvor vi ikke længere har lyst til at arbejde med den,
eller når vi har brug for noget sparring.”
En anden sagsbehandler fortæller: “Vi har et månedligt
møde 1. mandag i måneden, hvor vi snakker om, hvordan
det går inde på dit kontor – hvordan ser det ud? Hvis der er
noget at gå videre med, så går det videre til ledelsen og der
bliver taget hånd om det med det samme.”
Faglig respekt går begge veje
Sagsbehandlere og ledere lægger vægt på, at gensidig faglig
respekt er afgørende for et positivt samarbejde. Sagsbehandlerne efterlyser en faglig stærk leder, som har det
socialfaglige børnearbejde ‘under huden’ og som samtidigt
har overblik over organisationen.
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En sagsbehandler fortæller: “Det er vigtigt med respekt for
sin leder, fra mig og mine kolleger. Den faglige og personlige kompetence er vigtig for respekten – også i forhold til
overblik. Og at lederen brænder for sit fag og kæmper for
sin organisation – ikke nødvendigvis i forhold til udvidelser
men i forhold til det gode sociale arbejde blandt andet ved
at udvikle organisationen.”
Opbakning fra ledelsen gør fagligheden stærk
Faglige mål og værdier handler også om måden, medarbejdere og ledere omgås hinanden. Ledelsen drager på flere
måder omsorg for medarbejderne, fordi de befinder sig i en
udsat position. På den måde bakker lederen sine medarbejdere op.
Der findes tre former for opbakning, som er vigtige at være
opmærksomme på. Lederen passer på, at medarbejderne
ikke bliver bombarderet udefra med forskellige opgaver, fx
forskellige undersøgelser og registreringer. Lederen træder
til ved svære samtaler og lederen skaber tryghed ved at
agere ‘lynafleder’ i forhold til omverden, så medarbejderen
kan håndtere arbejdets karakter.
En leder fortæller: “Endelig er det afgørende, at medarbejderne altid er trygge ved, at man bakker op og tager ‘skraldet’ i første række, så de ikke udsættes for usaglig kritik og
urimelige klager fra omverden. Den tryghed skal man som
leder skabe i afdelingen for, at alle får overskud til både at
tage vare på det krævende sagsarbejde men også at tage
vare på sig selv og hinanden.”
Højt informationsniveau gør at medarbejderne involverer sig
Lederen gør sit yderste for at inddrage medarbejderen i
beslutningsprocesser, der vedrører arbejdspladsen og indholdet i arbejdet. Det kræver et højt informationsniveau, og
at lederen lytter til sine medarbejdere.
En leder siger følgende: “Jeg er overbevist om, at en væsentlig ingrediens i en god arbejdsplads er, at man har et
højt informationsniveau. En høj grad af medinddragelse
i beslutningsprocesserne, så folk oplever, at de kan give
deres synspunkter til kende. Måske bliver beslutningen anderledes, men det betyder ikke så meget, når medarbejderne
oplever, at der er mulighed for at være med i processen. Det
er vigtigt for en god arbejdsplads.”
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Nærværende ledelse giver ro i personalegruppen
En af lederens vigtigste opgaver er at skabe ro på arbejdspladsen. En sagsbehandler fortæller: “Hvis lederen ikke har
overblik og tager fat på tingene, så skaber det uro. For så
tager de enkelte grupper ansvar for familierne og det bliver
sværere at have med at gøre. Det er vigtigt at fastholde
overblik, skabe ro og komme med klare meldinger.”

Lederen skal være til stede i hverdagen, lyttende og være
i kontakt med medarbejderne. En leder fortæller: “Det er
rigtig vigtigt, at der er tilstedeværende ledelse og hver
dag. Når jeg siger det, er det fordi, vi har en situation, hvor
ledelsen var rejst og i løbet af få måneder falder det virkelig
fra hinanden. Og det undrer mig ikke, fordi alle de andre
parametre, som man siger, er opfyldt for at vi har en god arbejdsplads, de bliver faktisk ligegyldige, når medarbejderne
begynder at slå indbyrdes og det udvikler sig sådan her pga.
fraværende ledelse.”

