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Det er sådan en kasse, der bliver sat ned over det hele. ’Nu 

skal I arbejde sådan her’ – og det er fuldstændigt ligegyl-

digt hvor henne i organisationen, man er placeret. Det skal 

ikke forstås som om, jeg ikke synes, at det sygefravær skal 

ned, for det skal det. Så det er ikke et spørgsmål om at an-
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Områdeleder på dagtilbudsområdet i Furesø Kommune om de nye retningslinjer 

for sygefravær (interview med områdeleder 1) 
”

”
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Abstract 
Tight budgets and increasing sickness absence. In the public sector a combination of 

problems like these is often treated with management technologies like stricter rules, 

standardization of processes, monitoring and documentation. With this thesis my ambition is 

to offer a view on why this type of governance is not always the right solution. I show how 

management based on new public management and bureaucracy in some cases become a 

disadvantage and what the consequences may be when fighting sickness absence with this 

type of management technologies. 

The thesis looks at the day-care sector in the Danish municipality Furesø, where focus on 

sickness absence has recently increased. Alongside with the increased focus a handful of 

standardized tools and more monitoring have been introduced in order for the day-care 

managers to decrease the sickness absence of their employees.  

The empirical data consists of qualitative interviews with six day-care managers. Inspired by 

Anne Reff Pedersen the thesis present three policy narratives that shed light on the managers’ 

perception of essential challenges and opportunities in connection to managing sickness 

absence. These results are then integrated in a second analysis focusing on how the day care 

managers use the new management tools. This analysis is performed by looking at data from 

the interviews through theory on trust, motivation and motivation crowding.  

The thesis shows that the managers’ perception on challenges and opportunities influences 

their view on the tools as either controlling or supportive. This significantly influences the 

way the managers are using the new tools. In this context the analysis shows how it is 

possible to manage the sickness absence in a more meaningful manner by focusing on the 

challenges and opportunities, that the daily managers experience when managing the 

employees’ sick leave. Based on my findings I suggest that such an approach will not only 

benefit the managers’ own work but potentially the municipalities’ budget and the overall 

goal on decreasing sick leave.      

Finally the thesis suggest four specific focal points that public organizations can focus on if 

they wish to establish a fixed politics for management of the sickness absence.  



 2 

Indholdsfortegnelse 
ABSTRACT 1 

1  INTRODUKTION 3 
1.1 INDLEDNING OG PROBLEMFELT 3 
1.2 PROBLEMFORMULERING 7 
1.3 LÆSEVEJLEDNING 7 

2   METODE OG EMPIRI 10 
2.1 ANALYSETEORETISK UDGANGSPUNKT 10 
2.2 EMPIRI OG METODISKE OVERVEJELSER FOR DATAINDSAMLING 11 

3  TEORI 17 
3.1 POLICYFORTÆLLINGER SOM ANALYSESTRATEGI 17 
    3.1.1 NARRATIV TILGANG 18 
    3.1.2 POLICYFORTÆLLINGER 19 
    3.1.3 ANALYSE AF NØGLETEMAER I POLICYFORTÆLLINGERNE 22 
    3.1.4 ANALYSEMODEL: ANALYSE AF POLICYFORTÆLLINGER 24 
3.2 MOTIVATION OG STYRING 24 
    3.2.1 MOTIVATION 24 
    3.2.2 MOTIVATION CROWDING 27 
    3.2.3 TENDENSER I OFFENTLIG STYRING 30 
3.3 ANALYSENS FORLØB 34 

4 ANALYSEDEL 1: POLICYFORTÆLLINGER OM LEDERNES OPFATTELSE AF 
LEDELSESUDFORDRINGER OG -MULIGHEDER 35 
4.1 POLICYFORTÆLLING OM LANGTIDSFRAVÆR 35 
4.2 POLICYFORTÆLLING OM KORTTIDSFRAVÆR 38 
4.3 POLICYFORTÆLLING OM SYGEFRAVÆR GENERELT 40 
4.4 TVÆRGÅENDE ANALYSE AF NØGLETEMAER I POLICYFORTÆLLINGERNE 43 
4.5 OPSAMLING 49 

5 ANALYSEDEL 2: DE NYE STYRINGSVÆRKTØJER 51 
5.1 NÅR STYRINGEN OPFATTES SOM KONTROLLERENDE 51 
5.2 NÅR STYRINGEN OPFATTES SOM UNDERSTØTTENDE 59 
5.3 MOTIVATION CROWDING 61 
5.4 TILLID OG STYRINGSSTRATEGIER 63 
    5.4.1 SYSTEMTILLID 64 
    5.4.2 STRATEGIER TIL TILPASNING AF VÆRKTØJERNE  68 
5.5 OPSAMLING 69 

6 DISKUSSION 70 

7 KONKLUSION OG VIDERE PERSPEKTIVER 76 

8 LITTERATURLISTE 80 

9 APPENDIX 83 
 



 3 

KAPITEL 1 

Introduktion 

1.1 Indledning og problemfelt 
Der har gennem flere år været et særligt intensiveret fokus på, hvordan vi får mest for 

pengene i den offentlige sektor. I den forbindelse er spørgsmålet om, hvilken tilgang vi skal 

anlægge i forhold til ledelsen af den offentlige sektor, som i mange år har været udsat for 

forskellige new public management strategier, kontraktstyring og øgede krav til 

dokumentation af processer og resultater, særligt aktuelt. Fra såvel politikere, fagbevægelsen 

og øvrige interessenter lyder et af svarene mere tillid i ledelsen af de offentligt ansatte.  

I regeringsgrundlaget fra 2011 annoncerer S-R-SF regeringen, at de vil iværksætte en reform 

med fokus på tillid og afbureaukratisering, (regeringen 2011). Det står dog klart, at 

udmøntning af tillidsprincipperne fra regeringsgrundlaget ikke fører et ubetinget tillidsfokus 

med sig. I 2014 udmøntes tillidsreformen i syv principper, hvori tillid kun nævnes en enkelt 

gang (OIM 2014). I forlængelse af de syv principper præsenterer finansminister Bjarne 

Corydon i januar 2015 pjecen ’God arbejdsgiveradfærd i det offentlige’. Strategien skal gælde 

for alle statsligt ansatte, men Corydon understreger, at regeringen har  ”…et samlet ansvar for 

at drive den offentlige sektor frem mod et højere kvalitetsniveau.” (Dall 2014), og at 

værktøjerne i pjecen derfor skal skabe god ledelse i den offentlige sektor samlet set. I den nye 

strategi får tilliden heller ikke lov at spille hovedrollen alene, idet regeringens tillidsfokus er 

todelt. Her handler tillid ikke kun om at fjerne overflødige regler og administrative byrder, 

men også om effektiv og målstyret ledelse (Moderniseringsstyrelsen 2015). I den nye strategi 

står for eksempel effektmålinger og resultatlønninger ikke i modsætning til tillid. Tværtimod 

afspejler det en moderne måde at se tillid på: 

”Vi skal gøre op med den gammeldags anskuelse om, at de hårde og de bløde værdier på en 

arbejdsplads er modsætninger, og at tillid betyder fravær af ledelse. Det hele hænger 

sammen. Det er et helt centralt budskab i modellen for god arbejdsgiveradfærd.” 

(Moderniseringsstyrelsen 2015a) 

Samtidig fokuserer strategien på, at offentligt ansattes motivation er væsentlig for, hvordan 

ledelsen skal organiseres. Med ’God arbejdsgiveradfærd’ lægger regeringen vægt på, at de 

offentligt ansattes motivation er væsentlig for, at den offentlige sektor kan udvikles og 
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styrkes, og at medarbejderne motiveres og udvikles, hvis ledelsen er dels tillidsbaseret og dels 

resultatorienteret, og hvis medarbejderne forstår og er enige i de mål, som organisationen 

stræber efter (Andersen 2015). 

Regeringens støttepartier er sammen med repræsentanter fra fagbevægelsen ikke begejstrede, 

men frygter, at man med den nye strategi, vil se øget kontrol, resultatmåling, mange flere 

excelark og et større bureaukrati. Det vil gå ud over de offentligt ansattes motivation, som de 

mener tværtimod styrkes af tillid, medarbejderinddragelse og plads til den enkeltes faglighed 

(Nielsen 2015, Ritzau 2015). 

Men hvordan oplever de offentlige ledere selv de udfordringer, som politikerne tegner et 

billede af? Fungerer tankerne om, hvad der er god arbejdsgiveradfærd i praksis, eller sænker 

det motivationen, hvis tilliden får følgeskab af kontrol? For at undersøge dette, vil jeg bevæge 

mig tættere på praksis, og tale med nogle af de offentlige ledere, der står overfor de 

udfordringer som regeringen, fagbevægelsen og øvrige interessenter er interesserede i at løse.  

I den forbindelse finder jeg det nødvendigt at undersøge den offentlige ledelse inden for et 

område, hvor spændingsfeltet mellem motivation og de forskellige styringsopfattelser 

udspiller sig. I publikationen om god arbejdsgiveradfærd nævner regeringen opgaven med at 

nedbringe sygefravær som et væsentligt indsatsområde. På den baggrund ønsker jeg at dykke 

ned i en case, hvor styring af sygefravær er i centrum. 

Som case for specialet har jeg valgt daginstitutionsområdet (pasning af 0-6-årige) i Furesø 

Kommune, fordi problematikkerne omkring tillid og kontrol i styring samt nedbringelse af 

sygefravær er højaktuelle her. I Furesø Kommune er medarbejdernes sygefravær nemlig for 

alvor kommet på dagsordenen i det seneste år, hvor det er udpeget som et fokusområde på 

tværs af hele kommunen. I januar 2014 godkender kommunens økonomiudvalg derfor en 

resultatindikator med krav om, at det samlede sygefravær i Furesø Kommune skal falde til 

under 4,5 pct. i år 2014 (Furesø 2014). 

For at nedbringe sygefraværet i overensstemmelse med den fastlagte resultatindikator, bliver 

der i marts 2014 indført et nyt sæt retningslinjer for opfølgning på sygefravær (bilag 1). Den 

nye procedure indebærer blandt andet en række kontrolforanstaltninger. For det første 

indføres standardiseringer, strammere regler og krav, idet lederne nu skal ringe til den 

sygemeldte på 3. sygedag, skal afholde sygefraværssamtale senest på 10. sygedag og skal 
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indkalde medarbejdere til sygefraværssamtale ved fem uafhængige fraværsperioder uanset 

periodernes varighed. Samtidig stilles nye krav om dokumentation i forbindelse med de 

afholdte samtaler1. 

På trods af et øget fokus og den nye procedure stiger det samlede sygefravær i Furesø igen i 

første halvår af 2014. En høj afvigelse fra måltallet er observeret for medarbejdere i 

kommunens børnehaver og vuggestuer, som opgjort for de tre første kvartaler i 2014 har et 

sygefravær på 6,8 pct. Forvaltningen har altså særligt fokus på daginstitutionerne, idet man 

her ikke har formået at nedbringe de ansattes sygefravær i forhold til det fastsatte måltal. 

Forvaltningen lægger vægt på, at institutionernes samlede sygefravær er steget med 0,8 pct. til 

sammenligning med året før. Stigningen er altså ikke markant, men fra forvaltningens side 

vurderer man alligevel, at stigningen er problematisk, og at der skal handles. 

På den baggrund beslutter forvaltningen at udsende udbyggede sygefraværsrapporter, hvori 

den enkelte institution benchmarkes i forhold til øvrige institutioner og fagområder. Samtidig 

stilles der nye krav om, at den enkelte leder skal udarbejde både månedlige og kvartalsvise 

handleplaner. Det skal gøres på baggrund af såvel for højt sygefravær i institutionerne samlet 

som på medarbejderniveau. Endelig besluttes det, at lederne skal udarbejde et månedligt 

skema med oplysninger om de enkelte institutioners sygefravær (Furesø 2014a, Furesø 

2014b). 

I daginstitutionerne er det de daglige ledere og områdelederne, der befinder sig tæt på 

personalet i institutionerne, og som har ansvaret for at udføre forvaltningens strategier, måltal 

og værktøjer i praksis. Derfor vil jeg undersøge, hvordan de oplever de nye procedurer og 

måltal. Med Corydons pointe om, at tillidsfuld ledelse skal ledsages af meningsfulde målinger 

og styring, stiller jeg mig undrende overfor ideen om, at Furesø har fastsat en resultatindikator 

på en specifik procentsats, som måltal for hele kommunen. Skaber det værdi i praksis, at 

opsætte et succeskriterie om, at sygefraværet skal ned under 4,5 pct.? Giver denne form for 

styring mening for lederne, når der eksempelvis altid vil være reelle tilfælde af sygdom lige 

fra influenzaepidemier til kræft, som man ikke kan styre, ligegyldigt hvilke ledelsesredskaber 

man har? Deler lederne forvaltningens bekymring om, at det giver ekstra grund til at holde øje 

med daginstitutionerne, fordi områdets sygefravær er steget med 0,8 pct. sammenlignet med 

                                                
1 Se en samlet oversigt over alle styringselementerne i bilag 2 
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sidste år? Og giver det mening for lederne, at der igangsættes en masse nye procedurer og 

ekstra arbejdsopgaver på baggrund af en stigning, der er så forholdsvis beskeden?    

Specialet bidrager til at skabe et øget fokus på, hvordan styring med fokus på tillid og kontrol 

virker på ledernes motivation i ledelsen af offentligt ansatte. Det sker ved først og fremmest at 

sætte ledernes egne oplevelser med styringen af sygefravær i centrum gennem konstruktionen 

af en række policyfortællinger (Pedersen 2000, se uddybende i kapitel 2), og ved at sætte 

fokus på forskellige aspekter af henholdsvis styringsmekanismer, tillid og motivation. Med 

sygefravær som eksempel og med daginstitutioner som organisation rammer specialet lige 

ned i en højaktuel problematik, idet børnepasningsområdet og pædagogerne af flere omgange 

har fået meget negativ omtale for at have et alt for højt sygefravær (Berlingske 2013, TV2 

2014). 

I min søgen efter eksisterende litteratur om sammenhængen mellem motivation og 

styringsformer i den offentlige sektor i dansk sammenhæng, er jeg primært inspireret af Lotte 

Bøgh Andersen og Lene Holm Pedersens (2014) studie af styring og motivation i den 

offentlige sektor. Her gennemgår de litteraturen inden for feltet, og det bliver tydeligt, at der 

primært er fokus på identifikationen af forskellige motivationsformer, sammenhængen 

mellem motivation og performance set igennem forskellige instrumentelle modeller og 

kvantitativ data. I forbindelse med sygefravær i daginstitutionerne i Furesø, er jeg selv optaget 

af at undersøge, hvordan lederne oplever den styring, de er underlagt. Men samtidig mener 

jeg, at det er væsentligt at træde et skridt tilbage, og se på ledernes opfattelse af selve den 

genstand der styres – her sygefraværet. Ledernes oplevelse af sygefraværet og deres syn på 

ledelsesudfordringer og muligheder i styringen af sygefravær, må nødvendigvis også have 

indflydelse på, hvordan de oplever de styringsværktøjer, som kommunen beder dem om at 

benytte. I litteraturen ser man imidlertid bort fra denne mere kvalitativ tilgang, hvor man på 

mikro-niveau undersøger, hvad der rør sig blandt de ledere, der skal udføre styringen. Derfor 

håber jeg også at kunne bidrage med et nyt perspektiv på, hvordan man i tilrettelæggelsen af 

offentlig ledelse kan tage udgangspunkt i de problematikker, som praktikerne oplever i deres 

ledelsesopgave. Herunder hvad der særligt er på spil, når det gælder dagtilbud og sygefravær.    

Dette er baggrunden for ønsket om at dykke ned i praksis og tale med de offentlige ledere. Jeg 

vil forfølge ideen om, at offentlige lederes opfattelse og brug af styringsværktøjer ikke kun 

handler om, hvordan styringen er skruet sammen. I stedet mener jeg, at det samtidig er 
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væsentligt at undersøge, hvordan den offentlige leder opfatter det felt eller område, som 

værktøjerne skal bruges på. For hvordan oplever lederne sygefravær i deres daglige ledelse? 

Hvordan og i hvilke situationer opfatter de medarbejdernes sygefravær som problematisk? Og 

hvordan har denne opfattelse en indflydelse på måden, de styrer sygefraværet på, og på hvor 

motiverede de er for at bruge de redskaber, som forvaltningen har indført?  

1.2 Problemformulering 

Hvordan har ledernes opfattelse af sygefraværsledelse betydning for, hvordan 

de benytter de styringsværktøjer, som Furesø Kommune har indført for at 

nedbringe sygefraværet?     

Her dækker betegnelsen lederne over daglige ledere og områdeleder på dagtilbudsområdet (se 

uddybende i afsnit 2.2 om udvælgelse af interviewpersoner). 

Besvarelsen af specialets problemformulering er todelt, og jeg vil derfor benytte to 

arbejdsspørgsmål i besvarelsen. For det første vil jeg, med udgangspunkt i følgende 

spørgsmål, undersøge ledernes grundlæggende opfattelser af sygefraværsledelsen gennem 

konstruktionen og analyse af policyfortællinger om sygefraværsledelse (Pedersen 2000):  

1. Hvordan oplever lederne ledelsesudfordringer og -muligheder i forbindelse med 

håndteringen af sygefravær? 

Herefter vil jeg belyse følgende spørgsmål gennem begreber inden for motivations- og 

styringslitteraturen. Hermed kæder jeg resultaterne af arbejdsspørgsmål 1 sammen med 

ledernes oplevelse af de nye styringsværktøjer:  

2. Hvilke muligheder for håndtering skaber styringsværktøjerne i ledernes optik, og hvordan 

stemmer dette overens med ledernes opfattelse af ledelsesudfordringer og -muligheder? 

1.3  Læsevejledning  

Kapitel 1: Hvad og hvorfor? 

Specialets overordnede interessefelt er præsenteret i dette kapitel. Her har jeg redegjort for, 

hvad jeg vil undersøge, og hvorfor emnet er relevant. Det er sket gennem indledning, 

problemstilling og problemformulering. 
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Kapitel 2 og 3: Hvordan? 

Kapitel 2 behandler specialets metodiske og empiriske overvejelser i forhold til besvarelse af 

problemformuleringen. Herunder det empiriske grundlag for analysen og overvejelser om 

gennemførelse af interviews.  

Hernæst præsenterer jeg specialets todelte teoretiske standpunkt i kapitel 3. Først præsenteres 

Anne Reff Pedersens (2000) teori om policyfortællinger. Hernæst præsenteres relevante 

begreber inden for litteraturen om henholdsvis motivation, crowdingeffekter på motivation og 

styringsmetoder med særligt fokus på tillid og kontrol. 

Kapitel 4: Analysedel 1, besvarelse af arbejdsspørgsmål 1 

Kapitlet indeholder specialets første analysedel, og vil besvare arbejdsspørgsmål 1. Dermed 

har kapitlet til formål at belyse, hvilke ledelsesudfordringer og -muligheder lederne ser i 

arbejdet med at håndtere sygefravær. På baggrund af interviews med to områdeledere og fire 

daglige ledere, konstruerer jeg her tre policyfortællinger om sygefraværsledelse (Pedersen 

2000). Dernæst laver jeg en tværgående analyse af policyfortællingerne, og trækker fem 

centrale nøgletemaerne ud af policyfortællingerne, som jeg undersøger for implikationer i 

forhold til tillid og motivation. 

