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Imellem empati og 
depersonalisering

– en følelsessociologisk analyse af tayloriseringens 
konsekvenser for hjemme plejere 

Lasse Suonperä Liebst & Merete Monrad 

Med afsæt i et følelsessociologisk perspektiv undersøges det, hvilke konsekvenser taylori seringen 
af den danske hjemmepleje har for de følelser, som hjem me plejere oplever i mødet med de æl-
dre borgere. Artiklen peger på, at hjemme plejere er følelses mæs sigt belastede af ikke at kunne 
udføre en omsorg, der står mål med deres empati for de ældre. I dette lys kritiseres Christina 
Maslachs opfattelse af deperso nalisering for at mangle blik for, at oplevelsen af følelsesmæssig 
belastning, snarere end at af spejle en svækket empati, er produkt af et empatisk omsorgsideal, 
der ikke lader sig realisere. I stedet for følelses mæssig belastning foreslår vi at tale om eksi   sten-
tiel frustration over ikke at kunne handle i overensstemmelse med em patien for de ældre. Der 
peges afslutningsvis på, at den eksistentielle frustration udmønter sig i en stribe mestringsstra-
tegier, hvor ple jerne kæmper for at realisere den empatiske pleje på trods af tayloriseringen.

I et temanummer dedikeret til arbejdsli-
vets nye styringsformer kan det unægte-

ligt synes paradoksalt at sætte fokus på, 
hvor dan Taylorismen, som en ledelses teori 
ud viklet for et århundrede siden, vinder sta-
dig udbredelse i den danske hjem mepleje.1 
Para dokset bliver ikke mindre udtalt af, at 
dis kussionen af nutidige styringsformer 
ofte synes at afgrænse sig til en konfronta-
tion imellem det post-taylo riserede, fl ek-
si ble ar bejds  livs fortalere og kritikere (se 
f.eks. Florida 2005; Sennett 1999). I denne 
kon frontation, der uom tvisteligt er et af ar-
bejdslivs forskningens afgørende spørgsmål, 
sy nes er kendelsen af, at styringsformerne 
uvikler sig dif fe rentieret, dog at blive trængt 
i baggrunden (som påpeget af fx Bosch & Leh-
dorff 2005). Konsekvensen af dette mang-

lende fokus på arbejds livets differentiering 
er, at de subjektive og følelsesmæssige føl-
ger, som gen aktualiserede styrings former 
som tay lorisering har for med arbej derne, 
of te står ubelyst hen. Underbelysningen af 
tay lori seringens konsekvenser i plejesekto-
ren er et godt eksempel herpå. Et forhold 
der er ganske over raskende, når man tager 
den mas sive mediedækning af de utallige 
skan daler, hvor ple jere angi ve ligt har mistet 
deres empati for de ældre i betragtning.

I lyset af denne mangel, vil vi på bag-
grund af en inter viewundersøgelse sætte 
fokus på de følelsesmæssige konsekvenser 
af den danske hjem meplejes taylorisering. 
Årsagen til, at vi netop har valgt at tage fat 
på hjemme plejen, er, at det er forholdsvis 
veldokumenteret, at denne del af omsorgs-
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sektoren er præget af en taylorisering, mens 
de empiriske såvel som teoretiske forsøg på 
at forstå de følelsesmæssige følger af denne 
taylorisering, er sparsomme. Det er således 
ikke vores ærinde at undersøge, hvorvidt der 
er sket en taylorisering, men at undersøge de 
følelsesmæssige følger af denne. Vi vælger 
spe cifi kt at anlægge et følelses sociologisk 
per spektiv på problem stillingen, idet et så-
dant kan belyse sammen hængen mellem 
ma kroniveauet (styringsformen) og mikro-
niveauet (hjemme plejernes følelsesliv). Vo-
res specifi kke følelsessociologiske tilgang er 
inspireret af Blochs (2001, 17) eksistentiel-
fæ nomenologiske tilgang, der i kontrast til 
Hochschilds (1983) ‘top-down’ perspektiv, 
som betoner den sociale situations følelses-
regler, anlægger et ‘bottom-up’ perspektiv, 
hvor der tages udgangs punkt i subjektets 
eksistentielt betydningsfulde følelser. 

Metode
Artiklen er baseret på interview med otte 
hjem meplejere fra to forskellige hjemme-
ple jeafdelinger i Region Hovedstaden. 
Hjem meplejeafdelingerne er valgt ud fra, 
at de er moderat til stærkt taylori serede for 
at gøre det muligt at belyse konsekvenserne 
af tayloriseringen. Begge afdelinger er såle-
des præget af en tayloristisk styringsform, 
selv om denne sætter sig igennem på lidt 
for skellige måder, idet der bl.a. er forskel 
på, hvor tidspresset arbejdsmiljøet er. På 
trods af sådanne forskelle skelner vi i det 
følgende ikke mellem de to afdelinger, hvil-
ket skyldes, at vores ærinde ikke er at lave 
et komparativt casestudie, men at diskutere 
et fænomen, der – trods vis se gradsforskelle 
– går igen i de to afdelinger og derfor disku-
teres som ét fænomen.

Vi har foretaget interview med otte hjem-
meplejere, seks kvinder og to mænd. Tre af 
de inter viewede var under 25 år, de øvrige 
var mellem 40 og 65 år. Interviewene er fæ-

nomenologiske i den forstand, at vi i inter-
viewsituationen har søgt at skabe rum for, 
at hjemmeplejerne kunne beskrive deres 
subjektive oplevelser i plejearbejdet og har 
ladet denne empiri være styrende for valget 
af teori.

Taylorismen og hjemmeplejen 
Det er som nævnt veldokumenteret, at den 
dan ske hjemmepleje igennem de seneste 
år tier har gennemgået en tiltagende taylo-
risering (Borg et al. 2005; Csonka & Boll 
2000; Eliasson 1992; Szebehely 2006).2 Her-
med sigtes til, at organiseringen af hjem-
meplejernes arbejde har en lighed med de 
produktions principper, som Frederick W. 
Taylor udviklede i begyndelsen af 1900-tal-
let. Disse prin cipper var baseret på minutiø-
se tids- og bevægelsesstudier, der skulle fast-
slå den mest tids bespa rende måde at udføre 
en given opgave på. Dette implicerede en 
stan dardisering af opgave udførelsen, der 
iføl ge Taylor – på baggrund af en negativ vur-
dering af arbej derens engagement i arbej det 
– måtte understøttes af en grundlæggende 
adskillelse af arbej dets plan læggende og ud-
førende del (Taylor 1911). 

I hjemmeplejen kommer disse principper 
til udtryk ved, at  plejen i stigende grad skal 
udføres tidsmæssigt effi cient. Tendensen er, 
at plejerne skal tage sig af stadigt fl ere bor-
gere på kortere tid, hvilket leder til et øget 
tidspres. Samtidig er der en stigende stan-
dardisering af hjemmeplejernes arbejde for-
stået som en detailstyring af, hvilke op gaver 
der skal udføres, og hvor lang tid de må tage. 
Denne standardisering kommer mar kant til 
udtryk i Fælles sprog, der udgør et sprogligt 
standardiseret katalog over de kom munale 
service ydelser, der udføres i hjem met. Fæl-
les sprog giver således mulighed for en 
standardiseret administration, vi sitation og 
hjemme pleje udførsel ud fra ydelseskatalo-
get (i 2004 anvendte godt 80 % af kommu-
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nerne Fælles sprog) (jf. Hansen & Vedung 
2005, 70; Højlund & Milfeldt 2006, 20; Borg 
et al. 2005, 25; Csonka & Boll 2000, 9-16). 