Centrale budskaber om ledelsens betydning for den attraktive arbejdsplads
•	Lederen viser medarbejderne hvilken vej “skibet skal sejle”.
•	Ledelsen definerer kontinuerligt mål, værdier og rammer for arbejdet,
så der bliver skabt en retning i det sociale arbejde.
•	Lederen stiller de nødvendige redskaber til rådighed, fx kompetenceudvikling,
supervision og hjemmearbejdsplads, etc.
•	Ledelsen har tillid til medarbejdernes faglighed og uddelegerer ansvar til,
at sagsbehandlerne selv kan tilrettelægge arbejdet.
•	Lederen kender sit stof og har sin faglighed solidt forankret i praksiserfaringer.
•	Lederen gennemgår sagerne med medarbejderne, hjælper til med at prioritere
arbejdsopgaverne og giver feedback på deres arbejde.
•	Lederen slår til lyd for, at fejl i det sociale arbejde er en forudsætning for
at lære ‘håndværket’ i arbejdet med truede børnefamilier.
•	Lederen bakker op om medarbejderne ved at skærme medarbejderne mod
omverden.
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Spørgsmål til inspiration om ledelsens betydning
for den attraktive arbejdsplads
1. Har du en klar viden om, hvilke forventninger din leder har til dig i dit arbejde?
2. 	Oplever du, at du modtager støtte og feedback fra din leder?
3.	Oplever du, at din leder tager ansvar for, at dit arbejde kan udføres og prioriteres
indenfor en 37-timers arbejdsuge, hvis du rejser spørgsmålet?
4.	Oplever du, at din leder er god til at engagere og motivere dig i dit daglige arbejde?
5. 	Oplever du, at din leder bakker dine vurderinger, beslutninger og forslag op?
6. 	Oplever du, at din leder er faglig stærk på børne- og ungeområdet?
7. 	Oplever du, at din leder giver dig mulighed for at starte projekter og at afprøve nye
metoder og måder at tænke på?
8. Hvilke 3 ledelseskvaliteter er ifølge din vurdering de allervigtigste for at have en attraktiv
og god arbejdsplads? (Prioriter 3 ledelseskvaliteter)
		At have klar viden om din leders forventninger til dig
		At du modtager støtte og feedback fra din leder
			 At din leder tager ansvar for, at dit arbejde kan udføres og prioriteres indenfor en
			 37-timers arbejdsuge, hvis du rejser spørgsmålet
			At din leder er god til at engagere og motivere dig
		
			At din leder bakker dine vurderinger, beslutninger og forslag op
		
			At din leder er faglig stærk på børne- og ungeområdet
		
			 At din leder giver dig mulighed for at starte projekter og at afprøve nye metoder og
			 måder at tænke på
		
			 At du som medarbejder modtager tilstrækkelig med vigtige informationer om forholdene
			 i afdelingen fra din leder
Efter hvert spørgsmål kan I stille jer selv følgende spørgsmål:
Hvor vigtigt er dette forhold for dig i forhold til det at have en god og attraktiv arbejdsplads?
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Anerkendelse i det daglige arbejde