Kapitel 5: Analysedel 2, besvarelse af arbejdsspørgsmål 2 

Med konstruktion og analyse af policyfortællingerne på plads, har jeg opnået en 

grundlæggende viden om, hvordan lederne opfatter deres ledelsesopgave, og dermed hvilke 

præmisser der kan ligge til grund for ledernes oplevelse af styringselementerne. Denne viden 

benytte jeg til at besvare arbejdsspørgsmål 2. Det sker gennem en analyse af, hvordan lederne 

oplever styringselementerne og de muligheder for håndtering af sygefravær, som 

styringselementerne skaber. Her benytter jeg en eklektisk sammensætning af relevante 

begreber fra litteraturen om tillids- og kontrolbaseret styring, motivation og crowding-

mekanismer.  

Kapitel 6: Hvad betyder det?  

I fjerde kapitel diskuterer jeg resultaterne af de to analysedele. Fokus i dette afsnit er på en 

diskussion af de styringsstrategier, som Furesø kommune benytter sig af, samt en diskussion 

af de konsekvenser, strategierne kan medføre. Diskussionen belyser derfor, hvordan en 
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kommunal forvaltning kan bruge de indsigter, som jeg er kommet frem til, og hvilke 

udfordringer der på den anden side ligger i en ændring af styringspraksissen. 

Kapitel 7: Præsentation af resultaterne - hvad så nu?  

I femte og sidste kapitel opsummerer jeg specialets konklusioner i en endelig besvarelse af 

problemformuleringen. Afslutningsvis vil jeg præsentere fire opmærksomhedspunkter, som 

jeg mener, at en kommunal forvaltning med fordel kan overveje, hvis den ønsker at fastsætte 

en politik for styring af sygefravær. 
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KAPITEL 2  

Metode og empiri 

Jeg har fra projektets start indgået en aftale om samarbejde med Mette Marie Winther, 

personalechef i Furesø Kommune, idet hun sideløbende med mig har skrevet sin 

masterafhandling på CBS. Samarbejdet er indgået på initiativ af min vejleder Steen Vallentin 

og har bestået af løbende sparring om såvel problemstilling, afklaring af aspekter i casen, 

udlevering af empirisk materiale samt fælles udførelse og transskribering af interviews. 

Perspektiver og konsekvenser i forhold til dette fremgår af følgende metodiske overvejelser 

om dataindsamling.  

2.1 Analyseteoretisk udgangspunkt 
Det centrale element i min erkendelsesmæssige tilgang til specialets emne er, hvordan 

ledelsen af sygefravær skaber mening hos lederne. Jeg er interesseret i, hvilke begrænsninger 

og muligheder de ser i styringen af sygefravær, og jeg vil på baggrund heraf se på, hvilke 

konsekvenser det har at indføre kontrolbaserede elementer i styringen af sygefraværet i 

ledernes optik.  

Hermed antager jeg, at ledelsen og brugen af styringsværktøjer er en relationel proces, der 

samtidig er afhængig af mine analysestrategiske valg (Esmark, Lausten og Andersen 2005). 

Valget af ledernes opfattelse af sygefraværsledelse og deres oplevelser med 

styringsværktøjerne som genstand for analysen er dermed et udtryk for den 

socialkonstruktivistiske tilgang, som præger dette speciale. Ved at udvælge og benytte 

bestemte iagttagelsesledende begreber, former jeg et bestemt perspektiv på ledelsen af 

sygefravær på dagpasningsområdet i Furesø Kommune. Jeg er altså med til at forme 

konstruktionen af sygefraværsledelse. Samtidig er jeg bevidst om, at ledernes opfattelser af 

eksempelvis kontrol og tillid er med til at tilskrive betydning til det billede, der bliver skabt af 

sygefraværsledelsen.   

Her trækker jeg på socialkonstruktivismens tankesæt om, at virkeligheden ikke beder om at 

blive iagttaget på én bestemt måde, men at man som forsker i stedet er nødt til at konstruere 

sin genstand, før den kan iagttages. (Esmark, Lausten og Andersen 2005: 16) Det er netop 

også på den baggrund, at jeg med specialet ikke ønsker at klassificere ledernes motivation 
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inden for bestemte parametre, eller skabe viden om kausale forhold mellem tillid, kontrol og 

motivation i den offentlige styring.  

Den ontologiske pointe om, at virkeligheden er et socialt konstrueret fænomen, og at der 

dermed ikke findes nogen sandhed om ledernes motivation, har også indvirkning på specialets 

tilgang til teori. På det epistemologiske plan betyder det, at jeg ikke bruger teoriafsnittets 

begreber til at lede efter entydige årsager og effekter, som man ser det i den logiske-empiriske 

teoriforståelse (Ibid. 13). Dette vil jeg komme nærmere ind på i teorien i afsnit 3.1.1.  

2.2 Empiri og metodiske overvejelser for dataindsamling 
I udgangspunktet lægger teorien om motivation crowding op til en kvantitativ undersøgelse af 

kausale sammenhænge eller korrelation mellem en medarbejders opfattelse af 

kontrolmekanismer og graden af medarbejderens oplevede motivation. Min videnskabs-

teoretiske tilgang, opgavens problemformulering og teorien i delanalyse 1 lægger derimod i 

højere grad op til en kvalitativ undersøgelse, idet min undren går på baggrunden for 

opfattelsen af styringsværktøjerne og ikke fx den kausale sammenhæng mellem opfattelse og 

sygefravær. Analysens empiriske grundlag består derfor af kvalitativ data indsamlet gennem 

interview med seks af kommunens daglige ledere og områdeledere. Interviewene har en 

varighed af mellem 45 og 65 minutter.  

2.2.1 Semistrukturerede interviews med åbenhed for narrativitet 

Teorien om policyfortællinger, som jeg benytter i analysedel 1, lægger op til en 

empiriindsamling via narrative interview. I sin analyse af policyfortællinger benytter Anne 

Reff Pedersen (2000) sig primært af det narrative interview, men hun benytter i flere tilfælde 

også det semistrukturerede, kvalitative interview som grundlag for skabelsen af sine 

policyfortællinger. Hun beskriver det narrative interview som en særlig form under det 

kvalitative interview, og hun lægger vægt på, at de to interviewformer ligner hinanden på 

mange punkter (Pedersen 2000: 88-89). 

Specialets teoretiske baggrund åbner altså op for brugen af såvel det narrative interview som 

det semistrukturerede interview. Præmissen i det klassiske, narrative interview er, at 

intervieweren ikke på forhånd må udvælge emner, der skal dækkes, men skal lade den 

interviewedes fortællinger være styrende for, hvad interviewet vil omhandle (Ibid.). Da jeg til 

specialets anden delanalyse har brug for empiri, der eksempelvis kan give svar på, om lederne 
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opfatter styringsværktøjerne som motiverende eller som kontrollerende, vil det narrative 

interview derfor ikke med sikkerhed kunne give de svar, jeg har brug for. 

På baggrund dette, vil jeg udelukkende anvende semistrukturerede interview som empirisk 

materiale i begge opgavens delanalyser. Samtidig er jeg dog opmærksom på at imødekomme 

en del karaktertræk fra det narrative interview, når interviewene foretages. 

Det narrative interview kommer ifølge Pedersen tæt på en hverdagsbeskrivelse, hvor 

informanten fortæller om oplevelser i forbindelse med konkrete hændelser. I forlængelse 

heraf lægger Kvale og Brinkmann vægt på, at der i det narrative interview er fokus på 

interviewpersonens historier, samt handlingen og opbygningen af deres fortællinger (Kvale og 

Brinkmann 2009: 173). 

I interviewsituationen har jeg derfor været opmærksom på, om der opstår fortællinger, 

hverdagsbeskrivelser og lignende, og jeg har forholdt mig på ovenstående måde, når det er 

sket. Samtidig er alle interviews blevet indledt med en åben opfordring til at fortælle om et 

sygefraværsforløb. Den åbne og semistrukturerede interviewguide giver ligeledes mulighed 

for, at informanterne kan tale om emner, som ikke er fastlagt forud for interviewene. 

2.2.2 Rammer for interviewsituationen 

Interviewene er foretaget sammen med Mette Marie Winther (MMW), personalechef i Furesø 

Kommune. Alle interviews er indledt med at opridse de formelle rammer. Dette har vi 

prioritere, at bruge tid på, dels på baggrund af MMW deltagelse og dels fordi en del interview 

foregår på hendes kontor. Ved at opridse rammerne, har vi forsøgt at øge forståelse af, at 

lederne ikke er til en formel samtale hos personalechefen, men taler med to studerende om 

deres arbejdsliv. 

I beslutningen om fælles deltagelse i interviewsituationerne er der indgået overvejelser om 

risikoen for, at MMWs deltagelse kan have betydning for henholdsvis ærligheden og for 

relevansen af informanternes svar i interviewsituationen. Her har jeg især overvejet dels 

konsekvenser for informanternes villighed til at kritisere forvaltningens håndtering af styring 

af sygefravær og dels en risiko for, at informanterne tilbageholder deres ærlige mening og 

blot refererer kommunen officielle holdning til sygefravær (Ry Nielsen og Repstad 2006: 6). 
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Denne faktor har vi delvist forsøge at undgå ved, at jeg som udefrakommende har fungeret 

som den primære interviewer. Jeg har derfor ført størstedelen af samtalerne med 

interviewpersonerne, mens MMW har stillet opfølgende spørgsmål. Samtidig har vi ved 

interviewets start understreget, at vi er interesserede i ledernes ærlige mening, og at de meget 

gerne måtte komme med kritik. Det kan naturligvis være vanskeligt at vide, om en 

interviewperson fx tilbageholder holdninger. Men i to tilfælde har informanterne inden 

interviewets begyndelse spurgt, om der var rum for at komme med kritik, mens lederne i flere 

tilfælde afslutningsvis har givet udtryk for, at de har været glade for muligheden for at 

komme med deres syn på styring af sygefravær. Endelig kommer alle informanter, uden 

undtagelse, med kritik af enten dele af styringsværktøjerne eller af forvaltningens håndtering 

af sygefravær som fokusområde. Derfor antager jeg, at graden af ”lip service” er lav. 

Samtidig er jeg bevidst om, at denne problematik ikke udelukkende afhænger af, om MMW 

er til stede under interviewet. Havde jeg foretaget interviewene alene, ville interview-

personerne alligevel være klar over, at de informationer de videregav, sandsynligvis ville 

blive læst af personer i forvaltningen i forbindelse med den endelige afrapportering. Uagtet at 

lederne er anonymiserede, vil det stadig være gennemskueligt for en læser, der er tæt knyttet 

til organisationen, hvem den enkelte interviewperson er. 

Jens Carl Ry Nielsen og Pål Repstad (2006) har undersøgt fordele og ulemper ved at forske 

og indsamle viden i egen organisation. De konkluderer, at en lokalkendt i højere grad vil 

kunne gennemskue rigtigheden af udsagn, der kommer frem under et interview, idet man, 

hvis man taler med en kollega, ved, ”… at det ikke går så godt å pynte på sannheten, dekke 

over konflikter osv.” (Ibid: 5) Dette gør sig eksempelvis gældende i interviewet med daglig 

leder 1, som i forbindelse med introduktionen af et nyt redskab i sygefraværshåndteringen, 

har haft en konfliktfyldt mailkorrespondance med en af forvaltningens medarbejdere. Dette 

bringes med det samme på banen, og det åbner op for, at lederen fortæller om sin kritik. 

I interviewsituationen kan det endelig være hensigtsmæssigt at have intern viden om 

organisationen, når der fx skal stilles opfølgende spørgsmål til den interviewedes fortællinger 

eller udsagn. Den lokalkendte ”…vil i større grad kunne improvisere en ny og utdypende 

runde om temaet i samtalen.” (ibid: 6), mens man som udefrakommende ikke i samme grad 

kan fornemme, om et svar er fyldestgørende. I flere af interviewsituationerne kom dette til 

udtryk ved, at MMW eksempelvis har et indgående kendskab til teknikaliteter som 
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eksempelvis lovgivningen i forbindelse med refusion af dagpenge, forskellige klassifikationer 

af graden af sygdom og til tidligere forløb og processer i forhold til sygefravær. Denne viden 

åbnede i flere tilfælde op for yderligere spørgsmål og svar. 

Endelig var det en fordel at have MMW med i de situationer, hvor interviewene tog en mere 

personlig drejning. Da eksempelvis daglig leder 1 fortæller om det svære ved at håndtere 

fyringen af en døende kvinde, kommer MMW med konkrete opfølgende spørgsmål, som 

leder til flere brugbare svar. På baggrund af min manglende erfaring med at tale om en sårbar 

personalehåndteringssituation, ville jeg ikke have stillet opfølgende spørgsmål, men i stedet 

lukket emnet ned. 

Interviewene er foretaget med udgangspunkt i en semistruktureret interviewguide (bilag 3). 

Til såvel interview med områdeledere som daglige ledere, har vi benyttet samme 

interviewguide, idet begge ledergrupper skal forholde sig til samme styringsværktøjer, 

ligesom begge arbejder direkte med medarbejdernes sygefravær. Til interviewet med 

forvaltningschefen er der udarbejdet en separat interviewguide (bilag 4). Interviewguiden 

indeholder en række forskningsspørgsmål og tilsvarende interviewspørgsmål. Forsknings-

spørgsmålene benytter vi kun til egen orientering for at sikre, at vi gennem interviewene får 

dækket alle nødvendige emner. Under interviewet fungerer interview-spørgsmålene som åbne 

forslag til spørgsmål, som ændres alt efter interviewets forløb. 

Interviewpersonerne har selv kunne vælge, hvorvidt interviewet skulle foregå på deres kontor 

i den enkelte institution eller på personalechefens kontor. Tre ud af seks interviews er derfor 

foretaget på personalechefens kontor. De interviewpersoner, der har valgt at blive interviewet 

her, har blandt andet givet udtryk for, at denne placering dels giver dem mulighed for ikke at 

blive afbrudt, og dels giver en større fortrolighed og mulighed for åbenhed i forhold til at tale 

om konkrete medarbejderes sygefraværsforløb. 

2.2.3 Anvendelse af data 

Alle interviewene med daglige ledere og områdeledere er transskriberet i fuld længde (bilag 

5-10). Interviewet med chefen for Center for Dagtilbud og Skole er ikke transskriberet, i 

stedet har jeg gennemlyttet interviewet flere gange og nedskrevet centrale udtalelser (bilag 

11). Baggrunden herfor er, at dette interview benyttes til at diskutere analysens resultater i 

forhold til de vilkår, der gør sig gældende i en kommunal forvaltning (se kapitel 4). 
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Transskriberingen er foretaget med henblik på at sikre validitet, idet alle interviewpersoners 

udsagn bliver eksplicitte og kan holdes op mod hinanden. 

Analysens empiriske grundlag baserer sig på de gennemførte interviews. I den forbindelse er 

jeg opmærksom på, at jeg producerer en virkelighed, men at jeg ikke kan være sikker på at 

danne et repræsentativt billede for hele ledergruppen på dagtilbudsområdet. Denne faktor er 

forsøgt imødekommet via de overvejelser om udvælgelse af interviewpersoner, der fremgår af 

følgende afsnit. 

Ud over de gennemførte interviews benytter jeg i analysedel 1 forskelligt materiale fra 

forvaltningen i Furesø Kommune, som empirisk grundlag. Det gøres i de tilfælde, hvor det 

eksempelvis er nødvendigt at gøre det klart, hvad ledernes officielle opgavebeskrivelse er. 

2.2.4 Udvælgelse af interviewpersoner 

Jeg har foretaget interviews med i alt fire daglige ledere og to områdeledere fra kommunens 

institutioner. En daglige leder har ansvaret for den pædagogiske ledelse samt personaleledelse 

i en af kommunens institutioner. Områdelederne er de daglige lederes nærmeste overordnede, 

og har det overordnede ansvar for mellem 5-7 af kommunens institutioner. I forbindelse med 

sygefravær, afholder de daglig ledere som udgangspunkt sygefraværssamtaler, men ved 

længerevarende sygdom og i komplicerede sager, deltager områdelederen også i 

sygefraværssamtalen og er med til at træffer beslutninger. 

Det har været vigtigt for undersøgelsen, at få repræsentanter fra flere ledelsesniveauer. Derfor 

har jeg, udover de daglige ledere, som er tættest på sygemeldte medarbejdere, også 

interviewet udvalgte områdeledere. Områdelederne har dels en tættere kontakt med 

forvaltningen og kommunens personalekontor, men samtidig er de også involveret i den 

daglige håndtering af især langtidssygesygemeldte medarbejdere. For at inkludere det øverste 

led af styringskæden, er en repræsentant for forvaltningen også blandt de interviewede.  

Jeg har valgt at tale med to af kommunens fire områdeledere. De to er indledende blevet 

udvalgt af MMW. Udvælgelsen er sket på baggrund af overvejelser om at sikre diversitet i 

forhold til ledelsesstil. Vi har derfor udvalgt dels en områdeleder, som er meget proaktiv i sin 

ledelse af medarbejderne, og som stiller tydelige krav i forhold til blandt andet håndtering af 

sygefravær. Den anden områdeleder har en mere klassisk tilgang til ledelse af pædagogiske 
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institutioner, og stiller færre krav til fx håndteringen af sygefravær. Endelig har en opsigelse 

blandt de to øvrige områdeledere medført, at en sidste områdeleder er blevet fravalgt. 

Vi har bedt de to områdeledere om at pege på en række daglige ledere i deres område, som de 

mener, har lyst til at deltage i projektet og til at tale om sygefravær. Dog er områdelederen i 

det ene tilfælde ikke vendt tilbage, og derfor er de daglige ledere i dette område blevet 

udvalgt på baggrund af anbefalinger fra kommunens personalekonsulent, som er ansvarlig for 

medarbejderne på dagpasningsområdet. Personalekonsulenten er blevet bedt om at pege på 

daglige ledere ud fra samme kriterium som områdelederne, nemlig at det skal være ledere, 

som har lyst til at deltage og til at tale om sygefravær. Ønsket om at områdeledernes 

anbefalinger hviler på de daglige lederes lyst til at deltage bakkes op Kvale og Brinkmann, 

der blandt andet skriver, at gode interviewpersoner  ”…er samarbejdsvillige og 

velmotiverede” (2009: 187). 

I udvælgelsen er vi opmærksomme på risikoen for, at områdelederen og personalekonsulenten 

kan have anbefalet daglige ledere på baggrund af strategiske overvejelser, og dermed 

anbefalet ledere med bestemte holdninger til sygefravær, særligt højt fokus på sygefravær etc. 

Denne risiko er dog forsøgt imødekommet i udvælgelsesprocessen ved at understrege overfor 

områdelederne, at vi ikke er interesserede i at tale med daglige ledere, der fremstiller forløbet 

som positivt, ved eksempelvis at have gjort et særligt arbejde i forhold til nedbringelse af 

sygefravær, eller som har særligt høje eller lave sygefraværstal. 

Valg af antallet af respondenter er truffet på baggrund af en kombination af den tid og de 

ressourcer, der har været til rådighed i processen. Samtidig har jeg været bevidst om Kvale og 

Brinkmanns pointe om loven om faldende udbytte, der siger, at et øget antal respondenter ud 

over et vist punkt giver stadig mindre ny viden (2009: 134). 

