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Executive Summary 

In this thesis we focus on a current trend within governance in the public sector, 

namely partnerships and co-creation, thereby addressing difficulties we’ve often 

faced when trying to solve wicked problems in our respective organizations.  

 

The context of the thesis is situations, where the knowledge of a particular field is 

spread upon various actors and the power to solve the problems is also spread 

upon various actors. Thus, none of the actors can single handedly drive a 

strategy to solve the problem and hence need to engage in a network cooperation.  

In the thesis we use Fastholdelsescentret within Arbejdsskadestyrelsen as our 

empirical background. Fastholdelsescentret was established in 2008 with the 

objective to identify workplace related injuries in order to cooperate with the 

municipalities with the aim of speeding up the process in cases where the 

connection to the job marked is threatened. This is handled by engaging in so 

called round table talks where both the injured party as well as other relevant 

actors participate, e.g. the employer, the union, the municipality, the insurance 

company and Fastholdelsescentret. The round table talks usually take place in 

the municipalities. Fastholdelsescentret are to make quick temporary decisions in 

cases where there is a risk of long term sick leave. This enables the injured party 

to start up a program addressing the reestablishment of his work possibilities.   

 

We’ve examined how the actors each handle workplace related injury cases. We’ve 

also tried identifying the barriers and the enhancing factors that affect the results 

of the actors. We’ve compared our results with the nine recommendations 

compiled by Koppenjan and Klijn addressing network managers’ strategies for 

solving wicked problems. From this outset we’ve compiled recommendations 

addressing network management at a general level.      

 

The empirical data in our thesis consists of semi structured interviews with the 

manager of Fastholdelsescentret, with two case workers from two municipalities 

and with two case workers from two insurance companies. We’ve also conducted 

a focus group discussion with several case workers from Fastholdelsescentret. 

Additionally we used secondary data consisting of two surveys compiled by Det 

Nationale Forskningscenter for Velfærd, SFI, and several internal evaluations 

compiled by Fastholdelsescentret themselves.   
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According to our findings, Fastholdelsescentret tries to work in a network based 

fashion and they consider themselves to be the main actor in cases of work 

related injuries. This understanding is however not completely shared by the 

other actors, presumably because they have sort of a temporary structure – 

somewhat like a task force - which inhibits them from fully engaging in the cases. 

The other actors only partially see themselves as working in a network based 

structure.   

 

In conclusion we’ve found that in order for a network to function properly it is 

crucial that the network actors acknowledge themselves to be network actors. 

Furthermore, it is crucial that they have the skills, the will and the opportunity to 

engage in the network, and finally it is significant, that the various initiatives in 

the case are coordinated as well as timed. The network needs to be managed and 

the participating actors need to be perceived as legitimate co-players. Finally 

we’ve found that it is critical for the actors to share a common understanding of 

the success factors of the network.   

 

We’ve also examined how the actors’ understanding and actual managing of the 

network related to cases of workplace injuries fit the nine recommendations made 

by Koppenjan and Klijn addressing network managers strategy to solve wicked 

problems. Our analysis has shown that the actors’ understanding of networking 

as presented in our data match the elements drawn up by Koppenjan and Klijn, 

though without fully following each step of their nine recommendations. 

 

Stemming from our analysis of inhibiting and supporting factors we’ve identified 

a number of factors not included in Koppenjan and Klijns recommendations, 

which can be considered additional recommendations to network managers: 

 

 The actors should ensure a common understanding of who has which role 

within the network. 

 

 The actors should ensure that all actors of the network understand and 

acknowledge the significance of participating in a network. 

 

 A possible decoupling by network actors from their home organizations 

strategy should be accepted and integrated by the home organizations. 
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1. Indledning 

Som ledere i en offentlig virksomhed har vi ofte stået i situationer, hvor vi har 

konstateret, at den viden vi havde brug for, eller de beslutninger, som skulle 

træffes, faktisk lå hos en anden enhed, myndighed eller privat aktør i forhold til 

at løse en opgave. Som leder i politiet, kan man have ansvaret for at nedbringe 

antallet af bandemedlemmer gennem exit-forløb og initiativer, der skal bremse 

tilstrømningen til banden, men løsningen ligger hos dem, der kan tilbyde den 

unge job eller uddannelse, herunder kommuner, uddannelsesinstitutioner og 

erhvervsdrivende. Som leder i en kommune kan man have en ambition om at gøre 

et bestemt område attraktivt for tilflyttere, men den nødvendige viden og autoritet 

til at skabe et attraktivt område med gode boliger, job, fritidsliv og tryghed, ligger 

hos boligselskabet, de erhvervsdrivende, idrætsforeninger, kulturelle foreninger 

og politiet. Vi er således afhængige af, at andre kan se, at det er en fælles opgave, 

og at de er villige til at deltage i arbejdet. Vi skal indgå i netværk, samarbejde og 

samskabe med andre aktører.  

Som den leder, der har ansvaret for at lede netværket, netværksmanageren, er 

det relevant at vide, hvilke forhold, hun skal være særligt opmærksom på for at 

lykkes med opgaven. Hvad vil fremme processen, og hvad vil virke som en 

barriere og dermed hæmme processen?  

Partnerskaber og samskabelsesprojekter (co-creation projekter) synes at være 

svaret på mange af de udfordringer vi som offentlige ledere står over for. Mulgan 

(2009:81) behandler fire strategitilgange ud fra en skelen til beslutningstagerens 

vidensniveau og graden af magt, hvilket netop er relevant i forhold til at indgå i 

partnerskaber og samskabelsesprojekter. Når magten og viden i forhold til et felt 

er delt på flere aktører, opstår der en indbyrdes afhængighed i forhold til at nå til 

en fælles forståelse af problemet og løsningen af problemet. Disse situationer 

benævnes af Mulgan som distribuerede strategier, som karakteriseres ved, at 

ingen aktør har den centrale magt eller viden til at drive en egen strategi.  

For at undersøge dette felt, har vi søgt efter en organisation, hvor de der arbejder 

med en given sag eller sagstype, var bevidste om, at de arbejdede med netværk, 

og som helt eller delvist havde en erkendelse af at savne den fulde viden og/eller 

magt til at drive egne strategier frem, som anført af Mulgan. Vi har fravalgt at 

undersøge egne organisationer for derved at undgå de problemer, der opstår i 

forhold dertil. Vi undgår selvpåførte rollekonflikter, og opnår i højere grad at vores 

informanter ikke påvirkes af vores relation i deres udsagn - de har ikke noget i 

klemme i forhold til os som ledere i en dagligdag. Vi undgår også, at vi i en intern 

forforståelse kommer til at tage noget for givet. Feltet er desuden nyt for os og vi 

vil derfor i højere grad kunne analysere og konkludere på den indsamlede viden 

uden at være påvirket af en høj grad af forforståelse. Omvendt kan vores 
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manglende forhåndskendskab til området betyde, at der kan være "lommer" af 

relevant viden, som vi ikke har fået med i undersøgelsen, og som derfor ikke 

bliver en del af analysen og konklusionen. For at kunne anvende undersøgelsens 

resultater i egne organisationer må vi selvfølgelig tage forbehold for graden af 

generaliserbarhed i forhold til de fund vi har gjort i forbindelse med vores 

undersøgelse. 

Vi har valgt at undersøge Fastholdelsescentret, der er en del af 

Arbejdsskadestyrelsen, idet det er vores vurdering, at de netop løser en opgave, 

som har de karakteristika, vi interesserer os for. Dette er opgaver, hvor de ikke 

selv har den fornødne viden og autoritet i forhold til at løse en sag, som er at 

fastholde arbejdsskadede på arbejdsmarkedet. Vi fandt frem til Fastholdelses-

centret, idet vores vejleder, Sverri Hammer oplyste, at centerchefen for 

Fastholdelsescentret havde givet et oplæg på MPG kurset Strategisk ledelse i et 

governance perspektiv om netop centrets netværkstilgang til opgaven. 

Fastholdelsescentret, der blev etableret i 2008, har til opgave at identificere 

arbejdsskadesager, hvor arbejdsmarkedsfastholdelsen er truet. De skal opbygge 

et samarbejde med kommunerne for at fremme en hurtigere sagsbehandling, 

såvel i sygedagpengesager, som arbejdsskadesager, SFI (2012:11). Dette gøres 

gennem deltagelse i såkaldte rundbordssamtaler med den skadelidte og sagens 

øvrige parter. Samtalerne foregår som udgangspunkt i kommunerne. 

Fastholdelsescentret skal træffe hurtige midlertidige afgørelser i de sager, hvori 

der er risiko for et langt sygefravær, så den skadelidte kan komme i gang med et 

fastholdelsesforløb. Aktørerne i skadessagerne kan blandt andet være den 

skadelidte, dennes arbejdsgiver, skadelidtes fagforening, arbejdsgivers 

forsikringsselskab, skadelidtes hjemkommune og Arbejdsskadestyrelsen.   

Koppenjan og Klijn (2004:251 - 257) anviser ni anbefalinger til, hvad en 

netværksmanager skal være opmærksom på, når man arbejder med såkaldte 

"Wicked Problems". Deres teori er interessant for os i forhold til at undersøge om 

de, der er lykkedes med at løse opgaver, hvor ingen af aktørerne alene har haft 

den fornødne magt og viden til at løse opgaven selvstændigt, bevidst eller ubevidst 

har fulgt de ni anbefalinger, og om der eventuelt er andre forhold, som bør 

iagttages i ledelsen af arbejdet med de udfordringer, der fordrer, at vi løser dem 

sammen med andre.  

Koppenjan og Klijns teori indeholder elementer af netværksteorier og spilteorier, 

der tager udgangspunkt i en aktør tilgang, hvilket vil afspejle sig i vores analyse. 

Det er målet med denne masterafhandling, at vi med afsæt i Fastholdelsescentret 

undersøger, om og hvordan man arbejder netværksbaseret, hvilke barrierer og 

drivkræfter, der i den forbindelse kan identificeres, og endelig hvordan de faktiske 
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tilgange og strategier passer med Koppenjan og Klijns ni anbefalinger til 

strategiarbejdet under processen. 

 

2. Problemformulering 

Vi arbejder ud fra følgende problemformulering:  

 

 

2.1 Begrebsafklaring 

 

 

 

"Wicked problems" forstås i denne sammenhæng som særlige komplekse 

problemstillinger, der er karakteriserede ved at der er usikkerheder omkring en 

række forhold: Er der et problem? Hvordan er problemet et problem? Hvem er det 

et problem for? Hvordan løses problemet bedst? Hvem har ansvar for at løse 

problemet? Samtidig eksisterer der et afhængighedsforhold mellem aktørerne - 

ingen kan løse sagen alene, enten fordi de mangler viden eller autoritet.  

Fastholdelsessag er den betegnelse medarbejderne i Fastholdelsescentret 

anvender om de arbejdsskadesager, som tages op af dem eller en kommune i 

forhold til en særlig fastholdelsesindsats. En indsats, der er rettet mod at 

skadelidte motiveres og hjælpes til en eller anden form for fortsat tilknytning til 

arbejdsmarkedet efter en arbejdsskade. 

Netværk anvendes i denne afhandling i den forståelse, som kendes fra Callon 

(1993:263), hvor netværk defineres som "en gruppe uspecificerede relationer 

mellem enheder, hvis natur i sig selv ikke er målbestemte".   

Aktør. I denne afhandling anvendes Bruno Latours forståelse af en aktør, som 

han, (Latour 1992:163ff, engelsk oversættelse) definerer som "enheder, der gør 

ting". Det er således afgørende, at der er tale om, at aktøren handler eller bevidst 

undlader at handle, og således ikke afgørende, om der er tale om en social enhed 

i traditionel sociologisk forstand.   

Aktører og netværk konstituerer i denne forståelse hinanden, idet en aktør ikke 

kan agere netværksbaseret uden et netværk, og et netværk ville ikke bestå uden 

Hvordan griber aktørerne en fastholdelsessag an, hvilke barrierer og 

samarbejdsfremmende drivkræfter kan identificeres i forbindelse med 

deres netværksarbejde, og hvordan passer aktørernes netværkstilgang 

til Koppenjan og Klijns ni anbefalinger til netværkslederens strategier 

ved løsning af "Wicked Problems"? Hvilke særlige opmærksomheds-

punkter giver analysen anledning til, og hvilke eventuelle anbefalinger 

kan der udledes i forbindelse med at arbejde netværksbaseret? 
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aktører. Aktør netværket kan således hverken reduceres til aktøren eller 

netværket. 

Arbejdsskade dækker både over arbejdsulykker og erhvervssygdomme.  

Autoritet forstås i denne sammenhæng som den legitime evne til at kunne træffe 

beslutning om andres handlinger eller perceptioner.  

Viden dækker i denne afhandling både viden i generel forstand, men også over 

indsigt. 

Magt anvendes i en forståelse af evnen til at føre en beslutning ud i livet - få det 

ønskelige til at ske. 

Begrebet hovedaktør anvendes i denne afhandling om de aktører, som indtager 

en central position ved at agere mest med andre aktører. Netværkslederne vil 

oftest repræsentere en hovedaktør.  

 

3. Metode 

Vi har i denne afhandling gennemført en konstruktivistisk undersøgelse af 

erfaringer hos Arbejdsskadestyrelsens Fastholdelsescenter, for at holde deres 

erfaringer op imod vores primære fagteori, Koppenjan og Klijns ni anbefalinger til 

netværksmanagerens arbejde med såkaldte "Wicked Problems". Det har været 

vores mål at lave en undersøgelse, som har et solidt empirisk grundlag. Dette for 

bedst muligt at kunne afprøve fagteoriens anvendelighed på problemer, som ikke 

er store samfundsmæssige udfordringer som f.eks. økonomisk genrejsning af 

Grækenland eller bekæmpelse af drivhuseffekten, men som er vigtige og 

nærværende i en moderne leders daglige udfordringer. 

Empirien er indsamlet som dels kvalitative primære data,  (Andersen 2013:137) 

gennem fem semistrukturerede individuelle interviews og en 

fokusgruppediskussion, samt gennem sekundære data i form af 

evalueringsrapporter. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har udfærdiget 

to evalueringsrapporter, og Arbejdsskadestyrelsen har også selv gennemført 

evalueringer i centret, som vi har fået adgang til.  

Vi har valgt at have en hermeneutisk tilgang, hvor vi med udgangspunkt i bløde 

kvalitative data vil forsøge at forstå og forklare de strategiske valg, der træffes i 

beslutningsprocesserne.  

Vi har gennemført et eliteinterview af centerchefen for Fastholdelsescentret. Dette 

har ifølge Harriet Zuckerman (1972:159 - 175) den fordel, at vi har fået adgang til 
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unikke data, som i vores tilfælde omhandler etableringen af centret, og de 

udfordringer der har været og er i forbindelse med driften af centret. Interviewet 

blev gennemført som et semistruktureret interview over to dage af hver to gange 

en time. Interviewene er optaget på diktafon og transskriberet som et 

journalistisk referat med udvalgte citater. Udfordringen med at anvende et 

eliteinterview er, at informanten ikke kan tilbydes anonymitet, samt at han derfor 

potentielt kan have svaret politisk og ikke konkret på spørgsmål. 

Anvendelsen af fokusgruppediskussionen er valgt for at udnytte den 

synergieffekt, der opstår ved at deltagerne reagerer og bliver inspireret af 

hinanden. Ved at være to facilitatorer, var det muligt for os at dele rollerne, 

således at den ene var moderator, mens den anden var observatør, og derfor 

kunne observere og notere hvordan gruppen interagerede på tværs af køn, alder 

og erfaring i centret. Fokusgruppeløsningen giver ligeledes adgang til 

meningsskabelse og handling mens diskussionen foregår. Endelig giver 

fokusgruppediskussionen mulighed for at afdække rationaler, der knytter sig til 

feltet (Nielson 2013). Det er dog således, at fokusgruppediskussionen ifølge 

Nielson, kan have medført, at sociale normer og gruppepres har påvirket svarene 

fra de forskellige, ligesom gruppetænkning og polariseringseffekter kan have haft 

indflydelse på svarene. For at modvirke dette og som minimum registre dette, var 

observatøren særligt opmærksom på disse forhold. 

Fokusgruppediskussionen er dokumenteret dels ved lydoptagelse, der er fuldt 

transskriberet, dels ved opsamlingen af hvert hovedemne på flipovers og 

indsamling af de post-it, der blev anvendt af deltagerne til at notere egne 

opfattelser af: egen rolle, barrierer, fremmere samt aktørerne og deres evne, vilje 

og mulighed for at deltage i løsningen af opgaven med at fastholde de 

arbejdsskaderamte på arbejdsmarkedet. Desuden blev der dokumenteret ved 

noter nedskrevet af observatøren. Fokusgruppediskussionen havde en varighed 

på 120 minutter (2 x 60 minutter). 

Vi har endvidere gennemført semistrukturerede interviews (Andersen 2013:155) 

med to kommunale informanter og to informanter fra forsikringsselskaber. Alle 

interviews er transskriberet. Delvist strukturerede interviews kan med fordel 

anvendes når man har teoretisk og/eller praktisk erfaring med fænomener, der 

studeres (Andersen 2013). Interviewene er gennemført som åbne personlige 

interviews, (Andersen 2013:152). Interviewene har hver haft en varighed af 

mellem 30 og 45 minutter. 

I udvælgelsen af de kommunale og forsikringsansatte informanter, har vi via 

centerchefen i Fastholdelsescentret fået kontaktoplysninger på informanter, der 

samarbejder med Fastholdelsescentret, men dog således, at der er udvalgt en fra 

en meget tæt og ifølge Fastholdelsescentret "nem" samarbejdspartner, og en mere 
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sporadisk og "svær" samarbejdspartner fra hver af de to aktørtyper. Dette for at få 

henholdsvis belyst både positive og negative opfattelser af samarbejdet. 

Spørgsmålene til centerchefen er valgt ud fra emnerne i Koppenjan og Klijn's ni 

anbefalinger, mens de hovedtemaer, som er anvendt i forbindelse med 

fokusgruppediskussionen er valgt ud fra de emner, som centerchefen ikke kunne 

belyse på sagsbehandlernes vegne. Spørgsmålene til de øvrige aktører var rettet 

imod at afklare deres oplevelse af at agere i et netværk, deres rolle og deres 

perception af problemerne, herunder deres syn på Fastholdelsescentret. Alle 

informanter er udspurgt om deres vurdering af elementer, der henholdsvis 

fremmer og hæmmer netværkssamarbejdet. 

Efter at have indsamlet empirien er alt blevet kodet med udgangspunkt i 

operationaliseringen af problemformuleringens fire led. Til hvert led har vi 

udfærdiget en række undersøgelsesspørgsmål, som vi i dels de transskriberede 

interviews, dels den sekundære empiri og i flipovers fra fokusgruppediskussionen 

har kodet ved at markere og nummerere de udsagn, der direkte eller indirekte 

kunne svare på vores undersøgelsesspørgsmål.  

Kodningsoversigten i forhold til problemformuleringens første og andet led er 

vedlagt som bilag 1.   

Spørgeguiden til centerchefen er vedlagt som bilag 2. 

 

 

3.1 Validitet og reliabilitet i undersøgelsen 

I tilknytning til operationaliseringen af vores problemformulering er vi 

interesserede i at opnå så god overensstemmelse mellem de teoretiske begreber og 

de empiriske variabler som overhovedet muligt. Dette kaldes af Andersen 

(2013:84) for definitionsvaliditet, mens de indsamlede datas pålidelighed kaldes 

reliabiliteten. Hvis vores data er pålidelige og der er en høj grad af 

definitionsvaliditet, er vores data valide.  

Vi har tidligere omtalt, at vores empiri er kodet (se bilag 1) efter 

undersøgelsesspørgsmål, som stammer direkte fra de teoretiske begreber i vores 

fagteori fra Koppenjan og Klijn. Der er således i høj grad overensstemmelse 

mellem teoriapparatet og vores empiriske variabler. Overensstemmelsen er ikke 

fuldkommen, da der både er kodet for direkte svar på undersøgelsesspørgsmålene 

og indirekte svar. De indirekte svar er vores fortolkning af informanternes svar, 

hvorfor reliabiliteten af vores kodning ikke er entydige. Vi må derfor naturligvis 

tage et vist forbehold i relation til konklusionerne på vores undersøgelse. 
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Begge SFI rapporter er bestilt og finansieret at Arbejdsskadestyrelsen, men da SFI 

er en ekstern og uvildig forskningsinstitution mener vi at dette må antages at 

borge for en valid og ikke biased evaluering. 

Vi har ikke interviewet alle aktører, og det lykkedes ikke at få lov til at overvære 

en rundbordssamtale (deltagende observation). Målet var via centerchefen i 

Fastholdelsescentret at få adgang til at deltage ved en rundbordssamtale mellem 

en skadelidt, dennes arbejdsgiver, kommune, fagforening og arbejdsgivers 

forsikringsselskab. Dette kunne potentielt have givet os et mere fuldstændigt 

billede af netværkssamarbejdet.  

Vi har med fem interviews og en fokusgruppediskussion ca. 10 timers interviews, 

svarende til ca. 100 timers transskribering. Al det transskriberede materiale og 

den sekundære empiri er som tidligere omtalt kodet. Vi mener derfor, at vi til 

trods for ikke at have været i kontakt med alle aktører, at have et solidt empirisk 

materiale, som grundlag for vore analyser og konklusioner. 

 

4. Teori 

I dette afsnit vil vi gennemgå de bærende teorier i forhold til operationaliseringen 

af vores problemformulering. 

Vi tager udgangspunkt i Koppenjan og Klijns beskrivelse af ledelsen af 

usikkerheder i netværk. 

Koppenjan og Klijn (2004) beskriver, hvordan deres undersøgelser af arbejdet 

med "Wicked Problems" med udgangspunkt i de usikkerheder, der er forbundet 

med at arbejde i netværk med andre aktører, har ført til ni strategiske 

anbefalinger.  

Vi undersøger i denne rapport, om forfatternes ni strategiske anbefalinger er 

dækkende for det netværksmanagerne i vores case gør for at lede netværket i 

arbejdet med den enkelte arbejdsskadesag, og således om der i forhold til vores 

case er anbefalinger, som er overflødige, og om der mangler nogen. 

Koppenjan og Klijn (2004) definerer tre slags usikkerheder, når de taler om 

komplekse problemer. Disse usikkerheder uddyber, hvad der kan ligge bag den 

manglende viden og magt, som Mulgan (2009) omtaler.  

Når man oplever en af de tre usikkerheder, er aktørerne nødt til at mødes, for at 

imødekomme usikkerheden, når de ikke fuldt ud kan imødekommes i den 

vertikale organisation, som man er en del af.  
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De tre usikkerheder er:  

 Substantiel usikkerhed, der handler om usikkerhed omkring hvori 

problemet består og hvem der skal løse det  

 Strategisk usikkerhed, der handler om, at man ikke selv besidder 

overblikket over interessenterne, deres mål og strategier  

 Institutionel usikkerhed, der handler om den manglende forståelse for de 

forskellige interessenters ”verden”. Hver institution har sin egen kultur, 

historie, faglighed og forforståelse  

Både den substantielle, den strategiske og den institutionelle usikkerhed kan 

reduceres, når kommunikationen i netværket udveksler opfattelser og baggrunde. 

Aktørerne har via deres forskellige positioner, som netværket består af, hver sin 

vinkel til de tre usikkerheder. Gennem netværkets samarbejde skabes en større 

fælles bevidsthed, der igen reducerer de tre usikkerheder. Altså en bevidsthed, 

der ikke blot består af aktørernes medbragte vinkler, men som er forøget med en 

ny fælles anskuelse. 

Koppenjan og Klijn (2004: 251-257) giver som tidligere omtalt ni anbefalinger til 

håndteringen af de tre usikkerheder. Der er ikke tale om "go do" anbefalinger, 

snare en diskussion af ni strategiske elementer, som bør iagttages: 

1. Analyse perceptions, actors and networks: not only beforehand, but 

continuously 

Det er vigtigt at man både før og under et netværkssamarbejde, gør sig 

klart, hvem der er relevante aktører, hvilken tilgang de øvrige aktører har til 

problemstillingen, herunder deres evne, vilje og mulighed for at deltage i 

netværket. Analysen beskrives af Koppenjan og Klijn (2004:133ff) som 

aktøranalyse, spilanalyse og netværksanalyse. Disse tre analyser er 

anvendt i denne rapport til at åbne op for problemformuleringens første led. 

 

2. Assess starting conditions: Look before you leap 

Findes der en brændende platform? - Vil de øvrige aktører "comitte" sig til 

opgaven med tilstrækkelig energi og ressourcer? 

Er der overhovedet en chance for samarbejde? - Er der tilstrækkelige 

relationer mellem aktørerne til at et samarbejde er sandsynligt? 

Besidder netværksmanageren evne og mulighed for at lede netværket? - 

Man skal ikke tage initiativ til et netværkssamarbejde, hvis man ikke har 

den nødvendige evne, vilje og mulighed for at lede netværket. 

 

3. Focus strategies on preventing or taking away fixations and impasses 

Det er afgørende at man undgår blindgyder og fikseringer/blokeringer af 



15 
 

processerne. Hvis det sker, må man have en strategi for at håndtere det. 

Koppenjan og Klijn (2004:253 og 254 fig 11.1) anbefaler, at problemerne 

først søges løst ved at håndtere oprindelsen af usikkerheden. En 

substantiel usikkerhed løses ved at afklare substansen, og hvis det ikke 

kan lykkes, bør man forsøge at løse det gennem strategiske (spil strategier) 

eller institutionelle designs. Hvis det er de institutionelle regler, der 

mangler, kan man kompensere ved at opstille ad hoc spilleregler.  

 

4. Be selective: minimize transaction costs 

Det er vigtigt, at man ikke bruger flere ressourcer på opgaven end det er 

nødvendigt - egne som andres. En aktør vil kun bruge ressourcer på et 

netværk, hvis det synes effektivt, og der er "value for money". 