Den tayloristiske styringsform medfører 
konkret, at hjemme plejerne skal følge dags-
kørelister, der i detaljer udspecifi cerer, hvil-
ke opgaver der skal udføres hos hver bor-
ger, og hvor lang tid der er til hver opgave. 
Dette baserer sig i lighed med Taylors oprin-
delige idé på en skarp opdeling af arbejdets 
planlæggende og udførende del, idet de op-
gaver, som hjemme plejerne skal udføre hos 
borgerne, bestemmes og tidsudmåles af en 
visitator. Det er således som udgangspunkt 
ikke meningen, at hjemme plejeren selv skal 
fortage en vurdering af, hvilke opgaver der 
skal udføres i hjemmet (jf. Schultz-Larsen et 
al. 2004, 49-50).

På baggrund af ovenstående overvejel-
ser kan den tayloristiske styringsform op-
sum    merende siges at bestå i en dobbelt 
knap hed. Dels i form af knap tid, hvor hjem-
meplejeren skal møde fl ere borgere på kor-
tere tid. Og dels i form af en knap autonomi, 
idet dagskørelisten udspecifi cerer, hvilke 
stan dardiserede opga ver der skal udføres. 
I praksis møder den tayloristiske styrings-
form dog implemen terings vanskeligheder, 
da hjemme plejerne udfører arbejdet alene, 
og der derfor ikke, som på Taylors fabriks-
gulv, er nogen direkte kontrol med arbejds-
udførslen. Som vi skal vende tilbage til 
nedenfor muliggør dette, at plejerne i vid 
udstrækning kan forholde sig løst til dagskø-
relisterne, hvorfor det i vidt omfang ikke er 
denne, men derimod plejernes egne idealer, 
der bliver rådende for arbejdets udførsel. 

Maslachs udbrændthedsteori
I omsorgslitteraturen er en udbredt betragt-
nings måde, at en taylori sering af ar bejds mil-
jøet baserer sig på en in stru men tel rationali-
tet, der er væsensforskellig fra og ufor enelig 
med et empatisk om sorgs ar bej de (jf. Wær-

ness 1984). En lignende forståelse går igen 
i Chri stina Maslachs (1989) klassiske so cial -
psykologiske udbrændtheds teori, der henle-
der op mærk som heden på, hvordan et stresset 
ar bejdsmiljø kan medføre en fø lelsesmæssig 
be lastning, der implicerer, at plejernes empa-
ti for de plejede svækkes. Her med er der risi-
ko for, at den em pa tiske om sorg slår om i 
sin mod sætning, hvor plejeren har en de per-
so nali seret, tingsliggjort omgang med den 
ældre, der opleves som et belastende objekt 
frem for et medmenne ske.

I tematiseringen af arbejdsmiljøet peger 
Maslach på, at det især er tidspres og mang-
lende autonomi (der som nævnt er karakte-
ristisk for den dobbelte knaphed som en 
tay lorisering indebærer) i pleje arbejdet, der 
kan lede til følelses mæssig belastning og i 
vær ste fald deper so na li  sering. Når plejen ud-
føres under tidspres reduceres kontakten til 
den ældre, og der er kun tid til at fokusere 
på problemer. Dette ensidigt ne gative fokus 
er følelsesmæssigt belastende for ple jeren og 
kan ten  dentielt fremkalde en negativ hold-
ning over for den ældre. Den subjektive 
kon sekvens heraf er en negativ vurdering 
af en selv og ens arbejde. Maslach påpeger 
end videre, at en distancering til den ældre 
kan forstærkes af plejerens manglende kon-
trol over arbejdssituationen. I en situation, 
hvor der hverken er tid eller autonomi til at 
udføre en em patisk pleje, begynder pleje ren 
at dæmme op for den følelsesmæssige be last-
ning gennem en distancering til den æl dre 
og dennes behov (Maslach 1989, 57-59). 

Det er således Maslachs opfattelse, at den 
følelsesmæssige be last ning kan opstå som 
produkt af et arbejdsmiljø, der ikke gør det 
muligt for plejeren at opretholde nær he den 
til den plejede, hvorfor det fø lel ses mæs si-
ge engagement pleje arbejdet kræver, bliver 
stressende og meningsløst. Kernen i denne 
ud brændthed er oplevelsen af at have op-
brugt sig selv følelses mæssigt, ligesom mulig-
heden for at genvinde engagementet i arbej-
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det synes håbløs. Det empatiske engagement 
erstat tes da af social dis tance, hvor det ikke 
er empatien, men en rigid efterfølgelse af ar-
bejdets forskrifter, der sætter standarden for 
plejen. For Maslach ligger der i den ne distan-
cering til den plejede kimen til, at plejeren 
begynder at forholde sig kynisk overfor den 
plejedes behov. Den følelses mæssige belast-
ning sætter empatien under pres og kan på 
sigt lede til en negering af denne: Empatien 
erstattes da af en depersonali seret indstil-
ling, hvor den plejede opfattes som et be-
lastende objekt, som man ikke ønsker at in-
volvere sig men ne skeligt og følelsesmæssigt 
i (Maslach 1989, 16-17). 

“Der er mange ting man gerne 
vil, men som man ikke kan nå” 
Det er vores opfattelse, at Maslachs teori 
gi ver et originalt bud på forholdet mel-
lem arbejdets styringsformer og plejernes 
fø lelses mæs sige orientering. Maslach har 
en interessant forståelse af belast ning er ne 
i arbejdsmiljøet, men hendes forståelse af, 
hvor dan over gangen mellem den følelses-
mæs sige belastning og depersonaliseringen 
mere præcist fi nder sted, og hvilken betyd-
ning subjektets oplevelser og handlen har 
for denne overgang, er mangelfuld. I det 
følgende vil vi i konfrontationen med vores 
empiriske materiale pege på, hvad denne 
teoretiske mangel specifi kt består i.

Alle de interviewede hjemmeplejere for-
tæller, at de oplever en følelsesmæssig be-
lastning over ikke at være i stand til at ud-
føre plejen, som de gerne vil. Dette kommer 
til udtryk i det følgende citat, hvor det net-
op er tayloriseringens knappe tid og auto-
nomi, der stiller sig i vejen for at udføre en 
tilfredsstillende pleje. Som en kvindelig ple-
jer fortæller: 

“Det, der er det værste ved det her fag, det 
er, at man ikke kan, altså der er mange ting 

man gerne vil, men som man ikke kan nå. 
Og som heller ikke er udmålt.” 

En anden hjemmeplejer betegner sig selv 
som “magtesløs”, fordi hun er under kon-
stant tidspres og derfor ikke kan udføre ple-
jen, som hun ønsker. Denne oplevelse af fø-
lelsesmæssig belastning synes ikke at væ re 
afhængig af alder, erfaring eller køn, men 
er et tema, som alle plejerne fortæller om. 
Ud fra Maslachs teoretiske optik må vi for-
vente, at den følelsesmæssige belastning op-
træder sammen med en depersonalisering 
eller an satser hertil.