Liste over interviewpersoner: 

• Områdeleder 1 (herefter OL1) 
• Områdeleder 2 (herefter OL2) 

• Daglig leder 1 fra område 2 (herefter DL1) 
• Daglig leder 2 fra område 2 (herefter DL2) 

• Daglig leder 3 fra område 1 (herefter DL3) 
• Daglig leder 4 fra område 1 (herefter DL4) 

• Chefen for Center for Dagtilbud og Skole i Furesø Kommune 
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KAPITEL 3 

Teori 

3.1 Policyfortællinger som analysestrategi 
For at anskueliggøre hvordan daglige ledere og områdeledere opfatter ledelsesudfordringer og 

-muligheder i håndteringen af sygefravær, tager første analysedel udgangspunkt i Anne Reff 

Pedersens (2000) teori om analyse af policyfortællinger.  

Udgangspunktet for konstruktionen af policyfortællinger er at identificere og interviewe en 

række aktører vedrørende deres synspunkter om det emne man er interesseret i, og derefter 

modstille aktørernes historier og uenigheder. På den måde bliver det muligt at konstruere et 

billede af, hvordan emnet opfattes og få øje på kompleksitet i emnet (Pedersen 2000: 106). 

Derfor er teorien særdeles anvendelig til at skabe blik for, hvordan lederne opfatter 

medarbejdernes sygefravær og udfordringer i forbindelse med ledelse heraf.  

Gennem en konstruktion og analyse af policyfortællinger er det derfor muligt at skabe viden, 

som primært er empirisk funderet og dermed baseret på forskellige opfattelser af 

virkeligheden. Jeg anlægger dermed en tilgang, der er inspireret af grounded theory, hvor 

teori udvikles på baggrund af et undersøgt genstandsfelt, og hvor empirien derfor spiller en 

hovedrolle. Mit formål er dog ikke udvikling af ny teori på området, men derimod en større 

empirisk sensitivitet, som skal være med til at sikre en høj grad af refleksion over den 

indsamlede empiri i samspil med teorien. Med en fortællingstilgang vil jeg derfor være i stand 

til at forholde mig åbent, og undersøge ledernes opfattelser af ledelsesudfordringer i styringen 

af sygefravær, uden på forhånd at opstille bestemte kriterier for, præcis hvad jeg leder efter 

hos ledelsen. Med andre ord giver analysen af policyfortællinger mulighed for, at det er 

empirien og dermed ledernes egen oplevelse af praksis, der er determinerende for analysens 

udfald. Samtidig er jeg dog opmærksom på, at valget af en fortællingstilgang i sig selv er 

bestemmende for resultaterne.   

Analysen af policyfortællinger består dels af konstruktionen af selve fortællingerne, 

identifikation af tværgående temaer samt analyse af disse temaer. I analysen af temaerne vil 

jeg benytte en række teoretiske begreber om motivation og tillid, som kan have en 

determinerende effekt i forhold til, hvilke dele af policyfortællingerne der bliver behandlet i 

den tværgående analyse. Jeg inkluderer dog først de teoretiske begreber, når såvel 
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policyfortællinger som nøgletemaer er fastlagte, og jeg mener derfor ikke, at de har en 

forstyrrende effekt på ønsket om at lade ledernes egen oplevelse af praksis være styrende for 

analysen.  

3.1.1 Narrativ tilgang 

Specialets forståelse af narrativitet bygger på den narrativitetsforståelse, der stammer fra 

1980’ernes ’the narrative turn’ (Ibid: 50-53, Pedersen 2005: 242-243). Her lægger jeg altså 

afstand til den klassiske narratologi, som repræsenteres af blandt andet formalismens fokus på 

at finde orden og systemer i fortællinger gennem identifikation af eksempelvis kronologi, 

forskydninger og gentagelse i en tekst. Narrativitetsforståelsen efter ’the narrative turn’ 

lægger derimod vægt på det metanarrative. Dermed er fokus på narrativitetens videnskabs-

teoretiske og filosofiske aspekter og på, hvordan virkeligheden får betydning via fortællinger 

(Ibid.). Denne forståelse læner sig op ad specialets socialkonstruktivistiske tilgang, hvor 

narrativitetsbegrebet får betydning i forhold til, hvordan det sociale konstrueres og viser sig 

for forskeren. I modsætning hertil afspejler den klassiske narratologi snarere dele af den 

hermeneutisk tilgang, hvor fortolkning i en logisk-empirisk tilgang bliver en måde at opnå 

indsigt i den sande mening om noget (Esmark, Lausten og Andersen 2005: 13). Specialets 

narrative tilgang har derfor større teoretiske overlap med andre sproglige tilgange som 

Luhmanns systemteori eller Laclaus diskursanalyse, idet der i overordnede træk også her 

sættes fokus på, hvordan mening fremstår. I diskursanalysen og systemanalysen får empirien 

imidlertid sin betydning gennem henholdsvis de funktionssystemer, koder og symbolsk 

generaliserede medier, og henholdsvis de diskurser der fikserer den (Borch 2011: 66-80, 

Andersen 1999: 95, Hansen 2005). Formålet med specialets konstruktion af 

policyfortællinger, er imidlertid at åbne op for ledernes opfattelser og oplevelser som det 

væsentligste, og derfor vil brugen af fastlagte diskurser og funktionssystemer virke for 

determinerende i forhold til, hvad jeg kan få øje på i empirien.   

Inden for den konstruktivistiske tilgang til samfundvidenskaberne bliver fortællingens 

centrale element derfor dens meningsskabelse, idet fortællingen her bruges til at skabe 

mening om specifikke sociale og kulturelle samfundsforestillinger. (Pedersen 2000: 49-53, 

Pedersen 2005: 237-243) Den narrative tilgang, der ligger til grund for analysen, er narrativ 

fortolkning. Her analyseres organisationer eller policies via fortællinger. I den narrative 

fortolkende tilgang forstås organisationer som sociale konstruktioner, der formes via dialog 
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og samtaler, og som derfor kan analyseres via tekst og sprog – ofte i form af dialog og 

kommunikation mellem feltet og forskeren selv.  

I forståelsen af den narrative fortolkende approach tager Pedersen udgangspunkt i Ricoeurs 

tredeling af narrativet (Pedersen 2000: 58). Et narrativ kan for det første forstås som 

individets personlige erfaringer og oplevelser, som kun eksisterer i individets bevidsthed. For 

det andet kan narrativet bestå af individets kommunikation af erfaringerne til andre, som når 

lederne fortæller mig om deres oplevelser med ledelse af sygefravær. Og for det tredje kan 

narrativet bestå af fortolkning og forståelse af narrativer, eksempelvis de policyfortællinger, 

som jeg konstruerer på baggrund af mine fortolkninger af de erfaringer, som lederne har 

viderefortalt til mig. Narrativitet forstås i dette speciale som dels den personlige fortælling 

eller beretning samt tilblivelsen af policyfortællingerne via fortolkning.  

3.1.2 Policyfortællinger 

Pedersen opstiller to typer af policyfortællinger i sin oprindelige policyanalyse af pleje og 

behandlingsforløb af svage ældre i social- og sundhedssektoren. Den ene skitserer en konkret 

patients behandlingsforløb, og er sammensat af individuelle beretninger fra patienten samt de 

professionelle, der har været involveret i forløbet. Den anden type af policyfortælling 

skitserer medarbejdernes forståelse af hverdagen og arbejdsdagen på henholdsvis sygehus og i 

hjemmeplejen, og den er fortalt gennem flere medarbejderes individuelle beretninger 

(Pedersen 2000: 103-104).  

Det er især den sidste type af policyfortællinger, jeg er inspireret af i denne analyse, idet jeg, 

som nævnt ovenfor, ønsker at skabe et billede af den samlede oplevelse af 

ledelsesproblematikker i forbindelse med ledelsen af sygefravær, og ikke fokusere på enkelte 

sygefraværsforløb. Med inspiration fra Roe (1994) og Pedersen (2000), vil jeg derfor betragte 

håndteringen af sygefravær og opfattelsen af de nye værktøjer fra forvaltningen via narrativ 

flerstemmighed. Dermed defineres policyfortællingen også som en flerstemmig fortælling 

(Pedersen 2005: 251). Jeg vil derfor sammensætte policyfortællinger, som indeholder alle 

ledernes oplevelser af sygefraværet og af ledelsesudfordringerne.     

For at sikre policyfortællingernes konsistens og validitet er det nødvendigt at opstille 

evalueringskriterier for, hvad der kendetegner en god fortælling. Som nævnt ovenfor, findes 

der ikke fastlagte evalueringsstandarder for narrativer. Men et overordnet krav er, at den 
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narrative fortælling skal ”…sammensætte en række forskellige begivenheder til en 

meningsskabende form” (Ibid.: 55). Med inspiration fra Kaplan (1986) og Pedersen (2000: 

55) opstiller jeg følgende kriterier for fortællingerne om ledernes oplevelse af håndtering af 

sygefravær:  

• For det første skal fortællingerne være meningsskabende for modtageren via den 

sammensætningen af begivenheder, som sker. I opbygningen fokuserer jeg derfor på, 

at blandt andet begivenheder, udsagn og rækkefølge struktureres i en meningsfuld 

sammenhæng.  

• Dernæst skal den afspejle alle involverede aktørers forståelser. Derfor er det 

væsentligt, at jeg holder mig for øje, at de individuelle beretninger fra de gennemførte 

interviews sammenfattes uden at de bliver generaliserede men bibeholder individuelle 

pointer.  

Konstruktion af policyfortællinger 

Policyfortællingernes indhold og sammensætning er betinget af forløb og begivenheder i de 

enkelte interviews. En begivenhed defineres her som et udsagn eller en handling (Pedersen 

2000: 57, 114). Det der determinerer konstruktionen af policyfortællingerne er derfor rækken 

af begivenheder som sygemelding, raskmelding, trivselsinitiativer etc., og rækken af udsagn, 

som når lederne eksempelvis taler om de samme problematikker.  

Ud fra de konkrete udsagn og handlinger, har jeg sammensat tre policyfortællinger om 

henholdsvis håndteringen af langtidssyge, håndteringen af korttidssyge2 og en om sygefravær 

generelt. En opdeling af henholdsvis det lange og det korte fravær er nødvendig, fordi det 

igennem interviewene blev tydeligt, at de to forløb opfattes og håndteres meget forskelligt. 

Derfor kan de ikke rummes i én fortælling. Men samtidig fylder de begge meget i ledernes 

bevidsthed, og må derfor nødvendigvis medtages. Endelig kan en del af ledernes fortællinger 

ikke placeres i forhold til det lange eller korte fravær, og vedrør derfor ledelsesudfordringer i 

forhold til styring af sygefravær generelt.   

Andet trin i konstruktionen handler om min egen fortolkning af de udvalgte begivenheder i 

hver fortælling. I den konkrete formulering af policyfortællingerne, har jeg så vidt muligt 

                                                
2 Langtidsfravær er her defineret som fravær på over 30 dage 
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brugt samme ord og sætninger, som lederne selv brugte i interviewene. Formålet med dette er 

at sikre en præcis gengivelse, der ligger så tæt op af interviewpersonens egen opfattelse som 

muligt. De begivenheder og sætninger, som ikke er kommet med i policyfortællingerne, er 

fravalgt, idet de konkret omhandler ledernes opfattelse og oplevelse af de nye værktøjer og 

styringsinitiativer, som behandles i analysedel 2. Længere udredninger om konkrete 

sygefraværshistorier er desuden fravalgt. Såfremt det er relevant, kan fortællingerne indeholde 

direkte citater fra lederne. Endelig vil jeg tilføje mine egne noter i fortællingernes indledning 

og afslutning samt i overgange (Ibid.: 113-115). 

Til at sammensætte policyfortællinger vil jeg desuden benytte Emery Roes (1994: 3-4) to 

typer af fortællinger: 

• Dominerende policyfortællinger som dominerer det undersøgte emne - enten i form af 

historier med en start, en midte og en slutning, eller i form af argumenter 

indeholdende præmisser og konklusioner. Dominerende policyfortællinger skal 

identificeres hos en eller flere parter, som det der stabiliserer og fikserer 

vedkommendes antagelse om den pågældende policy.  

• Modfortællinger, modargumenter eller ikke-fortællinger: De lever enten ikke op til 

fortællingens form, og har dermed ikke en start, midte og slutning, eller de går direkte 

imod de dominerende fortællinger og argumenter.  

I analysen har jeg øje for de to forskellige typer af fortællinger i forbindelse med 

konstruktionen af de samlede policyfortællinger. De to begreber benytter jeg primært som 

redskaber til at tydeliggøre uenigheder imellem lederne. Begreberne optræder på forskellige 

måder i analysen, idet jeg har identificeret dominerende fortællinger og modfortællinger i alle 

tre policyfortællinger, men på forskellige niveauer. I policyfortællingerne om det lange fravær 

og det generelle sygefravær har jeg identificeret dominerende fortællinger og modfortællinger 

i forbindelse med mindre temaer i fortællingerne, mens hele policyfortællingen om kort 

fravær er opdelt i en dominerende fortælling og en modfortælling. Det er altså ledernes 

individuelle beretninger om deres oplevelser, der er bestemmende for, hvordan de to typer af 

fortællinger optræder.  
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3.1.3 Analyse af nøgletemaer i policyfortællingerne  

For at anskueliggøre ledernes opfattelser af de ledelsesudfordringer, der skabes i håndteringen 

af sygefravær, identificerer jeg centrale temaer på tværs af policyfortællinger. De centrale 

temaer kalder jeg nøgletemaer. I Pedersens oprindelige analyse, leder hun ikke efter 

nøgletemaer men efter det, hun kalder hverdagspraksisser (ibid. 38). Hverdagspraksisser 

illustrerer konkrete, handlingsrettede dag-til-dag praksisser, som sker i behandlingsforløb på 

tværs af sundhed og pleje. Jeg er ikke udelukkende interesseret i at undersøge de daglige 

ledere og områdeledernes konkrete handlinger i håndteringen af sygefravær. Derimod 

undersøger jeg også deres opfattelser og oplevelser af sygefraværet og muligheder for 

håndtering. Dette er baggrunden for, at jeg vælger at udtrække nøgletemaer fra 

policyfortællingerne og ikke hverdagspraksisser.    

Nøgletemaerne identificeres ud fra en række overordnede karakteristika, der binder 

fortællingerne sammen. Det sker med udgangspunkt i metoden substitutionen, hvor der med 

udgangspunkt i fortællingerne ”…findes en mening eller en række resultater via kontradiktion 

eller ved at sammenfatte en række pointer.” (Pedersen 2000: 46 og 135). I praksis betyder det, 

at jeg leder efter de karakteristika, der binder fortællingerne sammen – enten i form af 

konkrete begivenheder i håndtering af sygefravær eller opfattelser heraf. Herefter fortolker jeg 

dem og beskriver dem som et givent nøgletema på tværs af fortællingerne. Et eksempel på 

denne proces er konstruktionen af nøgletemaet ’Ledernes opfattelse af medarbejdernes 

motivation’. Her har jeg indledningsvis identificeret og sammenfattet en række pointer i 

policyfortællingerne, der alle omhandler ledernes oplevelser af, hvorvidt der eksisterer pjæk 

blandt medarbejdere, eller om medarbejderne virkelig er syge, når de siger det. Disse pointer 

har jeg dernæst karakteriseret som et tema om, hvorvidt lederne oplever medarbejdernes 

motivation for arbejdet i institutionen.  

Konkret har jeg udvalgt nøgletemaerne efter det karakteristika, at det skal være noget, der 

optager alle eller størstedelen af lederne. På den baggrund har jeg eksempelvis måtte fravælge 

et tema om udfordringerne ved at håndtere og fx afskedige svært syge medarbejdere, idet det 

primært optager én af lederne, og slet ikke nævnes af flertallet. Endelig har opgavens 

tematiske fokus på motivation og tillid, også været det med til at forme valget af temaer.  

Jeg har identificeret følgende nøgletemaer ud fra de opfattelser, som lederne har givet udtryk 

for:  
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• Ledernes opfattelse af medarbejdernes motivation 

• Hvem har styringen? 

• Sygefraværets uforudsigelighed 

• Børnepasningsområdet som arena 

Hernæst foretager jeg en tværgående analyse af nøgletemaerne. Her anvender jeg, inspireret 

af Pedersen (2000), forskellighed som analyseredskab. Med forskellighed som redskab, sætter 

jeg fokus på modsætninger, der udspiller sig inden for de enkelte nøgletemaer. På den måde 

skaber jeg blik for nogle af de forskellige fortolkninger og forståelser af kommunens 

sygefraværspolitik, der eksisterer i praksis. En analyse med forskellighed som værktøj 

indebærer, at jeg i analysen sætter fokus på modsætningsforhold (2000: 121). Hvert 

nøgletema vil derfor blive undersøgt for modsætningsforhold, som skal illustrere, hvorvidt 

opfattelsen af sygefravær og ledelse af sygefravær ikke kun består af konsensus, men også 

forskellighed og uenighed. Jeg udelukker dog ikke konsensus i analysen, såfremt der ikke 

fremgår forskellighed på et nøgletema i policyfortællingerne.  

Det vil sige, at den sidste del af analysen dels skal skabe et billede af de væsentligste 

problematikker, og dels skal belyse hvorvidt der er konflikter og forskellighed i håndteringen 

af sygefravær. Modsætningsforholdene fremanalyseres ved at have øje for tidspunkter, hvor 

fortællingernes aktører fortæller om forskellige holdninger og forventninger til de forskellige 

nøgletemaer. Et eksempel på denne proces er analysen af nøgletemaet ’Opfattelse af 

medarbejdernes motivation’. Her identificerer jeg modsatrettede holdninger i ledernes 

opfattelser af, hvorvidt medarbejderne melder sig syge, selvom de egentlig ikke er det. 

Den tværgående analyse af policyfortællingerne er altså ikke baseret på narrativ logik, men på 

Pedersens (2000) metode til analyse af policyfortællinger, som har policyprocessens 

kompleksitet i fokus. 

Understøttende teori til analyse af nøgletemaer 
For at understøtte analysen af nøgletemaerne vil jeg, under enkelte af dem, benytte begreber, 

der befinder sig udenfor policyfortællingens verden. De begreber, jeg vil benytte, tager alle 

udgangspunkt i motivation og tillid (se uddybende i afsnit 3.2). Som præsenteret i 

teorikapitlets indledende del, betyder inddragelsen af øvrige begreber i analysen af 

policyfortællingerne, at jeg er med til at styrer den retning, som analysen af de ellers åbne 
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fortællinger bevæger sig i. Dette mener jeg dog er en styrke. Først og fremmest fordi jeg først 

har fastlagt specialets tre centrale teoretiske fokusområder; motivation, tillid og motivation 

crowding efter empiriindsamlingen er afsluttet, og dermed hviler fastlæggelsen på det, som 

lederne selv fremhæver i interviewene. Derudover mener jeg, at inklusionen af teoretiske 

begreber styrker analysens kvalitet, fordi jeg sikrer, at jeg har en retning at styre efter.  

Dette betyder, at analysen af hvert nøgletema vil munde ud i en konkret analyse af, hvilke 

implikationer, nøgletemaerne kan have på ledernes motivation og tillid.  