 

5. Tune strategies into the institutional environment 

Strategierne skal tilpasses til de institutionelle omgivelser. Eksisterende 

regler og aftaler skal følges eller ændres, så de tjener netværket - de skal 

ikke omgås.  

 

6. Differentiate according to the progress of the process of problem solving 

Netværksledelsen skal have fokus på processer, og justere indsatserne i 

takt med at projektet skrider frem. Timing er meget afgørende for 

fremdriften i et netværk. Konflikter er uundgåelige, og konfliktledelse er 

nødvendigt, hvis der opleves stagnationer i spillet. Ved at pege på fremtidige 

gevinster og kompensationsmuligheder, kan netværksledelse hjælpe med til 

at holde processerne i gang og på rette spor.  

 

7. Take an independent position 

Vær netværkets forligsmandsinstitution. Den uafhængige position er vigtig. 

Legitimitet, og dermed tillid hos de øvrige aktører er vigtig som 

netværksmanager. Den er ikke givet på forhånd og den skal vindes og 

vedligeholdes, og det kan blive nødvendigt at skifte netværksmanager.  

 

8. Be prudent with institutional strategies 

Man skal være forsigtig med at give "systemet" skylden, hvis noget går galt 

eller ikke har den ønskede fremdrift, og man skal kun meget nødigt 

anvende institutionelle strategier, da det tager lang tid og påvirker 

netværkets effektivitet. Samtidig skaber ændringer i det institutionelle 

design ofte modstand hos aktører, da det ofte opfattes som et forsøg på at 

ændre status quo. 
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9. Continuously evaluate management efforts and adjust when necessary 

Målet med den strategiske tilgang, som anbefales af Koppenjan og Klijn er 

at mindske de usikkerheder, der er forbundet med at løse problemer og 

opgaver i netværk. De strategier, der vælges, skal konstant evalueres og 

justeres, når der er behov derfor. Netværksledelse er en læringsproces, der 

fordrer, at man kan og vil lede netværket. Der kan blive behov for at 

ekskludere medlemmer, og inkludere andre. I yderste konsekvens kan det 

blive nødvendigt at ekskludere sig selv som netværksmanager - nedlægge 

netværket eller overgive det til andre. 

Koppenjan og Klijn (2004:257) understreger, at netværk skal ledes, og at deres 

anbefalinger mest af alt skal ses som en metode til at undgå stagnation: 

"The management strategies we propose are aimed at starting up interaction 

processes between crucial actors to prevent and break through stagnation in the 

interactions". 

Det er til syvende og sidst aktørerne selv, der må forstå at anvende de muligheder 

der skabes for at nå tilfredsstillende resultater. 

Koppenjan og Klijn's teori synes udviklet i forhold til løsningen af store 

samfundsmæssige udfordringer, "Wicked Problems", og det er derfor relevant at 

afprøve teoriernes anvendelighed på mindre udfordringer. I deres bog, Koppenjan 

og Klijn (2004) synes aktørverdenen at bestå af nogen, som er velvidende om at 

de indgår i et aktør netværkssamarbejde, hvilket ikke kan forventes hvis teorierne 

anvendes i en mere hverdags kontekst.  

Som nævnt i opgavens indledning, beskriver Mulgan (2009:81) en situation, der 

ligner den Koppenjan og Klijn beskriver, når de taler om "Wicked Problems" og 

"Managing Uncertainties in Networks".  

Mulgans bog har undertitlen "Mobilizing power and knowledge for the common 

good", som i sig selv meget godt beskriver, hvad emnet her handler om.  

Mulgan indleder sin bog med en række tanker om effektive strategiprocesser, der 

skaber offentlig værdi. Hvordan får man ting til at ske, og forbindelserne mellem 

handling, viden og magt. Efterfølgende tilbyder han en gennemgang af "Public 

Strategy" som fænomen med tre horisonter for beslutninger, den korte bane, den 

mellemlange bane og den lange bane. Han gennemgår indvirkningen af udbud og 

efterspørgsel, for i kapitel fire at gennemgå forskellige strategimodeller, baseret på 

den indflydelse viden og magt har på strategiers styrker. 

Mulgan agiterer for, at forholdet mellem viden og magt er afgørende for hvilke 

typer af strategier, der vil være bæredygtige. Mulgan omtaler den klassiske 
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strategimodel, som baserer sig på at organisationen har både viden og magt, en 

såkaldt "Command & Control Strategy". Der er tale om en anskuelse, hvor verden 

antages at være forudsigelig, og værktøjerne ligger i hånden på den organisation, 

der former strategien. Mulgan kalder denne type strategier for kontrollerende 

strategier.  

I organisationer, som har magt, men mangler tilstrækkelig viden til at kunne 

agere klogt på egen hånd udvikles der ifølge Mulgan, det han kalder emergerende 

strategier. Man søger viden, og de, der kontrollerer viden får del i magten. En 

tredje gruppe af strategier er ifølge Mulgan de oprørske strategier (Insurgant 

Strategies), der formes af organisationer, som besidder en høj grad af viden, men 

som ikke sidder på magten.  

Den fjerde og for denne opgave særligt interessante variation er som tidligere 

omtalt de distribuerende strategier. I denne situation er der ingen, der har den 

centrale magt, og den nødvendige viden er fordelt på flere aktører. Viden og magt 

distribueres gennem netværk. Hvis alle relevante aktører er involverede og 

deltager, har man til sammen den nødvendige magt og viden til at nå resultater.  

 

 

 

Figur 1 Models of strategy, frit efter Mulgan (2009) 

Hammer og Tangkjær (2014) forklarer, hvordan netop Mulgans opfattelse af de 

distribuerende strategier spiller godt sammen med Koppenjan og Klijns tilgang til 
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håndtering af usikkerheder i netværk: "Viden og magt distribueres (nemlig) 

gennem netværket, hvorved det er netværket, der samlet set (men ikke centralt fra) 

besidder magt og viden(...)Derfor er netværk også endnu vigtigere i dag, fordi vi 

ikke kan håndtere komplekse problemer gennem simple løsninger". 

Der peges således på at fordelingen af viden og magt er en væsentlig del af 

forudsætningen for at erkende et behov for netværkssamarbejde, ligesom 

erkendelsen af ikke at kunne styre og forudse andres handlinger i netværket er 

med til at tydeliggøre nødvendigheden af at arbejde aktør netværksbaseret. 

Koppenjan og Klijn (2004): "...They are part of wider networks, in which they are 

dependent upon other actors, whom they cannot control and whose behavior they 

don't fully understand and can't predict". 

Mulgans betragtninger retter sig primært mod staters politiske strategier, og 

studier af særligt den økonomiske udvikling i en lang række lande. Som både 

tidligere og nuværende rådgiver for forskellige regeringer har han stor indsigt, og 

roses af andre professorer for dette. I lighed med Koppenjan og Klijn, kan man 

naturligvis stille spørgsmålstegn ved om hans teorier kan anvendes i mindre 

målestok (på mikroniveau), altså på vores case. Her er det vores opfattelse, at der 

er en høj grad af analogi mellem betydningen af magt og viden i selv denne noget 

mindre målestok og i staters indbyrdes samarbejder. 

 

De organisationer, der indgår i netværk, og forsøger at få indflydelse på 

beslutninger via en aktør-netværksforståelse, er afhængige af at den eller de, der 

repræsenterer organisationen, kender visionen for virksomheden, det, der af 

Anders Raastrup Kristensen og Michael Pedersen (2013) kaldes "det kollektive 

hvorfor", og som ifølge dem er en væsentlig forudsætning for at kunne udøve 

strategisk selvledelse.  

Den ansvarlige i organisationen, netværksdesigneren, har brug for at alle 

netværksmanagere leder sig selv i forhold til den fælles vision. 

Netværksmanagerne i vores case arbejder alene og er som regel kun i huset en 

enkelt dag om ugen. Resten af tiden arbejder de alene rundt i landets kommuner. 

Det er derfor ifølge Kristensen og Pedersen meget vigtigt, at de kan lede sig selv i 

den retning, der vil skabe den højeste grad af værdi for organisationen, og 

forudsætningerne herfor, er bl.a. at de kan sætte relevante mål for sig selv, og at 

der er en tydelig retning på indsatsen - hvornår er der succes.  

Medarbejderne i Fastholdelsescentret skal således kunne lægge den faglige 

kasket som jurister og sagsbehandlere, og i stedet fungere som 
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netværksmanagere, der, som det er beskrevet af Koppenjan og Klijn, hele tiden 

analyserer på aktørerne, perceptionerne og netværket. De skal hele tiden justere 

deres indsatser, og koordinere, hvornår timingen tilsiger, at de skal handle og 

hvornår de skal lade være. De skal bruge både egne og andres ressourcer 

fornuftigt, hele tiden forsøge at undgå blokeringer i spillet og løse dem, hvis det 

alligevel sker. Endelig skal de som netværksledere indtage en uafhængig position, 

så de øvrige aktører har tillid til dem og opfatter dem og deres handlinger som 

legitime.  

 

5. Analysen 

Kalder vores case på en aktør-netværksbaseret tilgang? 

Vi har i forbindelse med vores interviews og i forbindelse med 

fokusgruppediskussionen konstateret, at flere af de strategiske usikkerheder, 

som Kobbenjan og Klijn (2004) beskriver, er tilstede i vores case. 

F.eks. oplyser centerchefen og sagsbehandlerne fra Fastholdelsescentret, at de 

ved opstarten af en sag og gennem hele sagsforløbet må forsøge at afkode de 

øvrige aktørers strategier. På samme måde blev det af både de kommunale og de 

forsikringsansatte informanter understreget, at de forholder sig til de andre 

aktørers  interesse.  

Endelig oplevede vi, at der også er stor forskel på den institutionelle opfattelse og 

logikker. Der er forskel på, hvad der er styringsparadigmet i en kommune, en 

fagforening, et forsikringsselskab, en styrelse, hos en arbejdsgiver og på en 

arbejdsmedicinsk klinik. 

Og således er det både i Fastholdelsescentret og hos andre aktører erkendt, at der 

er substantielle, strategiske og institutionelle usikkerheder forbundet med 

samarbejdet. 

 

Operationalisering af problemformuleringen 

Problemformuleringen har fire led: 

1. Hvordan griber aktørerne en fastholdelsessag an,  

2. hvilke barrierer og samarbejdsfremmende drivkræfter kan identificeres i 

forbindelse med deres netværksarbejde,   



20 
 

3. hvordan passer aktørernes netværkstilgang til Koppenjan og Klijns ni 

anbefalinger til netværkslederens strategier ved løsning af "Wicked 

problems"? 

4. Hvilke særlige opmærksomhedspunkter giver analysen anledning til, og 

hvilke eventuelle anbefalinger kan der udledes i forbindelse med at arbejde 

netværksbaseret? 

Vi har først gennemført en analyse af problemformuleringens første led. Analysen 

er sket med inspiration fra Koppenjan og Klijn (2004). Vi har taget udgangspunkt 

i en aktøranalyse (Koppenjan og Klijn 2004:135). Hvem er de relevante deltagere, 

og hvorfor deltager de? Hvad er deres problemopfattelser? Hvilke 

afhængighedsrelationer kan vi iagttage? Hvilke ressourcer kan aktørerne byde ind 

med? 

Derefter har vi gennemført en spilanalyse (Koppenjan og Klijn 2004:147). Hvor 

spilles der om de relevante beslutninger? Er de relevante aktører med – relaterer 

de sig til hinanden - hvordan? Er der blokader/stagnation i spillet? Skyldes de 

kognitive eller interessemæssige forskelle?  

Endelig har vi gennemført en netværksanalyse (Koppenjan og Klijn 2004:151). 

Hvor meget samspil er der – blandt hvem? Hvordan spiller perceptionerne 

sammen? Er samspillet reguleret formelt og uformelt?  

Problemformuleringens andet led har vi forsøgt at afdække gennem en analyse af 

den indsamlede empiri, hvor vi har samlet de elementer, der ser ud til at virke 

henholdsvis fremmende og hæmmende for aktør-netværkssamarbejde.   

Resultatet af de fire delanalyser har vi sammenlignet med Koppenjan og Klijn's  

anbefalinger til arbejdet med "Wicked problems", for derved at komme en 

besvarelse af vores problemformulerings tredje led nærmere.  

Endelig har vi for at kunne vurdere hvilke anbefalinger, der i mere generel 

henseende kan drages af undersøgelsen, sammenfattet vores fund fra de øvrige 

analyser.  

 

5.1 Aktøranalyse 

Med udgangspunkt i problemformuleringens første led "Hvordan griber aktørerne 

en arbejdsskadesag an" gennemføres en netværksanalyse, en spilanalyse, og 

denne aktøranalyse. Aktøranalysen vil svare på, hvem der er de relevante 

deltagere, og hvorfor de deltager. Vi vil afklare de deres problemopfattelser og 

beskrive de afhængighedsrelationer, vi kan iagttage. Endelig vil vi inddrage 

overvejelser om, hvilke ressourcer aktørerne kan byde ind med. 
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Som nævnt i metodeafsnittet, så er der forskel på hvor direkte empiri, der 

anvendes til vores analyse. Hvor det i forhold til Fastholdelsescenteret, 

kommuner og forsikringsselskaber er egne interview, der er den primære kilde, så 

vil øvrige aktører alene være beskrevet ud fra mere sekundære kilder som SFI-

rapporter og ud fra vurderinger fra Fastholdelsescenteret og de interviewede 

forsikringsselskaber. Denne forskel er vi opmærksomme på, og det vil have 

betydning for vores vægtning og vurdering. 

Arbejdsgiverne nævnes af de andre aktører som en smule uden for samarbejdet 

mellem de øvrige aktører. Arbejdsgiveren er meget vigtig i forhold til fortsat at 

tilbyde en stilling eller en tilknytning til arbejdspladsen, men i behandlingen af 

arbejdsskadesagen, i den helbredsmæssige udredning, der er arbejdsgiver lidt på 

”sidelinjen”. Efter længere tids sygdom og fravær på mere end et år fra 

arbejdspladsen, som disse skader ofte bevirker, så vil skadelidte typisk være 

opsagt fra sin stilling. Arbejdsgiver er derfor ikke medtaget i denne analysedel, 

men er selvfølgelig relevant umiddelbart efter en arbejdsskade, og i tilfælde hvor 

skadelidte kan bevare en tilknytning til arbejdspladsen. 

 

Motivation for deltagelse i netværket 

Hvis ingen eller kun en af de relevante aktører omkring en kompleks 

problemstilling er motiveret til at indgå i et netværkssamarbejde omkring 

problemløsningen, så bliver det i sagens natur ikke til noget. Derfor er det 

interessant at se på, hvad der motiverer til dette samarbejde. Både Mulgan (2009) 

og Koppenjan og Klijn (2004) beskriver forhold, der har betydning for 

motivationen for at indgå i et samarbejde med andre aktører i løsningen af et 

problem. Og i vores undersøgelse af aktørerne inden for denne opgaves case har 

vi fundet de steder, hvor aktørerne udtrykker, at der er forhold, der har betydning 

for deres motivation for at arbejde i og med netværket. 

 

Ikke - viden og magt 

Som nævnt i opgavens indledning, beskriver Mulgan (2009:81) en situation, der 

ligner forholdene i vores case, hvor ingen aktør har den centrale magt eller viden 

til at drive egen strategi frem, og det giver derfor en afhængighed af andre aktører 

i udførelsen af opgaven. Disse strategier kalder Mulgan for ”distribuerede 

strategier”, og disse giver herved en naturlig motivation for at deltage i netværket, 

der er grundlæggende for samarbejdet. 

Situationen med distribuerede strategier kan meget vel betragtes som den 

fundamentale grund og motivation til at indgå i en netværksbaseret løsning. 
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Denne grund udfoldes nedenfor til flere og mere nuancerede motiveringsfaktorer – 

både teoretisk og i den konkrete case.   

 

Motivation i casen 

Måske meget forventeligt viser analysen af casen, at motivationen i praksis viser 

sig for alle aktørerne i netværket, når de får en fordel i at deltage. En fordel, der 

skal ses i forhold til deres formål, arbejdsgange eller personlige forhold. Aktører, 

der ikke ser eller forstår en sådan fordel, er heller ikke motiveret for at deltage i 

netværket.  

Det skal bemærkes, at da det ikke er alle aktører, der oplever, at de på dette 

område alene er afhængig af distribuerede strategier og andres viden og magt, så 

er det vigtigt, at det ikke blot er en fordel, der teoretisk kan forklares, men at det 

skal være en oplevet fordel. Af samme grund er det vigtig, at der er tale om en 

oplevet ”netto-fordel”, da hver aktør afvejer de umiddelbare fordele op med de 

tilhørende ulemper. Ulemper, der kan bestå af; 

- ekstra ressourceforbrug ved deltagelse i netværk,  

- mere komplicerede sagsgange,  

- besværet ved at tænke andre aktører ind,  

- at succesen er afhængig af andre  

- og ”besværet” ved at skulle forklare sin egen organisation at eksterne 

aktører er ”bestemmende” for dele af sagsgangen 

I tillæg hertil kan der være en mere individbåret idealistisk motivation, der er 

drevet af at ville ”gøre en forskel”. Altså en motivationsfaktor, der kan 

understøttes hvis et netværkssamarbejde kan give flere og bedre resultater end 

ved alene at følge de gængse institutionelle, politiske og juridiske arbejdsmetoder. 

 

Aktørernes motivation for deltagelse i netværket 

I dette afsnit gennemgås hver enkelt aktør i forhold til deres konkrete motivation. 

Dette gøres på baggrund af udsagn fra aktørerne om dem selv. 

 

Fastholdelsescenteret 

Den traditionelle tilgang til sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen, som også 

afspejler sig i egne succeskriterier, er at afgøre flest mulig sager hurtigt og 
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korrekt. I Fastholdelsescenteret skal man også afgøre mange sager hurtigt og 

korrekt, men der er tilført et ekstra og vægtigt succeskriterium – nemlig at 

fastholde de skadelidte i arbejde. For at opnå succes med dette sidste kriterium 

er Fastholdelsescenteret nødt til at dyrke et udpræget netværkssamarbejde med 

kommunerne, forsikringsselskaberne og andre aktører omkring arbejdsskaden. 

Dette er en erkendelse, som blev opnået, efter at Fastholdelsescenteret i starten af 

sin levetid forsøgte at nå deres mål via et mere traditionelt myndigheds-

samarbejde mellem kommunerne og Arbejdsskadestyrelsen. Erkendelsen bestod 

i, at man i Fastholdelsescenteret fandt ud af, at dette var en for simpel tilgang til 

så komplekse problemstillinger, og der skulle bringes flere aktører ind i et egentlig 

netværkssamarbejde for at opnå de ønskede resultater. 

Denne erkendelse har dog kun i begrænset omfang været udbredt til 

Arbejdsskadestyrelsen som helhed, og selvom man overordnet ønsker flere 

skadelidte i arbejde, så er der mellem Arbejdsskadestyrelsen og det underliggende 

Fastholdelsescenter en forskellig bevidsthed om, hvordan dette bedst opnås. 

Dette afspejles i Arbejdsskadestyrelsens målstyring af Fastholdelsescenteret, der 

fokuserer på antallet af afsluttede sager. 

Fastholdelsescenterets succeskriterier har ifølge centerchefen i praksis vist sig 

ofte at være modstridende: ”da den hurtigste afslutning af sager ikke nødvendigvis 

er den bedste afslutning i forhold til at få borgeren tilbage til arbejdet igen”. Dette 

kan have betydning for, hvor langt Fastholdelsescenteret går for at indgå i de 

nødvendige, men også ressourcekrævende netværkssamarbejder. Hvis en anden 

aktør viser sig at være svær at arbejde med, så er der ifølge centerchefen: 

”grænser for, hvor længe en sagsbehandler i Arbejdsskadestyrelsen 

[Fastholdelsescenteret] kan blive ved med at rende panden mod en mur”. Måske af 

samme grund har Fastholdelsescenteret udarbejdet deres egen vision, der i højere 

grad giver mening for Fastholdelsescenteret, da det centret oprindeligt blev målt 

på, ikke kunne indfries og ikke gav mening for arbejdet som netværksmanager. 

Fastholdelsescenterets medarbejdere definerer deres rolle som værende 

koordinerende og faciliterende i den konkrete sag og bredt forstået for hele dette 

sagsområde og dets aktører. De er også eksperten og myndigheden, der afklarer, 

vurderer og vejleder, og de er desuden sagsbehandler i Arbejdsskadestyrelsens 

afgørelse af sagen. Til rundbordssamtalerne har de som oftest mødelederrollen 

men også referentrollen.  

Det er centerchefens udgangspunkt, at Fastholdelsescenterets medarbejdere er 

”drevet af at ville gøre en forskel for en borger” og det er derfor ikke alene den 

juridiske korrekte afgørelse, der er motivationsfaktor, men i høj grad også at 

kunne hjælpe en borger bedst muligt – herunder at blive fastholdt på 

arbejdsmarkedet. 
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Fastholdelsescenteret har selv lavet beregninger, der viser, at hvis de på 

baggrund af Fastholdelsescenterets indsats blot fastholder to til tre ekstra 

skadelidte i arbejde om året, så er udgiften til Fastholdelsescenteret tjent hjem i 

et samfundsperspektiv. Men der er ingen direkte økonomisk sammenhæng 

mellem hvor mange af de skadelidte, der kommer tilbage i arbejde og økonomien 

for Fastholdelsescenteret. Fastholdelsescenteret er tildelt midler fra ”satspuljen” 

til i en begrænset periode at lave en indsats. Efterfølgende evalueres effekten. 

De sager, som Fastholdelsescenteret går ind i for via et netværkssamarbejde at få 

skadelidte tilbage til arbejdsmarkedet, er meget ressourcekrævende. 

Fastholdelsescenterets chef beskriver, at de går ind i cirka halvdelen af sagerne, 

men at de med de nuværende ressourcer sandsynligvis ville opnå bedre resultater 

i forhold til at få folk i arbejde, hvis de gik ind i færre sager, da de så kunne 

anvende de nødvendige ressourcer til et godt netværkssamarbejde og dermed 

forbedre de kvalitative resultater.  

Både modellen for tildelingen af budget til Fastholdelsescenteret og de meget 

kvantitative mål, som Arbejdsskadestyrelsen anvender internt betyder, at 

Fastholdelsescenteret på trods af en forventet samfundsmæssig gevinst, stadig 

behandler for mange sager i forhold til at opnå det bedste resultat. 

Den økonomiske og målstyrende incitamentsstruktur for Fastholdelsescenteret, 

betyder, at motivationen for Fastholdelsescenteret til - med et 

samfundsøkonomisk incitament - at øge antallet af sager løst i et 

netværkssamarbejde er svækket. Men modsat er den personlige motivation for at 

gøre en forskel samt Fastholdelsescenterets interne mission samlet set med til at 

trække i retningen af mere netværkssamarbejde: "...og vores interesse det er at 

finde de sager, hvor vi tror på at vi kan gøre en forskel, ikk". 

 

Kommunerne 

SFI-rapporten (2012) fortæller, at de adspurgte kommuner generelt er ”positivt 

indstillet over for Fastholdelsescenterets indsats. Det positive syn på 

Fastholdelsescentret kan have betydning i forhold til kommunernes motivation 

for at indgå i netværkssamarbejdet.   

Kommunerne oplever, at de med Fastholdelsescenteret har fået en ”hurtigere og 

mere uformel kommunikationskanal til Arbejdsskadestyrelsen”, og det beskrives 

som et nemt og gnidningsfrit samarbejde, hvor der sættes pris på den personlige 

adgang som Fastholdelsescenteret muliggør (SFI 2012). 

En af de væsentlige motivationsfaktorer for kommunerne er overholdelsen af de 

kommunale budgetter. Et af de steder, der kan være svære at styre, er 
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udbetalingen af sygedagpenge, og det har derfor også indflydelse på 

arbejdsskadesagerne, hvor skadelidte bliver sygemeldt fra sit arbejde. For at 

forstå hvordan en sådan sag påvirker en kommunes økonomi, så er det 

interessant at se på, hvor stor en andel kommunen skal finansiere i forløbet med 

en sygemelding. 

Figur 2 Fordeling af udgiften til sygedagpenge 

Periode (antal uger) Staten Kommune 

0 – 4 100 % 0 % 

5 – 8 50 % 50 % 

9 – 52 30 % 70 % 

53 + 0 % 100 % 

Kilde: Sygedagpengeloven § 62 stk. 1 til 6, LBK nr. 833 af 27/6-2014 

Figur 2viser den grundlæggende fordeling af udgifterne til sygedagpenge mellem 

stat og kommune. Det er vigtigt at tilføje, at der i tillæg hertil er undtagelser i 

forhold til arbejdsgivers egenbetaling, gradvis tilbagevenden og nedsatte 

sygedagpenge. 

Det fremgår tydeligt i figur 2, at jo længere en borger er på sygedagpenge, jo 

større andel skal kommunen betale, og dermed ligger der isoleret set et 

økonomisk incitament til at stoppe sygedagpengene så tidligt som muligt. 

 

Kommune 2 

Informanten fortæller, at deres mål er at hjælpe borgeren bedst muligt ud fra de 

muligheder, som kommunen har, og informanten syntes selv, at de gør alt det 

bedste.  

Dette underbygges af, at kommunen har en ”cost benefit” tilgang. Det betyder, at 

der iværksættes de tiltag, der kan få den skadelidte i arbejde igen, selvom det 

koster en del ressourcer. Kommunen regner dermed med at få skadelidte 

hurtigere i arbejde igen og derved samlet set spare penge på den lange bane. 

Kommunen benytter i forbindelse med tiltag nogle tætte tværgående relationer 

internt i kommunen (f.eks. i forhold til lægelige vurderinger), der sikre en hurtig 

og smidig sagsbehandling. Der benyttes også i stor grad eksterne udbydere i 

forhold til udredning og behandling af skadelidte. 

