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 AB Clausen: Værdier 

 
Den Danske Ordbog: Grad af betydning, vigtighed, nytte eller virkning som tillægges noget eller nogen. 
Kvalitet eller ideal som vurderes højt. 
 
Hos AB Clausen har vi mange ansatte der kommer fra meget store organisationer. Organisationer der 
arbejder struktureret, og gerne med hjælp fra professionelle konsulenthuse på at få den helt rigtige ordlyd 
på virksomhedens værdi-formuleringer. Mange er rigtig dygtige til det, og gør et stort og flot stykke arbejde 
indenfor dette felt, men når alt kommer til alt, er det måden, vi gebærder os og klarer os igennem et 
arbejdsliv med stor kompleksitet og mange uforudsigeligheder, der tester vores værdisæt. Det er 
problematisk, når virksomheden underlægger værdiimplementeringen en administrativ evaluering, der 
afgør om værdier er rigtigt eller forkert gennemført. Dette understøtter ikke blot brugen af værdierne som 
magtinstrument, men indikerer også over for virksomhedens medarbejdere, at der faktisk er en rigtig måde 
at fortolke og implementere værdierne. Derved opbygges en normativ kultur, hvor man risikerer, at de 
ansatte fokuserer så meget på at leve op til de præcise mål, at de glemmer at forholde sig til andre ting og i 
stedet får øget fokus på indbyrdes uenigheder om fortolkningen af de gældende værdier.  
 
Af de 3 nedenstående tilgange til værdier, formuleret af Mette Lund Kristensen fra Syddansk Universitet, 
tilvælger AB Clausen tilgang nr. 3. 
 
1. Branding. Værdiarbejdet handler om at kommunikere og skabe et retvisende billede af virksomheden, 
som afspejler den måde, organisationen er på. Implementering: Værdierne anvendes eksempelvis i 
reklamesammenhæng med integreret kommunikation for øje. 
2. Værdistyring. Værdierne bruges som styringsform, der angiver bredere præmisser for beslutninger end 
regelstyring. Målet er at sikre ensartethed i de grundlæggende værdier, som organisationens ansatte 
lægger til grund for deres adfærd. Implementering: Et bredere kulturskabende værdiarbejde, hvor 
værdierne via bestemte traditioner, ritualer, historier, myter, adfærdsnormer og andre kulturskabende 
elementer gennem en længere årrække søges indarbejdet i virksomheden. 
3. Debat. Der arbejdes med værdierne som et udgangspunkt for debat mellem og feedback fra alle ansatte 
i organisationen. Hensigten er at opdyrke en reflekterende og diskuterende kultur, der gør organisationen i 
stand til at reagere på mere komplekse omgivelser. Implementering: Rejse en kulturdebat og –kritik, hvor 
alternative synspunkter og praksisser får mulighed for at give sig til kende. 
I og med at organisationer som levende systemer er nødt til at have et sanseapparat, der er lige så 
komplekst og nuanceret som de omgivelser, de skal aflæse og tilpasse sig, er det min opfattelse, at det 
debatfremmende værdiarbejde er det mest hensigtsmæssige i den henseende. 
 

Vedr. Fokus 
 
Den Danske Ordbog: Indstilling på et optisk apparat, fx et kamera, som bevirker at det der skal afbildes ved 

hjælp af apparatet, bliver skarpt. 

Vi mener at denne værdi passer godt til AB Clausen og vores medarbejdere, idet vi har taget et bevidst og 

gennemtænkt valg om udelukkende at specialisere os indenfor konstruktioner. Det er vores fokus! 



 

Vedr. Ansvar 

Den Danske Ordbog: juridisk eller moralsk forpligtelse til at stå til regnskab, garantere eller sørge for noget 

eller nogen 

I en mellemstor virksomhed hvor vi alle kender vores kollegaer og bestræber os på at kende vores 

samarbejdspartnere godt, oplever vi, at vi i højere grad har ’hånden på kogepladen’ og får en større 

ansvarsfornemmelse. I organisationer med mere end 100 ansatte bliver det lettere ’at gemme sig’, og vi 

ønsker ikke at gemme os. Vi ønsker at påtage os ansvar for vores arbejder. 

Vedr. Faglighed 

Den Danske Ordbog: viden, forudsætninger og kompetencer som man besidder inden for et bestemt fag, 

fagområde, håndværk eller erhverv. 

AB Clausen er inspireret af England og Tyskland hvor det er mere sædvane, at de rådgivende ingeniørhuse 

specialiserer sig i de enkelte fagdiscipliner, og går i dybden med dette, og ikke udvider ydelses-paletten. 

Som håndregel udgør konstruktionerne 30-40% af byggesummen, og der er rigtig mange ressourcer (tid, 

penge, byggematerialer) at spare ved at optimere målrettet på dette. Principperne for 

konstruktionsberegninger ændres ikke markant afhængig af projekttype, som det gør for teknikområdet. Vi 

holder faglighed på konstruktioner og samarbejder med teknik-rådgiverne der specialiserer sig indenfor 

nicheområder og teamer op på en måde der skaber mest værdi for kunden. 