3.1.4 Analysemodel: Analyse af policyfortællinger   

Med udgangspunkt i ovenstående teori har jeg sammensat følgende step-by-step-model til at 

illustrere opgavens første analysedel: 

1. Individuelle beretninger indsamles gennem interviews med daglige ledere og 

områdeledere (se uddybende i empiriafsnittet, afsnit 2.2.4) 

2. Ud fra de individuelle beretninger konstrueres policyfortællinger via beretningernes 

forløb og begivenheder 

3. Identifikation af nøgletemaer på tværs af policyfortællingerne.  

4. Analyse af forskelle i holdninger og forventninger til nøgletemaerne gennem udvalgte 

teoretiske begreber 

3.2 Motivation og styring 
Gennem en eklektisk tilgang til teorien vil jeg sammensætte min egen analysemodel af 

begreber og definitioner, som tilsammen skal hjælpe med at skabe blik for, hvordan lederne 

oplever styringsværktøjerne. De bærende elementer vil være begreber inden for motivation, 

crowdingeffekter og tillid. Dermed besvarer jeg specialets andet arbejdsspørgsmål. Med en 

eklektisk tilgang opnår jeg en større sensitivitet overfor det empiriske materiale, hvilket er 

væsentligt i forhold til at skabe en sammenhæng med analysen af policyfortællinger. Her er 

det vigtigt at give plads til det, som informanterne finder væsentligt. Samtidig fastholder jeg 

det analytiske fokus ved at relatere til specialets problemstilling. 

3.2.1 Motivation 

Når det gælder en definition af motivation, bliver der i litteraturen lagt vægt på, at motivation 

findes i mange variationer. Lotte Bøgh Andersen og Lene Holm Pedersens (2014) 
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motivationsdefinition er tilpasset specialets kontekst – nemlig den offentlige sektor. Jeg vil 

derfor benytte denne definition i opgaven. De definerer motivation i forbindelse med arbejde 

som ”… den energi en ansat er villig til at lægge bag opnåelsen af et givent mål i forbindelse 

med sit job” (Andersen og Pedersen 2014: 14). 

Når man ser på begrebet motivation i forbindelse med arbejde, må man skelne mellem 

forskellige typer af motivation, alt afhængigt af hvilket mål medarbejderen stræber efter at 

opnå. Andersen og Pedersen opstiller for det første ydre motivation, hvor det mål en 

medarbejder motiveres af, er at gavne sig selv (Ibid.). Fx gennem belønninger, bonusser, 

anerkendelse og lønstigninger, eller omvendt at undgå sanktioner som straf eller fyring. 

Endelig er der også tale om ydre motivation, hvis en medarbejder søger at opnå et gode eller 

undgå en sanktion for sin egen familie eller nærmeste omgangskreds. ( Ibid., Le Grand 2003) 

Forsøger en medarbejder at opnå mål for andre end sig selv, egen familie og tæt 

omgangskreds, er der tale om prosocial motivation. Særligt for den offentlige sektor ser man 

her public service motivation (PSM) hos medarbejdere. Hvis man motiveres til at udføre sit 

arbejde ved PSM, er målet med ens handlinger at bidrage samfundsmæssigt ved at levere en 

offentlig ydelse. En medarbejder med en høj PSM ønsker dermed at lægge sin energi i at 

bidrage til samfundet ved at levere en offentlig ydelse. Andersen og Pedersen benytter 

Hondegmen og Perrys (2009) definition: ”delivering service to people with the purpose of 

doing good for others and society” (2014: 14).   

Både den ydre motivation og PSM er kendetegnet ved, at målet for motivationen tager 

udgangspunkt i konsekvenser ved den handling, man foretager. Omvendt er det med den 

indre motivation eller indre opgavemotivation. Har en medarbejder indre motivation, vil 

vedkommende finde interesse eller nydelse i at udføre selve opgaven, og handlingen bliver 

dermed målet i sig selv. I en børnehave vil det eksempelvis komme til udtryk ved at en 

pædagog nyder det at arbejde med børn og motiveres af arbejdsopgaven i sig selv. (Ibid.: 14-

15)  

Endelig understreger Andersen og Pedersen, at en medarbejder sagtens kan motiveres af flere 

typer motivation på en gang. Eksempelvis kan pædagogen godt være motiveret af den løn 

vedkommende får udbetalt samtidig med at arbejdet med børn er motiverende i sig selv. 

(Ibid.) På denne baggrund ser jeg ikke de tre motivationsformer PSM, ydre og indre 
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motivation som afløsende for hinanden, eller som hinandens diametrale modsætninger. 

Eksempelvis kan en leder i lav grad være motiveret til at udføre initiativer, der nedsætter de 

ansattes sygefravær, fordi lederen vil gavne børnegruppen (lav grad af PSM), men i stedet 

være delvist motiveret ved tanken om den anerkendelse, vedkommende vil få af forvaltningen 

(ydre motivation) samtidig med, at han/hun motiveres af opgaven og udfordringen i at 

nedsætte fraværet (indre opgavemotivation). Der kan på den baggrund ikke opstilles bestemte 

mål for, hvornår en motivationsform afløses af en anden, eller for hvor mange 

motivationsformer en leder kan motiveres af på en gang.   

Selvom ansatte har en høj grad af PSM, kan der sagtens være uenighed om mål og midler 

mellem organisationen og dens medarbejdere. En ansat er dermed ikke nødvendigvis villig til 

at arbejde for den øverste ledelses mål eller bruge deres værktøjer (Ibid. 19-20). I tilfældet 

med langtidsfravær hos en pædagoger i en børnehave, kan daginstitutionsledernes mål fx 

være, at børnene får mest mulig voksentid gennem fuld vikardækning for den sygemeldte, 

mens forvaltningens mål kan være, at medarbejderne hurtigst muligt skal tilbage på arbejde, 

og derfor skal arbejde på deltid.  

De ansattes motivation  
Ud over en identifikation af motivationsformer hos lederne selv, vil jeg benytte teori, der kan 

vise, hvordan instituitonslederne ser på de ansattes motivation. Le Grand (2003) har udviklet 

en model, der identificerer offentlige styringsmetoder ud fra beslutningstagernes syn på 

henholdsvis brugernes handlingskapacitet overfor synet på de ansattes motivation. 

Jeg vil imidlertid kun benytte mig af den ene del af Le Grands teoriapparat, nemlig 

beslutningstagernes syn på de ansattes motivation. I Le Grands motivationsforståelse skelnes 

der mellem henholdsvis egoistisk og altruistisk motivation. Handler den ansatte altruistisk, er 

vedkommende knight eller ridder: ”knights are individuals who are motivated to help others 

for no private reward, and indeed who may undertake such activities to the detriment of their 

own private interests.” (Le Grand 2003: 27). En ridders altruistiske motivation svarer altså til 

en høj grad af public service motivation. Handler den ansatte derimod egoistisk, klassificeres 

vedkommende som en knave eller en landsknægt: ”…an individual whose principal concern 
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is to further his or her self�interest.” (Ibid.: 25)3. Her understreger Le Grand, at self-interest 

ikke kun omhandler materielle goder, men også sikkerhed, autonomi, status, magt, at undgå 

smerte, frihed, godt helbred, selvrespekt, et godt ry etc. Endelig gør han det klart, at en 

landsknægt stræber efter det, der udelukkende har det formål at gavne ham selv. (Ibid. 25-26) 

Landsknægtens egoistiske motivation svarer altså principielt til nogle af de karakteristika, der 

kendetegner den ydre motivation.  

I forhold til definitionen af motivation hos Le Grand, er det dog vigtigt at holde sig for øje, at 

selvom ridderlig motivation stemmer overens med PSM og landsknægtelig motivation med 

den ydre motivation, advarer Le Grand mod en for kategorisk sammenligning: ”Moreover, 

although it is tempting to read directly across from ‘extrinsic’ and ‘intrinsic’ motivations to 

‘knavish’ and ‘knightly’ ones respectively, this would not be correct.” (Ibid.: 53). Ydre 

motivation inkluderer eksempelvis også anerkendelse fra omverdenen for altruistiske 

handlinger, mens den indre opgavemotivation også kan omfatte egentlige selviske aspekter 

som den oplevede tilfredsstillelse ved at udføre ridderlige handlinger.  

Andersen, Kristensen og Pedersen (2011) har benyttet Le Grands model i tilpasset form til at 

undersøge motivation og brugernes handlingskapacitet på fire forskellige offentlige områder. 

Her måler de graden af ridderlighed ud fra henholdsvis høj og lav PSM. Der er derfor flere 

forskellige muligheder for at definere motivationen, i anvendelsen af Le Grands model. I dette 

speciale vil jeg benytte Le Grands udgangspunkt om, at placere ydre motivation og PSM som 

yderpunkter, men samtidig vil jeg have for øje, at der kan være overlap mellem 

motivationsformerne og kategorierne ridder og landsknægt.  

3.2.2 Motivation crowding 

I litteraturen er der mange eksempler på teoretiske vinkler på, hvordan medarbejderes 

motivation påvirkes af den styring, de er underlagt. Her finder jeg teorien om 

crowdingeffekter på motivationen særligt interessant, fordi den ud over motivation inkluderer 

medarbejderens egen oplevelse af styringen. Her ser man ikke kun på udformningen af 

styringsværktøjerne ud fra eksempelvis begreber som kontrol og tillid. I stedet bliver det 

                                                
3 De danske oversættelser ridder og landsknægt henter jeg hos Andersen og Pedersen 2014.  

 



 28 

ledernes egen oplevelse af værktøjerne, der er det relevante.    

Som nævnt i afsnit 3.1.2 om motivation, vil medarbejdere i den offentlige sektor ofte yde en 

større indsats og levere bedre ydelser i deres ansættelser, hvis de ansattes motivation og 

organisationens mål stemmer overens, og hvis de ansatte har PSM (Andersen og Pedersen 

2014: 67).  

Imidlertid kan de ansattes PSM påvirkes af en række faktorer, der kan gøre det vanskeligt at 

afveje en opnåelse af organisatoriske og politiske mål samtidig med, at de ansattes PSM 

understøttes. Et aspekt der blandt andet har indflydelse på de ansattes motivation, er dels 

udformningen af den styring de udsættes for, men også deres egen opfattelse af styringen. I 

specialet vil jeg særligt fokusere på sidstnævnte.  

I forlængelse heraf arbejder Bruno S. Freys (1997) teori om motivation crowding ud fra den 

tese, at en medarbejder ikke altid motiveres til at udføre mere af en handling, som 

vedkommende belønnes for, eller mindre af en handling som vedkommende straffes for. Det 

gælder ikke kun for incitamentsystemer, men også for forskellige typer af kontrolstyring som 

fx resultatstyring eller processtyring. Præmissen om, at eksempelvis øgede økonomiske 

incitamenter, og dermed ydre motivationskilder, skulle sænke motivationen for at udføre en 

bestemt opgave, modsiger den klassiske økonomiske tankegang om relativ priseffekt. 

Samtidig klassificerer den klassiske økonomiske tankegang intern motivation som en 

konstant, der ikke påvirkes af fx økonomiske incitamenter. Men med motivation crowding 

påviser Frey en systematisk interaktion mellem de ydre og indre motivationsformer som indre 

opgavemotivation og PSM (Frey og Jegen 2011: 4-5). 

Forskellige incitament- og kontrolsystemer kan altså have den modsatte effekt end den 

ønskede. Dermed kan de medføre, at fx en leder ikke arbejder systematisk med at sænke 

sygefraværet hos det pædagogiske personale på trods af, at lederen kontrolleres og måles 

derefter. Baggrunden for dette er ifølge teorien et spørgsmål om, hvorvidt medarbejderen 

opfatter styringen som understøttende eller kontrollerende. Hvis styringen opfattes som 

kontrollerende, vil det være med til at sænke den ansattes motivation, men hvis styringen 

opfattes som understøttende i forhold til at opnå organisationens mål, vil motivationen øges.  

Teoriens hovedargument er derfor, at opfattelsen af et givent styringsværktøj medfører en 

såkaldt crowdingeffekt, og dermed påvirker en medarbejders indre motivation i enten positiv 
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eller negativ retning. Hvis styring opfattes understøttende, vil motivationen øges og der sker 

crowding-in, mens en opfattelse af styringen som kontrollerende vil føre til faldende 

motivation – crowding-out. Nettopåvirkningen af en medarbejders performance er en samlet 

afvejning af crowding-effekten og den direkte effekt af et givent styringsværktøj (se figur 1). 

(Ibid.: 5-7, Andersen og Pedersen 2014: 70-71) 

            
 

Ifølge Frey og Jegen kan crowding-out ske i to forskellige situationer:  

• Forringet selvbestemmelse: Når et individ oplever, at en ekstern intervention 

nedbryder vedkommendes selvbestemmelse, vil den indre motivation falde. Hvis en 

udefrakommende intervention tvinger et individ til at handle på en bestemt måde, vil 

vedkommende føle sig ’overretfærdiggjort’ ved også at fastholde indre motivation.  

• Forringet anerkendelse4: Hvis en udefrakommende intervention medfører en 

forståelse af, at et individs motivation ikke anerkendes, vil vedkommende føle, at 

vedkommendes kompetence ikke er værdsat. Motivationen vil derfor falde. En internt 

motiveret medarbejder vil derfor blive frataget muligheden for at vise sin interesse og 

sit engagement i at løse en opgave, hvis vedkommende belønnes eller beordres til at 

løse den. (Frey og Jegen 2011: 7-8) 

                                                
4 I teorien angiver Frey og Jegen den psykologiske proces, forringet selvværd, som årsagen til motivation 
crowding her. Da jeg imidlertid ikke beskæftiger med ledernes individuelle personlige udvikling, ser jeg bort fra 
ændret selvværd og benytter i stedet baggrunden herfor, som Frey og Jegen angiver som forringet anerkendelse 
af kompetence og motivation.  
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Teorien siger endvidere, at crowding out især finder sted for medarbejdere, der udfører 

komplekse og videnskrævende opgaver, der opfattes som spændende, fordi denne type 

opgaver er forbundet med en høj grad af indre motivation. For denne gruppe medarbejdere er 

det af særligt stor betydning, hvorvidt styringstiltagene stemmer overens med de 

professionelle normer, der gælder for deres faggruppe (Andersen og Pedersen 2014: 77). 

Samtidig refererer Frey og Jegen (2011) til studier, der har påvist, at kontrolforanstaltninger 

medfører en høj grad af crowding-out hos ledere i en mellemstor virksomhed, hvis de 

superviseres direkte af virksomhedens leder, som repræsenterer et personaliseret forhold. 

Dermed vil teorien være applicerbar på mellemlederniveau, som det er tilfældet for denne 

opgave (2011: 16). 

3.2.3 Tendenser i offentlig styring 

Som det fremgår af specialets indledning, ser man i øjeblikket forsøg på en forskydning i 

styringstendenserne i den offentlige ledelse. Hvor tendensen i mange år har peget mod flere 

dokumentationskrav, standardiserede processer og benchmarking, er der inden for de seneste 

år kommet politisk fokus på tillidsbaseret ledelse, hvor måling og dokumentation skal bruges 

med omtanke, og resultaterne bruges aktivt. Som casen Furesø Kommune og udmøntningen 

af tillidsreformen illustrere, er tilliden dog langt fra implementeret i praksis. 

Balancen mellem kontrol og tillid illustrerer en bevægelse fra en høj grad af bureaukratisk 

styreform til new public management (NPM) og videre til en ledelsesform, der låner 

karakteristika fra new public governance (NPG) (Edelenbos og Eshuis 2012: 5, Lerborg 

2013). I den bureaukratiske styreform er der fokus på regelstyring, centralisme, formelle 

procedurer, standardisering, hierarki og klar arbejdsdeling (Lerborg 2013: 62-65). I NPM 

lægges der vægt på kontraktbaseret styring, hvor offentlige serviceydelser udsættes for 

markedsmekanismer, og der styres via kontrakter om opnåelse af bestemte mål eller 

resultater. Samtidig er der fokus på dokumentation, benchmarking og standardiseringer – 

gennem kontrol forsøger man dermed at undgå egennyttemaksimerende adfærd fra 

organisationens ansatte (Ibid. 101-105). I NPG er der modsat fokus på tillidsbaseret styring, 

og horisontal organisering af organisationer og det relationelle spiller sammen med 

medarbejderinddragelse og inddragelse af det omgivne samfund en stor rolle (ibid. 649-650, 

Vallentin og Thygesen 2015: 6). 
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Men som det også bliver klart, når man ser på såvel regeringens tillidsreform som på 

styringen af børneområdet i Furesø, kan der ikke opstilles så skarp en skelnen mellem kontrol 

og tillid i virkelighedens offentlige ledelse. Her kan man ikke undgå at abonnerer på mere end 

et styringsparadigme af gangen. I det følgende vil jeg derfor gøre rede for, hvordan jeg ser 

tillid i relation til casen og de forskellige styringsparadigmer, der gør sig gældende i styring, 

samt hvordan tillid og kontrol hænger sammen. 

Tillid  
Tillid er et centralt begreb i forhold til ledernes brug af forvaltningens værktøjer i 

håndteringen af sygefravær. Præmissen i teorien om motivation crowding om, at ledernes 

opfattelse af styringen er central, kan have rod i måden, tillid gør sig gældende på tværs af 

ledelsesniveauerne. Oplever lederne eksempelvis, at forvaltningen ikke har tillid til, at de 

arbejder i overensstemmelse med forvaltningens ønsker og mål, vil lederne i højere grad 

opleve, at styringen er kontrollerende snarere end understøttende. 

Samtidig har jeg behov for at undersøge, hvordan tillid gør sig gældende på forskellige 

niveauer i organisationen. Gennem mine samtaler med lederne har jeg nemlig bidt mærke i, at 

flere af dem ikke lader sig irritere af de kontrolkrav, som forvaltningen stiller. Det undrer mig, 

at en leder, som nu er tvunget til at bruge tid på forskellig dokumentation af sin styring, og til 

at bruge standardiserede metoder til opfølgning på sine medarbejderes sygefravær, ikke finder 

det nævneværdigt problematisk. Her finder jeg det interessant at se på, hvorvidt tillid i 

forskellige former, kan være en forklaring på denne adfærd. Jeg vil derfor uddybe 

tillidsbegrebet, og se på dels den personlige tillid mellem lederne, medarbejderne og 

forvaltningen, og dels på, hvorvidt den institutionelle tillid, som lederne eventuelt måtte have 

i relation til ledelsesopgaven, kan være en del af forklaringen på nogle lederes reaktion på 

styringsværktøjerne. 

Niklas Luhmanns tillidsdefinition (1999) definerer tillid som en risikofyldt forudydelse 

(Luhmann 1999: 59). Udvisning af tillid er en forudydelse, idet den tillidsudøvende tager 

stilling til, hvordan vedkommende vil forholde sig til fremtidige og endnu ukendte 

handlinger. Risikoelementet består i, at den tillidsudøvende på tidspunktet, hvor tilliden 

udvises, ikke kan vide, hvordan andre mennesker vil handle, og om de eksempelvis vil 

udnytte den udviste tillid til egen fordel. Thygesen, Vallentin og Raffnsøe (2011) føjer 

yderligere to dimension til Luhmanns tillidsforståelse, idet de definerer tillid som en 
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.”…tilvalgt risiko mod forventet merværdi.” (85). Med tilføjelsen af risikoen som et tilvalg, 

kvalificerer de tilliden som ledelsesprincip, idet valget altid er strategisk. Samtidig tilføjes 

passagen om, at udvisning af tillid forventes af skabe merværdi, hvilket også er med til at 

kvalificere tillid som et ledelsesprincip. Idet jeg i specialet arbejder med ledelse af 

sygefravær, vil jeg derfor benytte Thygesen, Vallentin og Raffnsøes definition. 

I definitionen af tillid som en risikofyldt forudydelse bliver tillidens funktion at: Den styrker 

nutidens potentiale til at forstå og reducere kompleksitet" (Luhmann 1999: 48). Luhmann 

pointerer i forlængelse heraf, at al fremtid vil bringe en kompleksitet, som er mere eller 

mindre ubestemt, og det er netop denne kompleksitet, tilliden har potentiale til at reducere. 