Motivationen for Kommune 2 er derfor både økonomisk og faglig. Det er lykkedes 

kommunen at have et godt beredskab med gode tilbud, og disse tilbud medfører 

på den lange bane flere skadelidte, der kommer i arbejde og en god økonomi til 

kommunen. 
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Kommune 1 

Informanten fortæller, at deres rolle i disse sager er at hjælpe skadelidte tilbage til 

arbejdsmarkedet. Dette kan ske gennem eksempelvis delvis genoptrapning, 

arbejdsredskaber, flexjob og revalidering. Kommune 1 har indtryk af, at de har 

mødeleder-rollen i forbindelse med rundbordssamtalerne. 

Kommunens motivation for at indgå i netværkssamarbejdet kan betragtes ud fra 

om netværket bidrager til deres ønske om at hjælpe skadelidte tilbage til 

arbejdsmarkedet. Eksempelvis anerkender kommunen, at Fastholdelsescenteret i 

netværkssamarbejdet bidrager med flere kontakter og nævner som eksempel et 

tilfælde, hvor de har kunnet inddrage et forsikringsselskab, der har bevilget 

hjælpemidler, vikardækning og andre kompenserende ordninger, som har gjort, 

at skadelidte er kommet tilbage til arbejdet. Et andet forhold, som fremhæves af 

Kommune 1 er, at sagerne tidligere trak i langdrag, men at det nu er erstattet af 

dialog, hvor Fastholdelsescenteret besøger kommunen, og hvor det på forhånd er 

aftalt, hvilke sager de skal se på. Disse systematiske møder har medvirket til, at 

sagerne ikke trækker ud. 

 

Forsikringsselskaber 

I forhold til forsikringsselskabernes motivation for at deltage i netværket, er det et 

grundlæggende ens træk for de forsikringsselskaber, der responderer til SFI-

rapporten(SFI 2012:74), at deres indsatser for arbejdsfastholdelse skal give 

mening ud fra et økonomisk perspektiv. Der kan således afholdes udgifter til 

aktiviteter, hvis det vurderes lønsomt for forsikringsselskabet i en samlet 

”business case”. 

Både i SFI-rapporten og i vores interviews med to forsikringsselskaber er der 

forskel på, hvordan man betragter Fastholdelsescenteret og et tilknyttet 

netværkssamarbejde. I SFI-rapporten, der særligt fokuserer på aktørernes 

vurdering af Fastholdelsescenteret, vurderer tre respondenter, at 

Fastholdelsescenterets forslag om eksempelvis tilskud til en borgers behandling 

”generelt er velbegrundet i den forstand, at forslagene vil reducere 

konsekvenserne af arbejdsskaden” (SFI 2012:72). Modsat mener en fjerde 

respondent, ”at forslagene sommetider er svagt begrundede”, og det svækker 

deres tillid til Fastholdelsescenteret. Samme respondent mener, at 

Fastholdelsescenterets midlertidige afgørelser ikke altid er tilstrækkeligt godt 

begrundet. 
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Forsikringsselskab 1 

Forsikringsselskab 1 ønsker at begrænse følgerne af en arbejdsskade, så den får 

mindst mulige konsekvenser. Deres kunde er arbejdsgiver, men det er den 

skadelidte medarbejder, der har størst betydning for størrelsen på den udbetalte 

erstatning. I starten er der en del kontakt til arbejdsgiver – særligt i forhold til 

vejledning, men efterfølgende bliver det primært et forhold mellem den skadelidte 

og Forsikringsselskab 1.  

For Forsikringsselskab 1 er de vigtigste aktører alene arbejdsgiver og 

læge/behandler. De har ikke den store motivation for at indgå i en 

netværksrelation med Fastholdelsescenteret, da det, efter deres vurdering, kun er 

i enkelte situationer, at de har betydning. Her kan fremhæves et ønsket fra 

informanten om selv at arbejde med sagen i seks måneder, førend 

Arbejdsskadestyrelsen blev involveret – hvis lovgivningen kunne indrettes hertil. 

Forsikringsselskab 1 er grundlæggende økonomisk motiveret, og fremhæver, at de 

ikke er forpligtet til at iværksætte en massemulige tiltag i forhold til skadelidte. 

Tiltagene koster ressourcer for Forsikringsselskab 1, men er samlet set en god 

forretning, da skadelidte herved hyppigere kommer tilbage til arbejdsmarkedet. 

 

Forsikringsselskab 2 

Det andet forsikringsselskab, Forsikringsselskab 2, som vi interviewede, vurderes 

lige som Forsikringsselskab 1at være økonomisk motiveret. Forsikringsselskab 

2finansierer også mange tiltag i forhold til skadelidte, som de ikke er forpligtet til. 

Tiltagene koster ligeledes ressourcer for Forsikringsselskab 2, men er samlet en 

god forretning, da skadelidte herved hyppigere kommer tilbage til 

arbejdsmarkedet, og Forsikringsselskab 2 herved sparer i forhold til udbetaling af 

forsikring. 

Til forskel fra Forsikringsselskab 1, så opfatter Forsikringsselskab 2 

Fastholdelsescenteret som en vigtig aktør. Forsikringsselskab 2 fortæller: ”vi 

faktisk har brugt Fastholdelsescenteret til netop at holde sammen på alle de 

aktører, der er”. Forsikringsselskab 2 motiveres herved til at anvende 

Fastholdelsescenteret i et netværkssamarbejde. 

 

Fagforeninger 

Fagforeningerne varetager grundlæggende skadelidtes interesser. De er motiveret 

af at opnå det bedst mulige resultat for deres medlem.  
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Betyder denne interessevaretagelse, at der er fuldkommen identifikation mellem 

fagforeningerne og deres skadelidte medlem? Nok ikke helt. Fagforeningerne er 

modsat deres medlem med i en række af disse sager i forhold til forskellige 

medlemmer. De opbygger derfor en viden og en erfaring, der kan betyde, at de har 

en anden tilgang. Man kan sige, at de ”ved bedre”. Fagforeningen vil også have 

opbygget relationer i deres gentagne deltagelse i netværkssamarbejdet, som de 

har glæde af i deres arbejde, og som de ønsker at værne om. Hensynet til disse 

relationer deler deres medlem ikke umiddelbart. 

Hvis der vurderes risiko for at medlemmet ved et samarbejde med 

Fastholdelsescenteret kan opnå mindre erstatning, så kan forsikringsselskaberne 

være i tvivl om hvorvidt det er en god ide, at tage kontakt til Fastholdelsescenteret 

(SFI 2012:62). Centerchefen beskriver dog en udvikling hos fagforeningerne i 

denne holdning de seneste år: ”De har rykket sig fra at have den officielle 

overordnede holdning, atførst taler vi erstatning, og så kan vi tale job bagefter - til 

at sige, beskæftigelse er vigtigst, men borgeren skal selvfølgelig have det, som de 

har krav på - eller medlemmet skal have”. 

 

Skadelidte 

Fastholdelsescenteret beskriver, at de hovedsagligt oplever, at borgeren vil i 

arbejde igen – særligt i starten. Men hvis sagen og sygdomsforløbet trækker ud, 

hvis man ikke får ordentlig information, og man ikke føler sig taget alvorlig, så 

kan fokus skifte til at få, hvad man har krav på [erstatning]. Derfor motiveres 

skadelidte forskelligt fra sag til sag og alt efter, hvor man befinder sig i sygdoms- 

eller skadesforløbet.  

 

Læge 

Der findes flere slags læger, der er aktører i disse sager. Der er speciallæger, 

arbejdsmedicinere, praktiserende læger og lægekonsulenter. Det vurderes, at 

lægerne i denne analyse befinder sig i yderkanten af netværket, hvis ikke uden 

for. Lægerne har i stort omfang en faglig motivation for deres bidrag, og de 

forholder sig ofte til sagen via undersøgelse af skadelidte, journaler og 

speciallægeerklæringer.  

Lægerne behandles i den følgende analyse ud fra de enkelte ”fund”, som vi har 

gjort, men analyseres ikke som de mere centrale aktører. 
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Problemopfattelse 

I vores analyse af problemopfattelserne hos aktørerne, har det vist sig, at de 

problemopfattelser, der vedrører sagens indhold - og de problemopfattelser, der 

vedrører netværkssamarbejdet, ikke er tydeligt opdelt. De to typer 

problemopfattelser blander sig sammen og hænger sammen i opfattelsen hos 

aktørerne. Denne sammenblanding fremhæves tilsvarende af Koppenjan og Klijn, 

der beskriver, at de substantielle, de processuelle og de institutionelle 

usikkerheder og tilsvarende strategier hænger sammen og ikke skal betragtes 

separat, Koppenjan og Klijn (2004:253). 

 

Fastholdelsescenteret 

Helt overordnet blev Fastholdelsescenteret oprettet fordi der mellem både 

Kommunernes Landsforening, Beskæftigelsesministeriet og Arbejdsskade-

styrelsen var en bred enighed om, at sagsbehandlingstiden på flere år for de 

alvorlige arbejdsskader var for lang. Arbejdsskadestyrelsen fik herefter opgaven 

med at finde de sager, der var i risikozonen for at blive langvarige. Det var på 

denne baggrund og for at fastholde skadelidtes tilknytning til arbejdsmarkedet, at 

Fastholdelsescenteret blev oprettet.  

Både at lave kort sagsbehandlingstid og at fastholde skadelidtes tilknytning til 

arbejdsmarkedet kan dog være et problem i sig selv. Centerchefen udtaler herom, 

at ”dette kan godt konflikte, da den hurtigste afslutning ikke nødvendigvis er den 

bedste afslutning i forhold til at få borgeren tilbage til arbejdet igen”.  

Centerchefen taler også om et strukturelt problem, og beskriver: ”udfordringen 

med arbejdsskader er, at der er tale om et lukket skadesystem, som kører 

uafhængigt af andre offentlige systemer. Der kan parallelt med arbejdsskadesagen 

figurere en sag i det kommunale system om sygedagpenge eller kontanthjælp. Der 

er tale om to forskellige lovgivninger, som behandles af to uafhængige 

myndigheder, som i og for sig foretager sig de samme ting i forhold til f.eks. at 

sende borgeren til lægen, følge op på hvordan borgeren har det og så videre”.  

Helt nede på sagsniveau er der også et problem, der viser, at en sag ikke blot kan 

afgøres ud fra dens akter. Det er centerchefen i Fastholdelsescenterets opfattelse, 

at medarbejderne (i Fastholdelsescenteret) i ca. halvdelen af sagerne konstaterer, 

at de overraskes over, hvad problemerne er i en sag. Det er næsten umuligt at 

læse sig til i sagens akter. Aktørerne ændrer perception i løbet af en sag. Evnen til 

at kunne læse de øvrige aktører er derfor afgørende for Fastholdelsescenterets 

sagsbehandlere. 
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Kommunerne 

Det er vores opfattelse, at det generelt er et problem for kommunerne, hvis der 

skal ydes sygedagpenge i længere tid, da det dræner kommunekassen. Og da der 

skal ydes sygedagpenge, så længe der ikke er truffet en afgørelse i en rejst 

arbejdsskadesag, så er det også et problem for kommunerne, når der går lang tid, 

førend der træffes afgørelse. Da kommunen også skal forlænge sygedagpengene 

ved en række andre uafklarede forhold omkring den skadelidte, så er det også i 

kommunens interesse, hvis skadelidte kommer hurtigt tilbage til arbejdet eller på 

anden måde bliver afklaret i forhold til arbejdsskade og arbejdsevne jf. lov om 

sygedagpenge §§ 24-29 og Retssikkerhedsloven §7a (LBK nr. 833 af 27/6-2014 og 

LBK nr. 1019 af 23/9-2014). 

Det er Fastholdelsescenterets opfattelse, at det er meget forskelligt, hvordan 

kommunerne ser på problemerne og på hvilke initiativer, der skal tages fra 

kommunens side. Dette skyldes både den enkelte kommunes grundlæggende 

holdning til området, men det er også meget afhængigt af hvilken sagsbehandler, 

som har sagen. 

 

Kommune 2 

Noget af det bemærkelsesværdige ved Kommune 2 er, at de generelt ikke giver 

udtryk for at have problemer. Tværtimod er man tilfreds med lovgivning og 

samarbejdsmuligheder.  

Det eneste, der nævnes er, at andre aktører kan have påvirket skadelidte i en 

retning af ikke at virke for rask, med frygt for at skadelidte ellers mister 

indtjening. Som eksempel nævnes en fagforeningsrepræsentant eller en veninde 

til skadelidte, ”som engang har hørt en eller anden historie om noget”. Dette er 

ifølge kommunens opfattelse et problem i forhold til at få skadelidte til at tænke 

sig tilbage i sin gamle stilling eller en ny stilling, frem for at fastholde sig i rollen 

som syg. 

 

Kommune 1 

Kommune 1 peger særligt på problemet, at sager af forskellige grunde trækker i 

langdrag. Denne forsinkelse kan betyde, at der udbetales sygedagpenge 

forholdsvis lang periode og i enkelte tilfælde op til tre og fire år. 

Kommunen oplever at forsinkelserne kommer af tre årsager. For det første kan 

det trække ud, førend der af Arbejdsskadestyrelsen træffes afgørelse i en 

arbejdsskadesag - for det andet kan sagen trække ud i jobcenteret, hvor der kan 

være udskiftning af sagsbehandlere, og hvor de nødvendige tiltag ikke bliver 
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iværksat – og for det tredje, kan der være lang ventetid i hele 

behandlingssystemet i forhold til undersøgelser og erklæringer. 

 

Forsikringsselskaber 

Forsikringsselskaberne, der er interviewet til SFI-rapporten (SFI 2012:72), peger 

på, at det er vigtigt, at Fastholdelsescenteret er opmærksomt på, at for at 

”forsikringsselskaberne kan opfatte centrets indsats som gavnlig, skal 

forsikringsselskabet kunne se, at indsatsen resulterer i mindskede udgifter for 

selskabet i det lange løb”. 

 

Forsikringsselskab 1 

Forsikringsselskab 1 ser det som et problem, hvis timingen i forhold til 

Arbejdsskadestyrelsens afgørelser om erhvervsevnetab er forkert. Man risikerer at 

fratage skadelidte incitament til at være aktiv i en jobafklaring, hvilket i sidste 

ende kan koste forsikringsselskabet i forhold til en større erstatning. 

Der mangler et samarbejde, hvor man i højere grad timer initiativer og afgørelser, 

så processen med at få skadelidte i arbejde fremmes. 

Forsikringsselskab 1 opfatter også lovgivningen som et problem, i forhold til at de 

helst ville køre sagerne selv. Alternativt ønsker de at vente med at sende sagerne 

til Arbejdsskadestyrelsen. Det ville give forsikringsselskabet bedre tid til at afklare 

skadelidte helbredsmæssigt. 

 

Forsikringsselskab 2 

Forsikringsselskab 2 syntes, at der går for lang tid hos kommunen, inden de 

begynder at handle i forhold til skadelidte. Forsikringsselskab 2 ville i stedet 

ønske, at det hele lå hos dem – ”Vi kunne finde bedre arbejdsprøvninger og starte 

tidligere”.  

Det opfattes også som et problem, at der er for mange udskiftninger af 

sagsbehandlerne på den samme sag. Det er frustrerende for skadelidte, og det får 

sagen til at trække i langdrag. Når der går for lang tid, kan skadesbilledet også 

ændre sig. Dette kan også betyde, at erstatningen bliver højere, da chancen for at 

komme i ordinært arbejde reduceres. 

Forsikringsselskab 2 nævner også den problemstilling, at Fastholdelsescenteret 

ikke har den fornødne magt eller lovhjemmel til eksempelvis at tvinge 

kommunerne med i et netværkssamarbejde. Dette ville give muligheden for i 
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højere grad at forpligte parterne til at spille sammen. Forsikringsselskab 2 ønsker 

sig én aktør, der koordinerer og har ansvaret. 

I forhold til at have den nære kontakt til skadelidte, beskriver Forsikringsselskab 

2, at de, fordi det kan betale sig for dem, er ude og besøge skadelidte i eget hjem. 

Det giver en rigtig god fornemmelse for, hvad det er som skadelidte mangler, for 

at komme videre i sin afklaring. Men det er ikke kun forsikringsselskabet der 

sparer penge ved denne øvelse, men det er hele samfundet, og så er det 

selvfølgelig godt for skadelidte, mener forsikringsselskabet. Forsikringsselskab 2 

gør dette af økonomiske grunde, men ser det egentlig som en samfundsopgave. 

Forsikringsselskab 2 påpeger også, at en offentlig myndighed kan være meget 

firkantet. De skal agere under forvaltningslov og offentlighedslov, og det kan gøre, 

at sagerne trækker ud. Også det forhold, at det kun er nogle af sagerne, der 

visiteres til Fastholdelsescenteret har en konsekvens: ”Vi er bange for, at rigtig 

mange sager ”ryger”, når ikke de bliver visiteret til Fastholdelsescenteret”. Hermed 

menes, at den sagsbehandling, der sker i Arbejdsskadestyrelsen, når ikke 

Fastholdelsescenteret får disse sager, sagsbehandles mere traditionelt uden 

rundbordssamtaler med relevante aktører og uden yderligere 

netværkssamarbejde.  

Til sidst udtrykker Forsikringsselskab 2 også bekymring for om 

Fastholdelsescenteret eksisterer til næste år (2015): ”Så smuldrer alt det 

samarbejde, der er opbygget (...) hvor ligger troværdigheden så henne?”. 

Forsikringsselskab 2 påpeger, at aftalerne så kan ryge i vasken: ”det er en fare, at 

en offentlig myndighed – det man troede var – ikke er mere”. 

 

Fagforeninger 

Som nævnt under afsnittet ”Motivation”, så er det Fastholdelsescenterets 

oplevelse, at fagforeningerne har skiftet fokus, fra at første prioriteten i forhold til 

medlemmet var erstatningen, til at første prioriteten i forløbet nu i højere grad er 

at få medlemmet i arbejde igen. Hvis denne iagttagelse er rigtig, så har det også 

betydning for, hvilke problemstillinger, der er de vigtigste. 

I SFI-rapporten (SFI 2012:62),er der stadig spor af bekymringen for medlemmets 

erstatning. Denne bekymring kan på dette tidspunkt skabe tvivl hos 

fagforeningerne om, hvorvidt det er en god idé at tage kontakt til 

Fastholdelsescenteret. Men samtidig er der enighed om, at Fastholdelsescenteret 

er et godt initiativ, og at problemet nærmere er, at Fastholdelsescenteret ikke 

behandler nok sager. I rapporten (SFI 2012:62ff) påpeger de responderende 

fagforeninger:” at sygedagpengeloven og kommunernes arbejde på forskellige 
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måder begrænser, hvor stor en forbedring Fastholdelsescenteret kan opnå for de 

skadelidte”. Det er særligt vigtigt, at der tages højde for deres medlems 

økonomiske situation – ikke kun i forhold til en eventuel erstatning, men i særlig 

grad gennem hele forløbet indtil forløbet er afsluttet. Dette kræver et godt 

samarbejde mellem aktørerne. 

 

Skadelidte 

Hos skadelidte fylder de nære problemer, og det er individuelt og meget 

forskelligt, hvad der fylder mest.  

Gennem interview med de forskellige aktører og ved læsning af SFI-rapporten kan 

de væsentligste problemfelter for skadelidte samles til otte hovedområder. De otte 

områder, der opsummeret har betydning for skadelidte, er, om hun opsiges af 

arbejdsgiver, om sygedagpengene stoppes, om hun helbredsmæssigt bliver 

udredt, om hun kan komme i arbejde igen, hvor lang tid der går med sagen, om 

hun føler sig forstået af ”systemet”, om hun forstår og kan overskue forløbet og 

hvor stor en eventuel erstatning er. 

 

Læge 

Problemopfattelsen hos de forskellige typer læger er først og fremmest af faglig 

karakter. Fastholdelsescenterets chef nævner to forskellige ”skoler” i forhold til en 

arbejdsskade hos lægerne: ”den ene skole hedder, at du skal være rask før du kan 

arbejde, og den anden skole hedder, at du kan sagtens arbejde, selvom du er lidt 

syg - egentlig har du godt af det”. Sidstnævnte skole er den ”nye skole”, og 

Fastholdelsescenteret oplever den som fremherskende hos arbejdsmedicinerne. 

De læger, der udarbejder speciallægeerklæringer, der indhentes til sagen, er ofte 

lidt langt væk fra sagen. I fokusgruppe interviewet med Fastholdelsescenterets 

medarbejdere kom det frem, at en speciallægeerklæring nogle gange ”udtaler” sig 

om forhold og på en måde, som kan virke stærkt hæmmende for arbejdet med 

skadelidtes tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Speciallægen får et 

standardskema, der skal udfyldes, og kender ikke nødvendigvis den 

sammenhæng, som det skal indgå i. Problemopfattelsen kan derfor adskille sig 

fra den, som de øvrige aktører arbejder efter. 
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Afhængighedsrelation 
Figur 3 Skema over afhængigheder mellem aktører 
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Afhængigheden i ovenstående skema er beskrevet ud fra aktørers udtalelser om 

egen eller andres afhængighed. I visse tilfælde er desuden medtaget naturlige 

afhængigheder, som eksempelvis lægers afhængighed af kommuners eller 

Arbejdsskadestyrelsens rekvirering af lægeerklæringer. 

En vigtig ”overskrift” til hele beskrivelsen af afhængighedsrelationer er, at langt 

den overvejende del af samarbejde på dette område er frivilligt. Det betyder, at 

samarbejdet er båret af, at hver aktør kan se en nytteværdi i forhold til at løse 

egen opgave. 

Det ikke obligatoriske samarbejde er derfor i højere grad båret af subjekter og 

deres individuelle vurdering af samarbejdets nytteværdi. Derfor kan der heller 

ikke generaliseres for hver type aktør, og skemaet over afhængigheder skal derfor 

opfattes som eksempler på, hvordan individuelle aktører kan se nytteværdien. 

Det er meget forskelligt, hvordan afhængigheden vurderes af aktørerne – også 

selvom det er samme type aktør. Hvor forsikringsselskabet Forsikringsselskab 1 

ikke kan se den store nytte af Fastholdelsescenteret, fordi Fastholdelsescenteret 

ikke går aktivt ind i selve behandlingsdelen. Og når Fastholdelsescenteret går ind 

i sagen, ”så ender der med at være rigtig mange aktører”, og så trækker 

Forsikringsselskab 1 sig lidt ud af sagen. Men når Forsikringsselskab 1s 

sagsbehandler går ind i sagen igen, så er det opfattelsen, at Fastholdelsescenteret 

ikke ”følger op med den frekvens jeg ville følge op på mine sager”, og ”de har ikke 

været i kontakt med skadelidte”. De mener også, at Arbejdsskadestyrelsen 

kommer med for tidlige afgørelser – ”tre måneder efter din skulderskade skriver de 

til dig, at de afviser det som arbejdsskade (...) hvad gør du så (...) alt fokus ryger 

hen på at bevise at man er syg, så er det rigtigt svært at blive rask”. 

Forsikringsselskab 2 kan også se bagsider i forhold til Fastholdelsescenterets 

muligheder for at agere, og i forhold til at træffe uhensigtsmæssige afgørelser, 

men Forsikringsselskab 2 udtaler eksempelvis, at kommunen ud fra deres syn 

ikke tager hånd om skadelidte, selvom de sidder med ”trådene” til alle, ”Og det er 

det, som vi faktisk har brugt Fastholdelsescenteret til – netop til at holde sammen 

på alle de aktører, der er”. Og Forsikringsselskab 2 syntes: ”at der skulle flere 

ressourcer til Fastholdelsescenteret (...) Jeg tror de sidder inde med nøglen til rigtig 

meget, hvis de kunne". 

Denne forskellighed i opfattelsen af Fastholdelsescenteret understøtter 

betragtningen om, at et ikke obligatorisk samarbejde i stor grad også afhænger af 

de subjekter, der udgør aktørerne og deres opfattelse af nytteværdien. 

Begge forsikringsselskaber mener samtidig, at det ville gavne 

fastholdelsesmulighederne, hvis mere af sagen og kompetencerne fra flere af de 
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andre aktører blev samlet hos dem. Hermed udtrykkes et ønske om mindre 

afhængighed.  

 

Ressourcer 

I afklaringen af hvor høj grad de forskellige aktører har brug for hinanden 

beskriver Klijn og Koppenjan en ressourceanalyse, der opdeles i fem kategorier: 

1. Finansielle ressourcer, der kan vigtige for at gennemføre visse løsninger og 

for at dække de organisatoriske ekstraudgifter, der er ved løsningen af 

komplekse problemstillinger i forbindelse med ”Wicked problems” 

2. Produktionsressourcer, som eksempelvis ikke bare kan købes af alle med 

finansielle ressourcer. Det kan være en bestemt byggegrund, en 

specialiseret produktion eller særlig "know-how" 

3. Formelle/juridiske kompetencer, som eksempelvis en bestemt myndigheds 

ret til at træffe afgørelser i bestemte sager 

4. Viden, der enten kan lægge i medier eller konstruktioner, der kan 

videregives eller gengives. Men også den viden, der følger af erfaringer, som 

kan være svære at overdrage, og som derfor kræver involvering af denne 

vidensbærer 

5. Legitimitet, der eksempelvis kan ”blåstemple” en bestemt handling, plan 

eller udtalelse 

Vi har i denne afhandling ikke tilstrækkelig empiri til at udarbejde en komplet 

ressourceanalyse, men i det nedenstående, der vedrører de fem punkter, er hvert 

punkt eksemplificeret med en aktør, der kan fremhæves. 

 

Ad 1Finansielle ressourcer 

Særligt forsikringsselskaberne har finansielle ressourcer til at iværksætte særlige 

initiativer til afklaring og aktivering af skadelidte. Dette sker for at mindske den 

samlede udgift for forsikringsselskabet. 