Flere undersøgelser viser, at anerkendelse har stor betydning for, at den enkelte medarbejder bliver motiveret i sit
arbejde.
I det følgende belyses, hvilken betydning anerkendelse har
for trivsel og succes på arbejdet samt hvilken betydning det
har for at have en attraktiv og god arbejdsplads.
Anerkendelse – når arbejdet ikke kan ses med det blotte øje
En leder siger: “Når man arbejder med sager på området
for udsatte børn og unge har man i særlig grad brug for
anerkendelse. Det har noget at gøre med arbejdets indhold. Er du håndværker, kan du træde tre skridt tilbage, og
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være godt tilfreds med det, du kan se. På udsatte børn- og
ungeområdet kan vi ikke se det, vi laver. Det er uhåndgribeligt at arbejde med relationer, og det giver brug for, at andre
anerkender det, vi laver. Der er ingen facitliste. Der kommer
nogle gange en flaske vin og et takkebrev, men desværre kun
sjældent. Og kan man ikke selv se resultatet, kan andre som
regel heller ikke se det. Vi er derfor ofte udsat for tvivl og
løftede pegefingre.”
En sagsbehandler siger: “Meget af det arbejde, vi arbejder
med, er tungt og besværligt, vi har derfor brug for et skulderklap i ny og næ. Vi henter blandt andet energien ved at
nogen sætter pris på vores arbejde”. En anden sagsbehandler
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tilføjer: “Den anerkendelse vi får, er den frihed, vi har til at
lave vores arbejde.”
Anerkendelsen får sagsbehandlerne til at føle, at deres
arbejde skaber en værdi – at de selv gør en forskel!
Hjælp, når man er klemt!
Noget af det vigtigste for at opretholde en god og attraktiv arbejdsplads er blandt andet, at lederen anerkender
sagsbehandlerne som fagligt dygtige og har tillid til, at de
kan og vil deres arbejde. Dernæst at lederen er lyttende, og
at lederen stoler på, at sagsbehandlerne træffer de rigtige
beslutninger.
En sagsbehandler siger: “Lederen skal have tillid til os som
sagsbehandlere; vi skal fx kunne sige til vores leder, at vi i
øjeblikket er så presset, at vi ikke kan tage telefonen, eller
at vi har brug for en hjemmearbejdsdag.” En leder tilføjer:
“Jeg bakker op om mine medarbejdere. Jeg giver dem ikke
skideballer, men fortæller dem, hvad jeg ser. Mange “urenheder” bliver ryddet af vejen på den måde. Jeg tror, det handler
om at gå med sagsbehandlerne. De føler sig ofte presset
i det daglige arbejde, et arbejde hvor øretæverne svirrer i
luften. Det er vigtigt, at vi som ledere er der for dem, når de
bliver klemt.”
Faglighed er en ting, det personlige bidrag noget andet
Anerkendelse handler ikke kun om at anerkende faglighed.
Anerkendelse handler også om at anerkende hinanden for
at være dem, vi er. Anerkendelse kan komme til udtryk på
mange forskellige måder.
Anerkendelse bør således efter en leders udsagn ikke altid
kun gives for sagsbehandlernes faglige kunnen, men også
for en lang række andre ting. Lederen siger: “Det er ikke kun
på det faglige felt, at vi som ledere bør være anerkendende.
Det gælder også hvis en medarbejder fx er i godt humør,
eller at han/hun er den, der har skabt en god stemning i gruppen. Det er således vigtigt både at komplimentere hende,
som har klaret en tidsfrist midt i alt det andet, som har
hobet sig op, men også hende, som løber hen ad gangen og
siger: ‘skal vi synge en sang?’.”
Anerkendelse går begge veje
Det er vigtigt, at anerkendelse går begge veje. Lederen er