Selv om hjemmeplejerne oplever følelses-
mæssig belastning kan en depersonalisering 
dog på ingen måde genfi ndes i det empiri-
ske materiale. Hjemme plejernes empati for 
de ældre er vedholdende og stærk på trods 
af de manglende muligheder for at udføre 
plejen så godt, som de ønsker. Det følgende 
citat, hvor en ung kvindelig hjemmeplejer 
fortæller om, hvad der er vigtigt i hendes 
arbejde, er karakteristisk for de interviewe-
des empati for de ældre:

“Jeg synes det vigtigste i ens arbejde, det er at 
gå ud og have lyst til at lave det her arbejde 
og hjælpe dem. Fordi hvis det bare er et job, 
som du siger: “det har jeg bare for at tjene 
penge, det interesserer mig ikke at være ude 
ved de ældre”, så bliver det lige præcis det 
der med, at man bare går ind og gør det man 
skal og væk igen. Og det tror jeg ikke på, at 
der er nogen ældre mennesker, der synes, er 
hyggeligt. Jeg ville heller ikke selv synes det 
var hyggeligt (...) Det er vigtigt at give sig 
tid til de forskellige borgere og hjælpe dem 
med de behov de har (…) Det er vigtigt, at 
de får en god hjælp. Det er tit det eneste de 
har i løbet af sådan en dag, af mennesker 
der kommer. Så skal det også være godt for 
dem. For mig, der er det simpelthen bare det 
vigtigste at hjælpe dem, at de har det godt, 
det vil jeg sige.”
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Dette eksemplariske citat viser, at hjemme-
plejeren orienterer sig mod den ældres 
behov og er empatisk, nærværende og an-
svarlig og således ikke viser tegn på deper-
sonalisering. 

Et følelsesmæssigt grænseløst arbejde 
Empatien synes på væsentlige punkter at 
over skride selve omsorgs arbejdet. Denne 
græn seløshed kommer bl.a. til udtryk som 
et ønske om også at hjælpe de ældre i friti-
den. Hjemmeplejernes følelsesmæssige ori-
entering gør, at der ikke kan skelnes skarpt 
mel lem relationerne i arbejdet og fritiden. 
Som en ung kvindelig hjemmeplejer påpe-
ger, bliver man venner med de ældre. Den 
fø lelsesmæssige relation til de ældre stræk-
ker sig således for mange af plejerne dybt 
ind i deres privatsfære, idet de f.eks. på fri-
dage holder øje med, om ældre, der bor tæt 
på dem, står op om morgenen. I forhold til 
dis kussionen om det grænseløse arbejde er 
der i hjemmeplejen tale om det, man kan 
be tegne følelsesmæssig grænseløshed, hvor 
det empatiske engagement er en fundamen-
tal del af plejernes liv og selvforståelse. Em-
patien rækker dermed langt ud over, hvad 
arbejdet formelt kræver. 

Vores empiri viser således en stærk empa-
tisk orientering og dyb følelsesmæssig in-
volvering fra hjemmeplejernes side. Den 
tay loristiske styringsform har dermed ikke 
umu liggjort em pa tien. Hjemme plejerne 
op lever imidlertid denne taylorisering som 
fø lelses mæs   sigt belastende, idet den stiller 
sig i vejen for, at de kan realisere den gode 
pleje og der  med udleve empatien for de æl-
dre. Vi konfronteres her med et teoretisk 
pro blem. Sam eksistensen af stærk empati 
og følelses mæssig belastning forklares ikke 
af Maslachs teori, da hun netop mener, at 
den følelsesmæssige belastning afspejler en 
svæk ket empati. Plejernes oplevelser synes 
dog at pege på, at den følelsesmæssige be-
lastning ikke udtrykker en svækket empati, 

der er et forstadium til en distancerende de-
personalisering, men derimod er et produkt 
af en stærk og ved hold ende empati for de 
æl dre: Plejerne oplever en følelses mæssig 
be lastning, fordi de nærer en dyb empati for 
de ældre, men ikke er i stand til at udføre 
en pleje, der står mål med denne empati. 
Som det følgende citat med en ung mand-
lig hjemmeplejer illustrerer, har plejerne en 
dyb empatisk indlevelse i de ældres behov 
og oplever en følelses mæssig belastning, 
når de ikke kan udføre en pleje som dækker 
disse behov: 

“(...) det, der gør det psykisk hårdt, det er en-
gang imellem det man oplever (...) hvis der er 
nogen, der er kede af det, eller man hører om 
deres problemer, så kan det være hårdt at se, 
at de har det så skidt, og et eller andet sted, 
også at vi ikke behandler dem sådan, som vi 
egentlig burde.”

Mange af plejerne beskriver en sådan følel-
sesmæssig ambivalens, hvor plejen på en 
og samme tid opleves som frustrerende og 
em patisk engagerende. Denne følelsesmæs-
sige ambivalens, der er vanskelig at forstå 
ud fra Maslachs tilgang, minder om den 
fø lelsesmæssige ambivalens som Becker-
Schmidt (1982) påpeger, at industriarbej-
dende mødre oplever, idet deres arbejde 
bå de er kilde til mismod, vrede og mod vil-
lig  hed, men også selvværd, selvbevidsthed 
og selvbekræftelse. Vi er således enige med 
Becker-Schmidt, når hun påpeger, at vi må 
forholde os kritisk overfor en arbejds soci o-
logisk forståelse af følelser, der ikke har øje 
for, hvordan oplevede følelser ofte har en 
ambivalent karakter. I vores tilfælde har 
ambivalensens dog en særlig karakter, idet 
den empatiske følelse ikke blot sameksiste-
rer med den følelsesmæssige belastning, 
men er baggrund for, at denne belastning 
overhovedet opstår. 
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Empatiens eksistentielle mening
For at præcisere sammenhængen mellem 
arbejdsmiljøet og plejernes følelses mæssige 
orien tering, er det nødvendigt at supplere 
Maslach med en teoretisk tilgang, der kan 
indfange den følelses mæssige ambi valens, 
som plejerne oplever. For at forstå sameksi-
stensen af empati og følelsesmæssig belast-
ning må vi sætte fokus på hjemmeplejernes 
oplevede følelser og anskue relationen mel-
lem arbejdsmiljø og subjektive følelser ud 
fra et ‘bottom-up’ perspektiv.

Hjemme plejernes dybe empatiske enga-
gement i de ældre og den personlige betyd-
ning relationen til de ældre har, peger i 
retning af en eksistentialistisk forståelse af 
plejernes arbejdsliv. Den eksistentielle me-
ning arbejdet har for hjemmeplejerne kom-
mer tydeligt til udtryk, når man spørger 
dem, hvad der er godt ved deres arbejde. 
Som en mandlig plejer fortæller: 

“(...) at kunne gå ind og påvirke så mange 
menneskers liv at kunne hjælpe dem, det er 
det, der gør at man kan holde ud at stå op 
hver dag. Det er ikke direktørlønnen vi får i 
hvert fald, men at hjælpe folk, det betyder 
utroligt meget i mit liv.”

Alle hjemmeplejerne udtrykker på lignende 
vis, at relationen til de ældre og det at hjæl-
pe dem er noget dybt meningsfuldt, noget 
som motiverer dem, giver dem glæde og en 
oplevelse af, at deres arbejde og liv i almin-
delighed er betydningsfuldt. Det empatiske 
aspekt ved arbejdet giver med andre ord 
plejerne en eksistentiel mening, hvilket op-
summeres meget rammende af en mandlig 
hjemmeplejer, der fortæller om, hvad det 
gode ved arbejdet er: “(…) jobbet i sig selv, det 
er det med, at det er meningsfyldt, man har en 
mulighed for at gøre en forskel, hvis man vil, det 
har man”. Denne eksistentialistiske forståelse 
vil vi i det følgende afsnit uddybe teoretisk.