 

Ad 2Produktionsressourcer 

Fastholdelsescenteret har en opbygget "knowhow" i forhold til at agere mellem 

aktørerne, kende deres muligheder og begrænsninger - og i forhold til det 

juridiske grundlag.  Og flere aktører peger på dem som egnede til at koordinere 

sagerne. 
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Ad 3Formelle/juridiske kompetencer 

Kommunen træffer afgørelse i forhold til sygedagpengesagen og 

Arbejdsskadestyrelsen træffer afgørelse i forhold til anerkendelse af arbejdsskade. 

 

Ad 4Viden 

En af de aktører, der særligt sidder på viden, er de forskellige typer læger, der 

anvender deres viden i vurderingen af skadelidtes helbred. 

 

Ad 5Legitimitet 

Fastholdelsescenteret har ikke særlige formelle kompetencer i eksempelvis 

rundbordssamtalerne, men de er en del af Arbejdsskadestyrelsen, der har en stor 

viden på området, og dette har en legitimerende virkning. 

 

Aktøranalysens konklusioner 

Med aktøranalysen har vi først søgt svar på, hvem der er de relevante deltagere, 

og hvorfor de deltager. Aktørafdækningen viser, at der er bred enighed om, hvem 

der er de relevante aktører. Deres motivation er primært økonomisk funderet, 

men også det personlige og fagligt motiverede ønske om at gøre noget positivt for 

de skadelidte spiller en rolle.  

Aktørerne ændrer perception i løbet af en sag. Evnen til at kunne læse de øvrige 

aktører er derfor afgørende for Fastholdelsescenterets sagsbehandlere. Det 

opfattes også som et problem, at der er for mange udskiftninger af 

sagsbehandlerne på den samme sag. Det er frustrerende for skadelidte, og det får 

sagen til at trække i langdrag. 

I forhold til afhængighedsrelationerne fandt vi, at det er meget forskelligt, hvordan 

afhængigheden vurderes af aktørerne – også selvom det er samme type aktør. Der 

er således ikke et entydigt billede af dette.  

I relation til at afdække afhængighedsrelationer så vi også på ressourcerne, men 

havde desværre kun i ringe grad empiri til dette. Generelt kunne vi konstatere, at 

legitimitet som ressource var meget vigtig for at skabe tillid i netværket. 
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5.2 Spilanalyse 

Med udgangspunkt i problemformuleringens første led "Hvordan griber aktørerne 

en arbejdsskadesag an" gennemføres som omtalt en aktøranalyse, en 

netværksanalyse, og denne spilanalyse. 

 

I spilanalysen svares der på følgende spørgsmål: Hvor spilles der om de relevante 

beslutninger? Er de relevante aktører med, og relaterer de sig til hinanden, og 

hvordan? Er der blokader eller stagnation i spillet? Skyldes disse kognitive eller 

interessemæssige forskelle? Svarene på disse spørgsmål er fundet ved at kode og 

analysere på svarene fra vores interviews og den sekundære empiri. 

Koppenjan og Klijn (2004:147ff) beskriver bl.a., at det vigtigste er, at få klarlagt 

hvor der spilles, som er de steder, hvor der træffes relevante beslutninger, samt at 

få klarlagt årsagerne til stagnationer og blokader af spillet. 

Vi vil nu gennemgå de enkelte spillearenaer og for hver af dem forholde os til 

spillet og stagnationerne. 

 

Hvor spilles der, og hvor opleves der stagnationer og blokader af spillet? 

Grundlæggende set har der historisk set været to myndigheder i forhold til en 

arbejdsskade, dels i forhold til sygedagpengesagen, hvor kommunerne har 

ansvaret, dels i forhold til arbejdsskadesagen, hvor Arbejdsskadestyrelsen er 

ansvarlig. Dette bevirker, at der "spilles" både i forhold til kommunens 

behandling af sygedagpengesagen og i forhold til styrelsens behandling af 

arbejdsskadesagen. Dertil kommer en række spil, som foregik, og til dels stadig 

foregår bilateralt og multilateralt mellem aktører, spil mellem f.eks. skadelidte og 

dennes fagforening, spil mellem skadelidte, fagforeningen og arbejdsgiveren og i 

visse tilfælde dennes forsikringsselskab, spil mellem Arbejdsskadestyrelsen og 

forsikringsselskabet, spil mellem kommunerne, læger og behandlingstilbud, og 

spil mellem Arbejdsskadestyrelsen og læger. 

 

Spillet om sygedagpengene 

I forhold til spillet omkring sygedagpengene, spilles der ifølge informanterne om 

skadelidtes ret til sygedagpenge, og særligt i forhold til forlængelse af 

sygedagpengene ud over de 22 uger, som loven tillader uden 

forlængelseskriterier. 

Spillerne i denne sag er som oftest ud over den kommunale sagsbehandler og 

skadelidte, dennes fagforening og/eller advokat. Den ene af de to kommunale 
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informanter oplyste, at man i kommunen oftest så fagforeningen som en 

modspiller, der gjorde hvad de troede, at medlemmet forventede, frem for hvad 

der ville tjene medlemmet bedst:  

"(...) Jeg har været udsat for at der er nogle fagforeninger som siger 'øhm vi kan 

godt se, at der er truffet den her afgørelse, om ikke andet så en midlertidig 

afgørelse om mén - tab af erhvervsevne - men vi skal ligesom anke sagen, det 

forventer borgeren at vi gør, fordi vi ligesom skal' (...) borgeren skal jo have noget for 

hans medlemskontingent." 

På denne måde opstår der stagnationer i spillet, som både kan tillægges 

aktørernes interessemæssige forskelle og kognitive forskelle. Hos kommunen har 

man en økonomisk interesse i at afslutte sygedagpegesagen, mens det synes at 

være fagforeningernes interesse at fastholde medlemmet på sygedagpenge, mens 

det set ude fra var det bedste at skadelidte fik et arbejde, som hun kunne passe 

til trods for skaden.  På det kognitive felt opleves forskelle i hvad problemet er. 

Hos kommunen opleves, at skadelidte ikke er interesseret i at komme op på fuld 

tid, mens de i fagforeningen har den oplevelse, at kommunen forsøger at slippe så 

billigt som muligt. Den ene kommuneinformant forklarede: 

"Ja. Hvis jeg må give et eksempel. Jeg har en konkret sag, hvor at damen er 

kommet til skade, hun har i sin arbejdstid væltet på en cykel og det gør, at nu har 

hun fået hjernerystelse og det flimrer for øjnene, hovedpine, kvalme og alle de her 

forskellige symptomer. Og det tror jeg at hun har været syg af i tre år, måske mere, 

men hun er tilbage på deltid, men hun er umulig at rykke op i mere tid. Det ligger 

lige omkring de der 17-18 timer, altså lige omkring det der niveau, hvor man 

tænker lidt, jamen, er det måske fordi, at hun allerede nu tænker, at hun skal have 

et flexjob, for så skal hun helst ikke op i flere timer, der skal hun gerne ligge på 

sådan cirka halvdelen og ikke mere i arbejdstid." 

Der synes at være en tendens til, at der ikke fuldt ud spilles med alle aktører, og 

at aktørerne kun delvist relaterer sig til hinanden. Manglende timing, egen 

motivation og forskellig opfattelse af problemerne fører til stagnation af spillet om 

sygedagpengene. 

 

Spillet om arbejdsskadesagen 

Centerchefen for Fastholdelsescentret, oplyste under vort interview, at man i 

Arbejdsskadestyrelsen traditionelt har behandlet en arbejdsskadesag som en 

juridisk sag, hvor opgaven dels, var at afgøre om der var tale om en arbejdsskade 

i lovens forstand [anerkendelse af en anmeldt skade som værende 
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arbejdsrelateret], dels hvor stor tab af arbejdsduelighed, der var tale om 

[méngraden].  

Spillerne i en "Old school" arbejdsskadesag var ud over Arbejdsskadestyrelsen, 

den skadelidte, dennes fagforening, evt. en advokat, det involverede 

forsikringsselskab og de læger og lægefaglige konsulenter, der skulle vurdere hvor 

stor arbejdsevne skadelidte havde tilbage efter endt behandling.  

Spillet handlede i høj grad om, hvor stor erstatning skadelidte kunne tildeles. Der 

var fra styrelsens side i meget høj grad tale om skrivebordsafgørelser, hvor de kun 

sjældent mødte skadelidte og de øvrige aktører, og samtidig var der som oftest 

kun en negativ relation til sygedagpengesagen. Centerchefen har forklaret:  

"Udfordringen med arbejdsskader er, at der er tale om et lukket skadessystem, 

som kører uafhængigt af andre offentlige systemer. Der kan parallelt med 

arbejdsskadesagen figurere en sag i det kommunale system om sygedagpenge 

eller kontanthjælp. Der er tale om to forskellige lovgivninger, som behandles af to 

uafhængige myndigheder, som i og for sig foretager sig de samme ting i forhold til 

f.eks. at sende borgeren til lægen, følge op på hvordan borgeren har det o.s.v. Det 

er to lukkede sagsforløb, som tidligere var begrænset til at kommunen spurgte, om 

der var en verserende arbejdsskadesag - bare et ja og nej spørgsmål. 

Arbejdsskadesagen var tidligere en løftestang for forlængelse af sygedagpengene". 

Arbejdsskadestyrelsen kunne afvente den beskæftigelsesmæssige afklaring hos 

kommunen, samtidig med at kommunen afventede Arbejdsskadestyrelsens 

vurdering af alvorligheden af arbejdsskaden, før de kunne tage stilling til om der 

var basis for revalidering eller pension. Der var ringe koordinering, hvilket 

medførte, at en række borgere ikke kom retur på arbejdsmarkedet. 

Delkonklusionen må derfor være, at man ikke i tilstrækkelig grad relaterede sig til 

hinanden, og at den manglende koordinering medførte stagnation i begge spil. 

Om årsagen til stagnationen skal findes i kognitive eller interessemæssige 

forskelle er ikke helt tydelig for os. Begge de kommunale informanter synes at 

have en oplevelse af godt at kunne klare sig uden synderlig involvering af 

Arbejdsskadestyrelsen. Det er rart med en midlertidig afgørelse af méngrad, da 

det kan føre til afslutningen af en sygedagpengesag, men særligt den ene 

informant synes at have en oplevelse af at have magt og viden til selvstændigt at 

kunne afgøre sine sager uden involvering af andre:  

"Interviewer Anders: Er der nogle ting som man kunne gøre bedre, end det sker i 

dag, om jeg så må sige. Noget der kunne fremme det [Behandlingen af 

arbejdsskadesagen] yderligere? 
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Kommuneinformant:  Øhm ... altså jeg ved ikke, altså på vores område, der synes 

jeg faktisk at vi gør alt det bedste." 

 

Det nye "samlede" myndighedsspil 

Op gennem nullerne var der en stigende erkendelse i Kommunernes 

Landsforening og Arbejdsskadestyrelsens direktion om, at det var uhensigts-

mæssigt, at der kørte to parallelle systemer, og flere kommunaldirektører var i 

pressen med kritik af Arbejdsskadestyrelsen. Der var kritik af manglende 

afslutning af de alvorligere sager, som var meget langvarige. I midten af nullerne 

lavede SFI en undersøgelse af de arbejdsskadede fra 1995 til 2000 (SFI 2004).  

Billedet var, at der ikke var sammenhæng mellem skadens alvorlighed, 

sagsbehandlingstiden og slutproduktet. Der synes at være en tendens til at to 

sager, som i forhold til skaden og mulighederne af at blive fastholdt på 

arbejdsmarkedet var ens, endte helt forskelligt. Den ene kom i arbejde, mens den 

anden ikke kom i arbejde. Man havde ikke et eksakt bud på årsagen, men antog, 

at det havde noget at gøre med den bistand de skadelidte fik.  

Der var i kredsen bestående af kommunaldirektører, Arbejdsskadestyrelsen og 

Beskæftigelsesministeriet bred enighed om at dette måtte man gøre noget ved. På 

ministerniveau enedes man om at forsøge at knække denne kode. 

Arbejdsskadestyrelsen fik til opgave at finde de sager, som var i risikozonen for at 

blive meget langvarige. Opskriften var, at Arbejdsskadestyrelsen og den 

pågældende kommune skulle tale om og løse sagerne. Tilgangen viste sig ikke at 

holde. Tilgangen var for simpel til den komplekse problemstilling. Centerchefen i 

Fastholdelsescentret kaldte det en "Happy go Lucky-strategi". 

I det nyoprettede center for arbejdsfastholdelse af arbejdsskadede, undrede man 

sig over, at sagerne ikke kom væltende. Man oplevede, at kommunerne ikke som 

forventet havde en stor pukkel af arbejdsskadesager blandt deres 

sygedagpengesager - sagerne var der, men de var ikke registrerede som 

arbejdsskadesager. Det blev derfor klart for Fastholdelsescentret, at de måtte 

have kommunerne i tale, og derfor blev der i efteråret 2008 etableret fem 

konferencer, hvor man havde kontakt til ca. halvdelen af alle sagsbehandlere i 

kommunernes jobcentre. I Fastholdelsescentret forventede man, at nu ville 

sagerne komme rullende, men det skete ikke. På samme tidspunkt blev man i 

Fastholdelsescentret opmærksomme på, at fagforeningerne, som man havde 

forventet ville være positive over for etableringen af Fastholdelsescentret, faktisk 

var negative og mistroiske i forhold til, hvad dette ville komme til at betyde for 

deres medlemmer. Der manglede tillid og forståelse for projektet, og man 
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konstaterede, at de lokale afdelinger sjældent havde indblik i, hvordan en 

skadesag skal køre. 

Centerchefen i Fastholdelsescentret har den opfattelse, at man gradvist har 

erkendt, at det var nødvendigt at arbejde netværksbaseret: 

"Det var en gradvis erkendelse. Frøene blev sået på de fem konferencer. 

Kommunerne havde et negativt syn på fagbevægelsen. De havde en oplevelse af at 

de [fagbevægelsen] skabte flere problemer end løsninger, og vi 

[Fastholdelsescentret]  konstaterede også, at kommunerne havde et negativt syn på 

forsikringsselskaberne i arbejdsskadesager. De blev opfattet som nogen, der ville 

slippe så billigt som muligt uden hensyntagen til den skadelidte. Hos 

forsikringsselskaberne var der en negativ opfattelse af Arbejdsskadestyrelsen - de 

var nervøse for at man i fremtiden ikke ville betale for ydelsen via det offentlige, og 

i stedet lægge det over på forsikringsselskaberne. Forsikring og Pension samt 

Dansk Arbejdsgiverforening var også på banen i starten i forhold til hele set-up'et." 

Der har således i opstarten af netværket været problemer med at trække de 

relevante aktører på banen, og det var Fastholdelsescentrets oplevelse, at 

aktørerne ikke relaterede sig positivt til hinanden. Man oplevede, at sagerne ikke 

kom frem og at aktørerne var mistroiske i forhold til de respektive 

problemopfattelser. Dette emne behandles særskilt i aktøranalysen ovenfor. De 

blokader, der er oplevet, skyldes således både kognitive og interessemæssige 

forhold. Der har været en forståelsesmæssig barriere i forhold til rollefordelingen, 

og der har, særligt i forhold til den økonomiske del af sagerne, været en 

interesseforskel. 

Netværket havde således en svær start, hvor der slet ikke blev spillet i forhold til 

at fastholde flere af de skadelidte og forkorte deres sagers behandlingstid. 

Centerchefen, Fastholdelsescentret: 

"Vi talte ind i et rum, men vi kunne ikke se hinanden (...) Vi havde været for langt 

oppe i helikopteren - vi var nødt til at få folk i tale og være mere konkrete (...) Vi 

troede vi havde både løsningen og målet - men vi havde ingen ting (...) Retrospektivt 

var vi i frit fald (...) Vi kunne virkelig ikke se retning af noget som helst (...) Vi kunne 

ikke forstå hvorfor (...) Vores fagkompetense rakte ikke - der var ikke nok i en 

projektledelses kasse (...) Vores juiridiske faglighed i sagerne var også ligegyldig - 

Det var ikke juraen, der gjorde om der kom til at ske noget (...) De øvrige aktører 

havde vi heller ikke arbejdet med før, og de kom til at fylde rigtig meget". 

"Breakingpointet" for netværket var ifølge centerchefen, at man i efteråret 2009 

etablerede et projekt med fem kommuner. Dette for at finde ud af, hvad der ville 

skabe værdi i forhold til at få flere fastholdt til arbejdsmarkedet, og i forhold til at 
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afkorte sagsbehandlingstiden. Centerchefen forklarer: " Det, der gjorde en forskel - 

det var at det lykkedes os - jeg tror vi ubevidst fik flyttet os fra et resultatfokus (...) 

Vi kom ikke ind i en sag, hvor den var til  'Nu gør du det og jeg gør det' (...) Sagen er 

et andet sted, når vi støder på den (...) Vi fik en anden forståelse - Det her handler 

meget mere om proces (...) Vi fik en gradvis erkendelse af at der er et kæmpe 

processuelt stykke arbejde i at finde hinanden, og så i fællesskab køre hen ad en 

landevej med en sag, indtil man er der, hvor man kan gøre noget - uanset om man 

er enige om, hvad der skal ske, så kan man gøre noget (...) Vi fik gradvist blikket 

for, at dette er proces". "Sagerne skulle egentlig processes parallelt mellem os og 

kommunen med eventuelle sideparter på (...) Vi har flyttet os fra output til proces 

(...) Processen skaber resultater". 

Der spilles således sideløbende omkring såvel sygedagpengesagen og arbejds-

skadesagen, og dette både i de juridiske spor og fastholdelsessporet.  

Det sker ved såkaldte rundbordssamtaler, hvor alle relevante aktører inviteres 

med af enten kommunens sagsbehandler, som typisk er fra et jobcenter, eller af 

Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandler fra Fastholdelsescentret. 

 

 

Figur 4 Model for rundbordssamtale 

Figur 4 viser de mest almindelige aktører, der deltager i rundbordssamtaler. Ofte 

er det kun en del af aktørerne, der deltager. Når spillet lykkes bedst, er alle 

relevante aktører med, og relaterer sig til hinanden i en positiv proces, hvor den 

arbejdsskadede og hendes sag er i centrum i forhold til at finde en løsning på alle 

facetter af hendes sag, og ikke mindst at fastholde relationen til arbejdsmarkedet, 
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helt eller delvist. Der spilles dog også uden for rundbordssamtalerne, idet der 

fortsat spilles mellem enkeltaktører, med og uden skadelidte. 

Der opstår efterhånden et spil, hvor man i højere og højere grad relaterer sig 

positivt til hinanden. I forbindelse med vores fokusgruppediskussion udtalte en 

informant fra Fastholdelsescentret: 

"Vi har et konkret initiativ i X kommune, hvor vi sammen med fagforbundene har 

aftalt at tale pænt om hinanden, også når man ikke er der, for at skabe tryghed for 

borgeren. Så de ikke oplever, at man sidder og modarbejder hinanden." 

Blandt sagsbehandlerne i Fastholdelsescenteret oplevedes ved samme fokus-

gruppediskussion en sagsbehandler, der i forhold til en aktør havde dekoblet sig 

fra netværket. Blandt de øvrige sagsbehandlere var der i forhold til denne aktør 

[et forsikringsselskab] en opfattelse af, at aktøren som udgangspunkt var negativ 

over for at indgå i et netværkssamarbejde omkring arbejdsskadesagerne: 

"Ligesom med kommunerne er der også forskel på forsikringsselskaberne, altså 

groft sagt synes jeg, at man kan dele forsikringsselskaberne op i tre forskellige 

grupper. Der er dem, der er rigtig gode at samarbejde med - det er de fleste 

heldigvis, i det her forum kan vi godt sige, at det er sådan nogle som "X", "Y" og "Z" - 

der skal I have jeres forsikring, hvis det er. Og så er der nogle hvor man kan sige, 

at det er midt imellem, det er bl.a. de offentlige institutioner, som er selvforsikrede, 

de går kun lige efter loven, men de går så også, der er ikke nogle smalle steder der. 

Og så er der få selskaber som er rigtig vanskelige at samarbejde med, og det er 

bl.a. "Æ". "Æ" er den eneste af de store der er svære. "Æ" har en rigtig kedelig 

aggressiv attitude overfor os, og når man kontakter dem, så bliver man talt ned til, 

og det ender lynhurtigt i en dårlig kommunikation med dem, så derfor så personligt 

så kontakter jeg ikke "Æ" mere. Jeg gider simpelthen ikke bruge min energi på at 

have sat mig ind i noget og have forberedt noget og så bare blive viftet af, så det er 

bare ærgerligt". 

Det fremgår som en samlet oplevelse, at det i Fastholdelsescentret er opfattelsen, 

at forsikringsselskabet "Æ" ikke er interesseret i at indgå i netværkssamarbejdet 

af økonomiske årsager, og idet de ikke ser det som deres opgave at få skadelidte 

tilbage i arbejde: "Men de har også bare en mistænksom holdning over for 

tilskadekomne. De andre kan også godt få en hjerneblødning i en konkret sag, hvor 

de bare overhovedet ikke mener, at den her sag har noget på sig, det kan de 

sagtens få. Men så er det i forhold til nogle enkelte konkrete sager, hvorimod "Æ" 

ligesom lader til at 'jamen skadelidte er en snyder indtil det modsatte er bevist'-

agtigt. Det er ligesom om de har lidt det modsatte udgangspunkt, ikk'. Hvor de 

andre tænker, der er ikke nogen slinger i valsen, der er ikke nogen ugler i mosen, 

så er der et eller andet der ligesom tænder nogle advarselslamper hos os. Hos "Æ", 
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der er de ligesom bare tændt for fulde gardiner fra dag et. Og så kan man måske 

slukke dem lidt, men". 

Arbejdet med at sikre så få blokeringer og stagnationer i spillet som muligt 

behandles i delanalysen vedrørende Barrierer og samarbejdsfremmende 

initiativer. 

 

Spillet om erstatningen 

Hos forsikringsselskabet "Æ", som vi også interviewede, bekræftede man, at man 

faktisk helst selv vil klare sagerne uden Arbejdsskadestyrelsen: "Altså - det er jo 

bare et Fastholdelsescenter deluxe med socialfaglige og lægefaglige 

kompetencer...Og det er klart, at når man sidder i et forsikringsselskab, så tænker 

man 'altså bare drop Arbejdsskadestyrelsen og giv os det hele'. Så kan vi selv styre 

det, så kan vi selv, når jeg synes, at det ville være motiverende at lave et 

erhvervsevnetab, lave det, hvis jeg tænker 'niksen biksen' ham her, han skal bare 

presses max for at finde ud af, at der her, der skal du altså selv præstere noget, så 

skal du nok få en økonomi, der ser fornuftig ud (...) så ville det jo være nemmere for 

os". 

Forsikringsselskaberne bekræfter, at de har et tæt spil med arbejdsgiver og 

skadelidte, hvor de med hver deres formål ofte er enige om et fælles mål - den 

dygtige medarbejder skal i videst mulig omfang retur på arbejdspladsen, hvor 

arbejdsgiver savner hende. Men forsikringsselskabet oplever også andre 

arbejdsgivere, som næsten pr. automatik afskediger en tilskadekommen 

medarbejder. Disse rammer de på deres forsikringspræmie, og indleder et spil 

uden om arbejdsgiver.  

Som nævnt i aktøranalysen, er motivationen for forsikringsselskabets 

vedkommende alt overvejende en virksomhedsøkonomisk besparelse, hvilket 

betyder, at et forsikringsselskab, der ikke kan se et økonomisk rationale i en 

investering i forhold til skadelidte, som oftest vil fravælge at støtte denne, hvorved 

der kan opstå stagnation i spillet.  

 

Spilanalysens konklusioner 

Denne delanalyse viste, at der spilles på flere arenaer, spillet om 

sygedagpengesagen, spillet om arbejdsskadesagen, spillet om de 

arbejdsskadesager, som tages op af Fastholdelsescentret, og endelig spillet om 

skadeserstatningen. Vi kunne konstatere, at de relevante aktører ikke altid er 

med, og at de ikke altid relaterer sig til hinanden. Nogle af relationerne er 

negative og medfører dekobling fra netværket. Der opleves en række stagnationer 
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og blokeringer af spillet. Disse skyldes såvel kognitive som interessemæssige 

forskelle mellem aktørerne.  

Der er hos Fastholdelsescentret en erkendelse af, at man kan skabe gode 

resultater gennem en procesorienteret netværkstilgang, hvor tiltag times, og hvor 

man er opmærksomme på de øvrige aktørers motivation for at deltage og deres 

opfattelse af problemet. Aktørerne er opmærksomme på stagnationerne, og 

særligt Fastholdelsescentret har dette fokus og taler ugentligt1 om, hvordan de 

skal undgå dem og sikre fremdrift i sagerne.  

 

5.3 Netværksanalyse 

Som den tredje og sidste af de tre analyser, der anvendes til at afdække første led 

i problemformuleringen "Hvordan griber aktørerne en arbejdsskadesag an", 

gennemføres netværksanalysen med henblik på at afdække hvor meget samspil 

der er, og blandt hvem, samt for at afdække hvordan perceptionerne spiller 

sammen. Endelig skal analysen afdække, om samspillet er reguleret formelt eller 

uformelt. 

 

Hvem spiller sammen og hvor meget? 

I spilanalysen behandlede vi spørgsmålet om, hvor der spilles, og det kunne 

konstateres, at der eksisterer flere spil, hvoraf de mest betydningsfulde er, spillet 

om sygedagpengesagen, spillet om arbejdsskadesagen, det nye spil om en samlet 

behandling af begge sager, og spillet om erstatning. 