ligeså afhængig af anerkendelse som medarbejderne. En
anerkendelseskultur, hvor man har mere fokus på at finde
succeser end på at finde fejl, og hvor anerkendelsen går
begge veje, gør arbejdspladsen god og attraktiv.
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En sagsbehandler siger: “Vi skal anerkende hinanden begge
veje. Kun på den måde kan vi udvikle os.” Hertil tilføjer en
leder: “Vi er afhængige af hinanden. Udover at jeg skal anerkende mine medarbejdere, så synes jeg også, det er dejligt,
at de kommer ind til mig og siger: ‘det gjorde du godt nok
godt, jeg var super glad for, at du deltog i mødet, og jeg følte
virkelig, at du bakkede mig op’. Der er noget alment menneskeligt i, at man gerne vil anerkendes for noget, man selv
synes, er et godt stykke arbejde.”
Kan vi lide hinanden?
Anerkendelse handler også om noget så simpelt som, at man
kan lide hinanden. Altså at lederen kan lide sine medarbejdere og vise versa.
En leder siger: “Anerkendelse handler også om at kunne lide
hinanden. Medarbejderens personlighed er det vigtigste,
når der skal rekrutteres nye medarbejdere. Fagligheden skal
nok komme, den kan læres. Personligheden derimod, kan der
ikke ændres på.”
Oprigtigt og ærligt
Anerkendelse kan komme til udtryk på mange måder, men
det vigtigste er, at anerkendelsen er ærligt ment Det er samtidig vigtigt, at anerkendelse gives i den rette sammenhæng.
En leder siger: “Man skal ikke anerkende at folk møder til tiden.
Anerkendelse skal gives, når folk har lavet noget, der er godt. Det
er vigtigt, at folk føler, at anerkendelsen er alvorligt ment.” En sagsbehandler siger: “Anerkendelse i dagligdagen er en nødvendighed.
Men ærlighed og åbenhed samt evnen til at lytte fra ledelsens
side er hele fundamentet for at kunne give relevant anerkendelse.
Anerkendelse må ikke blive hul.”
Troen på de gode tankers kraft
En anerkendende tilgang på arbejdspladsen ligger ligeså
meget i at tro på de gode tankers kraft. De gode historier er
med til at bære det anerkendende miljø.
En leder siger: “Hvis man har et billede af, at noget er rigtig
godt, kan det holde i meget lang tid – også selvom arbejdspladsen løber ind i sygdom og andre problemer. Et dagligt
skulderklap og en tro på, at her er dejligt at være, er med til
at opretholde den gode arbejdsplads.”
Dialog og tillid går hånd i hånd
Det handler om måden, vi taler til hinanden på. En anerkendende dialog har stor betydning for et tillidsfuldt forhold
blandt sagsbehandlere og ledere. Det har også betydning for
det sociale sammenhold og et trygt kollegialt miljø.
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En leder siger: “Det handler om indgangen til hinanden.
‘Stoler jeg på dig og understøtter jeg dig i dine tanker.’ Det
handler om den måde vi taler til hinanden på.” En sagsbehandler tilføjer: “Det er betydningsfuldt både at have tillid
til og vise tillid til sine kollegaer. Særligt når man har nogle
svære problematikker, man lige vil have vendt. Hvis ikke tilliden går begge veje, tør man heller ikke selv at vise tillid. Man
risikerer på den måde at blive fagligt flad, fordi man bruger
for meget krudt på at passe på sig selv.” En anden leder siger:
“Tillid handler om et fælles ansvar. Ledere og kollegaer må
kunne forvente noget af hinanden.”
“Jeg gør en forskel!”
Anerkendelse fra kollegaerne og fra borgerne er også vigtigt
for det at have en attraktiv arbejdsplads.