En eksistentialistisk 
forståelsesramme: 
Mening og materialitet 

Det teoretiske problem, som Maslach kon-
fronteres med i lyset af vores empiriske ma-
teriale, kan opsummeres til, at hun har ten-
dens til at se følelsesmæssig belastning og 
empati som gensidigt udelukkende. Empi-
ri en viser derimod, at den følelsesmæssige 
be lastning ikke afspejler en svæk kelse af em-
patien – og i den forstand blot udgør et for-
stadium til depersonali seringen – men mod-
sat er udtryk for, at plejerne nærer en stærk 
og ved holdende empati for de ældre. Vores 
korrektiv til Maslachs teori er i det te lys, at 
det eksistentielle grundlag for den følelses-
mæssige belastning må afklares. 

Det er nødvendigt at præcisere, hvad 
det er der belastes, hvis ikke begrebet ikke 
skal være analytisk tomt. Her trækker vi i 
før ste omgang på Pines’ (1993) eksistentielt 
orienterede reformu lering af udbrændt heds-
teorien, der tager menneskets eksistentielle 
mening ssøgen som afsæt for at forstå den 
følelses mæs sige belast  ning og deper sona-
liseringen. 

I overens stemmelse med, hvad vi konsta-
terede em pirisk ovenfor, peger Pines på, at 
udøvelsen af en empatisk omsorg udgør 
en eksi stentielt meningsfuld del af plejeres 
liv. For plejere, der søger en sådan me nings-
fuldhed i deres arbejde, kan følelsen af at 
have fejlet – af ikke at være i stand til ‘at 
gøre det godt nok’ – lede til følelsesmæssig 
belastning. Denne eksistentialistiske be-
tragtning henleder vores op mærk  somhed 
på, at det netop er eksistensen af en stærk 
og vedholdende eksistentielt me nings  fuld 
empati, der er baggrunden for, at plejerne 
overhovedet oplever følelses mæssige belast-
ninger, hvorfor den følelsesmæssige belast-
ning altså ikke som hos Maslach afspejler 
empatiens tendens til svækkelse. 
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Eksistentiel frustration og handlen 
For at præcisere hvordan den følelsesmæs-
sige belastning er et produkt af, at den eksi-
stentielle mening ved omsorgen ikke lader 
sig realisere, foreslår vi med inspiration 
fra den eksistentialistiske psykolog Frankl 
(1973, 105), at begrebet følelses mæssig be-
lastning erstattes med begrebet eksistentiel 
frustration. Frankl tager udgangs punkt i, at 
mennesket har en fundamental stræben ef-
ter at fi nde me ning med sit liv, der kan blive 
frustreret, når denne mening ikke lader sig 
realisere. Dette begreb om frustration kan 
dermed indfange den fø lelses  mæssige ambi-
valens, som Maslach ikke kunne. Plejerne 
oplever eksi sten  tielle frustrationer, fordi 
me  ningen med arbejdet – det at udføre en 
empatisk om sorg for de ældre – ikke lader 
sig realisere fuldt ud som følge af taylorise-
ringens knaphed på tid og autonomi.

Denne eksistentialistiske forståelse af, at 
mennesket stræber efter me nings  givende 
værdier, implicerer i sammenligning med 
Maslach en mere hand lings orienteret sub-
jektsforståelse. Mens der inden for den eksi-
stentialistiske tradition eksisterer betydeli-
ge uenig heder om ophavet til de vær dier, 
som mennesket fi nder mening i at stræbe 
ef ter, er der enighed om, at mennesket har 
så danne værdier – og at mennesket har vil-
je og evne til at handle for at realisere dis-
se (Frankl 1973, 102ff; Sartre 2005; 2004; 
1984, 14f; Kotarba 2005, 245-256). Det er 
vo res opfattelse, at denne eksistentialistiske 
for ståelse af mennesket som aktivt engage-
ret i at opretholde sin tilværelses mening, 
er en frugtbar teoretisk optik, når ærindet 
er at forstå, hvordan mennesket i arbejdsli-
vet – såvel som i hverdagslivet – håndterer 
situationer, der er præget af frustrationer, 
sammenbrud, dilemmaer etc. Ud fra denne 
betragtning tildeles mennesket en be tydelig 
handle evne, der udmønter sig i et aktivt 
forsøg på at mestre de konfl ikter, der på fru-
strerende vis udfordrer meningsfuldheden. 

Ved på den ne måde at tildele plejernes eksi-
stentielt meningsfulde vær dier en markant 
teoretisk betydning, åbnes der op for, at 
empatien ikke blot frustreres, men samtidig 
udgør et eksistentielt motiv for at handle 
– at kæmpe imod tay loriseringen. 

Det skal understreges, at denne teoreti-
ske tilgang ikke udelukker depersonaliserin-
gen som fænomen. Pointen er derimod, 
at så læn ge plejerne oplever, at de gør en 
me nings fuld forskel for de ældre, holdes de-
per sonaliseringen stangen. Hvis diskrepan-
sen imellem den eksistentielt menings fulde 
empati og muligheden for at realisere denne 
imidlertid bliver for stor, kan depersonali-
seringen blive en udvej, hvor der lægges 
afstand til det frustrerende engagement i de 
ældre, som synes menings løst. Denne teo-
retiske mulighed vender vi afslutningsvis 
tilbage til. 

Tayloriseringen som materiel knaphed 
I modsætning til den udlægning, der er ud-
bredt inden for sociologien (jf. f.eks. Bour-
dieu 1996, 114ff; 2005, 205-210), betyder 
vores eksistentialistiske betoning af menne-
skets handleevne ikke, at mennesket er frit 
fra enhver nødvendighed. Særligt den sene 
Sartre (2004) har blik for dette, hvilket han 
formulerer som, at mennesket har frihed til 
at handle, men at denne handlen er situ-
eret i et praktisk-trægt handlingsfelt, hvor 
nød ven dig heden melder sig som materiel 
knaphed. Under den materielle knaphed 
erfarer mennesket, at livet – og kampen for 
dettes meningsfuldhed – er forbundet med 
negative følelser såsom frustration. 

Ifølge Sartre er det specielt i arbejdssi-
tuationen, at mennesket konfronteres med 
den frustrerende materielle knaphed. Dette 
eksemplifi ceres med henvisning til de krav, 
som stilles til en arbejder, der betjener en 
maskine. For Sartre er det afgørende, at der 
er tale om et materielt formidlet krav, hvor 
arbejderens handlemuligheder fastsættes af 
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maskinens materielle knaphed. Dette skal 
for stås på den måde, at det er maskinens 
ma terielle fremtrædelse (dens konkrete ud-
formning og funktion), der afgrænser hand-
lerummet for arbejderen, ved at fastsætte 
hvilke bevægelser der skal udføres i en given 
rækkefølge og tempo (Sartre 2004: 197ff). 
Selv om hjemmeplejerne selvsagt ikke arbej-
der ved maskiner, implicerer anvendelsen 
af dagskørelister på analog vis en materiel 
knaphed for plejernes praksis. Det er dagskø-
relisten, der fastsætter, hvilke op gaver ple-
jerne skal udføre (knaphed på au tonomi), 
og hvor lang tid disse må tage (knap hed på 
tid), hvorfor tayloriseringens dob belte knap-
hed må præciseres som en ma terielt formid-
let styring af plejernes hand lerum.