Spillet om sygedagpengesagen spilles hos kommunen og indbefatter som 

minimum kommunen og skadelidte. For at kunne afgøre en sag, må kommunen 

inddrage læger og speciallæger, og til tider også Arbejdsskadestyrelsen, hvis der 

er tale om en anerkendt arbejdsskade. Skadelidte kan være støttet af sin 

fagforening og evt. en advokat, og hvis der fortsat er et ansættelsesforhold, er 

også arbejdsgiver og som oftest dennes forsikringsselskab en aktør.  

Hvor meget der spilles, afhænger helt af konditionerne i den enkelte sag. Vi kan 

konstatere, at det kommer helt an på hvilken kommune spillet foregår i, hvilket 

forsikringsselskab arbejdsgiver har haft sin arbejdsskadeforsikring i, og hvilken 

fagforening den pågældende er organiseret i. Der er sager, hvor der stort set ikke 

spilles, og der er sager, hvor der spilles rigtig meget. 

En sagsbehandler ved Fastholdelsescentret udtrykte det således: 

                                       

1 Tirsdagsmøder, hvor sagsbehandlerne og centerchefen drøfter sager og deler best practise.  
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"og der er det jo så, at der er 98 små kongedømmer her i Danmark, kommunerne, 

som har hver deres politik. Men hvis jeg var nedsat som konsulent, så ved jeg godt 

hvor jeg skulle flytte hen, hvis man skulle opnå førtidspensionering. Hvis man ville 

opnå flexjob, så ved jeg også godt hvor man skulle flytte hen, og jeg ved i hvert 

fald, hvor man skal flytte hen hvis man ville opnå revalidering".  

En anden forklarer om forsikringsselskaberne: 

"Ligesom med kommunerne er der også forskel på forsikringsselskaberne, altså 

groft sagt synes jeg, at man kan dele forsikringsselskaberne op i tre forskellige 

grupper. Der er dem, der er rigtig gode at samarbejde med - det er de fleste 

heldigvis (...) Og så er der nogle hvor man kan sige, at det er midt imellem, det er 

bl.a. de offentlige institutioner, som er selvforsikrede, de går kun lige efter loven, 

men de går så også, der er ikke nogle smalle steder der. Og så er der få selskaber, 

som er rigtig vanskelige at samarbejde med" 

I spillet om arbejdsskadesagen, var der ifølge centerchefen før 

Fastholdelsescentrets etablering tale om en 'Old School' model, hvor 

Arbejdsskadestyrelsen behandlede sagerne rent juridisk og skriftligt, og kun 

ganske sjældent havde møder med skadelidte eller andre aktører. Man kan vel 

næsten betvivle, at der blev spillet om en sag, hvis kun én spiller agerede. 

I det nye spil om en samlet behandling af begge sager, har vi i spilanalysen 

beskrevet, hvordan styrelsen, ministeriet og forskellige interesseorganisationer, i 

erkendelse af at tingene ikke fungerede tilfredsstillende på tværs af de forskellige 

lovgivninger og aktører, aftalte at indgå i en ny type samarbejde.  

I dette spil, har vi tidligere omtalt rundbordssamtalerne, der som illustreret i figur 

4, i den bedste af alle verdener, med skadelidte og dennes sag i centrum, forsøger 

at finde den bedst mulige løsning for skadelidte. Nu viser vores undersøgelse 

imidlertid, at det kun meget sjældent lykkes at få alle til at spille med, derom i 

næste afsnit. 

I spillet om skadelidtes erstatning er arbejdsgivers forsikringsselskab og 

skadelidte hovedaktører. Skadelidte får ofte støtte af sin fagforening og evt. en 

advokat. Der spilles tilsyneladende rigtig meget om dette, og det får indflydelse på 

mange andre aktører og andre spil, ligesom de øvrige spil har indflydelse på dette 

spil. En forsikringsaktør har som tidligere anført under aktøranalysen udtalt: 

"Hvis man skal bevise, at man er syg, så er det rigtig svært at blive rask" 

Skadelidtes fysiske og psykiske tilstand har betydning for erhvervsevne tab, og 

dermed evt. invalidepension mv., samt den erstatning, som udbetales af 

forsikringsselskabet.  
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Hvor ofte aktørerne interagerer med hinanden kan sige noget om, hvem der er 

centrale aktører. Opfattelserne fra Fastholdelsescentret, kommunerne og 

forsikringsselskaberne stammer fra vores interviews, mens opfattelserne fra 

fagforeninger stammer fra den sekundære empiri. Vi har ingen data fra lægerne 

og skadelidte selv, kun om skadelidte og lægerne fra andre kilder.  

For at afklare interaktionen i vores case har vi gennemført en kort analyse af 

dette. Vi har valgt at graduere i vores vurdering af graden af interaktion mellem 

aktørerne, og skelner mellem "ofte", "jævnligt" og "sjældent". 

Aktørs 
opfattelse af 
interaktion 
med/andre 

aktører 

Fastholdelses
-centret 

Kommu-
ner 

Forsikrings
-selskaber 

Fag-
forening 

Skade-
lidte 

Arbejds-
giver 

Læger 

Score 
egen 

opfattels

e 

Fastholdelses

-centeret 
 Ofte (3) 

Jævnligt 
(2) 

Jævnligt 
(2) 

Ofte (3) 
Sjælden

t (1) 
Ofte (3) 14 

Kommuner Jævnligt (2)  
Sjældent 

(1) 
Sjælden

t (1) 
Ofte (3) 

Sjælden
t (1) 

Ofte (3) 11 

Forsikrings- 

selskaber 
Sjældent (1) 

Jævnligt 
(2) 

 
Jævnligt 

(2) 
Ofte (3) 

Sjælden
t (1) 

Jævnligt 
(2) 

11 

Fagforeninger Jævnligt (2) 
Jævnligt 

(2) 
Sjældent 

(1) 
 Ofte (3) 

Sjælden
t (1) 

Sjælden
t (1) 

10 

Skadelidte ? ? ? ?  ? ? ? 

Arbejdsgiver Sjældent (1) 
Sjælden

t (1) 
Sjældent 

(1) 
Ofte (3) 

Sjælden
t (1) 

 ? 7 

Læger ? ? ? ? ? ? 

 

? 

Score (andres 

opfattelse) 
6 8 5 8 13 4 9  

Figur 5 Interaktionsfrekvensen mellem aktørerne. 

Af figur 5 fremgår det, at det er vores vurdering, at Fastholdelsescentret ser sig 

selv som hovedaktør med en score på 14 ud af 18 mulige, mens de øvrige aktører 

skønnes at vurdere Fastholdelsescentret til en score på 6 ud af 12 (der kan kun 

scores 12, da vi ikke har data fra skadelidte og lægerne). Både kommuner og 
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forsikringsselskaber ser også sig selv som væsentlige aktører. Kommunernes 

position svarer med en score på 8 ud af 12 meget fint overens i forhold til andres 

vurdering af deres betydning, mens forsikringsselskaberne ligger noget lavere 

med en score på 5 ud af 12. Skadelidte scorer højest i forhold til andres vurdering 

af interaktionsfrekvensen, hvilket må tillægges det forhold, at det er skadelidte 

det hele handler om. Scoren er 13 ud af 15 mulige. (Lægerne og skadelidte kan få 

15 fra de øvrige, mens de øvrige kun kan få 12, da vi ikke har data fra lægerne og 

skadelidte). 

Samlet set må konklusionen på denne delanalyse være, at aktørerne interagerer 

med hinanden med forskellig frekvens. Fastholdelsescentret har en egen 

opfattelse af at være hovedaktør, mens de øvrige aktører ikke ser at de udfylder 

denne rolle. De anerkender, at Fastholdelsescentret spiller en positiv rolle, men 

både kommunerne og forsikringsselskaberne se i lige så høj grad sig selv som 

hovedaktører.  

 

Hvordan fungerer samspillet mellem de forskellige opfattelser af problemet 

I aktøranalysen har vi beskæftiget os med aktørernes motivation for at deltage i 

netværket, deres problemopfattelse og afhængighedsrelationer. I spilanalysen 

beskæftigede vi os bl.a. med deres indbyrdes relationer, de oplevede stagnationer 

i spillet og årsagerne til dette. Disse faktorer spiller naturligvis ind i forhold til 

hvordan de spiller sammen med hinanden.  

Fastholdelsescentret fik ved etableringen i 2008 i relation til arbejdsskadesagerne 

en bunden opgave med at få afkortet sagsbehandlingstiden og at få fastholdt flere 

arbejdsskadede i arbejde. De måles på antal behandlede sager og deres 

sagsbehandlingstid. Set i forhold til både de kommunale aktører og aktørerne fra 

forsikringsselskaberne medfører dette til tider, at der træffes afgørelser af 

Fastholdelsescentret, som besværliggør de øvrige aktørers behandling - dette 

naturligvis set ud fra deres perception af sagen og deres motivation for at indgå i 

netværkssamarbejdet.  

Begge informanter fra forsikringsselskaber giver udtryk for, at de ser 

Fastholdelsescentret som en god samarbejdspartner, når afgørelserne 

koordineres og times, men fælles for begge er også, at de gerne så at rollen med at 

lede netværket og træffe de afgørelser, som i dag træffes af Arbejdsskadestyrelsen 

var deres. Det ene forsikringsselskab ønsker hele beslutningskompetencen samlet 

i én og samme organisation, hvorved der ikke længere ville være brug for 

netværkssamarbejdet.  
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I og for sig ønsker Arbejdsskadestyrelsen, kommunerne og forsikringsselskaberne 

alle, at skadelidte kommer retur på arbejdsmarkedet, og alle har en eller anden 

grad af økonomisk interesse deri. Skadelidtes perception og motivation kan 

variere mellem et oprigtigt ønske om at få sit gode job og arbejdsliv tilbage samt et 

ønske om den højest mulige erstatning og offentlig forsørgelse - helt eller delvist. 

Flere af de større fagforeninger har slået sig op på at de skaffer store erstatninger 

til deres medlemmer, hvilket jo kan disharmonere med det overordnede formål 

med Fastholdelsescentret - flere og hurtigere retur på arbejdsmarkedet, da det, 

som det tidligere blev udtrykt af en informant, jo er svært at blive rask, når man 

skal bevise at man er syg.  

Et af hovedproblemerne med at få netværket til at fungere er ifølge både 

medarbejdere og centerchefen i Fastholdelsescentret, at flere af de øvrige aktører 

ikke har erkendt, at de er en del af et netværk, hvilket også bekræftes, særligt af 

informanterne fra forsikringsselskaberne:  

"Vi ville ønske, at det hele lå hos os (...) De [kommunerne] spiller ikke med (...) De 

[Fastholdelsescentret] skulle måske have en mere koordinerende rolle, hvor de fik 

noget lovgivningshjemmel eller andet, der gjorde, at de kunne trække kommunerne 

til fadet". 

Det vurderes særligt hos det ene forsikringsselskab, at man samlet set kunne 

spare ressourcer ved at bruge flere ressourcer på koordinering og ledelse af 

netværket. 

En anden og beslægtet problemstilling ser ud til at være, at Fastholdelsescentret 

er en midlertidig organisering af arbejdet, der som puljefinansieret af Satspuljen, 

lever på lånt tid.2  

 

Hvordan reguleres samspillet - formelt/uformelt? 

I dette underafsnit analyseres den institutionelle kontekst. 

Samspillet præges som omtalt af de to lovgivninger, "Lov om arbejdsskader" og 

"Lov om sygedagpenge", men der er i lovgivningerne ikke taget højde for 

samspillet. Dette efterlyses, særligt af den ene forsikringsinformant, der udtalte: 

                                       

2 Fastholdelsescentret blev lukket ved afslutningen af vores opgave. Det blev offentliggjort af 

Beskæftigelsesministeriet ved en pressemeddelelse den 8. december 2014, og effektueres ved 
årsskiftet 2014/2015 (BM.dk) 

 

http://www.bm.dk/
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"En der koordinerer...så gerne en der koordinerer og har ansvaret (...) Så skulle det 

være ASK [Arbejdsskadestyrelsen] eller også skulle det være forsikringsselskabet, 

men så skulle lovgivningen ændres" 

Der er således et erkendt behov for samspil, men det er ikke reguleret, formelt. 

Uformelt ligger der som omtalt en aftale mellem styrelsen, ministeriet, 

kommunernes interesseorganisation, KL og arbejdsgivernes, DA, om at gøre noget 

ved problemerne med for mange og for gamle arbejdsskadesager. Rækkevidden af 

denne aftale afhænger jo så af den enkelte aktørs egen vilje til at indgå i 

netværket.  

Medarbejderne i Fastholdelsescentret er meget bevidste om, at de er myndigheds-

udøvere, og som sådan først og fremmest må tjene styrelsen og den lovgivning, 

som er rammen for styrelsens arbejde. De kommunale deltagere i netværket er 

meget bevidste om, at de først og fremmest tjener kommunens politikere og disses 

fortolkning af sygedagpengeloven. Man kan gøre det, som loven tilskriver, men 

man har også mulighed for at gå videre i den hjælp man kan tilbyde, hvis det er 

politikken i kommunen. I forsikringsselskaberne er man styret af bundlinjen og 

de rammer, som arbejdsskadeforsikringen sætter for deres virke, men der er 

forskel på hvor langt det enkelte forsikringsselskab vil gå, og hvor gode de er til at 

arbejde med "business cases".  

Der er således tale om at en formel aktørautoritet og en formel institutionel 

kontekst, der begge påvirker interaktionerne i netværket. 

 

Netværksanalysens konklusioner 

I forhold til at afdække hvor meget samspil der er og blandt hvem, har vi 

konstateret, at aktørerne interagerer med hinanden med forskellig frekvens. 

Fastholdelsescentret har en egen opfattelse af at være hovedaktør, mens de øvrige 

aktører ikke ser at Fastholdelsescentret udfylder denne rolle. De anerkender, at 

de spiller en positiv rolle, men både kommunerne og forsikringsselskaberne se i 

lige så høj grad sig selv som hovedaktør. 

 

Aktørernes perceptionerne spiller sammen og alle har en eller anden grad af 

økonomisk interesse i arbejdsskadesagen. Skadelidtes perception og motivation 

kan ifølge vores informanter variere mellem et oprigtigt ønske om at få sit gode 

job og arbejdsliv tilbage samt et ønske om den højest mulige erstatning og 

offentlig forsørgelse - helt eller delvist. Den seneste rapport fra SFI (SFI 2014), 

konkluderer, at mindre end 10 pct. af de skadelidte går efter en så høj erstatning 

som muligt frem for at komme tidligt tilbage i arbejde. 
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I forhold til reguleringen af  samspillet, må vi konkludere, at der er tale om en 

formel aktørautoritet og en formel institutionel kontekst, der begge påvirker 

interaktionerne i netværket, men samtidig, at netværket i forhold til de sager 

Fastholdelsescentret skal arbejde med, ikke er formelt reguleret. 

 

5.4 Analyse af barrierer og samarbejdsfremmende initiativer 

Problemformuleringens anden del: "Hvilke barrierer og samarbejdsfremmende 

drivkræfter kan identificeres i forbindelse med deres netværksarbejde" analyseres 

ved først at gennemgå vores empiri for udsagn om de forhold, der opleves som 

barrierer og dermed hæmmende for netværkets løsning af problemet. Derefter 

gennemgås materialet for de forhold, der opleves som drivkræfter og dermed 

fremmende for processen med at løse en sag i netværket. 

 

Materialet holdes op mod aktøranalysens, netværksanalysens og særligt 

spilanalysens resultater, for derved at svare på hvilke barrierer og fremmere, der 

er de væsentligste. 

De enkelte udsagn præsenteres i den form de er givet, velvidende, at de fleste af 

dem ville virke som det modsatte, hvis de fik en negativ/positiv form knyttet til. 

F.eks. ville udsagnet: "Det duer ikke, når kommunen ikke viser vilje til at finde en 

økonomisk løsning" kunne vendes om til: "Det fungerer rigtig godt, når kommunen 

viser vilje til at finde en økonomisk løsning".  

 

Barrierer og hæmmende faktorer 

Centerchefen, Fastholdelsescentret 

Centerchefen oplever, at den største barriere i forhold til en hurtig 

sagsbehandling med et positivt udfald er, at to lovgivninger skal spille sammen - 

"arbejdsskadeloven" og "sygedagpengeloven". I starten, inden etableringen af 

Fastholdelsescentret, var der ingen eller i bedste fald en dårlig koordinering 

mellem aktørerne, som hovedsalig var kommunerne og Arbejdsskadestyrelsen. 

Centerchefen oplevede, at de ikke talte samme sprog, og at der var en dårlig 

timing af sagens elementer, herunder inddragelsestidspunktet for Arbejds-

skadestyrelsen.  

For tidlig (hurtig) afgørelse af arbejdsskadesagen har medført at erstatningssager 

trækker i langdrag, og det oplevedes ofte, at der opstod fiksering i forhold til 

aktørernes individuelle opfattelser af et problem.  
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Der herskede og hersker visse stedet fortsat en utilsigtet myndighedsrespekt med 

negativ forforståelse af Arbejdsskadestyrelsen, hvilket virker hæmmende for 

netværkssamarbejdet. 

Centerchefen forklarede, at man ved etableringen af Fastholdelsescentret under 

Arbejdsskadestyrelsen i 2008 havde en tilgang til sagerne, der bar præg af, at der 

var tale om juridiske afgørelser, som lå og ventede på at blive behandlet. 

Kommunerne og Fastholdelsescentret skulle bare identificere sagerne, og så 

træffe de nødvendige afgørelser. Det var som tidligere omtalt ikke så enkelt, og 

den ændring, som Fastholdelsescentret med tiden erfarede, at de var nødt til at 

indføre, var ikke afstemt med direktionen. Det opleves således som en barriere, at 

Fastholdelsescentrets mission ikke er forankret i Arbejdsskadestyrelsens 

direktion. Der måles stadig på antal sager, som er afgjort, og ikke på de 

processer, som Fastholdelsescentret har været nødt til at indføre for at virke i 

netværket. Der er således tale om et mål- og resultatsystem, der ikke er afstemt 

med centrets virkelighed. Der måles på antal sager uden hensyntagen til sagernes 

kompleksitet: "Vi burde have behandlet færre sager, og i stedet brugt mere tid på 

netværket og hver enkelt sag (...) For at opfylde resultatmål, så har vi brugt for 

meget tid på noget, der er ligegyldigt i forhold til hovedopgaven [arbejdsfastholdelse 

af de skadelidte]". 

Centerchefen oplever manglende specialisering af medarbejdere hos 

hovedaktørerne som en væsentlig barriere for succes med netværkssamarbejdet. 

Det gælder f.eks. en stor del af kommunerne, hvor en kommune i gennemsnit vil 

have 15 - 20 sager om året, der fordelt på 40 - 50 medarbejdere, betyder, at man 

har en sag ca. hver tredje år, hvis sagerne ikke placeres hos en mindre gruppe 

medarbejdere. Det er vores vurdering, at specialiseringen vil gøre kommunerne 

mere sårbare i forhold til sygdom og medarbejdere, der søger andet arbejde, men 

det vil utvivlsomt højne kvaliteten.  

Fastholdelsescentrets oplever ikke altid, at deres sagsbehandlere har den 

nødvendige legitimitet hos de øvrige aktører. Det skyldes bl.a., at der er aktører, 

særligt i kommuner og forsikringsselskaber, der ikke anerkender Fastholdelses-

centrets rolle. Der savnes hos nogle aktører en forventningsafstemning i forhold 

til, hvad der vil gavne en sag. 

Der findes ikke en fælles aftale i netværket om hvornår man er en succes, og der 

eksisterer ikke en fælles forståelse for hvad problemet er, og hvordan det skal 

løses, hvilket centerchefen ser som et fremtidigt fokusområde for samarbejdet. 
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Fokusgruppediskussion - sagsbehandlere, Fastholdelsescentret 

Det var sagsbehandlernes samlede opfattelse, at manglende vilje til samarbejde er 

den faktor, der oftest er skyld i, at en sag kører fast. 

 

Den organisatoriske ramme hos aktørerne opleves ofte som en hæmmende faktor. 

De oplever i lighed med centerchefen, at visse kommuner deler sagerne ud på 

mange sagsbehandlere, frem for at visitere til nogle eksperter - en strukturel 

barriere, som skal overvindes. På samme måde havner arbejdsskadesager i en 

lokal afdeling af en fagforening, mens ekspertisen sidder i hovedafdelingen eller i 

en anden lokalafdeling. 

 

Ligeledes synes økonomi at være en væsentlig barriere. Hvis fokus er, at der ikke 

må bruges penge, kan det være svært at finde en løsning, også selv om en her og 

nu investering på sigt vil spare penge. 

 

En del sagsbehandlere har oplevet at manglende indsigt i lovgivningernes 

muligheder er en barriere, som skal håndteres. F.eks. den skadelidte, der ikke 

kan se sig tilbage på arbejdsmarkedet, fordi hun ikke tror, at hun kan omskoles 

fra at være smed til at være noget andet, eller fordi hun ikke har forstået, at hun 

kan komme retur på arbejdsmarkedet på nedsat tid, hvis hun ikke kan klare en 

fuld arbejdsdag. 

 

Der var bred enighed blandt sagsbehandlerne om, at dårlig timing og for sen 

involvering er hæmmende i forhold til at finde en løsning, som alle aktører kan gå 

positivt ind i. Der nævnes flere eksempler: "Hvis man først kommer ind i en sag, 

når skadelidte er fyret, kan det være en udfordring at finde et nyt job, som 

pågældende kan indgå i". 

 

Manglende eller ringe legitimitet hos øvrige aktører er en anden væsentlig barriere 

for et netværkssamarbejde. F.eks. oplevede sagsbehandlerne, at de i flere 

kommuner i starten blev betragtet som nogen, der kom og kontrollerede, hvad de 

lavede i jobcentrene.  

 

Der opleves også institutionelle barrierer, som f.eks. når en kommune beslutter, 

at de ikke vil bruge penge på området. Der er stor forskel de enkelte kommuner 

imellem: "Der er overhovedet ingen sammenhæng i landet på trods af at...altså det 

kunne lige så godt være Burundi og Norge". 

 

Vi har tidligere omtalt, at der er eksempler på, at dårlig dialog kan medføre 

dekobling i forhold til en aktør: "Forsikringsselskabet "Æ" har en rigtig kedelig 

aggressiv attitude over for os, og når man kontakter dem, så blir man talt ned til, og 
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det ender lynhurtigt i en dårlig kommunikation med dem, så derfor - så personligt - 

så kontakter jeg ikke "Æ" mere". 

 

Dårlige personlige kontakter kan også medføre at der opstår en barriere i 

forholdet mellem to eller flere aktører. 

 

Hvor en konklusion i én arbejdsskadesag kan være den smørelse, der får en sag 

til at rulle, kan en forhastet konklusion i en anden sag ødelægge mulighederne 

for at nå en fælles løsning. 

 

Det opleves hæmmende for en sag, at man ikke kan involvere alle sagens parter. 

Ofte er der brug for samtykke fra skadelidte i forhold til at søge kontakt til en 

ressourceperson i pågældendes netværk. 

 

Generelt opleves manglende vilje/motivation som en meget svær barriere at 

overvinde, og det forekommer både hos kommuner, forsikringsselskaber, 

arbejdsgivere, faglige forbund og hos skadelidte. 

 

Kommune 1 - sagsbehandler 

Kommunen oplever for lang ventetid hos andre aktører som en væsentlig barriere 

for sagernes fremdrift. Det gælder særligt i forhold til lægeerklæringer og 

Arbejdsskadestyrelsens arbejde i sagerne. Det opleves ligeledes, at aktørerne ofte 

skifter sagsbehandler midt i en sag, hvilket er medvirkende til at en sag trækker 

ud.  

 

Modvilje hos aktører medfører ofte at sagen går i stå: "For eksempel - når en 

fagforening anker en afgørelse, selv om det ikke tjener skadelidtes muligheder for 

at komme retur på arbejdsmarkedet". 

 

Kommune 2 - sagsbehandler 

Interviewet med Kommune 2 bar præg af at informanten ikke havde en forståelse 

af at indgå i et netværkssamarbejde. Særligt var det interviewerens opfattelse, at 

informanten opfattede opfindelsen af Fastholdelsescentret som forstyrrende for 

hendes vante sagsgang. Hendes svar på vores spørgsmål blev som udgangspunkt 

meget sagsrelaterede og ikke netværksrelaterede, selv om der blev spurgt meget 

direkte ind til dette.  
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Informanten oplever manglende vilje til omstilling blandt aktører som den 

væsentligste barriere for en hurtig sagsbehandling, med henblik på at sikre 

skadelidtes fastholdelse på arbejdsmarkedet. 

 

Forsikringsselskab 1 - sagsbehandler 

Vores generelle oplevelse af informanten var, at forsikringsselskabet var uvillige til 

at indgå i netværket, og alene deltager af hensyn til at sikre selskabets 

økonomiske interesse. 

Informanten ser dårlig timing som den absolut største barriere i forhold til at løse 

en sag: "Hvis man skal bevise, at man er syg, så er det rigtig svært at blive rask". 

Citatet skal ses i forhold til en oplevelse af, at Fastholdelsescentret ofte træffer 

negative afgørelser i deres sager på tidspunkter, hvor skadelidte ikke er raskmeldt 

eller afklaret med sin situation. Det er oplevelsen hos denne og hos de 

kommunale aktører, at dette sker af hensyn til opfyldelse af måltal hos 

Arbejdsskadestyrelsen. En bekymring som også centerchefen i Fastholdelses-

centret har rejst under vores interviews med ham. 

 

Forsikringsselskab 2 - leder og sagsbehandler 

Informanterne oplever, at der kun i ringe grad er kontakt til skadelidte. Dette 

gælder både for kommunernes og Fastholdelsescentrets vedkommende. Det er 

Informanternes opfattelse, at de skadelidte ofte føler sig ladt alene og frygter at 

gøre noget aktivt i sagen, da de så risikerer at blive straffet for det økonomisk.  