Gennem tillid kan man derfor neutralisere og dermed udelukke at skulle tage hensyn til 

forskellige negative udviklingsmuligheder som fx farer. Disse udviklingsmuligheder kan ikke 

fjernes, men tillid kan være medvirkende til, at den involverede person ikke skal tage stilling 

til dem, når vedkommende handler, men i stedet fokusere på de positive muligheder (Ibid.: 

61). 

I analysen af ledernes oplevelser med styring af sygefravær, får jeg også brug for begreber, 

der kan hjælpe med at anskueliggøre, hvor tilliden gør sig gældende i ledelsen. Her vil jeg 

benytte Luhmanns skelnen mellem personlig tillid og systemtillid. Hvor den personlige tillid 

foregår på det personlige plan, hvor tilliden gang på gang må gives til stadigt nye personer, 

bevæger systemtilliden sig på et andet niveau. Systemtilliden bygger på Luhmanns teori om 

sociale systemer med dertilhørende kommunikationsmedier. Et eksempel på et 

kommunikationsmedie er penge. Her vil systemtilliden komme til udtryk gennem en tillid til 

pengeværdiens stabilitet og til muligheden for fortsat at veksle pengeværdien til en 

mangfoldighed af andre værdier. Systemtilliden vokser derfor også gennem erfaringer med et 

givent medie, for eksempel gennem gentagne udvekslinger af penge til andre ydelser. 

Systemtilliden er derfor lettere at opbygge end den personlige tillid. (Ibid.: 93-96) Forholdet 

mellem den personlige tillid og systemtilliden illustrerer Luhmann gennem et eksempel på et 

læge-patient forhold. Her kan den personlige tillid være til stede gennem fx et venskabeligt 

forhold til lægen, men ikke al tillid i den slags komplekse situationer kræver et personligt 

kendskab. Her er eksempelvis også tillid til den informerede autoritet og til videnskaben som 

funktionssystem. (Ibid.: 99-101) I analysen vil jeg ikke låse mig fast på at identificere 

systemtilliden via Luhmanns sociale systemer, men vil i stedet lade empirien vise, hvordan 



 33 

systemtilliden er på spil i spændingsfeltet mellem lederne og forvaltningen. Eksempelvis kan 

systemtillid gøre sig gældende gennem styringsmekanismerne i den bureaukratiske styreform 

via regelstyringen og hierarki, mens tilliden i NPM gøres mulig gennem brugen af blandt 

andet kontrakter (Vallentin og Thygesen 2015.: 6-7). I modsætning hertil, er det i NPG den 

personlige tillid, der er i fokus (Ibid.). 

Samspillet mellem tillid og kontrol 
Luhmann opstiller endvidere mistillid som tillidens funktionelle ækvivalent. Deraf følger den 

konsekvens, at der altid er et valg mellem tillid og mistillid, når det kommer til at skulle 

reducere kompleksitet og håndtere en uvis fremtid – vilkår der må siges at gøre sig gældende i 

sygefraværsledelsen. Når det gælder ledelse, udmøntes mistilliden i form af forskellige 

kontrolforanstaltninger. Den moderne ledelseslitteratur gør i den forbindelse op med 

forestillingen om, at kontrol nødvendigvis er et udtryk for mistillid, men at kontrol er et 

nødvendigt supplement til tillid. 

Ligesom tillid, reducerer kontrol kompleksitet. Men modsat tilliden, reducerer kontrollen 

kompleksitet via regulering og ved at reducere antallet af muligheder (Vallentin og Thygesen 

2015: 4). Costa og Bijlsma-Frankema (2007) definerer kontrol som en proces, der regulerer 

en organisations medlemmers handlinger til fordel for opnåelse af organisationens mål.  

Vallentin og Thygesen gør det klart, at tillid ikke udelukker kontrol, hvis kontrollen 

organiseres, så den skaber værdi. I ledelsesøjemed er det derfor ikke frugtbart, at opstille en 

skarp skelnen mellem tillid som en udelukkende positiv ledelsesform, der øger fokus på ’de 

varme hænder’, og på den modsatte side kontrol som udelukkende NPM-initiativer, der måler 

for målingens skyld. Tværtimod kan kontrol også kan være en produktiv faktor i offentlig 

ledelse. Det er tilfældet, hvis den benyttes meningsfuld i skabelsen af værdi i organisationen, 

og ikke bruges unødigt eller meningsløst, demotiverer medarbejderne mv.  

Vallentin og Thygesen peger i en gennemgang af litteraturen endvidere på, at tillid og kontrol 

kan virke gensidigt understøttende såvel som underminere hinanden (Vallentin og Thygesen 

2015: 4-8). Det er denne opfattelse af sammenhængen mellem kontrol og tillid, jeg vil 

abonnere på i analysen. Analysen vil derfor have fokus på, hvilken rolle de forskellige 

kontrolelementer spiller i den samlede styring af sygefravær, og hvordan lederne opfatter 

kontrolelementerne i relation til teorien om motivation crowding, der fastslår, at 

kontrolelementer kan opfattes understøttende såvel som kontrollerende. 
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3.3 Analysens forløb 
Nedenstående figur sammenfatter analysens forløb og illustrerer, hvordan specialets to 

arbejdsspørgsmål bliver besvaret. 

  

Konstruktion af tre 
policyfortællinger"

Analyse af forskelle i 
tværgående nøgletemaer"

Ledernes oplevelse af 
styringsværktøjerne ift. 

motivation, tillid og kontrol"

1$ 2$ 4$3$

Delanalyse 1: "
Hvordan oplever lederne 
ledelsesudfordringer og -

muligheder i forbindelse med 
håndteringen af sygefravær?"

Delanalyse 2: "
Hvilke muligheder for håndtering skaber 
styringsværktøjerne i ledernes optik, og 
hvordan stemmer dette overens med 

ledernes opfattelse af 
ledelsesudfordringer og -muligheder?"

Potentielle konsekvenser "
for brugen af 

styringsværktøjerne "

Figur 2. Illustrerer analysens forløb og analysedelenes indbyrdes påvirkning"
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KAPITEL 4  

Analysedel 1 - Policyfortællinger om ledernes 
opfattelse af ledelsesudfordringer og –muligheder 

I det følgende præsenteres tre policyfortællinger om de ledelsesudfordringer, som område-

ledere og daglige ledere oplever i forhold til styring af sygefravær. Analysen svarer dermed 

på det første arbejdsspørgsmål.  

 

Den første policyfortælling er koncentreret omkring udfordringer, der relaterer sig til det 

lange fravær. Policyfortælling nummer to præsenterer udfordringer, der relaterer sig til det 

korte fravær, mens den sidste policyfortælling omhandler udfordringer, der knytter sig til 

styring af sygefraværet generelt.    

4.1 Policyfortælling om langtidsfravær 
Såvel områdelederne som de daglige ledere er meget optagede af det lange sygefravær. En af 

områdelederne fortæller, at hun gennem sine seks år som områdeleder har været meget 

optaget af at arbejde med at nedbringe sygefraværet, og at det konstant har været en af hendes 

’kæpheste’, at sikre at medarbejderne skulle møde stabilt på arbejde (OL1). På trods af 

konstant fokus på sygefravær, har det ikke på noget tidspunkt været muligt at nå de måltal, 

som Furesø Kommune har sat, i løbet af områdelederens seks år lange ansættelse. 

Årsagen til dette er uforudsigeligheden i de lange sygefraværsforløb, mener områdelederen. 

Hun fortæller i den forbindelse, at hun den seneste tid, har haft en faldende 

sygefraværsprocent, men netop har fået besked om, at den af områdets institutioner, der har 

ligget aller lavest (på omkring 2 pct.), netop har fået tre langtidssygemeldinger af forskellige 

årsager. På den baggrund fortæller lederen, at man aldrig kan styre sygefraværet. Bedst som 

man tror, at det er på rette vej, kan der være nye tilfælde, der kan ændre i statistikkerne (OL1). 

Den anden områdeleder fortæller om det lange fravær, at der i hendes område er rekord 

mange lange fraværsforløb i år – 8-10 langtidssyge i alt (OL2). På den baggrund er 

sygefraværsprocenten for hendes område rigtig høj i år, men det er ikke noget, hun lader sig 

skræmme af. Der er, fortæller hun, en menneskelig historie bag procenten, og dermed en 

årsag til, at den er så høj. Det er ikke interessant, at en medarbejder, der har været ansat i 20 år 
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brækker hoften og er syg i tre måneder – det er jo det, der sker. Det interessante er derimod, 

hvis man kan se mønstre i fraværet, fortæller områdelederen. 

To af de daglige ledere fortæller, at der ikke findes nogle bestemte karakteristika, når det 

gælder det lange sygefravær. Det er uforudsigeligt og derfor komplekst at lede (DL2, DL4). 

Den ene fortæller, at det korte fravær er rimeligt forudsigeligt, idet vi alle kan blive ramt af 

influenza, halsbetændelse etc. (DL4). Mens det lange fravær kommer pludseligt, og forløbene 

er langt mere uforudsigelige. Uforudsigeligheden i forløbene er svær, fordi man ikke kan 

vide, hvornår medarbejderen vil være tilbage igen, og dermed også, om man skal ansætte en 

ny medarbejde, en fast vikar eller lignende, fortæller den daglige leder. 

En enkelt af de daglige ledere fortæller modsat sine kolleger, at der i hendes institution ikke 

har været nogen lange sygefraværsforløb i to år i alt, og at hun derfor ikke selv oplever det 

lange fravær som et problem. Hun fortæller også, at hun mener, at dette skyldes held. Derfor 

er hun af den overbevisning, at institutionens fraværsprocent på et eller andet tidspunkt igen 

vil stige, og hun siger til sig selv: ”Puh, nå det er ikke mig lige nu” (DL3). 

Når det gælder det lange fravær fortæller en områdeleder, at langt de fleste af de længere 

sygefraværsforløb er begrundede. Der vil altid være medarbejdere, der bliver ramt af alvorlig 

sygdom. I forlængelse heraf er det vigtigt ikke at gøre sygefravær til en forbudt ting: 

”Og jeg synes ikke, at vi skal blive så fokuserede på vores sygefravær, at det 

ikke er muligt at blive syg. Og vi har stadigvæk medarbejdere og også os selv, 

der er syge af kræft og det ene og det andet. Og sådan skal vi også være en 

ordentlig arbejdsplads ikke.” (OL1) 

I relation til det lange fravær er såvel en af områdelederne og en af de daglige ledere optagede 

af, at der over de seneste år er kommet stigende krav til, hvad pædagogerne skal nå i det 

daglige arbejde med børnene. Det drejer sig ikke bare om pasning, men også en udvikling af 

pædagogiske lærerplaner, arbejde med børnenes sproglige udvikling, læring og meget mere. 

En stor del af de kvindelige pædagoger, der er uddannet i 70’erne og 80’erne, kan slet ikke 

leve op til de krav, der bliver stillet for pædagoger i 2014, og lederne ser derfor eksempler på 

medarbejdere, der sygemelder sig på grund af fx stress, fortæller den daglige leder (DL1). 
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Dominerende fortælling om deltidsraskmeldinger:  

Samtlige ledere giver eksempler på langtidssygemeldte medarbejdere, som kommer tilbage til 

institutionerne gennem deltidsraskmeldinger, hvor de arbejder på nedsat tid og med udvalgte 

opgaver, som er tilpasset deres situation. 

I den forbindelse fortæller størstedelen af lederne, at deltidsraskmeldingerne trækker så hårdt 

på børnene og de øvrige medarbejder, at de aller helst vil undgå dem. En af de daglige ledere 

fortæller, at det altid er dårligt, eller at det ligefrem kan være et helvede, at have deltidsraske 

medarbejdere i institutionerne (DL2). 

Et af de helt store problemer i forbindelse med deltidssygemeldte medarbejdere er, at det på 

børnepasningsområdet er begrænset, hvor mange opgaver man kan finde på at sætte 

sygemeldte medarbejdere, som fx ikke kan løfte eller gå, til at lave. Det fortæller det ene af 

områdelederne og en af de daglige ledere. Områdelederen fortæller videre, at der i en 

børnehave eller vuggestue ikke er afsat særligt mange timer til kontorarbejde, og at man 

derfor ikke kan sætte sygemeldte medarbejdere til udelukkende at lave kontorarbejde (OL2). 

Den daglige leder fortæller, at man med børnepasning i modsætning til fx kontorarbejde, ikke 

bare kan sige:  ”Nå men nu lægger jeg det her, og det er så det første, jeg tager fat på i 

morgen, når jeg kommer” (DL2). Hun giver et eksempel på et forløb med en medarbejder, 

som måtte gå på arbejde med krykker, og som kun kunne arbejde deltid i tiden efter en 

operation. Hun fortæller, at der i den situation kunne laves nogle løsninger med, at 

medarbejderen sad i sofaen og læste højt, men at det samtidig fungerede meget dårligt, idet 

medarbejderen ikke kunne følge børnenes rutiner og ikke dække ind, hvor der var behov.  

En områdeleder fortæller, at hun derfor har lavet en uskreven regel i sit område, der lyder, at 

en sygemeldt medarbejder ikke skal komme tilbage på arbejde igen, før end vedkommende 

kan komme op på fuld tid i løbet af fire uger (OL1). Områdelederen fortæller, at den regel 

balancerer på en knivsæg af, hvad der er kommunens politik, men at hun praktiserer dette, for 

at få hverdagen til at fungere i områdets institutioner. ”De børn er der jo, og de er kun fire år 

en gang eller tre år en gang, de skal have deres sprogstimulering” (OL2) fortæller den anden 

områdeleder. 

Samme områdeleder fortæller, at kollegerne - med områdelederens ord - bliver pisse sure, 

hvis forløbet bliver for langt, fordi den sygemeldte virkelig mangler. Områdelederen fortæller 
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videre, at kollegerne synes, at deltidsraskmeldingerne ikke er en god ide, og at de til hver en 

tid vil foretrække enten en sygemeldt (som dækkes af vikar) eller en fuldt rask kollega (OL2).  

Det er dog en fordel for den sygemeldte medarbejder, at bevare kontakten til arbejdspladsen 

og komme hurtigt tilbage i nogle timer om ugen, fortæller flere af lederne. To ledere fortæller, 

at det er en balancegang, idet tilbagevenden på nedsat tid kun er en fordel for den 

tilbagevendende medarbejder, og at det ud fra et praktisk og økonomisk perspektiv altid vil 

være bedst, at have den syge medarbejder helt sygemeldt i stedet for at de arbejder på deltid 

(OL2, DL2).  

Modfortælling om deltidssygemeldinger 

En daglige ledere fortæller i modsætning til de øvrige ledere, at hun synes, at det fungerer fin, 

at have en medarbejder på nedsat tid, som ikke kan løse alle børne-relaterede opgaver, men i 

stedet fx læser eller maler med børnene (DL3). Det er guld værd for den sygemeldte 

medarbejder, at vedkommende dels ikke mister den sociale tilknytning til arbejdspladsen og 

dels ikke bliver hægtet af rent fagligt. Hun refererer til et tilfælde, hvor en af hendes 

medarbejdere var deltidsraskmeldt i fire måneder. 

Den daglige leder fortæller, at det kræver, at de øvrige medarbejdere er et godt team, som 

udviser forståelse for den deltidsraske kollega, idet det er påkrævet, at de løber lidt ekstra for 

at kompensere for kollegaens mangler (DL3).     

4.2 Policyfortælling om korttidsfravær 

Dominerende fortælling om det korte fravær  

En områdeleder og to daglige ledere fortæller, at de ikke synes, at korttidsfraværet er højt 

(OL2, DL2 og DL3). Områdelederen oplever ikke det korte fravær som problematisk, og 

fortæller, at korttidsfraværet på papiret og i statistikkerne nogle gange kan synes højt, men at 

der kan ligge logiske forklaringer til grund som eksempelvis en influenzaepidemi eller det, at 

en nyansat medarbejder er væk to dage (OL2). Men hendes oplevelse er, at korttidsfraværet 

ikke er noget problem. 

Områdelederen og to af de daglige ledere fortæller, at de oplever, at det korte fravær skyldes 

reel sygdom, at der er en høj arbejdsmoral blandt medarbejderne. Områdelederen fortæller, 

”…at der ikke er meget af det der, som man kaldte pjæk i gamle dage.” (OL2), og de to 



 39 

daglige leder fortæller, at når deres medarbejdere ringer sig syge, så tror de på dem (DL2, 

DL4). Områdelederen lægger i den forbindelse vægt på, at det stadig skal være legalt at være 

syg, og at arbejdet med at nedbringe sygefraværet ikke skal blive en hetz mod de, der er syge. 

I forbindelse med det korte fravær, fortæller en af de daglige ledere, at folk har forskellige 

tærskler for, hvornår de oplever at de er syge, og hvornår eksempelvis en hovedpine er nok til 

at blive hjemme (DL4). Den daglige leder fortæller, at hun tror på, at medarbejderne selv 

oplever, at de er syge, når de siger det. 

En af de daglige ledere fortæller, at medarbejderne selv er mere og mere interesserede i at 

finde andre løsninger på deres fravær, end at melde sig syge. Eksempelvis ved at tage en 

afspadseringsdag, nøjes med at tage en halv barnets sygedag og lignende (DL3). En 

områdeleder fortæller supplerende, at barns 2. sygedag næsten aldrig bliver brugt, og at 

medarbejderne er gode til at finde andre pasningsmuligheder til deres syge børn, hvis der er 

brug for det (OL2). En anden daglig ledere fortæller, at hun oplever, at folk bestræber sig på, 

at komme tilbage på arbejde hurtigt, når de har været syge. Hun mener, at det hænger sammen 

med, at medarbejderne er glade for deres kollegaer, og at det er vigtig for resten af 

institutionen, at man er hurtigt tilbage på arbejde igen (DL2). 

Modfortællingen om det korte fravær 

En områdeleder fortæller, at hun oplever, at korttidsfraværet er faldet. Men hun fortæller 

samtidig, at det stadig er en udfordring, og at der er brug for en arbejdsindsats i forhold til at 

nedbringe det korte fravær. Det hænger sammen med, at hun mener, at der fortsat er 

problemer med medarbejdere, som trækker lidt for tungt på fællesskabet (OL1). 

Hun fortæller, at der i hendes område er nogle medarbejdere, som hun mener har for meget 

fravær, der ikke skyldes sygdom. Hun fortæller videre, at en af medarbejderne med meget 

fravær har forklaret, at det er nogle hjemmedage hun tager for at undgå at blive stresset. 

Områdelederen fortæller, at der med det øgede fokus på sygefravær i kommunen, ikke 

længere er plads til den type medarbejdere, og at ledelsen må bede dem om at finde noget 

andet arbejde, hvis ikke de kan ændre deres fraværsmønster. 

En af de daglige ledere er enig i, at nogle medarbejdere stadig har for meget af det korte 

fravær, som ikke skyldes reel sygdom. I den forbindelse måtte den daglige leder på tidspunkt 

bede nogle specifikke medarbejdere om at ringe direkte til lederen selv, når de skulle 
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sygemelde sig. Den daglige leder fortæller i forlængelse af dette, at sygefravær nogle gange 

kommer til at handle for meget om trivsel og nærvær, og en meget pædagogisk tankegang om, 

at alle skal have det godt, og være gode ved hinanden - men at lederne mener, at det er 

medarbejdernes pligt at komme på arbejde, når de er i job og får en løn (DL1). 