Når vi på denne måde understreger, at 
tay  loriseringen først og fremmest udtryk-
ker sig som en dobbelt materiel knaphed, er 
det for at undgå den tendens til kulturreduk-
tio nisme, som dele af udbrændt heds forsk-
ningen abonnerer på. Dette er Mayerson 
(2004) et tankevækkende eksempel på, idet 
hun argumenterer for, at udbrændthed (og 
depersonalisering) må forstås snævert i rela-
tion til den organisationskultur, der domine-
rer arbejdsmiljøet. Mayerson anser således 
for skel lene i udbredelsen af udbrændt hed 
på en akut og en kronisk sygehusafdeling 
som produkt af afdelingernes hhv. medicin-
ske og psykosocialt orienterede kulturer. Ræ-
sonnementet er, at det er en integreret del af 
den kro niske afdelings psykosociale kultur 
at anerkende og bearbejde følelsesmæssige 
problemer, hvorfor denne afdeling er min-
dre ramt at udbrændthed end den akutte 
afdeling, hvis medicinske kultur betragter 
udbrændthed som udtryk for manglende 
følelsesmæssig selvkontrol. 

Selv om arbejdspladsens kultur selvsagt 
kan have betydning for plejeres mulighed 
for at håndtere det pres, de udsættes for i 
arbejdet, er det afgørende at have blik for, 
hvordan forskellige materielle betingelser 

skaber forskellige belastninger og udgør 
for skellige hindringer for at mestre disse. 
Det er slående, at arbejdets materielle for-
hold negligeres i Mayersons analyse; ikke 
mindst når det synes åbenlyst, at arbejdet 
på en akutafdeling og en kronisk afdeling 
tilbyder helt forskellige betingelser for, at 
der kan etableres en nærhed til de plejede. 
På en akutafdeling foretages en række stan-
dardiserede undersøgelser i et tidspresset 
ar bejdsmiljø med et højt patientfl ow, mens 
den mellemmenneskelige nærhed på en 
kro nisk afdeling har bedre muligheder for 
at udvikle sig i lange patientforløb, der gi-
ver plads til at plejeren kan lære patienten 
at kende (se f.eks. Foxall et al. 1990 for et in-
teressant studium af forskellene i sundheds-
personalegruppers stressfrekvens med vægt 
på de materielle forhold). 

Med denne diskussion ønsker vi at på-
pege, at det er afgørende at have blik for de 
materielle beting el ser, hvis man vil forstå 
kilden til udbrændtheden, såvel som den 
kamp plejerne fører for at opret holde ar-
bejdets mening på trods af den materielle 
knaphed. I det næste afsnit ser vi nærmere 
på, hvordan denne kamp for at holde den 
materielle knaphed og den dertil forbundne 
eksistentielle frustration stangen fi nder sted 
i hjemmeplejen. 

Empati og mestring
På baggrund af den eksistentialistiske til-
gang vi har skitseret ovenfor, vedkender vi 
os en subjektforståelse, hvor hjemmeplejer-
ne ikke blot passivt udsættes for en følelses-
mæssig belastning, men derimod kæmper 
aktivt for at realisere den empatiske pleje. 
Denne kamp for at opretholde den eksi-
stentielt meningsfulde empati, som taylori-
seringens materielle knaphed har frustreret, 
tager form af en række mestrings strategier 
(Lazarus & Folkman 1984). Denne mestring 
illu streres på eksem pla risk vis i følgende ci-
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tat, hvor en mandlig hjemmeplejer fortæl-
ler, hvordan han for søger at mestre den 
følelses mæssige frustration, der opstår i 
for bindelse med den knap pe tid til socialt 
samvær med de ældre: 

“Altså, man har det da skidt med det. Men 
heldigvis i mit tilfælde udmønter det sig i 
noget stædighed, og så må man jo fi nde ud 
af det på anden vis. For lykkes, det skal det. 
Altså jeg kan ikke give op. Det kan simpelt-
hen ikke komme over mig. Så det kan godt 
være lidt spændende engang imellem, og så 
må man jo så stikke til det på anden vis. 
Og så skal jeg nok fi nde en eller anden, så 
begynder de at fejle et eller andet, jeg er is-
kold. Det skal nok lykkes. Og det er sådan 
alle gør.”

Hjem meplejeren opfi nder her fi ktive lidel-
ser hos de ældre, som argument for at få 
til delt mere tid, således at den gode pleje 
kan lykkes. Plejerens oplevelse af at have 
det skidt med at udføre en mangelfuld pleje 
motiverer dermed til aktivt at tage sagen 
i egen hånd. Frustrationerne over ikke at 
kunne realisere den eksistentielt menings-
fulde empati udmønter sig for alle plejerne i 
sådanne mestringsstrategier. Den materielle 
knaphed på tid, som tayloriseringen med-
fører, formår således ikke at stille sig i vejen 
for den gode pleje. Det er gen nemgående, 
at hjemmeplejerne har truffet et valg, om 
at dette ikke må ske. Som det fremgår af ci-
tatet, er dette valg motiveret af empatien og 
de eksistentielle frustrationer over dennes 
manglende realisering. Frustrationen impli-
cerer således langt fra en apatisk indstilling 
hos hjemmeplejeren, men er snarere hand-
lings motiverende. 

Forbindelsen mellem frustration og hand-
len lader sig ydermere illustrere af en kvinde-
lig hjemme plejers beskrivelse af, hvordan 
det opleves ikke at kunne realisere sit ideal 
om den gode empatiske pleje: “Det er me-

get ubehageligt. Så stjæler jeg hellere noget tid 
fra nogle andre”. Det skal understreges, at 
alle de interviewede plejere, på baggrund 
af lignende oplevelser, anvender sådanne 
me strings strategier i deres arbejde. Disse 
stra tegier spænder fra mindre justeringer 
og omallokeringer af den visiterede tid (i de 
få tilfælde hvor en enkelt borger har fået vi-
siteret for meget tid) til konsekvent ignore-
ring af dagskørelisterne. Således fortæller 
en ældre kvindelig plejer om, hvordan hun 
har “(...) valgt at prioritere det sociale vigtigere 
og så slække lidt på det andet”, hvilket bety-
der, at hun i løbet af dagen forholder sig 
meget løst til dagskørelistens udspecifi cere-
de opgaver: 

“(...) den [dagskøreliste] gider jeg ikke. Den 
kigger jeg ikke på, altså jeg tager den tid det 
tager, for skulle jeg rende og følge sådan en, 
bliver man stresset.”

Hvor udtalt denne ignorering af dags kø re-
listerne er for enkelte af plejerne kan illu-
streres ved, at en meget erfaren, ældre kvin-
delig plejer ikke er bekendt med, hvor knap 
den tid, der er visiteret til de enkelte ar-
bejdsopgaver, faktisk er. Adspurgt om hvor 
langt tid hun får visiteret til plejeopgaver-
ne, konstaterer plejeren således åbenlyst 
over rasket, da hun fi nder en dagskøreliste 
frem: “Påklædning. Fem minutter. Det står så 
der, hold da kæft, ik”. 