En anden væsentlig barriere er manglende koordinering og timing af de forskellige 

elementer i en sag.  

Det, at Fastholdelsescentret er en midlertidig organisering, opleves som en 

usikkerhed, der virker hæmmende for at indgå i samarbejdet, og skaber hos 

informanterne en frygt for at sager uden en sådan eller lignende organisering af 

arbejdet, vil blive overset.  

Den væsentligste barriere er set med disse informanters blik, at der ikke er en 

lovgivning, der tillader at én aktør kan tvinge andre aktører til at handle på sagen 

på det tidspunkt, der vil tjene det overordnede formål bedst [hurtig afklaring og 

arbejdsfastholdelse af skadelidte].  
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Fremmende faktorer 

Centerchef - Fastholdelsescentret 

Centerchefen ser det, at aktørerne erkender, at de agerer i et netværk som helt 

afgørende for at lykkes med det netværksbaserede samarbejde. Dette har en nær 

tilknytning til hans erkendelse af at netværk skal ledes, samt at konflikter er 

uundgåelige. Det er samtidig af afgørende betydning, at aktørerne forstår, hvad 

det indebær at arbejde i et aktør netværk: "de ser ikke verden som vi ser den" (...) 

"måske de gør sig nogle praktiske erfaringer, med det havde været en fordel, hvis 

parterne havde haft samme viden om hvad det vil sige at arbejde med aktør 

netværk". 

Gennem de første år af Fastholdelsescentrets eksistens blev det klart for dem, at 

det var vigtigt at have et procesperspektiv på en sag, hvor en åben og ærlig dialog 

mellem aktørerne gjorde det muligt at få kendskab til andre aktørers opfattelse af 

problemet og agenda med at deltage i netværket. Netværket fungerer bedst, når 

der er gode relationer mellem aktørerne, og når relationen er præget af tillid. 

 

Det har vist sig at være afgørende, at hver hovedaktør, f.eks. kommuner og 

forsikringsselskaber har sin egen faste kontaktperson i Fastholdelsescentret, der 

sætter netværkssamarbejdet i system, så der med faste kontaktpersoner holdes 

kontinuerlige møder med faste frekvenser uden for den specifikke sag. 

 

Rette timing af sagens enkeltelementer opleves som et meget afgørende element i 

at lykkes med en indsats, ligesom det gode eksempel og den gode historie 

anvendes som inspiration over for aktører, der ikke, eller kun delvist bidrager til 

netværkets løsning af opgaven. F.eks. kan en fortælling om én kommune 

overbevise en anden kommune om en god måde at håndtere samarbejdet på. 

 

Det er centerchefens vurdering, at en specialisering af medarbejdere hos alle de 

gennemgående aktører ville højne kvaliteten og dermed fremme 

sagsbehandlingen. 

 

Netværksmanagerens personlige tilgang til arbejdet skal være præget af tillid, 

respekt og evnen til at skabe relationer. Netværksmanageren henter i høj grad sin 

legitimation fra organisationen, hvorfor dennes omdømme og legitimitet er meget 

vigtig. Centerchefen forklarede om den opfattelse man mødte ved centrets 

etablering: "ASK [Arbejdsskadestyrelsen] opfattedes som en klods om benet og 

ingen forstod afgørelserne - i hvert fald ikke borgerne". 

 

Centerchefen har erkendt, at netværk skal ledes, og lederen af 

netværksmanagerne, der af informanten blev kaldt 'den institutionelle designer', 
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skal understøtte netværkstilgangen. Dette indebær, at den enkelte sagsbehandler 

i Fastholdelsescentret skal være i stand til at lede sig selv i den retning, som 

tjener Fastholdelsescentret bedst - strategisk selvledelse. I strategisk selvledelse 

er strategi ikke blot de store formelle udmeldinger, som topledelsen præsenterer, 

og som står på et fint stykke papir, der oftest kan findes dybt inde på 

virksomhedens intranet eller i et pengeskab på toplederens kontor. Strategi skal 

ikke forstås som en abstrakt plan, der er udtrykt i visioner og formålserklæringer. 

Strategi er ikke en drejebog eller en grundlov, der dikterer, hvordan en 

medarbejder skal lede sig selv. Strategisk selvledelse handler om selve den fælles 

grund for værdiskabelse, (Kristensen og Pedersen 2013:15ff). 

 

Om fremtidsperspektiverne for netværkssamarbejdet om arbejdsskadesagerne 

tænker centerchefen: "Hvis man kunne udtænke et set-up, hvor hver aktør betalte 

til netværket i forhold til den økonomiske gevinst, den pågældende aktørs 

organisation ville få ved en succes, kunne der skabes højere samlet værdi for 

samfundet". 

 

Fokusgruppediskussion - Sagsbehandlere, Fastholdelsescentret 

I fokusgruppediskussionen var der enighed om, at en positiv forventning til andre 

aktørers evne, vilje og mulighed for at deltage er et godt udgangspunkt for 

netværksarbejdet. 

 

Sagsbehandlerne fandt det vigtigt at have faste kontaktpersoner. Personlige 

relationer er alfa og omega, og en god dialog fremmer den gensidige forståelse af 

de synspunkter som den enkelte aktør står for, og giver dermed øget mulighed for 

at nå frem til en fælles løsning. Dialogen kan understøttes af oplæg for hinanden, 

hvor den enkelte aktør kan redegøre for egne synspunkter, problemopfattelser og 

begrænsninger, så andre ved, hvor de har pågældende. Gensidig tillid er vigtig for 

netværkssamarbejdet, hvor mistro virker modsat. 

 

På lignende måde fandt sagsbehandlerne, at tidlig involvering er vigtig, så ingen 

føler sig holdt ude, og så man fra starten af en sag kan koordinere, hvem der gør 

hvad og hvornår. 

 

De anbefalede en organisatorisk ramme, der samler ekspertisen inden for 

området, hvilket vil bevirke, at der kan skabes et forum, hvor de "professionelle" 

mødes omkring sagerne. 

 

Hvis der er dårlig kemi mellem to aktører, kan det være nødvendigt at skifte en 

aktør ud, og det er vigtigt at søge løsninger: "Vi stiller dumme spørgsmål, kalder vi 



59 
 

det (...) Hvad kan så lade sig gøre?". Det modsatte vil medføre blokader og 

stagnation i spillet om sagen. Eksempelvis oplever sagsbehandlerne i 

Fastholdelsescentret, at visse fagforeningernes evindelige klager trænerer deres 

sager. 

 

Gode eksempler fra én aktør kan anvendes som fortælling over for en anden. 

 

Den aktør man stiller op med skal være kompetent og gerne en gennemgående 

figur. Kontinuitet og legitimitet er vigtig for at andre i netværket kan føle tillid og 

være trygge. Et led i at skabe tillid og tryghed i netværket er at tale ordentligt om 

øvrige aktører, også når de ikke er der. Der er i spilanalysen gengivet et eksempel 

på dette. 

 

Man kan forsøge at bringe en for alle anerkendt specialist i spil. F.eks. kan en 

speciallæge, som alle har tillid til, undersøge en skade, og på baggrund af sine 

undersøgelser komme med en udtalelse om f.eks. resterhvervsevne. 

 

Netværket skal ledes: "Det er igen det der facilitator, koordinator ting" [Sagt om 

sagsbehandlernes rolle i netværket]. 

 

Det er vigtigt at involvere alle relevante aktører, og at det sker på rette tid. Timing 

opleves som meget afgørende i forhold til at lykkes med at finde en fælles løsning. 

 

 

Kommunernes opfattelse ifølge SFI rapport  

De fire forespurgte kommuner ser samarbejdet som en gevinst for 

fastholdelsesindsatsen, og fremhæver, at de via samarbejdet har fået en hurtig og 

uformel kommunikationskanal til Arbejdsskadestyrelsen, hvor samarbejdet med 

Fastholdelsescentret fører til en samlet sagsbehandlingsproces, hvor tingene 

koordineres med et bedre resultat til følge. Endelig fremhæves delingen af 

oplysninger som en betydelig fremmer for processerne, idet det bliver muligt at 

koordinere og time de enkelte skridt i en sag. (SFI 2012) 

 

Kommune 1- sagsbehandler 

De kontinuerlige møder mellem kommunen og Arbejdsskadestyrelsen opleves af 

informanten som meget positive for samarbejdet, og det er absolut fremmende, 

når aktørerne har en positiv tilgang til at finde en løsning på sagen. Det er i 

forlængelse heraf vigtigt at aktørerne relaterer sig til hinanden, personligt og 

professionelt. 
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Deling af oplysninger om hinandens sager fremmer sagsbehandlingen af begge 

sager [sygedagpengesagen og arbejdsskadesagen] - dette kræver dog skadelidtes 

samtykke, der bør indhentes så tidligt som muligt. 

 

Informanten finder det vigtigt at screene sager i centret, for at vurdere hvilke der 

skal indgå i samarbejdet med Arbejdsskadestyrelsen, og for at vurdere hvornår 

der skal tages kontakt til skadelidte. 

 

Kommune 2 - sagsbehandler 

Informanten fandt, at god kommunikation er afgørende for at lykkes med et 

samarbejde, og det er vigtigt, at aktørerne holder et tæt samarbejde, hvor de 

udnytter hinandens spidskompetencer. 

 

Forsikringsselskab 1- sagsbehandler 

Hos denne informant var der ikke andre fremmende faktorer end den omvendte af 

de hæmmende faktorer: God kommunikation og god timing af initiativer og 

afgørelser er det, der skal til for at løse en sag. 

Generelt set ser man ikke nogen nytte i Arbejdsskadestyrelsen hverken med eller 

uden Fastholdelsescentret: "altså - det er jo bare et Fastholdelsescenter deluxe 

med socialfaglige og lægefaglige kompetencer (...) Og det er klart, at når man sidder 

i et forsikringsselskab, så tænker man 'altså bare drop Arbejdsskadestyrelsen og 

giv os det hele'. Så kan vi selv styre det, så kan vi selv, når jeg synes at det ville 

være motiverende at lave et erhvervsevnetab, lave det, hvis jeg tænker 'niksen 

biksen' ham her han skal bare presses max for at finde ud af at der her - der skal 

du altså selv præstere noget, så skal du nok få en økonomi, der ser fornuftig 

ud...så ville det jo være nemmere for os". 

Som det fremgår af aktøranalysen, er hoved motivationen for 

forsikringsselskaberne, at der er en for dem positiv business case forbundet med 

at deltage i samarbejdet, hvilket jo så også kan opfattes som fremmende for 

deltagelsen og dermed processen. Når et initiativ er positivt - rent økonomisk - for 

et forsikringsselskab, vil de som oftest være positive over for initiativet. 

Sidstnævnte støttes i SFI rapporten (SFI 2012:72): "Hvad angår forsikrings-

selskabets perspektiv på arbejdsskadesager, står det klart, at respondenterne ser 

Fastholdelsescentret som en aktør, der kan bidrage til øget fastholdelse og derved 

mindske udgifter for forsikringsselskaber (...) Hvorvidt indsatsen giver mening ud 

fra et virksomhedsøkonomisk perspektiv". 
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Forsikringsselskab 2 - leder og sagsbehandler 

Informanterne understregede flere gange under interviewet, at der er behov for en 

lovgivning, der giver dem eller en anden aktør [Det kunne være 

Fastholdelsescentret] med evne og vilje til at løse sagerne med skadelidte i 

centrum, mulighed for at lede netværket og få alle til at deltage positivt i arbejdet. 

I øvrigt vurderer informanterne, at de personlige relationer er meget vigtige og 

fremmende for netværkssamarbejdet. 

 

Væsentligste barrierer og fremmende faktorer set i et netværksperspektiv 

Informanterne finder det afgørende, at man som aktør, har erkendt og forstår, at 

løsningen på en problemstilling skal findes ved at samarbejde i et netværk. Det er 

i forlængelse deraf også udtrykt, at en hvis kontinuitet i aktørbemandingen er 

nødvendig for at netværket kan fungere. For mange udskiftninger sætter 

netværket i stå.  

Der er blandt vores informanter bred enighed om, at netværk skal ledes, samt at 

de, der af deres respektive organisationer er udvalgt som aktørrepræsentanter, 

eller personligt er en aktør, skal have legitimitet, både i den organisation de 

repræsenterer, og i relation til dem de skal samarbejde med. Dette stiller også 

krav til at aktørerne skal opleve den enkelte organisation som en legitim 

medspiller. I relation dertil er det også vigtigt, at man er enige om, at alle 

relevante aktører er involveret på rette tidspunkt.  

Der er bred enighed om, at timing er meget afgørende i forhold til at finde 

bæredygtige løsninger. Det er afgørende at finde de egnede beslutningsvinduer, og 

at have forståelse for beslutningsafhængigheder - hvilke beslutninger skal være 

truffet, før der kan træffes andre. Kingdon (2014:194) beskriver denne situation: 

"The separate streams of problems, policies and politics come together at certain 

critical times. Solutions become joined to problems, and both of them are joined to 

favorable political forces. This coupling is most likely when a policy window - an 

opportunity to push pet proposals or one's conceptions of problems - is open". Dette 

beskriver meget fint informanternes oplevelser af at arbejde i et aktør- 

netværksperspektiv. 

For at den enkelte aktørrepræsentant kan agere og opleves som legitim 

medspiller, er det nødvendigt, at hun kender sin organisations begrundelse for og 

formål med at være med. Det, der af Kristensen og Pedersen (2013) kaldes 'det 

kollektive hvorfor', og hun skal være i stand til at lede sig selv i forhold dertil. 

Dette skal trænes, og flere af vore informanter har understreget vigtigheden af, at 
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netværksmanagerens personlige tilgang skal være præget af tillid, respekt og 

evnen til at skabe relationer. 

Der kan forekomme organisatoriske og institutionelle barriere, som skal 

overvindes. Dette fordrer, at alle i netværket er med til at evaluere om 

samarbejdet fungerer, samt at man er enige om, hvad succeskriterierne for 

samarbejdet skal være.  

 

5.5 Analyse af Koppenjan og Klijn's ni anbefalinger 

I denne analyse undersøges problemformuleringens tredje led: hvordan passer 

aktørernes netværkstilgang til Koppenjan og Klijns ni anbefalinger til 

netværkslederens strategier ved løsning af "Wicked problems"? 

Idet Fastholdelsescenteret først i den seneste tid [Gradvist siden 2010] har været 

bevidst om, at de arbejder i en aktør-netværks lignende arbejdsproces, og idet vi 

har konstateret, at de øvrige aktører ikke eller stort set ikke har denne 

erkendelse, er indikationerne i forhold til denne case sat op imod aktør-

netværksteorierne ikke altid så tydelige.  

Vi ser derfor også efter de mindre tydelige indikationer, som kunne have været 

tydeligere, hvis aktørerne havde kendskab til, at det var en aktør-netværks 

lignende arbejdsproces, man var en del af. Hvis informanterne i højere grad havde 

haft erkendelsen, ville vi i sprogbruget, i forståelsen af sammenhænge og i 

formidlingen heraf have fået mere direkte og tydelige indikationer. 

Ved vores interviews stod det klar, at såvel centerchefen som sagsbehandlerne i 

Fastholdelsescentret var kommet til erkendelse af at netværk skal ledes, samt at 

det for dem var naturligt, at de som oftest endte med at udfylde rollen som 

netværksmanager eller facilitator. 

Det er ikke nødvendigvis en nem opgave. Som netværksmanager er udfordringen 

bl.a., at man ikke kommer med en færdig problemstilling eller løsning, at man 

ikke har hverken den fulde viden eller magt til at løse en sag, men derimod er i en 

situation, hvor man sammen med netværket definerer problemer og løsninger 

(Hammer og Tangkjær 2014; Mulgan 2009).  

Koppenjan og Klijn (2004: 251-257) har som tidligere nævnt givet ni anbefalinger 

til, hvad en netværksmanager skal være opmærksom på i forhold til valget af 

strategier undervejs i processerne. Disse ni anbefalinger vil vi nu holde op mod 

vores empiri for at afklare om anbefalingerne svarer til den verden, som 

Fastholdelsescentret og de øvrige aktører agerer i. 
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Vi vil gennemgå Koppenjan og Klijns anbefalinger en efter en og holde dem op 

mod vores empiri, for derefter at diskutere og vurdere om der er sammenhæng, og 

i givet fald om der er grund til at overveje de samme, færre eller flere anbefalinger 

for netværksmanagere.  

 

Anbefaling nr. 1; Analyser perceptioner, aktører og netværk 

Analyse perceptions, actors and networks: not only beforehand, but continuously 

Det er vigtigt at man både før og under et netværkssamarbejde, gør sig klart, 

hvem der er relevante aktører, hvilken tilgang de øvrige aktører har til 

problemstillingen, herunder deres evne, vilje og mulighed for at deltage i 

netværket. Analysen beskrives af Koppenjan og Klijn (2004:133ff) som 

aktøranalyse, spilanalyse og netværksanalyse, der som tidligere omtalt er anvendt 

i denne rapport til at åbne op for problemformuleringens første led. 

Vores fund 

Det er centerchefen for Fastholdelsescenterets vurdering, at hans medarbejdere, 

dels opfatter sig selv som netværksmanagere, dels at de foretager en vurdering af 

øvrige aktører, men ikke en bevidst kontinuerlig analyse. Dette sker dog ubevidst 

i den konstante vurdering af, hvornår der er fremkommelighed i en sag. Det er 

Fastholdelsescentrets erfaring, at der konstant skal ledes efter de situationer, 

hvor betingelserne er til stede for at fremme fastholdelsen af borgere med 

arbejdsskader på arbejdsmarkedet. Dette svarer til Kingdons Stream Model, 

Kingdon (2014), som beskriver hvordan forskellige omstændigheder skal være til 

stede samtidig, for at der reelt er mulighed for at nå til enighed om en løsning. 

Centerchefen oplyser, at man med tiden har erkendt, at det er nødvendigt, at 

man eksempelvis inden et møde har vurderet og erkendt, hvilken perception 

parterne møder op med: "Vi er ikke enige i detaljen (…) En lang del af den øvelse vi 

har lavet siden vi startede, har handlet om hvordan forstår vi egentlig de andre 

aktører (...) hvordan finder vi ud af hvad deres agenda i grunden er - og vi har 

prøvet alt lige fra at holde formøde med kommunale sagsbehandlere til telefoniske 

(...) har talt både med borgere og fagforeninger - før vi går ud - for at finde ud af 

hvor fanden er de henne af (…) Hvad er det de går ind til dette møde med, hvad er 

det de vil i denne sag - hvad er det de tænker - er der en agenda under neden vi 

ikke kender (...) Man oplever at være blevet kuppet nogle gange, og forsøger at 

undgå dette". 

I fokusgruppediskussionen fandt vi, at sagsbehandlerne ikke indregnede 

speciallægen som aktør. I diskussionen var der indledningsvis en forskellig 

opfattelse af, om en borger er aktør. I deres fælles diskussion enedes de om, at 
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borgeren var en speciel aktør. Speciel ved ikke at være en professionel aktør: "Ja, 

men skadelidte er jo en lidt speciel aktør, fordi det er jo borgeren, det hele drejer sig 

om i virkeligheden, det vi laver, naturligvis, men det er jo ikke, når vi taler aktører, 

så er det jo mere professionelle aktører, altså alle de andre der er blevet nævnt, og 

det er jo meget meget sjældent at borgeren kontakter os direkte, altså finder os på 

hjemmesiden, det sker en sjælden gang imellem, men så er det ikke, altså, det lige 

er fordi det passer ind i, så på en måde er det meget meget særligt". 

Vi bemærkede under fokusgruppediskussionen, at gruppen grundlæggende var 

delt i to i forhold til i hvilken grad skadelidte bliver inddraget før en 

rundbordssamtale, og at dette så ud til at have en sammenhæng til, om man 

opfattede dem som en aktør. Derfor oplevede vi, at begrebet ”speciel aktør” i høj 

grad også var et kompromis mellem to betragtninger.  

I relation til de kommunale aktører og aktørerne fra forsikringsselskaberne blev 

det under vores interviews klart, at disse kun i ringe grad var bevidste om eller 

ønskede at være en del af en aktør-netværkstilgang. Dette har betydning i forhold 

til anbefaling 1 og 2. I anbefaling 1 konstaterede vi, at det i særlig grad var vigtigt 

for netværksmanagerne at vurdere, om den enkelte aktør var den rigtige at 

inddrage i netværkstilgangen. Der er under afsnittet ”Barrierer og hæmmende 

faktorer” nævnt et eksempel, hvor en af Fastholdelsescenterets medarbejdere og 

netværksmanagere undgår en bestemt aktør. 

 

Anbefaling nr. 2; Vurdér vilkår fra starten 

Assess starting conditions: Look before you leap 

Findes der en brændende platform? - Vil de øvrige aktører engagere sig i opgaven 

med tilstrækkelig energi og ressourcer? Er der overhovedet en chance for 

samarbejde? - Er der tilstrækkelige relationer mellem aktørerne til at et 

samarbejde er sandsynligt? Besidder netværksmanageren evner og mulighed for 

at lede netværket? - Man skal ikke tage initiativ til et netværkssamarbejde, hvis 

man ikke har, eller kan udpege en med den nødvendige evne, vilje og mulighed 

for at lede netværket. 

Fund 

Centerchefen forklarede, at der i Fastholdelsescenterets opstart i 2008 ikke var 

foretaget ovenstående vurdering. Centerchefen forklarede, at både hos 

direktionen i Arbejdsskadestyrelsen og i Kommunernes Landsforening var der en 

opfattelse af, at man blot skulle identificere sagerne, så kunne de løses mellem 

kommune og Fastholdelsescentret: "Opskriften var at ASK [Arbejdsskadestyrelsen] 

og den pågældende kommune skulle tale om og løse sagerne. Tilgangen viste sig 



65 
 

ikke at holde. Tilgangen var for simpel til den komplekse problemstilling. En 'Happy 

go Lucky strategi'". 

Fastholdelsescenteret kom efterfølgende og over flere år nærmere en ny måde at 

arbejde på, hvor vurderinger af andre aktører i dag er blevet en bevidst proces. 

Centerchefen fortæller, at det ikke var alle ansatte, der egnede sig til denne nye 

arbejdsproces og rolle som netværksmanager. Der skulle en bestemt type 

mennesker til. Dette er af Koppenjan og Klijn benævnt som ”sufficient means and 

skills”. Med tiden blev disse medarbejdere udskiftet med medarbejdere, der var 

kvalificerede ud i netværksledelse og den nye måde at arbejde på. 

Som omtalt under anbefaling nr. 1, er der ikke hos alle aktører en brændende 

platform i forhold til at løse sagerne på en ny måde. Man har i mange år klaret sig 

uden Fastholdelsescentret, og har været vant til at Arbejdsskadestyrelsen alene 

påtog sig en sagsbehandlerrolle med hensyn til arbejdsskadesagen. Disse aktører 

har dels været svære at overbevise om en ny måde at arbejde på, dels har de 

været skeptiske i forhold til, at Fastholdelsescentret er en midlertidig enhed, der 

kun overlever så længe, der er midler fra Satspuljen til projektet.  

Fastholdelsescenteret vurderer i dag aktørerne inden de indbyder til 

netværkssamarbejde. De udelukker eksempelvis en aktør, hvis de ikke forventer, 

at aktøren 'arbejder med': ”Der er faktisk en ting, som er meget vigtig - Vi troede jo 

at kommunerne var interesserede i en beskæftigelsesindsats - det er nogle, mens 

andre bestemt ikke er. Nogle ser deres rolle er at følge lovens bogstav strengt i 

forhold til, hvad en borger har ret til at få, og ikke hvad der vil bringe ham i arbejde 

igen eller fastholde ham i arbejde. De ser deres rolle som lovforvalter og ser ASKs 

rolle som en spiller, der kan medvirke til af få afsluttet kommunens sag (...) Nogle af 

kommunerne har vi ikke noget med at gøre. Andre forsøger vi at lave ’workaround’ 

på ved at lave et samarbejde med øvrige parter - rundbordssamtaler uden 

kommunen". 

 

Anbefaling nr. 3; Fokusér strategien - forhindre eller minimere fikseringer 

Focus strategies on preventing or taking away fixations and impasses 

Det er afgørende, at man undgår blindgyder og fikseringer/blokeringer af 

processerne. Hvis det sker, må man have en strategi for at håndtere det. 

Koppenjan og Klijn (2004:253 og 254 fig. 11.1) anbefaler, at problemerne først 

søges løst ved at håndtere oprindelsen af usikkerheden. Hvis der grundlæggende 

er uenigheder om hvori problemet består, er det her man må sætte ind, og hindre 

uproduktive fikseringer, og måske fokusere på ressourcer eller midler i stedet. En 

substantiel usikkerhed løses ved at afklare substansen, hvis det ikke kan lykkes, 



66 
 

bør man forsøge at løse det gennem strategiske (spilstrategier) eller institutionelle 

designs. Hvis det er de institutionelle regler, der mangler, kan man kompensere 

ved at opstille ad hoc spilleregler.  

Fund 

En af de kommunale aktører fremhævede, at kontinuerlige møder mellem 

Arbejdsskadestyrelsen og kommunen fremmer processen og virker som et værn 

mod fiksering. Et andet middel er at dele oplysninger mellem sygedagpengesag og 

arbejdsskadesag. Ved samtykke fra skadelidte får man mulighed for at 

deleoplysninger mellem kommunen og Arbejdsskadestyrelsen, hvilket gør det 

muligt at finde det rigtige tidspunkt for at tale med skadelidte. Timing bliver 

mulig. 

I analysen af barrierer og samarbejdsfremmende initiativer fandt vi de faktorer, 

der henholdsvis virkede som barriere for processerne i netværket, og de der 

virkede som samarbejdsfremmende. 