Borgmesteranerkendelse!
Det er ikke altid, at sagsbehandlerne føler, at offentligheden
har respekt for deres arbejde. Derfor er det særligt vigtigt
at både den nærmeste og den øverste ledelse har øje på
dem, og at de ved, hvad arbejdet indebærer.
En sagsbehandler siger: “Forleden dag havde vi et arrangement, hvor borgmesteren roste vores arbejde. Det betyder
virkelig noget, synes jeg, også fordi jeg så ved, at han ved,
hvad vi laver. Det er vigtigt med anerkendelse både fra nærmeste leder men også fra den øverste ledelse – det har stor
betydning. De skal vide, hvad vi laver, men vi kan selvfølgelig
ikke forvente, at de alle har fingeren på pulsen, så derfor har
vi selv et ansvar for at gøre opmærksom på os selv.”

En sagsbehandler siger: “Den anerkendelse jeg får fra mine
kollegaer er guld værd. Tilsvarende er den feedback jeg får
fra borgerne, hvad enten de ringer og siger tak for hjælpen,
sender postkort eller kommer med pakker til jul. Når de gør
det, ja, så tænker jeg, jamen, jeg gør jo bare mit arbejde. Jeg
lever virkelig højt på følelsen af at gøre en forskel.”

Centrale budskaber om anerkendelsens betydning for den attraktive arbejdsplads
•	Anerkendelse ligger i den frihed man har til at lave sit arbejde.
•	Anerkendelse er når lederen lytter og stoler på, at der træffes de rigtige beslutninger.
•	Anerkendelse skaber værdi i arbejdet.
•	Anerkendelse skal gå begge veje.
•	Anerkendelse skal være ærligt ment.
•	Anerkendelse handler om at kunne lide hinanden.
•	Anerkendelse er påskønnelse og omsorg for hinanden.
•	Anerkendelse ligger i at tro på de gode historier.
•	Anerkendelse handler om den måde, vi taler til hinanden på.
•	Anerkendelse skaber et tillidsfuldt forhold på arbejdspladsen.
•	Anerkendelse skal komme fra borgmesteren, fra ledelsen, fra kollegaerne og
fra borgerne.
•	Anerkendelse er social opblomstring.
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Spørgsmål til inspiration om anerkendelsens
betydning for den attraktive arbejdsplads
1.	Oplever du, at du bliver anerkendt i dit daglige arbejde?
2. Hvilke 3 faktorer mener du har indflydelse på, om du som medarbejder føler dig anerkendt?
		
		At lederen giver feedback både positivt og negativt
		At lederen er klar og synlig
			At kollegaerne har tid til at lytte og give feedback
			At der altid er hjælp at hente fra kollegaer og/eller leder
		
			At jeg føler mig som en del af et fællesskab
		
			At jeg føler ejerskab til mit arbejde
		
			At de borgere, jeg har kontakt med, føler sig taget godt i mod og taget hånd om
		
			At borgerne tilkendegiver, at de er enige i min beslutning og min argumentation
			 At jeg gør en forskel
		Andre faktorer, hvilke?		
3.	Oplever du, at det er i orden at indrømme fejl i dit arbejde?
Efter hvert spørgsmål kan I stille jer selv følgende spørgsmål:
Hvor vigtigt er dette forhold for dig i forhold til det at have en god og attraktiv arbejdsplads?
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Socialt sammenhold og godt kollegialt miljø

Socialt sammenhold og et godt kollegialt miljø er nogle af de
hovedingredienser, der skal til, når arbejdspladsen skal fungere. De fleste af dagens timer foregår på arbejdspladsen.
Det er derfor utrolig vigtigt, at man føler sig tryg og værdsat. Sammenhold på arbejdspladsen og et godt kollegialt
miljø får arbejdsglæden frem, og man oplever at løfte i flok.
Social symfoni
Et godt socialt sammenhold og et trygt kollegialt miljø på
arbejdspladsen er med til at skabe den gode og attraktive
arbejdsplads. En god stemning skabes, hvis man har det godt
med hinanden både socialt og kollegialt.