I lyset af det ovenstående, er det entydige 
billede, at det er på trods af den taylori stiske 
sty ringsform, at det lykkes hjemmeplejer-
ne at realisere en pleje, der er empatisk og 
dermed meningsfuld (jf. f.eks. Liveng 2007, 
280; Szebehely 2006; Ipsen et al. 2002). 
Dette understreges af, at plejerne på den 
ene side fortæller, at deres arbejde er godt 
og meningsfyldt, mens dette på den an-
den side kun er muliggjort af deres omfat-
tende mestring. Når plejerne således helt 
gennemgående oplever deres arbejdet som 
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meningsfuldt – og der ikke kan identifi ceres 
nogen ansatser til depersonalisering – må 
det forstås som et produkt af en veludviklet 
og succesfuld mestringspraksis.

De materielle betingelser for 
mestringen
Den mestring, som fi nder sted inden for 
hjemmeplejen, må forstås situeret i en ma-
teriel kontekst, i den forstand at arbejdets 
or ganisering og styring sætter nogle helt 
konkrete rammer for arbejdet. Tayloriserin-
gen medfører nogle materielle betingelser 
for plejearbejdet, som nødvendiggør men 
også muliggør mest ringen. Succesen af den 
mestring, som plejerne iværk sæt ter for at 
opretholde den gode pleje, afhæn ger af den 
mulighed, de har for at handle, dvs. af karak-
teren og graden af den materielle knaphed.

I henhold til sidstnævnte forhold må me-
stringens succes anses som muliggjort af, at 
den ene dimension af den dobbelte materi-
elle knaphed, den knappe autonomi, ikke 
sætter sig igennem i det praktiske arbejde. 
Den knappe autonomi, der som beskrevet 
be står i, at plejen formelt set skal udføres 
i overensstemmelse med dagskørelisten, 
mod svares nemlig af en reel autonomi i det 
prak tiske arbejde, idet de anvendte styrings-
mekanismer ikke gør det muligt for arbejds-
giveren (eller for den sags skyld et arbejder-
kollektiv) at kontrollere hjemmeplejerens 
færden; ingen af de inter viewede hjem me-
plejere anvender stregkoder3 i deres arbejde 
og plejerne kører på cykel fra ældre til ældre 
og udfører arbejdet alene. At plejerne her-
med har mulighed for at justere i forhold til 
– eller decideret ignorere – dagskørelisten, 
har endvidere den konsekvens, at hjemme-
plejerne i relativt stort omfang har mulig-
hed for at mestre den knappe tid. Plejerne 
udfører en pleje, hvor de på baggrund af 
den reelle autonomi i arbejdet mestrer den 
knappe tid og derved udfører de opgaver, 
som de vurderer er vigtige – og som frem for 

alt stemmer overens med deres empatiske 
ideal for plejen.

At mestringens succes er muliggjort af 
den måde, hvorpå den tayloristiske styrings-
form i praksis sætter sig igennem, underbyg-
ges af et nyere komparativt studie af den 
nor diske hjemmepleje. I dette studie påpe-
ges det, at hjemmeplejen i den danske case 
pa radoksalt var mest tayloriseret samtidig 
med, at de svagt udviklede kontrol meka-
nis mer faktisk tillod hjemme ple jerne at 
dis pensere fra denne kontrol. I den norske 
case, der var markant min dre tayloriseret, 
følte hjemmeplejerne, at de havde meget lil-
le rum til autonom ageren, som følge af en 
gammeldags registrering, hvor den ældre 
skal skrive under på den anvendte tid, når 
hjemmeplejeren forlader hjemmet (Szebe-
hely 2006, 57f). 

Det var faktisk det samme registreringssy-
stem, der var udbredt i den danske hjem me-
pleje få år tilbage, og som en ældre hjemme-
plejer, der har været i faget i årtier, fortæller, 
udgjorde denne type registrering en stor be-
grænsning for, at der kunne mestres. Selv 
om mestringen også kunne lykkes dengang, 
har taylori seringens nuværende kontrolme-
kanismer faktisk gjort mestringen lettere. 
Som en af plejerne påpeger: “(...) i dag skal 
du ikke have underskrifter eller noget, så er det 
du kan fi le lidt her eller der”. I dag anvendes 
der i stort omfang håndholdte computere, 
hvor det er plejerne selv, der sætter ‘fl uebe-
net’ i den elektroniske dagskøreliste, når en 
opgave er udført. Autonomien består kon-
kret i, at plejerne blot markerer de visiterede 
opgaver som udført og således i praksis er 
fritstillede til at foretage en pleje, som stem-
mer overens med deres empatiske idealer.

På paradoksal vis kan der hermed argu-
menteres for, at tayloriseringens nye elektro-
niske kontrol me ka nismer har givet hjemme-
ple jerne mere autonomi (sic). Dette paradoks 
kan måske forklares som, at muligheden for 
at realisere empatien de facto afgøres af util-
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sigtede konsekvenser af organisatoriske be-
slutninger (Merton 1957, 60ff). Para dokset 
henleder opmærksomheden på, at hjemme-
plejerne ikke blot er underlagt den taylori-
stiske styringsforms materielle knaphed. Det 
levede liv er ikke et produkt af en institutio-
nel styring, idet en sådan i det kom plekse 
møde med menings søg ende og hand lende 
mennesker ofte får util sigtede konse kvenser. 

Den tveæggede empati
Selv om empatien ikke negeres og den gode 
pleje langt hen ad vejen realiseres, er der 
dog ikke tale om en entydig succeshistorie. 
Flere plejere beretter således om det, man 
kan betegne selvudbytning, hvor plejerne 
intensiverer egen arbejdsindsats for at leve 
op til de empatiske omsorgs idealer (og kol-
legiale forpligtelser). Dette indebærer, som 
en ung mandlig hjemmeplejer fortæller, at 
man arbejder, selv om man er syg:

“(...) jamen, at jeg går og er lidt små tung 
i hovedet, og det hele det snøfter og kører 
rundt. Hvis jeg kan stå op på mine ben, så 
må jeg også kunne klare mit arbejde (...) 
Man har et ansvar overfor sine kolleger, spe-
cielt fordi det er mennesker, vi har at gøre 
med. Det er ikke, hvis det bare var en død 
ting, som kunne vente til i morgen, så (...) 
kan man jo ligeså godt blive hjemme. Men 
her, der er der jo mange folk, der er afhæn-
gige, både kolleger og også borgermæssigt. 
De er afhængige af, at vi kommer, og så får 
man dårlig samvittighed, hvis man svigter 
dem, ingen tvivl om det. Så må man hellere 
komme på arbejde.”

Dette er ikke et ukendt fænomen inden 
for omsorgsforskningen (f.eks. Aronson 
& Neysmith 1996; Rasmussen 2000). I et 
norsk studie påpeger Rasmussen (2000, 51) 
så ledes, at decentralisering af ansvar uden 
magt over ressourcer gør, at hjemme syge-
ple jersker intensiverer deres egen arbejds-

ind sats, når der er en stor arbejds mængde. 
Rasmussens beskrivelse af, hvordan opha-
vet til selv udbytningen ligger i omsorgs-
arbejdets særlige karakter, må på baggrund 
af ovenstående citat siges at være ganske 
rammende:

“Motivationen for omsorg er den andres be-
hov. Dette gjør at situasjonen for de ansatte 
i pleie og omsorg bliver forskjellig fra indus-
triarbeideres. De som produserer et produkt 
som skal selges på et marked, kan lettere be-
grense innsatsen fordi det er arbeidsgiveren 
som taper. Det er mye vanskeligere når det er 
de som tjenesten er ment for som er taperne” 
(Rasmussen 2000, 41).