Resultatet viser, at man hos alle aktører, såvel de, der bevidst arbejder ud fra en 

aktør-netværkstilgang, de der ikke er bevidste derom, og de der ikke ønsker en 

aktør-netværkstilgang, er bevidste om, hvad de mener, der skal til for at holde 

processerne omkring en sag i gang. De er dog ikke enige om alle tilgange. For 

eksempel er der aktører, der mener, at en hurtig afgørelse fra 

Fastholdelsescentrets side er positiv, mens andre finder den negativ i forhold til 

at få skadelidte ”med på” at blive rask nok til at komme retur på 

arbejdsmarkedet. Det blev udtrykt som: "Det er svært at blive rask, når man skal 

bevise, at man er syg". Citatet, der er et paradoks, er gengivet flere gange, og er 

således central for beskrivelsen af at problemstillingen i vores case er et "Wicked 

Problem". 

Det alt overskyggende tiltag i forhold til at undgå fikseringer og blokader af spillet 

er ifølge informanterne en god timing af elementerne i en sag, hvilket jo også har 

relationer til ovenstående udsagn. Der henvises til analysen af barrierer og 

samarbejdsfremmende initiativer, hvor der bl.a. sammenlignes med Kingdons 

teorier om "multiple streams". 

Flere aktører påpeger, at der også er organisatoriske og institutionelle barrierer. 

F.eks. nævnes, at visse kommuner spreder behandlingen af arbejdsskadesager 

ud på mange sagsbehandlere, hvilket betyder, at der kan gå år imellem at man 

har en sag, hvilket selvsagt må betyde, at der ikke opnås rutine med at arbejde i 

netværket. Hos flere fagforbund oplever aktørerne, at man behandler sagerne i de 

lokale afdelinger, selvom ekspertisen findes i centralafdelingen. Begge forhold har 

ifølge informanterne ført til fikseringer og blokeringer af sager.  
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Anbefaling nr. 4; Vær selektiv 

Be selective: minimize transaction costs 

Det er vigtigt, at man ikke bruger flere ressourcer på opgaven end det er 

nødvendigt - egne som andres. En aktør kan kun forventes at ville bruge 

ressourcer på et netværk, hvis det synes effektivt, og der er udsigt til "value for 

money". 

Fund 

I forbindelse med vores fokusgruppediskussion kunne vi konstatere, at man 

bevidst undgik sager, hvor et bestemt forsikringsselskab var involveret, idet dette 

selskabs aktører blev oplevet som modarbejdende, og dermed kostede alt for 

mange ressourcer at håndtere. Da antallet af sager langt overstiger det antal man 

kan nå at behandle i Fastholdelsescentret, sporedes der ingen etiske kvaler 

derved. På samme måde afsluttes sager med særligt modvillige skadelidte, til 

fordel for sager med skadelidte, som selv er interesserede i at finde løsninger, der 

kan bringe dem retur på arbejdsmarkedet efter en arbejdsskade.  

Det at komme tidligt ind i visse sager vil ifølge informanterne efterfølgende 

minimere transaktionsomkostningerne.  

Under fokusgruppediskussionerne kom det frem, at der kunne være store 

transaktionsomkostninger i forhold til en manglende kommunikation med 

speciallægerne. I forhold til kommunerne konstaterede vi, at disse ikke altid 

havde forståelse for, at en investering på kort sigt kunne betyde besparelser på 

længere sigt. Samtidig gav informanterne udtryk for, at de havde enkelte gode 

erfaringer med at bruge storytelling over for kommunerne. Vi vurderer på denne 

baggrund, at man i Fastholdelsescenteret kan minimere transaktions-

omkostningerne gennem præventiv kommunikation med speciallægerne, ved at 

forelægge en businesscase for kommunerne, og ved yderligere storytelling til og 

mellem kommunerne om de gode sager. 

 

Anbefaling nr. 5; Tilpas strategierne til de institutionelle omgivelser 

Tune strategies into the institutional environment 

Strategierne skal tilpasses til de institutionelle omgivelser. Eksisterende regler og 

aftaler skal følges eller ændres, så de tjener netværket - de skal ikke omgås.  

Fund 

Både centerchefen og netværksmanagerne oplever, at de på deres ugentlige 

tirsdagsmøder deler erfaringer omkring de enkelte aktører med hinanden. Hvor de 
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i forhold til de mere ukendte aktører anvender mere generelle erfaringer – indtil 

de har opnået et mere konkret kendskab. Fastholdelsescentrets sagsbehandlere 

har modtaget undervisning i netværksledelse. Der findes andre aktører, som på 

samme måde som Fastholdelsescentret har afsat ressourcer til at behandle 

arbejdsskadesager - disse opleves som gode samarbejdspartnere. Dette f.eks. i 

visse kommuner, fagforeninger og forsikringsselskaber.  

Når man f.eks. oplever, at en fagforening forsøger at håndtere en sag lokalt, selv 

om ekspertisen findes centralt, foreslår man at det lokale kontor selv kontakter 

den centrale ekspert. Når man oplever, at en kommune deler sagerne ud til for 

mange forskellige sagsbehandlere, inviterer man til koordinationsmøder med 

kommunen, og forsøger at opnå enighed om at have faste kontaktpersoner.  

Speciallægerne udfylder et 3-4 siders standardskema, og det sker at de får svaret 

på forhold, som ikke er de efterspurgte. Disse svar understøtter ikke arbejdet i 

netværket. En tilretning af dette skema, så det tydeligere fremgår, hvad der 

præcis ønskes svar på, vil hjælpe netværket i deres arbejde. 

 

Anbefaling nr. 6; Differentier indsatsen 

Differentiate according to the progress of the process of problem solving 

Netværksledelsen skal have fokus på processer, og justere indsatserne i takt med 

at projektet skrider frem. Timing er meget afgørende for fremdriften i et netværk. 

Konflikter er uundgåelige, og konfliktledelse er nødvendigt, hvis der opleves 

stagnationer i spillet. Ved at pege på fremtidige gevinster og kompensations-

muligheder, kan netværksledelse hjælpe med til at holde processerne i gang og på 

rette spor.  

Fund 

Som anført under anbefaling 4, er aktørerne meget opmærksomme på at timing 

er meget afgørende for fremdrift i netværkssamarbejdet. 

Deltagerne i fokusgruppediskussionen anvender den gode historie over for 

enkelte modvillige aktører, men anerkender at dette kan anvendes i højere grad i 

fremtiden, ligesom den gode business case.  

Centerchefen og sagsbehandlerne i Fastholdelsescentret er opmærksomme på 

procesperspektivet, og således at der skal drejes på forskellige håndtag på 

forskellige tidspunkter. 

Når der opstår stagnationer og blokeringer i spillet, er det nødvendigt at udføre 

konflikthåndtering. I den forbindelse er det gavnligt at kende til de kendte 
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barrierer og fremmere for netværkssamarbejdet. I analysen af barrierer og 

fremmende faktorer nåede vi frem til, at vi med Fastholdelsescentrets blik kan 

konkludere, at det er meget afgørende, at netværksaktørerne har en erkendelse af 

at være netværksaktør, at de evner, har vilje og mulighed for at deltage, samt at 

tiltagene koordineres og times i forhold til hinanden. Netværket skal ledes, og 

deltagerne skal opfattes som legitime medspillere. Endelig er det vigtigt, at man 

når til en fælles forståelse af netværkets succeskriterier. Som eksempel derpå 

forklarede centerchefen om forventningerne efter at de havde afholdt de første 

konferencer med kommunernes jobcentre: " Der blev etableret fem konferenser i 

efteråret 2008. Vi havde ca. halvdelen af alle sagsbehandlere i jobcentrene 

igennem. Emnet var det fremtidige samarbejde, og ASK fik rigtig gode 

tilbagemeldinger på konferencedagene, og forventningen i ASK var, at NU kommer 

sagerne, men der skete intet, og forundringen var stor - Hvorfor virker det ikke". 

Efterfølgende genovervejede Fastholdelsescentret deres strategi, og ændrede 

tilgangen til kommunerne.  

 

Anbefaling nr. 7; Indtag en uafhængig position 

Take an independent position 

Vær netværkets forligsmandsinstitution. Den uafhængige position er vigtig. 

Legitimitet, og dermed tillid hos de øvrige aktører er vigtig som netværksmanager. 

Den er ikke givet på forhånd og den skal vindes og vedligeholdes, og det kan blive 

nødvendigt at skifte netværksmanager. Hvis ikke du kan indtage en uafhængig 

position, kan en anden fra din organisation måske agere netværksleder. 

Fund 

Der er hos centerchefen for Fastholdelsescentret og hans medarbejdere en 

opfattelse af, at de er henholdsvis netværksdesigner og netværksmanagere. Der er 

dog ikke helt den samme opfattelse hos de øvrige aktører, men en række aktører 

har i SFI undersøgelsen (2012:13 ff) tilkendegivet, at Fastholdelsescenteret 

bidrager til et bedre myndighedssamspil. 

Med dette udgangspunkt kan det være svært at tage en uafhængig position, 

hvilket også understreges af sagsbehandlerne under fokusgruppediskussionen: 

(...) og det er klart, at vi er også en myndighed, at især før vi har mødt borgeren, så 

har de jo også en masse fordomme og alle mulige andre ting, så det er også en 

speciel ting". 

Tilliden, der følger af, at de øvrige aktører opfatter netværksmanageren som 

uafhængig, har også en sammenhæng til om netværksmanageren forventes at 

være en stabil aktør i netværket. Dette kom tydeligt til udtryk, da 
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forsikringsselskabet Forsikringsselskab 2 udtalte: ”men hvis Fastholdelses-

centeret ikke er der til næste år, så smuldrer alt det samarbejde, der er opbygget 

mellem Fastholdelsescenteret og Kommunerne - og mellem Fastholdelsescenteret og 

os - hvor ligger troværdigheden af samarbejdet så henne?". 

 

Centerchefen forklarede under interviewene, at man i Fastholdelsescentret havde 

erkendt, at de var nødt til at ændre deres mission og vision, så de kunne indgå i 

netværket som netværksmanager. Denne ændring medførte, at de indtog en 

position, som var markant anderledes end den, der fulgte af den opgave, de fik i 

2008. De havde således lavet en nødvendig dekobling fra organisationens mission 

og vision. Fastholdelsescentrets mission og vision er offentlig i den forstand, at 

den hænger på væggen i centrets møderum, men den er ifølge centerchefen ikke 

afklaret med direktionen. Den uafhængige position som netværksmanager kan 

således betyde, at man må afvige fra egen organisations strategi og mål.  

 

Anbefaling nr. 8; Anvend institutionelle strategier med omtanke 

Be prudent with institutional strategies 

Man skal være forsigtig med at give "systemet" skylden, hvis noget går galt eller 

ikke har den ønskede fremdrift, og man skal kun meget nødigt anvende 

institutionelle strategier, da det tager lang tid og påvirker netværkets effektivitet. 

Samtidig skaber ændringer i det institutionelle design ofte modstand hos aktører, 

da det ofte opfattes som et forsøg på at ændre status quo. Det er ofte også svært 

at forudse konsekvenserne af at ændre det institutionelle setup. 

Fund 

Etableringen af Fastholdelsescenteret er netop et udtryk for, at man i 

Arbejdsskadestyrelsen og Kommunernes Landsforening enedes om at ændre det 

institutionelle set-up. Efter at havde forsøgt at løse opgaverne med den 

eksisterende strategi erkendte chefen for Fastholdelsescentret, som omtalt 

ovenfor, at man var nødt til at afvige fra Arbejdsskadestyrelsens normale strategi, 

for at kunne løsne op for de fastkørte arbejdsskadesager. Denne ændring skete 

gennem et langvarigt og problemfyldt læringsforløb, hvor Fastholdelsescenteret 

skulle genopfinde sig selv med nye strategier, arbejdsprocesser, medarbejdere og 

et helt nyt relationelt funderet samarbejde med de andre aktører. Hermed skulle 

der også gøres op med ”plejer”. 

Ændringen har ikke været uden problemer, idet der blandt både kommunale 

informanter og informanter fra forsikringsselskaber udtrykkes skepsis i forhold til 

den nye rolle. Særligt den ene kommunale informant og den ene 

forsikringsinformant ønsker slet ikke ændringen. De forestiller sig begge, at de, 
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hvis de havde magten til at afgøre både sygedagpengesagen og 

arbejdsskadesagen, kunne få langt flere retur på arbejdsmarkedet.  

Om det er ændringen af det institutionelle set-up alene, der har skabt 

problemerne for Fastholdelsescentret, kan vi ikke udtale os om på baggrund af 

denne undersøgelse. 

 

Anbefaling nr. 9; Evaluer konstant 

Continuously evaluate management efforts and adjust when necessary 

Målet med den strategiske tilgang, som anbefales af Koppenjan og Klijn er at 

mindske de usikkerheder, der er forbundet med at løse problemer og opgaver i 

netværk. De strategier, der vælges, skal konstant evalueres og justeres, når der er 

behov derfor. Netværksledelse er en læringsproces, der fordrer, at man kan og vil 

lede netværket. Der kan blive behov for at ekskludere medlemmer, og inkludere 

andre. I yderste konsekvens kan det blive nødvendigt at ekskludere sig selv som 

netværksmanager - nedlægge netværket eller overgive det til andre. 

Fund 

På macro-niveau har ASK finansieret, at SFI har foretaget to evalueringer af 

Fastholdelsescenterets samarbejde med de øvrige aktører. Første gang i 2009 og 

anden gang i 2012. ASK har på meso-niveau tillige gennemført egne 

undersøgelsers af samarbejdet med kommuner, fagforbund og skadelidte. På 

micro-niveau oplyser netværksmanagerne og centerchefen, at de løbende 

evaluerer sagerne på mange niveauer – fremkommelighed, aktørerne, rette timing 

af intervention m.v. 

 

Analysens fund 

Ved at sammenholde vores case med de 9 anbefalinger, har vi gjort fund til hver 

anbefaling. Og vi har dermed genfundet en stor del af det, som 

Fastholdelsescenteret fortæller, har betydning for deres netværkssamarbejde og 

ledelse af netværk. Og tilsvarende er gældende for det, som vi har fundet fra de 

andre aktører. 

Analysen har systematiseret Fastholdelsescenterets overvejelser og ageren ud fra 

de 9 anbefalinger, og på baggrund af dette, har det vist sig, at der fremstår 

områder, som angives som enten fremmende eller hæmmende for processen, som 

ikke fremgår af de 9 anbefalinger, og som måske har potentiale til at blive til 

generelle anbefalinger. Det vil vi i det nedenstående afsnit se nærmere på. 
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Formålet med analysen har ikke været at vise, hvad Fastholdelsescenteret 

mangler at gøre i forhold til de 9 anbefalinger. Der er fund der viser, at 

Fastholdelsescenteret i et vist omfang tænker og agerer i overensstemmelse med 

de 9 anbefalinger – dog ikke i fuldt omfang.  

 

5.6 Særlige opmærksomhedspunkter og anbefalinger 

Fra vores analyse af fremmende og hæmmende faktorer kan vi pege på 

nedenstående forhold, der ikke er nævnt i de ni anbefalinger. Det er vigtigt at 

bemærke, at vores analyse og fund baserer sig på en enkelt case, og vi skal derfor 

være forsigtige med at generaliserer vores resultater. Vi mener dog, at det kan 

tjene til inspiration og selvstændig vurdering for andre aktør-netværk: 

 Det opleves som et problem, at der i netværket ikke er en fælles forståelse 

af, hvem der leder netværket. Der kan være flere netværksledere i et 

netværk, men det kan generere problemer, hvis de forskellige aktører ikke 

anerkender hinandens roller. En anbefaling kunne være, ”at sikre en fælles 

afklaring af, hvem der har hvilke roller i netværket”  

 Det anføres som helt afgørende for at lykkedes med det netværksbaserede 

samarbejde, at aktørerne forstår og erkender betydningen af at agerer i et 

netværk. Det er således ikke kun netværkslederen, der skal forstå 

mekanismerne i et netværkssamarbejde. Hermed fremmes netværkets 

selvledelse, og der skabes en mindre afhængighed af en enkelt 

netværksmanager. En anbefaling til netværkslederen kunne være, at ”søge 

af sikre, at de øvrige aktører erkender og forstå betydningen af at agere i et 

netværkssamarbejde” 

 Det opleves som en barriere, at Fastholdelsescenterets mission ikke er 

forankret i Arbejdsskadestyrelsens direktion. Det har blandt andet den 

betydning, at mål- og resultatsystemet, som Fastholdelsescenteret vurderes 

efter, ikke understøtter deres mission. At bevæge sig uden for egen 

organisations normale rammer kan være nødvendig, når man som 

netværksaktør agerer i feltet mellem aktører, hvor egen organisations 

interne rammer ikke er tilstrækkelige for at lykkes. En generel anbefaling til 

en netværksmanager kunne være, at ”en potentiel dekobling fra egen 

organisations normale rammer skal imødekommes med en godkendelse og 

integration i forhold til egen organisation” 

 

Gennem arbejdet med de ni anbefalinger har vi haft overvejelser om, hvorvidt 3 af 

de 9 anbefalinger med fordel kunne samles til 1 anbefaling.  
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De tre anbefalinger taler alle om, hvordan en netværksleder skal blive ved med at 

evaluere. At der på baggrund af, at et netværk og en netværksproces hele tiden 

ændrer sig, også skal ændres i de vurderinger og tiltag, som en netværksmanager 

foretager.  

Evalueringerne er i de tre anbefalinger opdelt således, at de vedrører selve 

netværket og dets aktører og deres antagelser i anbefaling 1, netværkslederens 

justerede indsats til fremdrift i anbefaling 6 og selve ledelsen af netværket og de 

valgte strategier i anbefaling 9. 

Der kan være gode grunde til at opsplitte evalueringsbudskabet til de tre 

områder. For det første vil hvert evalueringsområde stå tydeligere frem ved at 

have et selvstændigt punkt. Og dernæst vil man i højere grad kunne undgå 

sammenblanding af de tre områder.  

Der kan også være gode grunde til at samle de tre anbefalinger til en. Mængden af 

anbefalinger vil falde fra 9 til 7, og det må forventes, at jo flere færre anbefalinger 

en netværksmanager skal forholde sig til, jo større chance er der for, at hun kan 

overskue dem. Hver af de syv anbefalinger vil stå tydeligere frem. Desuden kan 

evalueringsbudskabet stå tydeligere frem, hvis man ikke skal huske på forskellige 

områder, der skal evalueres, men at man blot skal huske på, at alt i princippet 

løbende skal evalueres. Der er også den fordel, at evalueringsprocesserne lettere 

tænkes i sammenhæng med hinanden, og at sammenhængen mellem aktører, 

antagelser, netværk og egen indsats som netværksleder bliver tydeligere. 

Samlet set mener vi, at man skal overveje, om det i forhold til ovenstående ”for” 

og ”imod” vil give mere mening for den enkelte netværksmanager, at samle 

anbefalingerne 1, 6 og 9 til en enkelt anbefaling. Denne kunne hedde: 

“Actors, perceptions, networks and own performance as network manager 

must be continuously evaluated in order to adjust and time the activities in 

the network” 

 

6. Konklusion 

I problemformuleringen spurgte vi: 

Hvordan griber aktørerne en fastholdelsessag an, hvilke barrierer og 

samarbejdsfremmende drivkræfter kan identificeres i forbindelse med 

deres netværksarbejde, og hvordan passer aktørernes netværkstilgang til 

Koppenjan og Klijns ni anbefalinger til netværkslederens strategier ved 

løsning af "Wicked Problems"? Hvilke særlige opmærksomhedspunkter 
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giver analysen anledning til, og hvilke eventuelle anbefalinger kan der 

udledes i forbindelse med at arbejde netværksbaseret? 

Første led i problemformuleringen operationaliserede vi ved at gennemføre først 

en aktøranalyse, derefter en spilanalyse og til slut en netværksanalyse. 

Analyserne viste, at der i vores case var en række problemer med at arbejde 

netværksbaseret, og i det hele taget at få tilstrækkelig med opbakning til at 

arbejde ud fra en aktør-netværkstilgang.  

Aktørernes motivation for at deltage i netværket varierer meget. Det afgørende for 

en netværksmanager er, at kende de øvrige aktørers motivation, deres 

problemopfattelse, de indbyrdes afhængighedsrelationer og herunder de 

ressourcer de byder ind med. Aktøranalysen viste, at der først og fremmest ikke 

eksisterer en erkendelse af at indgå i et netværk, og herunder ikke et erkendt 

behov for at deltage i netværket. Dette kommer til udtryk i aktørernes motivation 

for at deltage. Problemopfattelserne er forskellige, men opgaven dog tydelig for de 

fleste aktører - De skal arbejde for, at så mange skadelidte som muligt fastholder 

en tilknytning til arbejdsmarkedet, og dette skal ske så hurtigt som muligt. 

Det er meget forskelligt, hvordan afhængigheder vurderes af aktørerne, også af 

den samme type aktør. To forsikringsselskaber har f.eks. vidt forskellige 

opfattelser af Fastholdelsescentret. Vurderingen af nytteværdien af samarbejdet 

spiller en stor rolle for aktørerne, hvilket måske kan tillægges det faktum, at 

samarbejdet er frivilligt, og ikke er reguleret formelt.  

I spilanalysen konkluderede vi, at der spilles på flere arenaer, og at alle aktører 

ikke altid er med. Relationerne mellem aktørerne varierer fra sag til sag, og der 

opleves ofte stagnationer i spillene. Stagnationerne skyldes både kognitive og 

interessemæssige forskelle.  

I netværksanalysen undersøgte vi, hvem der spiller sammen og hvor meget. Vi 

konkluderede, at aktørerne interagerer med hinanden med forskellig frekvens. 

Fastholdelsescentrets egen opfattelse af at være hovedaktør, stemmer ikke 

overens med de øvrige aktørers opfattelse af centret.  

I Fastholdelsescentret oplevede både centerchefen og sagsbehandlerne, at flere af 

de øvrige aktører ikke har erkendt, at de er en del af et netværk, ligesom disse 

aktører oplyser, at de helst selv havde den samlede opgave. En del af forklaringen 

på den manglende tiltro til Fastholdelsescentret som hovedaktør kan skyldes, at 

det er en midlertidig organisation, der som puljefinansieret lever på lånt tid, og at 

Fastholdelsescentret langt fra har ressourcer til at gå ind i alle sager. 

Samspillet i netværket præges af to lovgivninger, og der er ikke i disse taget højde 

for samspillet. Der er således ikke en formaliseret regulering af samspillet, der 
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som tidligere nævnt sker på frivillig basis. Der er således alene tale om en formel 

aktørautoritet og en formel kontekst, som påvirker interaktionerne i netværket. 

Sammenfattende må vi i forhold til problemformuleringens første led konkludere, 

at Fastholdelsescentret oplyser, at de forsøger at arbejde netværksbaseret. De har 

en selvforståelse af at skulle være hovedaktør, men bakkes af flere årsager ikke 

fuldt ud op af de øvrige aktører, måske særligt idet de ikke kan gå ind i alle sager, 

og idet de er en midlertidig organisation - en slags Task Force. De øvrige aktører 

arbejder ikke eller kun i nogen grad i en erkendelse af at have eller skulle have en 

aktør- netværkstilgang til arbejdet med arbejdsskadessagerne.  

 

På denne baggrund må vi naturligvis vurdere i hvilken grad vi kan anvende 

rapportens fund til at beskrive barrierer og fremmere i forhold til 

netværksarbejdet. Vi har derfor valgt at fokusere på det blik, som 

Fastholdelsescentret repræsenterer, og konkluderer således i forhold til 

problemformuleringens andet led, at det er afgørende, at aktørerne har en 

erkendelse af at arbejde i et netværk, og at de for at imødekomme og overvinde de 

usikkerheder, der opleves, er nødt til at samarbejde om at finde løsninger. I den 

forbindelse synes det afgørende, at de forskellige tiltag times og koordineres. I 

lighed med dette fremhæves betydningen af, at alle relevante aktører involveres 

på rette tid. Som omtalt i afsnittet om de væsentligste barrierer og fremmende 

faktorer, svarer dette nøje med Kingdon's teorier om strømninger og 

beslutningsvinduer, Kingdon (2014). Der er ligeledes enighed om, at netværk skal 

ledes, og at aktørerne skal opleves som legitime af de øvrige aktører.  

Centerchefen har undervejs erkendt, at man har forsømt sig mod at nå til en 

fælles forståelse, af hvad netværkets succeskriterier skulle være, samt at han har 

oplevet det som en stor barriere i forhold til at arbejde netværksbaseret, at 

centrets mission ikke er afstemt med det måleregime man er underlagt af 

direktionen. 

Sammenfattende er det således Fastholdelsescentrets opfattelse, at det er meget 

afgørende, at netværksaktørerne har en erkendelse af at være netværksaktør, at 

de evner, har vilje og mulighed for at deltage, samt at tiltagene koordineres og 

times i forhold til hinanden. Netværket skal ledes, og deltagerne skal opfattes som 

legitime medspillere. Endelig er det vigtigt, at man når til en fælles forståelse af 

netværkets succeskriterier.  

I problemformuleringens tredje led har vi undersøgt, hvordan aktørernes 

netværkstilgang til arbejdsskadesagerne passer til Koppenjan og Klijn's ni 

anbefalinger til netværkslederens strategier ved løsning af "Wicked problems". 
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Analysen viser, at aktørernes netværkstilgang og især Fastholdelsescentrets 

tilgang matcher elementer af hver af de ni anbefalinger, uden at vi dog kan 

konkludere, at de fuldt ud følger anbefalingerne. Vi kan ikke på baggrund af 

vores undersøgelse vurdere om det var gået bedre for Fastholdelsescentret, hvis 

de havde fulgt de ni anbefalinger, men da graden af sammenfald er høj, er det 

vores vurdering, at man generelt med fordel kan tage udgangspunkt i de ni 

anbefalinger. 