Flere ledere fortæller desuden, at det i enkelte tilfælde kan være et problem at styre det korte 

fravær, fordi det er vanskeligt for dem at vurdere, om fraværet har en reel årsag. Det gør sig 

ofte gældende i tilfælde, hvor der eksempelvis har vist sig mønstre i det korte fravær, eller 

hvis der i optakten til fraværet har været samarbejdsvanskeligheder, fortæller en af 

områdelederne (OL2). Her fortæller en af de daglige ledere, om en medarbejder, der havde et 

drypvist fravær, som var meget omfattende, men som ifølge medarbejderen var begrundet i et 

bestemt helbredsproblem: 

”Vi berørte det selvfølgelig ind i mellem, men hvor at jeg faktisk havde følelsen 

af, at hun løj direkte. Og det syntes jeg var ubehageligt, også fordi at vi jo ellers 

normalt har en meget åben tilgang til hinanden dernede… ” (DL2) 

4.3 Policyfortælling om sygefravær generelt 
Alle ledere fortæller samstemmigt, at det er nødvendigt at sænke sygefraværet i 

institutionerne, og de er alle enige om, at det er en vigtig dagsorden, som optager dem meget. 

Såvel områdelederne som et par af de daglige ledere fortæller, at dagpasningsområdet har 

udviklet sig meget de senere år, og at denne udvikling gør det ekstra nødvendigt, at der er fuld 

bemanding på. 

De to områdelederen fortæller, at der er så mange nye opgaver for medarbejderne, at man 

ikke drømmer om det. De mange nye opgaver betyder, at der er nødvendigt, at der er 

tilstrækkeligt personale til stede. Hvis ikke der er fuld bemanding på, er det ikke muligt at 

arbejde med børnenes udvikling og læring og de øvrige ting, som lovgivningen kræver, 

fortæller en af lederne (OL1). Er der for mange syge, bliver der ageret mere nød-agtigt, og så 

handler det om at få noget mad i skrutten, få en ren ble, blive lagt ud og taget op igen: ”Vi har 

jo ikke nogen arbejdsopgaver, hvor det er muligt at lægge vuggestuebørnene ind på hylderne 

og tage dem frem, når vi synes, at vi har overskuddet til det” (OL1).  
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Baggrunden for ledernes motivation for at nedbringe sygefravær varierer. De to områdeledere 

lægger meget stor vægt på, at den primære årsag er et ønske om at skabe de bedste vilkår og 

den bedste trivsel for børnene. De lægger vægt på, at børnene ikke er tjent med en stor 

udskiftning i personaler. Her fortæller en områdeleder, at hun mener, at der oftest lægges for 

meget vægt på den sygemeldte medarbejders velbefindende frem for børnenes og 

institutionen:  

”Har vi mest omsorg for den sygemeldte eller mest omsorg for de kollegaer, der 

knokler røven ud af bukserne derude, og de børn og forældre, som faktisk ikke 

får den vare, som de i virkeligheden håber og tror og forventer, at de får af 

vores daginstitutioner?” (OL2) 

To af de daglige ledere fortæller også, at det at skabe en god hverdag for børnene er deres 

primære fokus (DL2, DL4). Ud over børnenes trivsel nævner tre af de daglige ledere også 

driften og den generelle opgave med personaleledelse som en stor motivation. For to af 

lederne er driften fx en bedre udnyttelse af ressourcerne, det at huset fungerer bedre, en højnet 

kvalitet og lignende den primære motivation for at nedbringe sygefraværet (DL1, DL3). 

For et mindretal af lederne er det at sikre, at den sygemeldte medarbejder vender tilbage også 

en motiverende faktor, men hos ingen af ledere er sygemeldte medarbejders tilbagevenden 

’top of mind’. Kun direkte adspurgt, fortæller lederne, at dette også motiverer dem. 

I relation til ledernes motivation for at nedbringe sygefraværet, fortæller alle seks ledere, at de 

generelt oplever, at de har et godt handlerum i forhold til at igangsætte initiativer på 

sygefraværsområdet, som ligger ud over de faste rammer. Den ene områdeleder fortæller, at 

kompetencen til at håndtere langt de fleste sygefraværsrelaterede problematikker er blevet 

placeret hos områdelederne i stedet for i personale afdelingen, hvor den tidligere lå (OL1). 

Dette giver godt handlerum i forhold til konkrete beslutninger om sygefraværsforløbene, 

fortæller områdelederen. 

En af områdelederne fortæller supplerende, at der er et godt handlerum, men at der også er 

ting, der skal cleares. Eksempelvis bliver handlerummet på visse punkter indsnævret, jo 

højere sygefraværet er eller når det vokser, fordi der så stilles krav til bestemte handleplaner 

etc. (OL2.) En enkelt af de daglige ledere fortæller, at der er meget høje frihedsgrader internt i 
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institutionerne, men ikke i forhold til de beslutninger, der bliver truffet på direktions- og 

forvaltningsniveau (DL2). 

Såvel en områdeleder som to daglige ledere fortæller, at de selv mener, at de løfter opgaven 

med sygefravær på en meget professionel måde, og at de i sidste ende har det bedste overblik 

over, hvorvidt noget sygefravær er problematisk. Derfor vil de gerne have et så stort 

ledelsesrum som muligt, fortæller de (OL1, OL2, DL1, DL3). En af lederen fortæller også, at 

grunden til at hun mener, at hun har rimeligt frie hænder er, at sygefraværet er lavt i hendes 

institution, og at der ikke har været lange fravær i en periode, og at hun derfor ikke er blevet 

sat i en situation, hvor handlefriheden blev taget fra hende (DL3). 

I forbindelse med handlefriheden fortæller lederne, at de benytter selvvalgte værktøjer som 

forskellige bevægelses- og mindfullness-kurser, belønning, fælles oplevelser, selvstyring, 

konstant fokus på fraværet og gruppeudviklingssamtaler til at styre sygefraværet. Fælles for 

alle lederne fremhæver de ledelse (synlig, anerkende, dialogskabende), tryghed og fagligt 

engagement, synliggørelse af fraværet via visualisering og statistikker samt et stort fokus på, 

at medarbejderne trives, som de redskaber, de selv finder vigtigst. 

I forlængelse af den oplevede handlefrihed, kommer alle lederne også ind på deres oplevelse 

af samarbejdet med forvaltningen. Her deler fortællingerne sig i en dominerende fortælling og 

en modfortælling. 

Dominerende fortælling om samarbejdet med forvaltningen: 

Flere af lederne oplever, at der er nogle problemer med samarbejdet med forvaltningen, fordi 

der ikke bliver lyttet nok til lederne. En områdeleder fortæller, at forvaltningen ikke rigtig 

inddrager eller lytter til ledernes og medarbejdernes erfaringer med sygefravær og deres viden 

om, hvordan det kan nedbringes. Hun efterlyser, at forvaltningen lytter mere (OL1). Det 

samme fortæller den anden områdeleder og en af de daglige ledere (OL2, DL1). I den 

forbindelse fortæller en daglig leder, at hun har oplevet, at det er svært at trænge igennem til 

forvaltningen med pointen om, at der er brug for alle hænder til at tage sig af børnene, og at 

man i fx en vuggestue ikke kan sætte 15 timer om ugen af til at en deltidsrask medarbejder 

eksempelvis kan sy stropper i hagesmækker (DL4). 

En af de daglige ledere omtaler endvidere kommunalpolitikerne som irrationelle og 

forvaltningen som ’djøfiseret’, og fortæller, at det kan være vanskeligt at oversætte politikere 
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og forvaltnings beslutninger til noget, som kan danne værdi for børnene (DL1). Skellet 

mellem forvaltningens krav overfor en daglige drift, og den ydelse der skal leveres, føles som 

et krydspres, fortæller den daglige leder  

Modfortælling om samarbejde med forvaltningen: 

Modsat den dominerende fortælling om manglende inddragelse fortæller en daglig leder, at 

det er vigtigt, at forvaltningen og personaleafdelingen kan træffe de nødvendige beslutninger i 

forhold til at nedbringe sygefraværet, og at de ikke nødvendigvis skal tage hensyn til alle 

holdninger: ”Nu nytter det jo ikke noget, at man sidder oppe i en personaleafdeling, og har 

alle de her følelser og forståelser for alle os der. Så der er jo nogen, der er nødt til at være de 

hårde hunde. Så sådan er det.” (DL2). 

4.4 Nøgletemaer i policyfortællingerne 
I det følgende vil de fire nøgletemaer, der blev introduceret i teorien (se afsnit 3.1.3), blive 

præsenteret og analyseret med henblik på at identificere nogle af de centrale problemstillinger 

og vilkår, som optager lederne i styringen af sygefravær.  

4.4.1 Nøgletema 1: Ledernes opfattelse af medarbejdernes motivation 

I policyfortællingerne bliver det tydeligt, at lederne har to modsatrettede oplevelse af, 

hvorvidt medarbejdernes fravær er berettiget, eller om medarbejderne i en eller anden grad 

forsøger at udnytte reglerne og dermed er fraværende, selvom de godt kunne have mødt på 

arbejde. 

På den ene side har størstedelen af lederne en generel opfattelse af, at medarbejderne kun 

melder sig syge, hvis de virkelig er syge, og at de bestræber sig på at komme hurtigt tilbage 

igen – dette gælder både ved kort- og langtidssygdom. Lederne oplever også, at 

medarbejderne er gode til eksempelvis at finde alternative løsninger på deres fravær ved at 

bruge ferie- og fridage eller omsorgsdage etc., så deres fravær ikke går ud over normeringen 

og børnene. Disse ledere mener, at der er flere årsager til, at medarbejderne kun har reelt 

fravær. For det første oplever de, at medarbejderne har en høje arbejdsmoral, dernæst tæller 

det faktum, at medarbejderne er glade for deres kolleger. Endelig oplever lederne, at 

medarbejderne er klar over, at det er vigtigt for institutionen og driften, at de hurtigt kommer 

tilbage på arbejde igen. 
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På baggrund af policyfortællingerne oplever størstedelen af ledere altså, at den generelle 

medarbejderstab handler ridderligt, og dermed altruistisk ifølge Le Grands termer. Den 

generelle medarbejder er villig til at komme tilbage på arbejde så hurtigt som muligt, og det 

betyder, at medarbejderne dermed er villige til at opgive den potentielle frihed der ligger i de 

ekstra sygedage, som de i princippet har mulighed for at afholde med løn. Ud fra ledernes 

opfattelse, er medarbejderne altså villige til at yde noget uden at få nogen form for gevinst ud 

af det.  

Ifølge Le Grand klassificeres den altruistiske medarbejders motivation som høj PSM. Ud fra 

de foretagne interviews, er det imidlertid ikke muligt endeligt at bekræfte, at lederne oplever, 

at medarbejderne har en høj grad af PSM. Enkelte af lederne fortæller, at de mener, at 

baggrunden for medarbejdernes hurtige tilbagevenden bunder i medarbejdernes hensyntagen 

til de øvrige kolleger, det fælles ansvar og opgaven med børnene. På den baggrund kan man 

formode, at lederne oplever, at medarbejderne har en høj grad af PSM, idet hensynet til 

kollegerne og det fælles ansvar i sidste ende drejer sig om det at levere en tilfredsstillende 

offentlig ydelse. De årsager, som lederne nævner, kan imidlertid også være funderede i en høj 

grad af indre opgavemotivation, hvor medarbejderne finder tilfredsstillelse i samarbejdet med 

de andre pædagoger. Det er altså muligt at slå fast, at lederne oplever, at medarbejderne 

handler altruistisk, når det gælder deres ageren i forbindelse med sygefravær. Dette giver rum 

til en antagelse om, at lederne oplever, at medarbejderne har en høj grad af PSM eller indre 

opgavemotivation.  

I policyfortællingerne om det korte og om det lange fravær, kommer lederne også med 

eksempler på enkelte forløb og enkelte medarbejdere, hvor oplevelsen har været, at 

medarbejderen forsøgte at trække et fraværsforløb i langdrag eller på en anden måde 

prioriterede eget fravær højere end hensynet til kollegerne og børnene. I enkelte forløb 

oplever lederne også, at medarbejderne lyver eller på andre måder opleves som 

usamarbejdsvillige, og at de derfor må handle anderledes over for dem, end de gør ved øvrige 

sygefraværsforløb. Lederne oplever også, at medarbejderne i denne kategori eksempelvis 

forsøger at strække deres fravær længere end nødvendigt. 

Alle lederne oplever dermed også, at der er enkelte medarbejdere, der handler egoistisk, og 

dermed som landsknægte. Hos nogle ledere opleves dette mindretal større end hos andre. En 

af lederne har endda oplevelsen af, at der er mange af institutionens medarbejdere, der på en 
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eller anden måde udnytter reglerne om sygefravær, og dermed har landsknægtens motivation. 

Men hos størstedelen af lederne drejer det sig om et fåtal af medarbejderne. Dette varierende 

mindretal af medarbejdere har altså ifølge lederne en højere grad af ydre motivation i form af 

muligheden for at kunne holde fri med løn. 

Som jeg også har påpeget i redegørelsen for motivationsteorien, er det ikke nødvendigvis et 

ubestridt faktum, at riddere har en høj grad af PSM/indre motivation og en lav grad af ydre 

motivation, mens det står omvendt til med landsknægte. I policyfortællingerne om såvel langt 

og kort fravær fortæller flere af lederne om en ’value for money’ tankegang, og at der i 

øjeblikket ikke er plads til medarbejdere med et højt sygefravær. På den baggrund kan den 

udprægede hurtige tilbagevenden eksempelvis også bunde i angsten for at blive afskediget, 

hvis man har for mange sygedage - altså en høj grad af ydre motivation. I denne analysedel er 

mit formål imidlertid at identificere ledernes opfattelse af medarbejdernes motivation som 

egoistisk eller altruistisk, og den viser en oplevelse af, at størstedelen af medarbejderne 

handler altruistisk. 

4.4.2 Nøgletema 2: Hvem har styringen? 

På tværs af policyfortællingerne bliver det også tydeligt, at samarbejdet med den kommunale 

forvaltningen har en stor betydning for ledernes opfattelse af ledelsesudfordringerne. Her 

opstår en forskel i ledernes forventning om, i hvor høj grad forvaltningen bør inddrage 

ledernes lokale perspektiv i deres styring af sygefraværet. 

Policyfortællingerne viser, at alle lederne oplever, at de har et stort ledelsesrum i forbindelse 

med den generelle styring af sygefraværet, idet der er frihed til at indføre egne initiativer på 

området.  

Herudover viser policyfortællingerne, at størstedelen af lederne oplever eksempler på 

manglende inddragelse. Det gælder både ledere, som har forsøgt at indgå i en dialog om 

problematikker omkring praktiske aspekter i forbindelse med deltidsraskmeldinger, men også 

nogle lederes generelle oplevelse af, at deres erfaringer og input ikke bliver efterspurgt. Når 

det kommer til deltidsraskmelding af langtidssyge medarbejdere er en stor del af lederne 

uenige med forvaltningen. Et par af dem nævner endda, at de bevidst fastsætter uskrevne 

regler om sygefravær som de praktiserer, men som de også ved er i strid med forvaltningens 

officielle politik. 
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Af en kommunal redegørelse for sygefravær på dagtilbudsområdet fremgår det, at ledernes 

modvilje mod at indgå aftaler med sygemeldte medarbejdere om nedsat tjeneste også er kendt 

af forvaltningen. Hos forvaltningen opfattes det som problematisk, og i den forbindelse 

overvejer man at lave en særlig ordning eller indskærpe overfor lederne, at der ikke er et valg: 

”Derfor kan det overvejes at ændre personalehåndbogen eller træffe 

en beslutning for dagtilbudsområdet om, at sådanne aftaler altid skal (red. 

markeret i original) indgås. Alternativt kan det indskærpes, at det kun er 

helt undtagelsesvist, at man ikke aftaler nedsat tjeneste, når det er muligt for 

medarbejderen at genoptage arbejdet delvist.” (Furesø 2014c) 

I forbindelse med oplevelsen af den manglende inddragelse nævner en leder også, at 

forvaltningens blik er ’djøfiseret’, og at dens beslutninger kan opfattes som irrationelle, og 

noget der ikke skaber værdi i institutionerne og i arbejdet med børnene. Størstedelen af 

lederne mener altså, at de skal inddrages og have medbestemmelse, når det gælder 

forvaltningens generelle arbejde i forhold til styring af sygefravær. De mener også, at 

forvaltningens beslutninger har en større værdi i praksis, hvis lederne er med til at træffe 

beslutningerne. Disse ledere har altså generelt en lav grad af tillid til, at forvaltningen er i 

stand til at træffe beslutninger, der har værdi i praksis. 

Til forskel fra denne opfattelse oplever et mindretal af lederne, at det er helt nødvendigt, at 

der er udenforstående medarbejdere i forvaltningen, som er i stand til at træffe beslutninger, 

og som i beslutningsprocessen ikke skal tage hensyn til alle ledernes holdninger – ”der er jo 

nogle, der er nødt til at være de hårde hunde. Så sådan er det” (DL2), som en daglig lederne i 

policyfortælling nummer tre fortæller. Disse ledere oplever det altså ikke som problematisk, 

at forvaltningen fx igangsætter initiativer som lederne oplever som irrationelle. Men de synes 

derimod at have en højere grad af tillid til, at forvaltningen er i stand til at træffe de rette 

beslutninger på et sagligt grundlag, uden at alle ledere skal høres og have medbestemmelse.  

4.4.3 Nøgletema 3: Sygefraværets uforudsigelighed 

I forhold til ledernes oplevelse af deres mulighed for at påvirke sygefraværet, er der forskel 

mellem policyfortællingen om langtidsfravær og policyfortællingen om korttidsfravær. Hvor 

lederne oplever, at det lange fravær er meget uforudsigeligt, opleves det korte fravær omvendt 

som forudsigeligt. 
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Af begge policyfortællinger fremgår det, at alle ledere oplever, at de selv gør en stor indsats 

for at holde fraværet nede, og at de har gjort det al den tid, de kan huske. Alligevel oplever 

lederne, at det ikke er muligt at holde fraværet på et bestemt niveau. 

I policyfortællingen om det lange fravær bliver det tydeligt, at lederne har en oplevelse af, at 

denne type fravær er svær at arbejde med. Det største problem med det lange fravær er 

uforudsigeligheden, fremgår det af policyfortællingen. Uforudsigeligheden betyder blandt 

andet, at lederne oplever, at et stort fokus på at nedbringe sygefraværet ikke altid lønner sig, 

idet et par langtidssygemeldinger kan vende op og ned på ellers gode fraværsprocenter for en 

institution. Selv den leder, som har et meget lavt fravær i sin institution oplever, at det er et 

rent tilfælde, at hun ikke har haft flere sygdomsforløb. I den forbindelse er hun meget 

opmærksom på, at fraværsprocenten kan stige, uden at hun kan gøre noget ved det (DL3). 

Om det korte fravær fremgår det omvendt, at lederne oplever, at det er rimeligt forudsigeligt, 

og at de i højere grad ved, at der altid vil være en vis grad af det korte fravær. 

Om begge typer af fravær bliver det dog gennem policyfortællingerne tydeligt, at lederne 

oplever, at når fraværet kommer ned på papir, bliver uforudsigeligheden tydeliggjort for 

begge typer. Flere ledere oplever, at fraværsprocenten kan stige dramatisk på baggrund af 

noget ganske udramatisk som en influenzaepidemi eller en kort ansættelsesperiode, og at de, 

på trods af et intensivt fokus gennem mange år, endnu ikke har kunne lykkes med at bringe 

fraværet ned på et niveau, som Furesø Kommune nu ønsker. 