Selvudbytning implicerer altså, at hjemme-
plejerne intensiverer deres egen arbejds ind-
sats for at mestre den materielle knaphed, 
hvil ket indebærer, at hjemmeplejerne yder 
an det og mere end arbejdets forskrifter tilsi-
ger, fordi de føler et empatisk ansvar for, at 
den gode pleje lykkes. Empatiens følelses-
mæssige grænseløshed implicerer med an-
dre ord, at der er vide grænser for, hvad 
ple jerne gør for, at den empatiske pleje reali-
seres. 

Blandt de interviewede er det et gennem-
gående tema, at oplevelsen af frustration 
over ikke at være i stand til at gøre det godt 
nok virker motiverende for at yde en inten-
siveret arbejdsindsats. I lyset af dette må den 
stærke og vedholdende empati, som hjem-
meplejerne nærer for de ældre, ses som et 
tveægget sværd, idet empatien på den ene 
side giver arbejdet mening og motiverer til 
at yde en forsvarlig omsorg, men på den an-
den side betyder, at hjemmeplejerne presser 
sig selv for at tilgodese de ældre. 

Empatiens tveæggethed kommer på an-
den vis til udtryk hos en kvindelig plejer, 
der kun anser det som en mulig strategi 
at anvende en individuel selvudbytning, 
idet en kollektiv arbejdsnedlæggelse ville 
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tage de ældre som gidsler og dermed være 
i uoverensstemmelse med det kvindelige 
‘omsorgs gen’. Den grænseløse empati, der 
er baggrunden for at plejerne iværksætter 
en mestring, sætter dermed en grænse for 
mestringen dér, hvor denne kommer i kon-
fl ikt med empatien. Denne tveæggethed 
ved empatien, hvor den både motiverer til 
og begrænser udfoldelsen af mestringen, 
stemmer endvidere overens med Elias sons 
påpegning af, at hjemmeplejen har en svagt 
udviklet tradition for kollektiv mod stand 
(dette påpeger Eliasson i et interview med 
Eriksen 1991). 

Følelsesfokuseret mestring
Den type mestring vi i det ovenstående har 
været inde på, kan i Lazarus og Folkmans 
(1984) terminologi betegnes som en pro-
blemfokuseret mestring, idet den er rettet 
mod de specifi kke trusler i arbejdsmiljøet, 
som ud fra plejerens vurdering er kilde til 
den eksi stentielle frustration. Det fremgår 
dog tydeligt af interviewmaterialet, at den-
ne mestring ikke er nok til at realisere en 
pleje, der stemmer overens med plejernes 
empati, og herved dæmme op for den eksi-
stentielle frustration.

Ifølge Lazarus og Folkman vil en sådan 
manglende evne til at mestre et frustreren-
de arbejds miljø problem foku seret ofte re-
sultere i, at der iværksættes en række mere 
fø lelsesfokuserede mestrings strategier, hvor 
ple jerne forsøger at bearbejde de oplevede 
fru strationer. Når handle rummet er for 
ma terielt knapt, kan en følelsesmæssig be-
arbejdning kompensere. Det teoretiske ar-
gument er, at den problem orien terede me-
string nor malt vil blive anvendt først, og at 
den følelsesfokuserede mest ring herefter ty-
pisk anvendes, hvis den første strategi slår 
fejl, og der ikke er tegn på forbedring af si-
tuationen (Lazarus & Folkman 1984, 150). 

Alle hjemmeplejerne fremhæver, hvor-
dan det at kunne støtte sig til sine kollegaer 

er afgørende for at bearbejde de følelses-
mæssige frustrationer, som arbejdsvilkåre-
ne giver anledning til, såvel som de mange 
bekymringer vedrørende de ældres sygdom 
og død, der er en naturlig del af plejernes 
arbejdsliv. For mange af plejerne er denne 
støtte fra kollegaerne det springende punkt 
for, at de kan magte arbejdets mange følelses-
mæssige op- og ned ture. Det er et gennem-
gående træk, at disse former for mest ring 
ikke har et egent ligt problem fokuseret sigte, 
hvor der tages kollektivt affære for at lave 
arbejdsforholdene om, men snarere har ka-
rakter af en følelsesmæssig støtte. Som en 
kvindelig plejer udtrykker det:

“Jeg har nogle kollegaer og ved lige nøjagtigt. 
Jeg kan se på dem, hvis der er noget galt (...) 
Men det hjælper nogle gange, det er nemmere 
at snakke med en kollega om det end gruppe-
lederen, fordi hun kan ikke gøre så meget ved 
det. Altså, det kan kollegaerne heller ikke, 
men så kan man jo brokke sig sammen. Og 
så være enige om det.”

I lyset af den manglende tro på, at der kan 
ske nogle nævneværdige forbedringer af ar -
bejds    forholdene gennem henvendelse til 
gruppelederen eller gennem kollektiv hand-
len (jf. også argumentet ovenfor), udmøn-
ter frustrationen sig i en art kollektiv ‘brok-
ke  kultur’. Når det ikke er muligt at forandre 
pro blemerne, kan man om ikke andet blive 
eni ge om tingenes miserable tilstand og 
støt te hinanden heri. 

Den følelsesfokuserede mestring, som 
kan identifi ceres i interviewmaterialet, har 
dog ikke alene et kollektivt tilsnit. Der er 
også mange eksempler på individuel følelses-
fo ku seret mestring, hvor plejeren bearbej-
der sine følelser alene. Har man lige haft 
en hård op le vel se med den borger, man var 
hos før, må man kunne skubbe den negati-
ve følelse til side for derved at kunne møde 
den næste borger åbent. En ung mand lig 
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hjemmeplejer for tæller, hvordan han satte 
sig og græd på ruten mel lem to æld re for 
at få følelsen af vejen. Hjemmeplejernes 
individuelle følelsesfokuserede mest ring er 
generelt motiveret af et ønske om at være 
i stand til at møde de ældre med en åben, 
empatisk nærhed. 

Andre plejere nævner, at det er vigtigt at 
kunne lægge følelses mæssigt distance til ar-
bejdet og de ældre i situationer, hvor det er 
stærkt frustrerende ikke at kunne gøre det 
godt nok. Således påpeger en ung kvindelig 
plejer, at de manglende muligheder for at 
tage en ældre dame med i hendes yndlings-
indkøbscenter, opleves som frustrerende: 

“Det er lidt frustrerende nogen gange, men 
altså det bliver man jo bare nødt til at fi nde 
sig i, og så må man jo bare tænke, jamen det 
er jo også, det er et arbejde, det er ikke venner 
jeg skal have.”

Her er det netop frustrationen over ikke 
at kunne gøre det godt nok, der ansporer 
plejeren til at trække en grænse for, hvor 
langt empatien for den ældre og dennes be-
hov bør gå. Selv om dette ikke kan siges at 
være en udbredt mestringsstrategi blandt 
de interviewede plejere, er der, som vi skal 
se nedenfor, god grund til at hæfte sig ved 
til fældet.