I problemformuleringens sidste led spørger vi: "Hvilke særlige opmærksomheds-

punkter giver analysen anledning til, og hvilke eventuelle anbefalinger kan der 

udledes i forbindelse med at arbejde netværksbaseret?" 

Sammenholder vi vores resultater af analysen vedrørende fremmende og 

hæmmende faktorer med de ni anbefalinger og samtidig holder os for øje, at vores 

analyse og fund baserer sig på en enkelt case, mener vi at følgende kan tjene til 

inspiration og selvstændig vurdering for andre aktør-netværk: 

 Aktørerne bør sikre en fælles afklaring af, hvem der har hvilke roller i 

netværket 

 Aktørerne bør sikre sig, at de øvrige aktører erkender og forstår betydningen 

af at agere i et netværkssamarbejde 

 En potentiel dekobling fra egen organisations normale rammer skal 

imødekommes med en godkendelse og integration i forhold til egen 

organisation 

Gennem arbejdet med de ni anbefalinger har vi haft overvejelser om, hvorvidt 3 af 

de 9 anbefalinger med fordel kunne samles til 1 anbefaling.  

De tre anbefalinger taler alle om, hvordan en netværksleder skal blive ved med at 

evaluere, og samlet set mener vi, at man skal overveje, om det vil give mere 

mening for den enkelte netværksmanager, at samle anbefalingerne 1, 6 og 9 til en 

enkelt anbefaling. Denne kunne hedde: 

“Actors, perceptions, networks and own performance as network manager 

must be continuously evaluated in order to adjust and time the activities in 

the network” 

 

7. Perspektivering 

Med den nyligt udmeldte lukning af Fastholdelsescentret ved udgangen af 2014 

og samtidige påbegyndelse af arbejdet med etableringen af en ny landsdækkende 

vidensenhed under Arbejdsskadestyrelsen for arbejdsskadesager, er der igen sket 
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en ændring af det institutionelle setup for håndteringen af arbejdsskadesager, og 

det bliver spændende at følge hvad dette kommer til at betyde for de skadelidtes 

sager.  

I vores undersøgelse har vi afprøvet om det ledere af et netværk og aktørerne gør, 

og vurderer som fremmende og hæmmende for netværkets arbejde svarer til de 

anbefalinger Koppenjan og Klijn har udviklet i forhold til arbejdet med større 

samfundsopgaver.   

Ved at gennemføre yderligere studier af lignende cases, og ved at følge netværk, 

som arbejder ud fra de ni anbefalinger vil det være muligt at afprøve om der 

findes dokumentation for at vores supplerende anbefalinger og forenkling af de ni 

anbefalinger vil være nyttige for netværksledere og aktører. 

8. Analyse af egen ledelsesmæssig udvikling 

8.1 Anders Clausen 

Mit ledelsesmæssige ståsted 

I maj 2014 blev jeg chef for Ringsted Bibliotek og Borgerservice. Jeg har to 

souschefer og i alt ca. 35 medarbejdere. Jeg refererer til centerchefen for 

Erhvervs-, fritids-, og kommunikationscenteret, der også er chef for de øvrige 

kulturinstitutioner. 

Biblioteket og borgerservice blev fysisk lagt sammen på biblioteket i august 

måned, og biblioteket overgik samtidig til ”Åbent bibliotek”, hvor borgerene selv 

kan lukke sig ind på biblioteket udenfor betjent åbningstid. 

Borgerservice hjælper bl.a. borgere med række tilskud, kautionsforpligtelser, 

vielser, pas, kørekort, digital medbetjening m.m. Borgerservice har ikke de 

”tunge” sociale sager.  

Ud over hjælp til brugerne af biblioteket, så hjælper vi også lånere uden for 

biblioteket – med bogbus og bogdepoter i og uden for Ringsted by, med faste 

besøg for de indsatte i arresten, med hjemmebesøg til permanent immobile 

borgere og med understøttelse af børneinstitutioner og skoler. Biblioteket afholder 

desuden en lang række arrangementer og udstillinger.   

Mit masterforløb 

Fra starten var jeg meget tiltalt af, at det var en fleksibel master, som kunne 

tages med varierende hastighed. Jeg startede i forårssemesteret 2011, hvor jeg 

planlagde med et 3-årigt forløb, men på grund af ekstraordinære arbejdsmæssige 

udfordringer, så har jeg tilpasset studiet til et 4-årigt forløb. 
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At der har været afsat 3-partsmidler til denne type uddannelse, har haft en stor 

betydning for, at jeg fik mulighed for at tilmelde mig uddannelsen.  

 

Mine valg af kurser på MPG - hvorfor? 

Udbudskataloget og de medstuderendes anbefalinger har sammen med mine 

interesser og egen ledelsessituation været styrende for, hvilke fag jeg har søgt. Et 

fag har været overtegnet, et fag blev ikke oprettet på grund af manglende 

tilslutning, og ønsket om deltagelse i kurset i Berlin var ikke foreneligt med min 

arbejdsgivers ønske. Den praktiske internationale vinkel fik jeg særligt på 

sommerskolen i Caserta, Italien. Hvor diverse samarbejdsformer mellem ”det 

offentlige” og omverdenen var et af hovedemnerne. Herunder samskabelse (co-

creation), som for mig var medvirkende som inspiration til denne afhandlings 

emne.  

Generelt syntes jeg, at der har været et godt og bredt udbud af fag, som har 

kunnet dække mine behov. Og der er mange fag, som jeg gerne ville have haft, 

men som jeg ikke fik ”plads til”. 

 

Hvad fik jeg ud af MPG-studiet - fagligt? 

Efter mange år som leder har det haft en stor betydning for mig, at jeg gennem 

undervisningen og pensum er givet en væsentlig større ledelsesfaglig forståelse 

for, hvordan og i hvilke ramme jeg agerer som leder, og i hvilken retning min 

ledelsesmæssige udvikling kan ske. Det har for mig givet særlig god mening med 

den gennemgående kobling mellem fagenes teoretiske grundlag og min egen og 

medstuderendes ledelsessituation. Koblingen har medvirket til forståelse af min 

egen ledelsesmæssige og organisatoriske virkelighed, og har samtidig givet nyttig 

indsigt i mine medstuderendes organisationer og ledelsessituation. 

Jeg vil gerne fremhæve PUF-opgaven, hvor vi i vores ”referencegruppe” skulle 

undersøge hinandens organisationer med interview af kolleger, ledere og 

medarbejdere i relation til den pågældende leder. At bevæge sig rundt i hinandens 

organisationer viste virksomheds- og ledelseskulturen i andre dele af den 

offentlige sektor. Og i den efterfølgende feedback var der stor læring i de 

medstuderendes tilbagemelding fra deres besøg i min organisation. En 

medstuderende havde spurgt min chef, hvilken bil hun ville sammenligne mig 

med. Min egen forventning til hendes svar var i retning af ”en Ford Fiesta”, men 

hun mente, at da jeg blev ansat, var jeg en ”Alfa Romeo – Giulietta”, men at jeg 

var ved at udvikle mig til en BMW. Det hører med til historien, at min chef kørte 

BMW, og at hun mente, at begge biler var hurtige, men at BMW’en var væsentlig 

mere driftssikker! Sjovt, lærerrigt og en indsigt som jeg selv ville have haft svært 

ved at fremskaffe. 
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Jeg vil også fremhæve de obligatoriske valgfag, der efter min mening sikrer, at alle 

MPG-kandidater har været igennem de grundlæggende ledelsesteoretiske 

områder, og dermed har en fælles referenceramme. Samtidig har de øvrige valgfag 

sikret en tilpasning til lige netop mit læringsbehov. Et eksempel herpå var faget 

”Styring af økonomi og incitamenter”, der gav rigtig god mening for mig i min 

tidligere stilling som HR Ressourcestyringschef i Sygehus Nord, Region Sjælland. 

Her udrullede jeg en ny ressourcestyringsmodel for al personaleforbruget i 

sygehusets afdelinger, og i tilretningen af modellen anvendte jeg min indsigt fra 

faget i forhold til incitamentsstyring.  

 

Hvad fik jeg ud af MPG-studiet - personligt? 

Helt overordnet har uddannelsen virket som en konstant inspiration til mit 

arbejdsliv, og jeg har følt, at jeg har udviklet mig – ikke jævnt, men i små eller 

store ryk, der er opnået gennem påvirkning fra litteraturen, underviserne eller 

mine medstuderende. En vigtig pointe er også, at jeg har oplevet, at læring på et 

abstrakt niveau, i en senere arbejdssituation bliver anvendeligt. Her genkaldes 

den tidligere erhvervede viden, og når den forsøges omsat til praksis, så sker der 

en nylæring og en personlig udvikling. Derfor tror jeg, at jeg i mange år frem 

stadig vil udvikle mig på baggrund af mit MPG-studie. 

 

I de fire år, som jeg har læst, er der sket en masse arbejdsmæssige ændringer for 

mig. Da jeg startede på studiet var jeg ansat som chef for HR Ressourcestyring for 

fire sygehuse, så centraliserede regionen de fleste af de administrative 

støttefunktioner, og det betød, at min enhed blev nedlagt, og jeg stod i princippet 

uden arbejde. Jeg blev dog tilbudt en chefkonsulentstilling på sygehuset, som jeg 

bestred indtil jeg fik min nuværende stilling i Ringsted Kommune.  

 

En af de ting, der bidrog til min vej gennem skiftende stillinger og arbejdsmæssige 

udfordringer, var den grundlæggende forståelse af organisationer og deres 

aktørers natur. En forståelse, som jeg både fik fra mine fag og i sparringen med 

mine medstuderende. Samtidig fik jeg vendt mange af mine ledelsesmæssige 

dilemmaer i sparringen med det ledelsesnetværk som uddannelsen gav gennem 

LFG, PUF og i gruppearbejderne i de øvrige fag. Denne sparring gav mig nye 

”blikke” på min egen ledelsessituation, som jeg ikke selv var i stand til at se. 

 

Jeg oplever, at denne samlede ”horisontudvidelse” har sat mig i stand til i højere 

grad at reflekterer over mig selv som leder. Studietiden har belyst min person og 

min ledelse fra vinkler, der før har været usynlige for mig, og den har samtidig 

gjort mig bevidst om, at det er en kvalificeret interaktionen med ny viden og andre 

mennesker, der giver mig nye spejle til at se, hvad jeg ikke før kunne se.  
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Masterafhandlingens ledelsesmæssige relevans 

Digitalisering og flytning af opgaver ”truer” kerneforretningen i både biblioteket og 

i borgerservice. Bøger, musik og film kan streames, downloades eller læses 

online, og store private virksomheder investerer kraftigt for at skabe og overtage 

dette marked. Hvis man kan se det hele derhjemme, hvorfor så gå på biblioteket? 

Tilsvarende betyder digitaliseringen og selvbetjeningsløsninger, at flere og flere 

borgerserviceopgaver kan løses af borgerne selv, og samtidig centraliseres løbende 

opgaver til Skat og Udbetaling Danmark. 

En ledelsesmæssig tilgang kunne være, at afvente at behovet for vores nuværende 

ydelser falder, og tilsvarende skære ned for personale, materialer og rammer. Men 

hvis man definerer, at opgaven for biblioteket og borgservice er at hjælpe vores 

borgere med at få den helt rigtige viden og den helt rigtige oplevelse, så de 

hjælpes bedst muligt videre med deres formål, så er der masser af områder, hvor 

der kan tages fat. 

 

En tilgang til at hjælpe vores borgere med relevante udfordringer i deres liv - er 

ved i højere grad at finde den rigtige ”løsning” i samarbejde med dem. Og en aktiv 

måde at komme ind i dette samarbejde kan være at inddrage dem i skabelsen af 

den rette ”løsning”, og til tider blot være den part, der ”hjælper til”. Dette 

samarbejde og denne samskabelse kender vi allerede fra de nuværende opgaver – 

hvor bibliotekaren finder forskellige materialer, kilder og andre mulige ressourcer 

til borgeren. Og vi kender det også fra borgerservicemedarbejderen, der hjælper 

rundt i ”regeljunglen” og sætter sig ved siden af borgeren, når de har brug for 

støtte til digital selvbetjening. 

 

Vores aktiviteter og service i området for samskabelse ønsker jeg i fremtiden at 

udvide. Og jeg tænker ikke alene samskabelse, der sker mellem borgeren og os, 

men også gerne med involvering af andre offentlige og private virksomheder, 

organisationer, institutioner og foreninger. Hermed skal vi I højere grad bevæge 

os ud af huset – både fysisk og mentalt. Og vi skal være med til at understøtte og 

knytte kontakter mellem de forskellige aktører, så de med fælles hjælp kan 

lykkedes med hver deres forehavende. 

 

Derfor søgte jeg, at jeg i denne afhandling kunne komme tættere på andre, der 

allerede arbejder med lignende opgaver. Mit ønske var at finde en case, der tog 

udgangspunkt samskabelse (co-creation) og netværksledelse, og muligheden for 

at komme tæt på Fastholdelses arbejde og netværk opfyldte dette til fulde. 
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8.2 Jørgen Skov 

Mit ledelsesmæssige ståsted 

Jeg er en af fire ledende politiinspektører i Københavns Politi, og har ansvaret for 

det vi kalder Efterforskningsenheden, der dækker over behandling af alle sager 

om den alvorligste og mest komplicerede kriminalitet, samt indsatser på særlige 

strategiske områder, som f.eks. bekæmpelse af banderelateret kriminalitet og 

anden organiseret kriminalitet, herunder handel med våben og narkotika. Jeg har 

tidligere i forløbet haft en stilling som leder af efterforskningsenheden i 

Københavns Vestegns Politi, og en midlertidig stilling som projektleder på et stort 

landsdækkende analyseprojekt, der afdækkede dele af politiets organisering, 

kapabilitet og kapacitet i forhold til at arbejde efterretningsbaseret.   

 

Mit masterforløb 

Jeg påbegyndte MPG forløbet i foråret 2011 og afslutter nu i efteråret 2014. Jeg 

har undervejs udskudt et enkelt hovedfag, og afslutter derfor et halvt år  senere 

end jeg oprindelig havde planlagt. En af de store fordele ved en fleksibel master 

har for mig netop været muligheden af at kunne udsætte et fag, da jeg 

arbejdsmæssigt blev presset for tid (ud over det normale ved et masterforløb 

sideløbende med et fuldtidsjob). En anden stor fordel ved den fleksible master har 

været muligheden for, inden for rammerne af krav til hovedfag og valgfag, selv at 

sammensætte et forløb, der matchede mine ønsker og behov. 

 

Mine valg af kurser på MPG - hvorfor? 

Med udgangspunkt i min lederprofil og en meget nyttig snak med mine 

medstuderende på PUF og LFG valgte jeg mine kurser, men jeg lyttede også til 

hvad andre havde af erfaringer med de enkelte fag og underviserne. Jeg har 

deltaget på kurser i Berlin og Caserta (Italien), som begge har givet min 

masteruddannelse en international dimension, som ud over kendskab til 

ledelsesudfordringen blandt offentlige ledere i andre europæiske lande, også gav 

lejlighed til at drøfte ledelsesudfordringer og teorier med internationalt 

anerkendte professorer og lektorer uden for CBS. 

 

Hvad fik jeg ud af MPG studiet - fagligt? 

Fagligt har jeg fået inspiration og værktøjer til min ledelseshverdag. Jeg har haft 

stor gavn af at diskutere eksempler på de forskellige teorier, både egne og andres 

eksempler på det teorierne har handlet om. De historier, som undervisere og især 

andre studerende har været med til at knytte til teorierne har hjulpet mig til at 

huske teorierne og særligt deres anvendeligheder i forhold til forskellige 
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ledelsesmæssige udfordringer. Der er ikke den store forskel i den situation, en 

ledende overlæge står i, når han har problemer med at få forskellige faggrupper til 

at knytte relationer til hinanden og indgå i et respektfuldt samarbejde med 

hinanden, og når jeg selv står i samme situation, bare med nogle andre 

faggrupper.  

 

Undervejs i forløbet var vi i politiet igennem en lederreform, der blandt andet 

betød, at vi fjernede et ledelseslag, og fik behov for dels at forme et nyt 

ledelsesgrundlag og medarbejdergrundlag, dels at kræve af vores medarbejdere, 

at de i højere grad er selvledede. Jeg har i den forbindelse i særlig grad draget 

nytte af teorierne om strategisk selvledelse. Dette når jeg f.eks. over for 

medarbejdere og ledere har skulle forklare om de nye roller og ansvar, som gælder 

for både medarbejdere og ledere på alle niveauer. Jeg har anvendt teorierne 

omkring Line of Sight og værdiskabelse, når lederne skulle forstå hvorfor det var 

vigtigt for os alle at medarbejderne forstår hvorfor visse opgaver er vigtigere end 

andre, og dermed skaber en højere organisatorisk værdi.  

 

Når jeg studerer listen over fag, som jeg har deltaget i, og tænker, "hvad har jeg 

ellers anvendt?" er min erkendelse, at der i alle fag har været elementer, som har 

været direkte anvendelige som værktøjer. F.eks. har elementer fra faget 

Økonomisk styring og organisering af den offentlige sektor været anvendt til at 

udvikle mål, som gave mening og støttede formålet med de indsatser jeg har haft 

ansvaret for. Andre fag og delelementer har kunnet forklare min og andres 

adfærd. F.eks. fandt jeg i faget Strategisk kommunikation forklaringen på og 

værktøjer til håndtering af en samarbejdspartners brud på en aftale om fælles og 

koordineret kommunikation i forbindelse med en partnerskabsaftale.  

 

Hvad fik jeg ud af MPG-studiet - personligt? 

Den største gevinst har uden sammenligning været en øget evne til selvrefleksion, 

der har medført en højere grad af mod til at spørge andre om mig som person og 

leder. Jeg er blevet meget afklaret i forhold til hvad jeg vil, og hvad der er vigtigt 

for mig. Jeg har lært at udnytte de to blikke på mig som person og som leder, 

"Hvad synes jeg om mig?", og "Hvad synes andre om mig?". Jeg har brugt begge 

blikke i forhold til min daglige ledelse af mine ledere og i forhold til min udvikling 

som leder. Det har bl.a. medført, at jeg er blevet mere rummelig, og bedre til at 

give plads til andre. Jeg gør ikke en masse selv, men uddelegerer. Jeg er leder for 

flere hundrede medarbejdere og ca. 30 ledere, så jeg kan selvsagt ikke klare alt 

selv, men har uden tvivl tidligere påtaget mig for meget selv. Det er jeg holdt op 

med og jeg er blevet meget bevist om hvad jeg vil, og hvad der giver mening for 

mig i arbejdslivet. 
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Som eksempel på en højere grad af afklarethed, har jeg for nylig takket nej til en 

forfremmelse, ikke fordi jeg ikke ønsker at blive forfremmet, men fordi det ikke 

skal ske for enhver pris. Det skal være det rigtige job og de rigtige vilkår - og det 

var det ikke.  

 

Jeg leder i mit nuværende job gennem fire ledelseslag, mit eget, et over mig og to 

under mig. Det betyder, at jeg, når jeg arbejder med ledelse, som for mit 

vedkommende oftest handler om at opnå ønskede adfærdsændringer hos mine 

ledere og medarbejdere i forhold til at indfri de strategiske mål, hele tiden skeler 

til om jeg skal lede op ad, til siden eller nedad. Det er sjældent enten eller, men 

både og.  

 

Masterafhandlingens ledelsesmæssige relevans 

En række af de indsatsområder, som jeg har ansvaret for kræver, at vi indgår i 

partnerskaber og co-creation projekter med især kommunerne, men også andre 

både statslige og private aktører. Her er denne afhandling særlig interessant, og 

lærerig i forhold til min egen ledelsessituation.  

 

Aktuelt har vi i Københavns Politi partnerskaber med Københavns Kommune om 

fælles indsatser i særligt udsatte boligområder og i forhold til fælles indsatser 

mod bandekriminaliteten på Indre Nørrebro. Der udvikles nye co-

creationprojekter i forhold til tryghed i byen. Fælles for disse samarbejder er, at 

der ikke er nogen af os, hverken politi, kommune eller øvrige aktører, der alene 

har magt og viden til at løse problemerne. Vi kan således ikke lave en egen 

strategi, men må nødvendigvis have en strategi for samarbejde og fælles 

løsninger. I dette arbejde er undersøgelsens resultater nyttige, idet vi både må 

anerkende og respektere, at vi arbejder i en aktør-netværksverden. Vi må hele 

tiden analysere på netværket, aktørerne og perceptionerne og ikke mindst egen 

performance i forhold til at støtte fremdriften i projekterne. Vi må arbejde på at 

undgå og løse blokeringer i samarbejdet, og hele tiden overveje om vi har de 

rigtige netværksmanagere på projekterne. Der skal bruges de nødvendige kræfter, 

men de skal bruges fornuftigt, så vi ikke bruger unødigt af hverken egne eller 

andres ressourcer.  
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Bilag 01 - Kodningsoversigt. 
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Bilag 01  

Kodningsoversigt aktør_spil_netværksanalyse og hæmmere_fremmere 

1.1. Motivation for deltagelse i netværket 

1.2. Problemopfattelse 

1.3. Afhængighedsrelation 

1.4. Ressourcer  

2.1. Hvor spilles der 

2.2. Er de relevante aktører med 

2.3. Relaterer de sig til hinanden, og hvordan 

2.4. Opleves der blokader/stagnation i spillet 

2.5. Skyldes blokader/stagnation kognitive eller interessemæssige forskelle 

3.1. Hvem spiller sammen og hvor meget 

3.2. Hvordan fungerer samspillet mellem de forskellige opfattelser af problemet 

3.3. Hvordan reguleres samspillet - formelt/uformelt 

4.1. Hæmmere/barrierer  

4.2. Fremmere 
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Bilag 02 

Spørgeguide 
Interview med Steen Østergaard Jensen fredag den 19/9-2014 
 

Vi har allerede mødtes 1 gang, hvor vi på baggrund af din fortælling om jeres arbejde med en aktør-

netværkstilgang i forhold til arbejdsskadesager har vurderet, at muligheden for et interview med dig vil 

være et rigtig godt grundlag til vores masterprojekt. 

Generelt vil vi gennem interviewet anmode dig om at give eksempler på situationer, som kan beskrive og 

uddybe de svar du giver os. 

 

1. Hvad var oprindeligt jeres udfordring? 

2. Hvordan var processen for behandling af en skadessag på dette tidspunkt? 

3. Du har tidligere fortalt, at I gradvist gik over til at anvende en aktør-netværkstilgang til 

sagsbehandlingen - hvorfor? 

4. Hvad var/er jeres målsætning? 

5. Hvor er I lykkedes bedst i forholdtil jeres målsætning, hvor er det ikke lykkedes så godt, og hvad er 

din vurdering af årsagerne dertil? 

6. Hvad mener du I har opnået ved at ændre proces og tilgang til løsningen af en skadessag? 

7. (Anbefalingen om at analysere netværket og dets aktører) Hvem er aktørerne i forhold til en 

normal sag, hvis man kan tale om normale sager? 

8. Hvordan vil du i et aktør netværksperspektiv vurdere de enkelte aktørers grundopfattelse/tilgang til 

skadelidtes sag?  

9. Vurderer dine sagsbehandlere de øvrige aktørers tilgang til en sag? 

10. (Vurdering af vilkår) Hvordan vurderer du de øvrige aktørers evne , vilje og muligheder for at indgå i 

et samarbejde omkring løsningen af en sag?  

11. Hvordan ser du jeres egen rolle, herunder evne, vilje og muligheder for at indgå i løsningen af 

sagerne? 

12. (Fiksering)En af jeres målsætninger er, at sikre, at den skadelidte hurtigst muligt kommer retur eller 

om muligt fastholdes i arbejde. I hvilken udstrækning oplever du, at der i sager sker 

fiksering/fastlåsning, og hvad gør I for at undgå dette? 

13. (Selektiv) Hvordan sikrer du, at sagsbehandlerne kun bruger den nødvendige tid og ressourcer på 

en sag? 

14. (Tilpasset strategi) Hvad gør I for at lære af afviklede sager? - dem der gik godt og dem der gik 

mindre godt, og er der forskel på de strategier I anvender fra sag til sag? Er der institutionelle 

bindinger, som I nødvendigvis må følge? 

15. (Differentiering) Oplever I, at der er behov for at ændre på jeres indsats og strategi under en sags 

forløb, og i givet fald, hvordan? 

16. (Den uafhængige position) Opfatter/opfattede du dig selv som netværksmanager - hvad var din 

rolle, og hvad er den nu? 

17. Hvem er i dag netværksmanagere i din organisation 
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18. Har I oplevet problemer med at bevare jeres legitimitet i forhold til nogle af aktørerne? Er det sket, 

at I har måttet skifte sagsbehandler/netværksmanager i processen med en sag, og hvorfor? 

19. (De institutionelle strategier) Har I haft behov for at ændre det institutionelle setup i forhold til 

sagsbehandlingen af skadessager, og i givet fald hvorfor? 

20. Hvilke barrierer har du/I oplevet i forhold til aktør-netværkstilgangen, og hvordan har du/I 

overvundet disse? 

21. Er der (andre) barriere, som I endnu ikke har kunnet overvinde - evt. hvilke? 

22. Hvis JA, hvad mener du, at det kan skyldes? - og er der måder, hvor man kan imødekomme dette? 

23. Hvordan oplever du, at de øvrige aktører ser på samarbejdet? 

24. "Uddannes" dit personale ift. netværks-tankegangen - og hvis "ja", hvordan? 

25. Er der udviklet særlige guidelines til de medarbejdere, der deltager i sagsbehandlingen, herunder 

særligt i forhold til samarbejdet med andre aktører? 

26. (Evaluering) Har I evalueret på de nye processer og tilgange? Gør I det undervejs i en sag? Hvad var 

i givet fald resultatet? Hvis ikke, har i overvejet at evaluere og hvordan? 

 

 

 

 

 

 

 

 