En sagsbehandler siger: “Hos os er der en rigtig godt stemning. Vi har det rigtig godt med hinanden, og vi fungerer generelt godt med hinanden i hverdagen. Det er altafgørende
for mig er, at der er en god stemning, for arbejdet trækker
tænder ud. Det sociale giver mig energi og saltvandsindsprøjtninger.” En anden sagsbehandler tilføjer: “Hvis ikke det
var for min gode kollegaer, havde jeg set mig om efter et
andet arbejde.”
Påskønnelse og omsorg
Det at påskønne og drage omsorg for hinanden er meget
vigtigt for at have en god og attraktiv arbejdsplads.
En sagsbehandler siger: “Den personlige omsorg tæller
virkelig meget. Vi er fx gode til at spotte, om nogen er ved at
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drukne i sager. Så rokerer vi lige rundt. Vi har den medmenneskelige omsorg for hinanden. Det gælder også på tværs af
fagene.” En leder tilføjer: “Der er i vores afdeling en tradition
for at kræse for sine medarbejdere. Når vi fx sidder til nogle
af vores møder, så sørger vi for, at der er lidt godt til ganen.
Det kan også være at et par af rådgiverne har haft en rigtig
svær sag, så køber vi nogle blomster til dem eller noget
andet.”
I en kommune arbejder man med et “omsorgsinstallationsfænomen”. Fænomenet er en ting, der går på omgang mellem
sagsbehandlerne, og som fx indeholder lidt chokolade.
Tingen bliver givet til en sagsbehandler, der fx har gjort det
godt eller som i en periode hænger lidt med hovedet. Når
tingen sættes på en sagsbehandlers bord, viser det den
pågældende, at nogen har lagt mærke til, at han/hun hænger
lidt med hovedet, er stresset over en dum sag eller bare er
vindblæst og står i et vakuum. Både sagsbehandlerne og
lederen fra den pågældende kommune er overbeviste om,
at det gør en stor forskel, og at tingen er med til at gøre
arbejdspladsen til et dejligt sted at være.

Fortæl mig, hvad du har på hjertet
Det er vigtigt for sagsbehandlerne, at de på arbejdspladsen
kan komme ud med det de har på hjerte.
En sagsbehandler siger: “Vi har en rigtig god kultur, hvor man
kan sige, hvis man har det svært. Det gælder også private
ting. Det er op til den enkelte at melde ud. Jeg føler, at jeg får
stor respons på det private og møder samtidig stor forståelse. Det er vigtigt at have lyst til at gå på arbejde hver dag
– det må være bundlinjen! Der skal lige så meget ud, som der
kommer ind.”
Et godt psykisk arbejdsmiljø
Et godt psykisk arbejdsmiljø er noget af det mange af de
adspurgte sagsbehandlere og ledere trækker frem. Det er et
af de vigtigste parametre for det at have en attraktiv og god
arbejdsplads.
En leder siger: “Når man lægger så mange timer, ja faktisk
sine allerbedste timer på dagen på sit arbejde, så er det bare
så vigtigt, at der er rart at være, og at man synes, man har
det godt med hinanden. Jeg tror, det betyder rigtig meget
med et godt psykisk arbejdsmiljø.” En sagsbehandler stemmer i og siger: “Det betyder meget, at vi har et godt psykisk
arbejdsmiljø. Vi bliver fx ikke hjemme blot fordi vi har en
dårlig dag, for vi får omsorg på arbejdet af vores kollegaer,
enten fra dem vi kender privat eller fra en af de andre. Vi
kender hinanden rimeligt godt, både i forhold til sygdom,
død m.m. i familien. Efter arbejdstid er vi også rigtig gode.
Vi holder vores egen julefrokost, sommerfest; vi tager ud og
bowler, og vi besøger hinanden. På den måde kan vi have det
sjovt på arbejde, også selvom vi har travlt.”