Overordnet set oplever lederne altså, at sygefraværet er en meget uforudsigelig størrelse, som 

er vanskelig at styre uanset hvor stor en indsats man gør, for at få det nedbragt. Det gælder 

særligt det lange fravær. Dette har alt andet lige en betydning i forhold til, hvor motiverede 

lederne er til at arbejde på sygefraværet, når det gælder sygefraværsprocenten. I forhold til 

motivationsdefinitionerne fra teoriafsnittet, betyder det, at det vil være vanskeligt for lederne 

at finde en ydre motivation i arbejdet med at nedbringe sygefraværet - eksempelvis via 

belønning eller straf - for at opnå et bestemt resultat. 

4.4.4 Nøgletema 4: Børnepasning som arena 

Når det gælder børnepasning som fagområde i forhold til styring af sygefravær, dukker der 

ledelsesudfordringer op på tværs af policyfortællingerne. Her deler lederne sig i to grupper, 

idet der kan identificeres en forskel i opfattelsen af om opgaven med børnepasning 
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vanskeliggør arbejdet med at nedbringe sygefravær. I forlængelse heraf bliver det tydeligt, at 

denne holdningsforskel skaber en forskel i forhold til, hvorvidt lederne prioriterer børnene (og 

dermed den daglige drift) eller den syge medarbejders tilbagevenden højest.   

Størstedelen af lederne oplever, at sygefraværsledelse bliver nærmest umuliggjort af arbejdet 

med børn. Det drejer sig primært om håndtering af tilbagevendende langtidssyge 

medarbejdere. I policyfortællingerne oplistes to problemer. For det første er der på 

børnepasningsområdet ingen opgaver, som lederne kan lægge på hylden, og så tage fat på 

som det første næste morgen, som der eksempelvis kan være ved kontorarbejde. Det betyder, 

at der konkret er brug for alle mand, hvis børnenes behov skal imødekommes. For det andet 

vil mangel på personale, der kan løse pasningsrelaterede opgaver, betyde, at børnene ikke får 

den nødvendige støtte til de mange nye opgaver i forhold til fx læring og udvikling. 

I forvaltningen beskrives en tilbagevendt medarbejder på nedsat tjeneste på børnepasnings-

området som en fordel for såvel den sygemeldte som kollegerne: 

”Ved nedsat tjeneste skal der altid overvejes muligheden for anvisning af andre 

arbejdsopgaver. Dette vil medvirke til sikre medarbejderens tilknytning til 

arbejdsstedet og vil aflaste de raske medarbejdere, ved at den delvist syge løfter 

nogle opgaver, fx noget skriftlig dokumentation, praktisk arbejde” (Furesø 

2014c) 

I policyfortællingerne er størstedelen af lederne uenige i den opfattelse. De oplever, at 

kollegerne til hver en tid vil foretrække en vikar på fuld tid, frem for en medarbejder, der 

kommer og går, og som ikke kan hjælp, hvor der er behov. 

Gennem policyfortællingerne bliver det i den forbindelse tydeligt, at flere lederne tager størst 

hensyn til børnene i styringen af sygefraværet. Flere af lederne giver udtryk for, at de er klar 

over at eksempelvis en tidlig tilbagevenden til arbejdspladsen er væsentlig for den sygemeldte 

medarbejder. Men alligevel vægter de hensynet til børnene og opgaver i relation til børnene 

højere. I sammenhæng med teoriafsnittets pointer om motivation, er det her et tydeligt 

eksempel på, at lederne har en høj grad af PSM i forhold til arbejdet med at holde 

sygefraværet nede. 
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Modsat størstedelen af lederkollegerne, vægter en enkelt af lederne den sygemeldte 

medarbejders tilbagevenden højere end de problemer, der kan opstår under en tilbagevenden 

(DL3). Denne leder er i højere grad end kollegerene motiveret af at sikre, at en medarbejder 

vender tilbage til arbejdet. Dermed er hun motiveret af opgaven med at sikre en god 

personaleledelse – altså et eksempel på indre opgavemotivation. Her er jeg dog opmærksom 

på, at dette er den samme leder, som ikke har haft lange sygefraværsforløb i op mod to år. Det 

kan potentielt have en effekt i forhold til, hvorvidt hun oplever deltidsraskmeldinger som 

problematiske.  

Gennem de tre policyfortællinger ser jeg flere eksempler på den indre opgavemotivation hos 

de øvrige ledere. Nogle lederne lægger nemlig stor vægt på den del af arbejdet, der handler 

om den samlede driftsopgave og om personaleledelse i deres argumentation for, at 

sygefraværet skal holdes nede. Altså en indre opgavemotivation i forhold til ledelsesopgaven. 

Flere af lederne nævner i fortællingerne flere motivationsfaktorer, og der kan ikke som sådan 

opsættes en skelnen mellem ledere der på den ene side motiveres af arbejdet med børnene, og 

ledere der på den anden side er motiveret af driften og opgaven med personaleledelse. 

4.5 Opsamling 

Efter konstruktionen og analysen af tre policyfortællinger om ledernes opfattelse af 

ledelseudfordringer og -muligheder, står det overordnet klart, at lederne har meget forskellige 

oplevelser af sygefraværssituationen og af deres ledelsesopgave. Samtidig har jeg identificeret 

fire nøgletemaer, som optager alle lederne. Analysen af nøgletemaerne viser, hvordan lederne 

forholder sig til de fire temaer, og hvad det betyder i forhold til deres egen motivation samt 

tillid til såvel forvaltningen som medarbejderne. Hvordan disse faktorer kan have indflydelse 

på ledernes brug af de nye styringsværktøjer, vil jeg undersøge i analysedel 2.  

 

Alle de identificerede nøgletemaer, forskelle inden for temaerne og implikationer på 

motivation og tillid er opsummeret i nedenstående tabel: 
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Nøgletema Forskelle i opfattelser inden for temaet 
Implikationer på 

motivation og tillid 

1. Ledernes 
opfattelse af 

medarbejdernes 
motivation 

Størstedelen af 
medarbejderne 
handler altruistisk 

Et fåtal af 
medarbejderne 
handler egoistisk 

1. Lederne har en høj 
grad af tillid til de fleste 

medarbejdere 
2. Lederne udviser 

mistillid overfor enkelte 
medarbejdere 

2. Hvem har 
styringen 

Der er stor frihed, 
men forvaltningen 

lytter ikke nok 

Der er stor frihed, og 
forvaltningen lytter 

tilstrækkeligt 

1. Et flertal af lederne har 
ikke tillid til forvaltningens 
beslutningskompetence 
2.  Få af lederne har tillid 

til forvaltningens 
beslutningskompetence 

3. Sygefraværets 
uforudsige-

lighed 

Det lange fravær er 
uforudsigeligt i 

praksis og i forhold til 
resultatstyring 

Det korte fravær er 
forudsigeligt i praksis, 
men uforudsigeligt i 

forhold til 
resultatstyring 

Lav grad af ydre 
motivation for 

nedbringelse af 
sygefravær 

4. Børnepasning 
som arena 

Det største hensyn 
skal tages til 

børnene  

Det største hensyn 
skal tages til den 

syge medarbejder 

1. Lederne har en høj 
grad af PSM 

2. Lederne har en høj 
grad af indre 

opgavemotivation ift. 
ledelsesopgaven 

 

Tabel 1. Analyse af policyfortællinger om ledernes opfattelser af styringsudfordringer og -muligheder. 
Tabellen illustrerer resultaterne af analysedel 1.  
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KAPITEL 5 

Analysedel 2 - De nye styringsværktøjer 
I arbejdsspørgsmålet til denne del af analysen, har jeg lagt vægt på at undersøge, hvilke 

håndteringsmuligheder og -begrænsninger, styringselementerne skaber hos lederne. Her vil 

jeg dels benytte begreber bag tillidsbaseret ledelse, og begreber der relaterer sig til motivation 

og crowding-effekter af motivation. Fordi jeg med denne vinkel på interaktionsforhold i 

sameksistensen mellem tillid/kontrol, og opfattelse af styring som understøttende/ 

kontrollerende kan få blik for, hvad de nye værktøjer betyder i forhold til den styring, som 

lederne gerne vil praktisere. 

For at undersøge, hvordan styringselementerne kan påvirke ledernes motivation for at sænke 

sygefraværet, indledes afsnittet med en analyse af, hvornår lederne oplever værktøjerne som 

kontrollerende, og hernæst under hvilke omstændigheder, de oplever dem som understøttende 

i forhold til deres ledelsespraksis. Herefter ser jeg på, hvordan forskellige handlingsstrategier 

og tillid kan have indflydelse på crowding-effekterne. 

5.1 Når styringen opleves som kontrollerende 
Igennem samtalerne med lederne bliver det tydeligt for mig, at de oplever fem 

hovedproblematikker i forbindelse de nye værktøjer og måltallene. Problemer opstår, når 

lederne oplever, at man med de nye værktøjer for det første ikke anerkender deres faglighed, 

for det andet når værktøjerne skaber unødvendige, bureaukratiske arbejdsopgaver og for det 

tredje oplever lederne det som kontrollerende, når de ikke bliver inddraget tilstrækkeligt i 

arbejdet med at udarbejde og implementere nye styringstiltag. Endelig oplever lederne det 

som problematisk, når de nye værktøjer bygger på mistillid overfor medarbejderne, samt når 

styringen fokuserer på opnåelse af mål, resultater og sanktioner. 

5.1.1 Manglende anerkendelse af faglighed 

Som det fremgår af analysen af policyfortællingerne, har størstedelen af lederne oplevet, at de 

generelt har meget frihed til at indføre netop de initiativer, som de finder rigtige i arbejdet 

med sygefravær. Samtidig har de ikke har tillid til, at forvaltningen har tilstrækkelig forståelse 

for hverdagen i institutionerne til at træffe beslutninger om, hvordan lederne skal styre 

medarbejdernes sygefravær. Når jeg ser nærmere på, hvordan lederne oplever de nye 
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værktøjer og måltallene, bliver denne oplevelse bekræftet. Som dette afsnit vil vise, er et af 

hovedproblemerne med den nye procedure nemlig, at lederne føler, at deres faglighed, viden 

om området og egne medarbejdere ikke anerkendes. 

Flere af lederne siger, at de selv oplever, at de har et rigtig godt kendskab til og overblik over 

de enkelte medarbejderes fravær. En af de daglige ledere fortæller i forlængelse heraf, at hun i 

begyndelsen havde det svært med de nye procedurer omkring tidlig og tæt opfølgning med 

opkald og samtaler, fordi hun selv mener, at hun har kontrol over sygefraværet: ”Nu er det jo 

- og så kan I kalde mig naiv og sådan noget. Jeg tror jo på, at vi her ikke har noget 

sygefravær, som jeg ikke er opmærksom på kan være noget andet.” (DL2). 

Det samme hører jeg fra en af områdelederne. Hun giver eksempler på, at det særligt er reglen 

om 5 uafhængige sygeperioder, der er problematisk i forhold til den manglende mulighed for 

at bruge eget kendskab til medarbejderne og egen fornemmelse af fraværet: ”Det er et stort 

arbejde og jeg tror, at lederne har sgu godt en fornemmelse af, at hvornår er det et mønster. 

Hvor kan vi arbejde med noget og hvor er det bare et tilfælde? Det er de fleste ledere så 

garvede i. Så lidt af det er da lidt rigidt med de der regler.” (OL2). I forlængelse heraf mener 

områdelederen, at det er problematisk, at dele af den nye procedure er med til at fastlåse 

ledernes handlerum, fordi de ikke får lov at bruge deres egne vurderinger i ledelsesarbejdet, 

men skal følge faste og rigide procedurer, som forvaltningen har besluttet (OL2). 

Problematikken omkring 5-perioders reglen og ledernes manglende mulighed for at bruge 

egen erfaring, ser jeg også hos daglige leder 1. Den daglige leder mener, at det bestemt er 

meget vigtigt og relevant at holde øje med frekvensen af medarbejdernes sygeperioder, men at 

man med en ubøjelig fastsættelse af, hvornår fraværet er problematisk, ikke tager hensyn til 

individuelle aspekter i forhold til medarbejderen og fraværsforløbet. Det kan ifølge lederen 

skabe unødvendige frustrationer og problematikker, hvis medarbejdere som reelt ikke har et 

problematisk fravær, alligevel skal kaldes til sygefraværssamtale. Lederen påpeger, at det 

ville være mere fordelagtigt, hvis man som leder selv kunne vurdere hvornår og hvordan en 

sådan samtale skulle afholdes. En sådan samtale kunne, men lederens egne ord, for eksempel 

opstå ved kaffeautomaten i stedet for (DL1). 
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En af områdelederne påpeger også, at det intensive fokus og kravene om blandt andet at lave 

handleplaner, hvis fraværet er for højt, er problematisk i forhold til manglende anerkendelse 

af ledernes kompetence:  

”Ja jeg tror altså ikke, at de daglige ledere på nogen måde er i tvivl om, at 

opgaven er at nedbringe sygefraværet, så jeg tror altså at her - lige der, der tror 

jeg, at de synes, at det er kontrol. Fordi de gør rigtig mange ting, ikke.” (OL2). 

Holdningen om, at den manglende anerkendelse har grobund i en følelse af, at forvaltningen 

fører unødig kontrol med lederne, bakkes op af en af de øvrige ledere. Lederen mener, at 

mængden af nye tiltag, og den måde de er sammensat på, nogle gange skaber en følelse af, at 

forvaltningen nærer en mistillid overfor lederne: ”Jeg har jo selv været leder i mange år, og 

jeg ville nogle gange ønske, at der blev stolet mere på min faglighed.” (DL4). Det tolker 

lederen som et udtryk for  forvaltningens manglende tro på, at lederne faktisk selv er i stand 

til at nedbringe sygefraværet. Lederen siger, at meget erfarne ledere især kan opleve det som 

en høj grad af kontrol.  

Jeg kan altså identificere en oplevelse af for meget kontrol, når redskaberne og måltallene 

bliver så rigide, at lederne ikke har mulighed for selv at lave en faglig vurdering af 

sygefraværet, men blot skal følge et sæt fastsatte regler. Følelsen af at have mulighed for selv 

at iværksætte initiativer, og dermed en oplevelse af tillid, brydes altså af en generel følelse af 

manglende mulighed for selv at have indflydelse på den konkrete styring af sygefraværet i 

hverdagen i forbindelse med dele af værktøjerne. 

5.1.2 Kontrol der øger bureaukrati 

Lederne har en høj grad af PSM, og motivationen for deres arbejde ligger derfor primært i at 

sikre, at børnene får kvalificeret pasning, udvikling og læring. Det fremgår af nøgletema 4 i 

delanalyse 1. Denne motivationsform kommer også i spil, når lederne taler om de nye 

værktøjer til nedbringelse af sygefravær. Den har derfor også betydning i forhold til, hvordan 

de opfatter værdien af værktøjerne og måltallene i det daglige arbejde med at nedbringe 

sygefraværet. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at lederne oplever de dele af 

styringsværktøjerne, som ikke direkte skaber værdi for kerneopgaven, som bureaukratiske: 

”Altså hvad skaber det af værdi - den værdi som jeg til syvende og sidst er sat til 

verden for at skabe, handler jo om de der fucking børn, der render rundt i 
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institutionen - 110 af slagsen hos mig ikke? Og jeg er helt med på, at det skaber 

en værdi at få dem ind [til en sygefraværssamtale], der har 29 dages fravær, 

men skaber det særligt meget mere værdi, at jeg sidder og tager en medarbejder 

ud i en time på en uge for en, der har fem dages fravær? Der bokser jeg lidt med 

mig selv. Regler og alt muligt andet ræs.” (DL1) 

Sådan forklarer en af de daglige ledere, hvordan en del af de nye procedurer bliver oplevet 

ude i praksis. Af citatet får vi et indblik i en oplevelse af, at flere af de nye regler ikke skaber 

nogen reel værdi i forhold til det, lederen er motiveret af - børnene. I stedet skabes 

unødvendigt meget kontrol, og der er altså tilfælde, hvor lederne oplever, at kontrollen ikke 

understøtter arbejdet hen mod det fælles mål; nemlig et lavere sygefravær, som i sidste ende 

skal sikre en bedre kerneydelse. 

Det hænger også sammen med en opfattelse af, at lederen i forvejen har for mange 

arbejdsopgaver, der skal løses på de 37 arbejdstimer. Nye procedurer presser derfor den tid, 

som lederen oplever at have til at løse kerneopgaven (DL1). Den oplevelse møder jeg hos 

flere af lederne, der forklarer, at dele af de nye styringstiltag skaber unødvendigt meget 

bureaukrati i ledelsesarbejdet. 

Ud over problemet med, at det øgede bureaukrati tager tid fra kerneopgaven, påpeger lederne, 

at de nye procedurer ikke altid understøtter målet om at sænke fraværet. Områdeleder 1 

fortæller, at hun oplever, at de nye opfølgningsprocedurer ikke er en hjælp for lederne, men at 

de er en belastning, fordi de er meget tidskrævende. For områdelederne selv skaber de nye 

procedurer også mange ekstraopgaver, fordi områdelederne har til opgave at kontrollere, om 

de daglige ledere løser de opgaver, de er forpligtede til og for eksempel holde øje med, at alle 

sygefraværssamtaler bliver holdt rettidigt. Områdelederen understreger, at hun gerne vil 

forpligte sig til at sænke sygefraværet, men at den type af procedurer og fastlagte 

kontrolopgaver ikke er effektive i forhold til, hvor meget tid de tager: 

”Jeg ville gerne forpligte mig til at se på mønstre. Og sige ’Hov, her tror jeg, at 

der er et behov - har du nu styr på det?’. Og dermed kunne jeg kontrollere, at 

det faktisk blev gjort. Jeg kan bare ikke kontrollere alle 10-dages samtaler og 

alle opringninger… Det er bare alt for meget papirarbejde i forhold til, hvad 

effekten er.” (OL2) 
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I nogle tilfælde oplever lederne altså, at værktøjer og måltal skaber begrænsninger for deres 

mulighed for at nedbringe sygefraværet. Det er tilfældet når bureaukratiske karakteristika som 

manglende tid til kerneopgaven og manglende effekt i forhold til tidsforbrug, gør det 

vanskeligt for lederne at løse kerneopgaven. Lederne kan dermed komme til at opleve 

tiltagene som kontrollerende. 

5.1.3 Manglende inddragelse 

I analysen af policyfortællingerne blev det klart, at lederne i overvejende grad oplever, at der 

er særlige aspekter på spil på børnepasningsområdet, når det gælder arbejdet med at sænke 

sygefravær. Eksempelvis er det vanskeligt at tage hensyn til deltidssygemeldte medarbejdere. 

Samtidig har flertallet af lederne ikke tillid til forvaltningens beslutningskompetence i forhold 

til at skabe værdi på børnepasningsområdet. Det betyder altså, at lederne mener, at der er 

særlige ting på spil i deres opgave, som gør det nødvendigt, at der bliver lyttet til dem. 

Når jeg ser på ledernes oplevelse af de nye styringsværktøjer, ser jeg samme ønske om 

inddragelse.  