Depersonalisering som 
følelsesfokuseret mestring
I henhold til Lazarus og Folkman må de 
ovennævnte individuelle såvel som kollek-
tive former for følelsesfokuseret mestring 
forstås på baggrund af plejernes manglende 
evne til at mestre frustra tionerne problem-
foku seret. I dette lys er det tankevækkende, 
at depersonalisering, som påpeget af Ager-
vold (1998, 128f), må anses som en form 
for radikal følelsesfokuseret mestring, hvor 
plejerne forsøger at lægge afstand til ople-
velsen af uhåndter bare frustrationer ved at 

distancere sig fra de ældre. Selv om den fø-
lelsesfokuserede mestring, vi har diskuteret 
ovenfor, ikke har karakter af en sådan de-
personalisering, er det slående, at deperso-
na lisering også har sit ophav i et handlings-
felt, der er så materielt knapt, at der ikke 
er tilstræk kelig mulighed for at mestre pro-
blemfokuseret. At den følelsesfokuserede 
me st ring her ikke har karakter af depersona-
lisering, hænger efter vores teoretiske opfat-
telse sammen med, at ple jerne igennem den 
omfattende problemfokuserede mestring er 
i stand til at opret holde plejens eksistentiel-
le meningsfuldhed.

Disse overvejelser henleder vores op-
mærksomhed på, at det ikke er uproblema-
tisk, at fl ere af plejerne er nødsaget til at 
iværk sætte en følelsesfokuseret mestring. 
Den følelsesfokuserede mestring er en in-
dikation på, at handlingsfeltets materielle 
knap hed – særligt den knappe tid der er vi-
siteret til hver ældre – udgør en uløst trussel 
imod arbejdets meningsfuldhed, ligesom et 
øget tidspres og skærpede kontrolmekanis-
mer potentielt kan få den konsekvens, at 
op levelsen af eksistentiel frustration bliver 
så uhåndterbar, at plejerne kun kan mestre 
den ved at etablere en depersonaliserende 
distance til de ældre. 

Denne teoretiske opfattelse af deperso-
na lisering som udtryk for en følelsesfokuse-
ret mest ring, der iværksættes, når hand le -
rum met ikke tillader pro blem orienteret 
mest ring, lader sig underbygge empirisk af 
Leiters (1991) kvan ti ta tive ud brændt   heds -
studium af plejere på et psykiatrisk hospital. 
I dette peges der på, at følelses foku se rede 
mestrings stra tegier er forbundet med symp-
to mer på depersonali sering, mens problem-
fokuserede mestringsstrategier i ringe grad 
optræder sammen med sådan ne sympto-
mer. Når der er mulighed for at handle, er 
plejerne altså ikke nødsaget til at anlægge 
en følelses fokuseret depersonalisering. Det-
te unders tre ger det potentielt problematiske 
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ved plejernes følelses fokuserede mestring, 
idet denne må anses som et varselsskud om, 
at depersonaliseringen ikke er en umulig-
hed i de studerede hjemmeplejeenheder. 
Hvis de materielle vilkår for arbejdet, dvs. 
den tid der konkret er til hver ældre og den 
au tonomi hjemmeplejeren har i sin opgave-
udførsel, ikke gør det muligt for hjemme-
plejeren at realisere en empatisk pleje, kan 
arbejdet blive så frustrerende meningsløst, 
at depersona liseringen må betragtes som en 
teoretisk såvel som empirisk mulighed. 

En kamp i det stille
Som vi så ovenfor, er det karakteristisk for 
plejernes problemfokuserede mest ring, at 
den har en individuel karakter. Dette hæn-
ger først og fremmest sam men med arbej-
dets materielle karakter, hvor den enkelte 
plejer udfører arbejdet alene og i relation til 
en kollektiv arbejdsnedlæggelse også med, 
at plejerne frygter, at en sådan skal gå ud 
over de ældre. Ple jernes mest ring kommer 
således til udtryk som en kamp, der foregår 
i det stille: Det er ple jernes individuelle be-
slutning at bryde med arbejds instrukserne, 
hvorfor en formel aner kendelse eller koordi-
ne ring af denne mestring ikke fi nder sted 
fra politisk-insti tutionel side. Denne mang-
lende opmærk som hed kan få den proble-
ma tiske kon se kvens, at man – f.eks. moti-
veret af velfærdsgarantier eller økonomisk 
rationalisering – fra politisk-institutionel 
side be slut  ter at fore  tage en yderligere taylo-
risering af arbejds vilkårene, idet man ikke 
har kend  skab til, at den gode pleje alene 
opretholdes, fordi der dispenseres fra den 
allerede eksisterende taylori sering. 

Netop dette har været tilfældet i den 
svenske hjemmepleje, hvor tayloriseringen 
ikke har udmøntet sig i ne gativ brugertil-
fredshed. Her overses imidlertid det centrale 
for hold, at plejen kun kan fi nde sted på til-
fredsstillende vis, fordi plejerne trodser tay-

loriseringen.4 Dette scenarium er ikke fjernt 
fra den danske virke lig hed, hvor bruger til-
fredshedsundersøgelser, ikke mindst på æl-
dreområdet, vinder sta dig større udbredelse. 
I lyset af erfaringerne fra Sverige må der dog 
opfordres til var somhed i anvendelsen af så-
danne undersøgelser, idet de ikke forholder 
sig til den kamp, der fi nder sted for at reali-
sere den gode pleje. Her er det selvsagt også 
nødvendigt at holde sig for øje, at selv om vi 
ikke kunne identifi cere ansatser til deperso-
nalisering, er der en risiko for, at en sådan vil 
fi nde sted, hvis handle rummet indskrænkes 
yderligere, f.eks. hvis hjemmeplejerne skal 
tage sig af endnu fl ere ældre per dag. Hjem-
meplejerne kan vælge at dispensere for 
dagskørelisten for at imødekomme den æl-
dres behov, men hvis hjemmeplejerne skal 
tage sig af stadigt fl ere ældre hver dag, bliver 
tiden til den enkelte ældre mere knap, og 
dermed er der mindre tid at omallokere.

Mens handlerummets indsnævring ud-
gør grundproblemet ved tayloriseringen, er 
alter nativet til denne en øget anerkendelse 
af plejernes evne til selv at afgøre, hvordan 
ple jen skal udføres. Det er imidlertid svært 
at forestille sig, at en sådan anerkendelse er 
mulig inden for tayloriseringens rammer, 
idet dette styringsprincip netop afspejler en 
noto risk miskendelse af plejernes evner og 
dømmekraft. Det er denne mis ken delse af 
plejerne, der, i overensstemmelse med Hon-
neths (2003, 71-72) på pegning af en sådan 
mis ken delses karakter, henviser dem til at 
kæmpe for at udføre en pleje på trods af 
den tayloristiske styringsform. I lyset af, at 
det er en omfattende mestrings praksis, der 
opret holder den gode pleje og meningen 
med arbejdet, og dermed udgør et bolværk 
imod deper so nali seringen, synes det rime-
ligt at overveje, hvorvidt denne ufor melle 
praksis ikke burde opnå formel anerkendel-
se fra politisk-institutionel side. Efter vores 
opfattelse stikker man sig blår i øjnene, hvis 
man urefl ekteret opret holder en styrings-
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form, der uden at korrespondere med den 
omsorgs prak sis der faktisk fi nder sted, ud-

gør en frustrerende trussel imod plejernes 
mening i arbej det.
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