Centrale budskaber om det sociale sammenholds og det kollegiale miljøs
betydning på den attraktive arbejdsplads
•	Socialt sammenhold og et godt kollegialt miljø skabes,
hvis man har det godt med hinanden.
•	Socialt sammenhold og et godt kollegialt miljø er påskønnelse
og omsorg for hinanden.
•	Socialt sammenhold og et godt kollegialt miljø er frihed til at kunne
fortælle, hvad man har på hjertet.
•	Socialt sammenhold og et godt kollegialt miljø handler om at kende
hinanden rigtig godt.
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Spørgsmål til inspiration om det sociale
sammenholds og det kollegiale miljøs betydning
for den attraktive arbejdsplads
1.	Oplever du, at der er et socialt sammenhold på din arbejdsplads?
2.	Oplever du, at det at befinde sig i et trygt kollegialt miljø har betydning for
at befinde sig på en attraktiv og god arbejdsplads?
Efter hvert spørgsmål kan I stille jer selv følgende spørgsmål:
Hvor vigtigt er dette forhold for dig i forhold til det at have en god og attraktiv arbejdsplads?
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Udfordringer på den gode og attraktive arbejdsplads
Den attraktive arbejdsplads står over for en række udfordringer. Udfordringer der blandt andet handler om, hvordan
arbejdspladsen vedbliver med at være attraktiv, og om hvad
der skal til for at kunne fastholde de rutinerede medarbejdere og for at kunne rekruttere nye medarbejdere.
Den attraktive arbejdsplads udfordres blandt andet på
løn, sagsantal og arbejdspres. Udfordringer, der alle har
betydning for om arbejdspladsen i fremtiden kan tiltrække
kvalificeret arbejdskraft.
Frihed i arbejdet
For at fastholde sagsbehandlerne kræves det også, at de
selv har mulighed for at kunne tilrettelægge deres arbejde.
En leder siger: “Det, jeg hører medarbejderne sige, er, at vi
hos os har en meget stor grad af selvstændighed i arbejdstilrettelæggelsen. Samtidig har den enkelte medarbejder
også ret vidtgående kompetencer til at foretage forskellige
beslutninger og bevillinger. Sideløbende hermed har vi lagt
nogle kræfter i at lave en meget tydelig kompetenceplan, så
de også ved, hvor kompetencerne stopper, og hvor vi fordrer
en ledelsesinvolvering.”
Forventningsafstemning
Fastholdelse handler også om, at fortælle, hvad det er, der
forventes, og hvad der kan forventes. Det er vigtigt, at man
som sagsbehandler ved, hvad det er for et stykke arbejde,
det forventes, man leverer. Dernæst også at man er klar på,
hvad der er ens spidskompetencer.
En leder siger bl.a.: “Vi er en arbejdsplads, der anerkender, at
socialrådgiverne bliver mødt med mange forventninger og
forestillinger om, hvad de skal og bør gøre i kraft af deres
funktion. Vi har derfor arbejdet en del med socialrådgivernes kerneområder. Vi forsøger at blive klare på, hvad det er,
vi forventer af socialrådgiverne. Vi har prøvet at gøre det
så præcist som muligt, så vores forventninger har en større
mulighed for at blive mødt med noget realistisk. At vi har
både ledere og kollegaer, som vi har en forventning til, bidrager til at opgaven bliver løst, så man ikke går i stå, fordi man
ikke ved, hvad man skal gøre. At man har en forståelse for, at
det er et fælles ansvar at få det til at lykkes.”
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Synlig og tilstedeværende ledelse
Hvis arbejdspladsen skal vedblive med at være attraktiv for
sagsbehandlerne, er det meget væsentligt, at ledelsen er
synlig og tilstedeværende.
En leder siger: “Meget af det vi arbejder med er tungt og besværligt. Derfor er det også vigtigt, at man kan hente energi
ved at nogen sætter pris på ens arbejde. At der er en leder,
som er til stede og som giver skulderklap. Vi ved, at i mange
af sagerne, er det små succeser vi lever på, og ledelsen skal
være der for dem, for ellers er der ikke meget at varme sig
på. Klienterne ringer ikke og takker. Jeg er ikke noget, uden
mine medarbejdere, så det er så vigtigt at sætte pris på dem
og anerkende dem.”
Sagsantal og arbejdspres
Sagsantallet står for skud. Sagsantal og sagstyngdevurdering er en af de store udfordringer på den attraktive arbejdsplads. Hvis sagsbehandlerne skal have tid til deres arbejde,
bør sagsantallet sættes ned. Det er ikke nok, at man flytter
et par sager fra en bunke til en anden.
En sagsbehandler siger: “Vi arbejder for tiden meget med
sagsgennemgang. Den enkelte rådgivers sagsstamme gennemgås med lederen. Det gør, at ledelsen er medansvarlig
for, at der er den rigtige fordeling. Det er dog ikke nok, at
vores leder har overblik over sagsantallet, han/hun skal også
have overblik over sagernes tyngde. Èn sag kan indimellem
fylde lige så meget som 35 sager.”
En anden sagsbehandler fortæller: “Jeg synes ikke det fungerer hos os. Nogen gange kan man råbe op, og nogen gange
er der nogen, der råber højere end andre. Ledelsen går ind
og kigger på, hvad man kan gøre. Ofte bliver der blot taget
10 procent af den pågældendes arbejde, hvorefter de andre
sagsbehandlere så bare får det mere. Det hjælper altså ikke
gruppen som helhed, så jeg kan ikke sige, at det fungerer hos
os.”
En sagsbehandler siger: “Vi har ikke så meget tid til borgerkontakt. Den sparsomme tid gør, at vi ikke kan præstere et
særlig godt arbejde. Vi har fået præsenteret Lean, men det
er ikke nok.”

arbejdsplads

Mere i løn er et must
Mere i løn er et af de elementer, som sagsbehandlerne mener, er en af udfordringerne for den attraktive arbejdsplads.
Ikke kun for at kunne rekruttere, men i høj grad også for at
kunne fastholde de engagerede, motiverede og trofaste
medarbejdere.
En sagsbehandler siger: “Lønnen bør være bedre. Vi bør følge den almindelige lønudvikling, og vi bør også belønnes for
vores tunge arbejde. Mere i løn bør særligt gives til trofaste
og engagerede medarbejdere.” En anden sagsbehandler
tilføjer: ”Meget enig i forhold til lønnen. Det er frustrerende

at folk udefra, der kommer til jobsamtale, får alt hvad de vil
have, mens vi der har siddet i kommunen i mange år ikke får
en dyt for vores trofasthed. Sagsbehandleren fortsætter:
“Der bør gives mere i løn for at fastholde de gode medarbejdere. Konsulentbureauerne og vikarbureauerne giver en
rigtig god løn, og nogle gange får vikarerne også tilbudt efteruddannelse. Det er rigtigt ærgerligt, at man ikke forsøger
at skabe en udvikling på selve arbejdspladsen.”
En tredje sagsbehandler siger: “Vores ledere bør lave en
fastholdelsespolitik, der indbefatter løn. Ingen kommuner
er vel interesseret i, at de rutinerede medarbejdere får et
andet arbejde.”

Centrale budskaber om udfordringer på den attraktive arbejdsplads
• Frihed til selv at kunne tilrettelægge sit arbejde.
•	Klare forventninger til sagsbehandlernes arbejde.
• Synlig og tilstedeværende ledelse.
•	Medansvarlig ledelse, som sørger for, at der er den rigtige fordeling af sager.
• Passende sagsmængde.
• Mere tid til borgerkontakt.
• Mere i løn til sagsbehandlerne.
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arbejdsplads

Spørgsmål til inspiration om udfordringer
på den attraktive arbejdsplads
1. Nævn de 3 vigtigste forhold, som har betydning for, at din arbejdsplads er attraktiv og god.
2. Hvad skal der til for, at din arbejdsplads vedbliver med at være en attraktiv arbejdsplads
eller bliver endnu bedre?
3. Nævn de 3 største udfordringer, som afdelingen står overfor i øjeblikket i forhold til fortsat
at være en attraktiv og god arbejdsplads.
4. Nævn de 3 største styrker, som afdelingen har i forhold til, at medarbejderen trives og har
en oplevelse af, at arbejdet lykkes på et fornuftigt fagligt niveau.
5. Nævn de 3 forhold, som kan få dig til at blive på din arbejdsplads.

27 inspirationskatalog 08