Flere af lederne understreger, at de ikke er blevet gjort bekendt med baggrunden for at indføre 

netop disse værktøjer og måltal, og at de ikke har været involverede i udviklingen og 

implementeringen af værktøjerne: 

”Men hvorfor det lige blev dem, og måske især hvordan vi fik dem meldt ud i 

vores center. Der var slet ikke sådan nogle mellemregninger. Altså det kom bare 

fra HR. Selvfølgelig havde det været behandlet i center-MED 

[medbestemmelses- og medinddragelsesudvalg], men der havde ikke været en 

proces eller noget i vores center, med vores chefer og skolelederne, hvor de 

måske kunne sige: ’Hvad tænker I om det, er det en god idé?’” (OL2) 

Den anden områdeleder siger supplerende, at hun oplever, at fokusset er for smalt. Man skulle 

have inddraget flere ting i arbejdet med at sænke sygefraværet som eksempelvis hygiejne, 

indeklima, ledelse og ergonomi: ”Og jeg tænker bare, at der er meget andet i det, end at ringe 

til folk på tredje dagen og sige: ’vi glæder os til at se dig igen, hvornår kommer du?’” (OL1). 

I forlængelse heraf mener områdelederen, at man skulle have inddraget områdets praktikere, 

med det formål at få øje på, hvordan man i institutionerne mener, at sygefraværet bedst muligt 

sænkes. 
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En af områdelederne peger desuden på, at det er ok at måle sygefraværsprocenter, lave 

statistik etc. men at det ikke kan stå alene. Det er tilfældet, fordi værktøjerne eksempelvis kan 

have afledte positive og negative effekter, som ikke kan måles direkte på 

sygefraværsprocenten, men som skal evalueres på andre måder: 

”Men jeg synes også, at man skulle indbygge en evaluering og sige, nu prøver vi 

det et år, og virker det eller? Og et år er jo tilfældigt at tage effektmål på. Men 

også erkende eller hvad skal vi sige - tænke ledernes oplevelse af effekt. Ikke kun 

tørre tal, tænk det ind altså, hvordan opleves det derude, bliver medarbejderne 

for irriterede eller synes de hele tiden, at de skal ind til de samtaler, og skaber 

det så dårlig trivsel osv.” (OL2) 

For lederen er det altså meget vigtigt, at der bliver foretaget en evaluering, der inkluderer 

ledernes oplevelser. Hun efterlyser, at forvaltningen skal være mere kritisk reflekterende, i 

arbejdet med at præsentere nye tiltag. Lederne oplever, at redskaberne kunne være blevet og 

kan blive yderligere kvalificeret, hvis forvaltningen viser en øget tillid gennem inddragelse af 

ledernes erfaringer med styringen af sygefraværet. 

5.1.4 Mistænkeliggørelse af medarbejderne 

I analysedel 1 konkluderer jeg, at lederne i høj grad oplever, at medarbejderne handler 

udpræget altruistisk og at et mindretal af medarbejderne handler egoistisk. På baggrund af den 

viden, er det relevant at undersøge, hvordan lederne oplever, at værktøjerne og måltallene 

imødekommer den oplevelse. 

I den forbindelse siger en af de daglige ledere, at den tillid hun har til medarbejderne, i 

begyndelsen har gjort det vanskeligt for hende at retfærdiggøre at benytte de forskellige 

værktøjer, som at ringe på 3. sygedag. Hun føler, at hun skal udvise en kontrol med 

medarbejderne, som ikke er nødvendig: 

”Når det så er sagt, så havde jeg rigtig svært ved det, og det er fordi, at jeg 

synes jo at - naiv som jeg er måske, det ved jeg ikke - ved jeg, at her er folk ikke 

syge, hvis de ikke er syge. Så jeg havde det sådan lidt - jeg synes at jeg 

mistænkeliggjorde dem lidt, ved at skulle gøre det. Det var den følelse, jeg sad 

med inde i mit hoved.” (DL2)  
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I den sammenhæng gør lederen det klart, at hun oplever, at sygefraværet ser ud på samme 

måde som før de nye regler. Idet medarbejderne altid har bestræbt sig på at komme tilbage så 

hurtigt som muligt, kan nye procedurer for opfølgning ikke ændre på medarbejdernes 

sygefravær: ”Folk bestræber sig på, at komme på arbejde hurtigt - også før tredagessamtalen, 

at den blev indført, så har det altid været sådan, at folk har bestræbt sig på at komme hurtigt 

af sted igen.” (DL2).  

En anden daglig leder finder også de nye regler problematiske. De skaber mange fastlåste 

procedurer og standarder, som bevirker, at lederen i mindre grad kan være nærværende 

overfor medarbejderne både før og efter de sygemelder sig. (DL1) 

I forhold til opfattelsen af, hvorvidt værktøjerne er effektive set ud fra medarbejder-

motivationen, understreger en områdeleder også, at fordi fraværet er forårsaget af reel 

sygdom, og fordi det stadig skal være acceptabelt at være syg, kan nogle af værktøjerne skabe 

et billede af, at lederne forsøger at presse medarbejderne for hurtigt tilbage på arbejde: ”Men 

jeg oplever ikke, at de ikke vil vel? Så man skal også passe på, at man ikke stresser hinanden 

ikke” (OL2). I den forbindelse virker for eksempel visualisering og opsætning af sygefraværet 

i procenter ikke så godt, forklarer lederen. 

Lederne føler altså, at værktøjerne i flere tilfælde ikke understøtter deres ledelsespraksis men 

derimod virker kontrollerende i forhold til, hvordan en leder skal handle. Det sker i de tilfælde 

hvor lederne har en oplevelse af, at et værktøj ikke afspejler den tillid, som lederne oplever, at 

de har til medarbejderne. 

5.1.5 Ydre motivationsformer opleves som kontrollerende 

Også ledernes egne motivationsformer har indflydelse på, i hvilke tilfælde 

styringsværktøjerne kan opleves som kontrollerende. I analysen af policyfortællingerne 

konkluderer jeg, at lederne dels har en høj PSM, idet de fokuserer på opgaven med at sikre 

børnene god pasning og udvikling, og dels har en høj indre opgavemotivation i forhold til 

arbejdet med at nedbringe sygefravær. Samtidig finder jeg også, at lederne oplever, at især det 

lange fravær er meget uforudsigeligt såvel i praksis som når det illustreres via 

sygefraværsprocenter og –statistikker. I den forbindelse konkluderede jeg, at den oplevede 

uforudsigelighed betyder, at lederne har en lav grad af ydre motivation i forhold til 

eksempelvis straf eller belønning for at opnå en bestemt sygefraværsprocent. 
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Den manglende ydre motivation sammenholdt med den høje grad af PSM er afspejle i 

ledernes opfattelse af, hvorvidt styringsværktøjerne understøtter deres ledelsespraksis eller i 

højere grad har til formål at kontrollere deres arbejde med at sænke sygefraværet. Et flertal af 

lederne er på den baggrund ikke motiverede for at arbejde efter den fastsatte resultatindikator, 

kommunens benchmarking eller kravet om handleplaner. 

Særligt en af de daglige ledere understreger, at kravet om fx afrapportering fra både 

Økonomiudvalget og fra Center for Dagtilbud og skole ikke har noget formål decentralt i 

ledelsen af medarbejderne. Lederen oplever i stedet, at de kun benyttes til kontrol og tilsyn fra 

forvaltningens side. Kravet om afrapportering ”…er ikke noget, som jeg benytter aktivt med 

mine medarbejdere overhovedet.” (DL1) siger lederen, og understreger også, at 

handleplanerne på ingen måde er noget, der understøtter det daglige arbejdet med at sænke 

sygefraværet, ligesom den fastsatte resultatindikator på 4,5 pct., med lederens egne ord ikke 

betyder en skid. Det samme mener en af de andre daglige ledere, som også understreger, at: 

”det betyder knapt så meget for mig, at der er en eller anden barre for, hvor højt jeg må have 

sygefraværet, selvfølgelig skal vi overholde den, men det er egentlig ikke den, der er min 

motivator. Det er, at vi skal have en god arbejdsplads, hvor vi trives og er glade for at gå på 

arbejde.” (DL4). 

En områdeleder mener, at man i bund og grund ikke kan stole på, at de tal, der fremgår af de 

sammenlignende statistikker, overhovedet er sammenlignelige: ”Tal er mange ting, og man 

skal ikke skræmme medarbejderne med det.” (OL2). Lederen mener, at tal kan præsenteres og 

indberettes på så mange måder, at det ikke skal være et hovedfokus i styringen af 

sygefraværet. 

Stort set alle lederne sætter spørgsmålstegn ved de forskellige procentsatser og talværdier, 

idet de er usikre på, om de fremstiller et reelt billede af fraværet. Den primære bekymring hos 

lederne er, at fraværet ofte kan synes meget højt, fordi man tæller fx opsagte medarbejdere 

som er syge i deres opsigelsesperioder med, selvom de reelt ikke er ansat eller på arbejde i op 

mod 9-12 måneder. En områdeleder understreger, at statistikkerne gerne skulle have en 

motiverende effekt, men ender med det modsatte, fordi de ikke afspejler det reelle sygefravær 

blandt de ansatte. (OL2) 
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Lederne oplever altså, at de forskellige fastlagte mål- og resultatstyringer ikke understøtter 

deres arbejde med at sænke sygefraværet. Tværtimod opleves de som kontrollerende og i det 

hele taget forstyrrende for ledelsespraksissen. 

5.2 Når styringen opfattes som understøttende 

5.2.1 Mulighed for relevant opfølgning og sanktioner 

Lederne oplever dog også i flere tilfælde en omvendt situation, hvor styringselementerne 

understøtter ledernes muligheder for at arbejde hen mod et lavere sygefravær. 

Blandt andet finder flere ledere, at værktøjerne er understøttende, i de tilfælde, hvor de 

imødekommer medarbejderopfattelsen på bestemte punkter. Analyse af policyfortællingerne 

viser nemlig, at alle ledere i større eller mindre grad oplever, at nogle medarbejdere handler 

egoistisk og eksempelvis afholder mere sygefravær end nødvendigt. I de tilfælde, er lederne 

positive overfor de aspekter af procedurerne, der øger deres muligheder for at legitimere en 

tættere opfølgning og eventuelle sanktioner. En leder giver et eksempel på en nyansat 

medarbejder, som meget hurtigt er kommet op på 5 uafhængige fraværsperioder, hvor lederen 

har legitimeret sin beslutning om at indkalde medarbejderen til i samtale via de nye 

procedurer. Lederen fortæller, at hun tidligere har oplevet en berøringsangst overfor det at 

italesætte sygefraværet, og det er værktøjer med til at minimere, fordi de legitimerer rettidig 

indgriben (DL4). 

Få af lederne oplever i det hele taget, at de nye procedurer for opfølgning er tiltrængte, og at 

de ikke er i modstrid med disse lederes opfattelse af medarbejdernes motivation. En af lederne 

mener endda, at regler hjælper, og at ”…de oven i købet godt kunne have været endnu 

strammere.” (OL1). En daglig ledere oplever også, at de faktisk har haft en effekt overordnet 

set: 

”Jeg oplever for eksempel med Furesø Kommunes sidste nye revision af 

sygefraværspolitikken, at der er rigtig mange medarbejdere der sjovt nok ikke er 

syge mere - med infektionssygdomme - end 3 dage. Nu er det jo sådan, at jeg 

som nærmeste daglige leder skal kontakte dem telefonisk efter tre dage, og i 90 

pct. af de tilfælde jamen der bliver der sagt, 'jeg prøver at komme i morgen'.” 

(DL1) 
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Altså imødekommer og understøtter de nye procedurer i nogle tilfælde ledernes forskellige 

opfattelser af medarbejdernes motivation. Samtidig understøtter procedurerne de ledere, som i 

højere grad oplever, at medarbejderne handler egoistisk, idet de åbner op for iværksættelse af 

relevante kontrolforanstaltninger. 

5.2.2 Når styringen mindsker bureaukrati 

Endelig finder jeg også en tilgang til dele værktøjerne og måltallene, hvor lederne generelt 

forholder sig positivt. Det sker i tilfælde hvor lederne oplever, at styringen letter det daglige 

arbejde ved eksempelvis at skabe overblik, og når lederne oplever, at de administrative byrder 

er minimale. 

En af de daglige ledere mener, at den del af styringen, der inkluderer at få tilsendt statistikker 

og benchmarking med de øvrige institutioner ligefrem letter arbejdet, fordi hun selv er fri for 

at gå ind og trække tallene inde i den database, som lederne også har adgang til. Samtidig er 

hun glad for at blive gjort opmærksom på, hvis institutionens sygefravær er for højt (DL2). 

Denne og en af de øvrige ledere argumenterer for, at de ikke finder denne type af styring 

problematisk, fordi det drejer sig om fakta:  ”Altså. Så det synes jeg kun er fint. Altså det er jo 

facts, det er jo ikke fordi at der er nogen, der sidder og digter det, så jeg mener... Det kan jeg 

heller ikke hidse mig op over på den måde.” (DL2). På samme måde oplever en anden leder, 

at de tilsendte statistikker over sygefraværsprocenten svarer til andre typer af oversigter, som 

lederne modtager:  

”Her er det sort på hvidt. Det er jo ikke anderledes end du får, jeg ved ikke om 

man kan sammenligne det, men vi får også sådan en opgørelse hver måned over 

hvor mange penge vi har tilbage på vores driftskonto. Det er lidt det samme 

ikke, det er i procent og det er i kroner og øre. Og det er jo en rigtig rigtig god 

rettesnor, og det andet er også en god rettesnor.” (DL3) 

Med resultaterne fra delanalyse 1 om, at lederne overvejende fandt såvel det korte som det 

lange fravær uforudsigeligt i forhold til statistik, er det overraskende, at flere af lederne 

alligevel er positive over at modtage de nye statistikker fra forvaltningen, og at de ligefrem 

finder dem hjælpsomme i ledelsesopgaven. Sammenligner jeg igen med pointen fra 

delanalyse 1 om, at et mindretal af lederne havde en høj grad af tillid til forvaltningens 

beslutningskompetence i forhold til at nedbringe sygefraværet på børnepasningsområdet, er 
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det væsentligt, at der her er tale om samme ledere, som er positive overfor statistikkerne. En 

positiv tillidsindstilling overfor forvaltningen, ser altså ud til at have en effekt på, hvorvidt 

lederne er positive overfor kontrolelementerne. 

Også når det gælder redskaberne til hurtig opfølgning på sygefravær, er nogle af lederne 

positive. Igen er særligt én leder ikke påvirket af kontrolegenskaberne, idet hun oplever de 

administrative byrder som minimale. Adspurgt om hun føler, at nogle af værktøjerne fastlåser 

hendes handlemuligheder, reagerer hun således: ”Ej, jeg føler mig overhovedet ikke låst fast 

til noget. Men der er også fordi, at jeg ser det jo ikke sådan. Hvad skulle jeg være låst fast i? 

Jeg skal jo bare fortælle det, der sker ikke. Så hvad er der at være låst fast i? Det er jo bare 

en… Ej jeg mener, det er jo ikke fordi, det tager fem dage at skrive det. Så nej, sådan ser jeg 

slet ikke på det.” (DL2) Lederen siger uddybende, at hun heller ikke oplever, at hun har mistet 

handlemuligheder, eller føler, at der er nogen der bestemmer over hende eller styrer hvordan 

hun skal håndtere sygefravær. Her er altså en klar afvisning af ideerne om, at værktøjerne dels 

skulle skabe øget bureaukrati og dels fratage ledernes handlemuligheder. 

Supplerende siger en anden positiv daglig leder, at hun synes, at reglerne udgør et fint lille 

beredskab til at takle fravær. Men samtidig mener hun, at reglerne fungerer bedre i en lille 

institution som hendes egen, hvorimod de ville virke lidt bureaukratiske i en større institution 

med flere medarbejdere (DL4). 

Med eksemplerne på en positiv opfattelse af henholdsvis måltal og værktøjer, ser vi her et 

eksempel på, at tillid og kontrol kan sameksistere uden at påvirke hinanden, idet nogle af 

kontrolelementerne er indført, uden at det svækker den enkelte leders tillid til forvaltning. 

5.3 Motivation crowding 
Gennem analysen får jeg blik for flere tilfælde, hvor lederne oplever, at styringsværktøjerne 

er mere kontrollerende end understøttende i forhold til opgaven med at nedbringe 

sygefraværet. I teorien om crowding effekter på motivationen er det netop balancen mellem 

styringselementer som enten understøttende eller kontrollerende, der har afgørende betydning 

i forhold til, om kontrolelementer i ledelse vil øge eller reducere motivationen. Opleves et 

styringselement som kontrollerende, vil det have en negativ effekt på den indre motivation og 

dermed på adfærd og performance.  
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Teorien om motivation crowding fremhæver to veje til at crowding out af motivation kan 

opstå. Enten gennem forringet selvbestemmelse eller gennem forringet anerkendelse. 

I forhold til den forringede selvbestemmelse vil ledernes indre motivation for at nedbringe 

sygefraværet blive crowdet out og dermed forringet, hvis lederne tvinges til at arbejde med at 

nedbringe sygefraværet gennem bestemte metoder, som de ikke har medbestemmelse over – 

de vil opleve forringet selvbestemmelse. I delanalyse 2 har jeg i den forbindelse fundet ud af, 

at de nye styringsværktøjer i nogle tilfælde opleves på denne måde. Det drejer sig for det 

første om tilfælde, hvor styringen opleves som bureaukratisk og lederne derfor oplever, at de 

skal udføre opgaver, som bidrager for lidt til at sænke sygefraværet i forhold til, hvor meget 

tid de tager at udføre. Her kan lederne altså opleve en forringet grad af selvbestemmelse, idet 

de bliver påbudt at sænke sygefraværet gennem bestemte metoder, som lederne ikke oplever 

som effektive, og som de ikke er motiverede for at benytte. For det andet viser analysedel 2, 

at lederne oplever, at de dele af værktøjerne, der har til formål at aktivere den ydre motivation 

som eksempelvis måltal og handleplaner, er kontrollerende. Idet lederne oplever, at 

sygefraværet er så uforudsigeligt, at det ikke er muligt at styre efter eksempelvis bestemte 

talværdier, risikerer man, at de pålagte mål- og resultatstyringer skaber en forringet 

selvbestemmelse. 

Forsøger forvaltningen dermed at tvinge lederne til at få sygefraværet til at falde via 

forskellige procedurekrav og målinger, er der en risiko for, at ledernes egen indre motivation 

og PSM vil forringes. Dette er tilfældet, idet den ikke længere er årsagen til, at lederne 

arbejder med at nedbringe sygefraværet, men forvaltningens krav i stedet er den primære 

årsag. 

Samtidig kan ledernes motivation for at nedbringe sygefraværet også risikere at falde, hvis 

lederne oplever manglende anerkendelse. Det har jeg i flere tilfælde fundet identificeret i 

analysen. For det første er det tilfældet, når lederne oplever manglende anerkendelse af deres 

faglighed og dermed evner til at nedbringe sygefraværet. Lederne oplever manglen på 

anerkendelse af fagligheden, når det enkelte redskab bliver så rigidt, at det fastlåser lederens 

handlemuligheder og ikke efterlader plads til ledernes egen vurdering af den enkelte 

sygefraværssituation. Eksempelvis hvorvidt det er meningsgivende at afholde en 

sygefraværssamtale. Dels oplever lederne også manglende anerkendelse af fagligheden, når 

store dele af styringen drejer sig om afrapportering til forvaltningen, hvor lederne mener, at de 
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selv er fagligt dygtige nok til at vide, hvordan situationerne skal løses, uden at forvaltningen 

skal føre tilsyn med det. Samtidig kan jeg identificere forringet anerkendelse af fagligheden, 

når lederne oplever manglende inddragelse af deres viden og erfaring med sygefravær på 

netop børnepasningsområdet. Den manglende inddragelse oplever lederne blandt anden i 

indføringen af de nye regler, hvis udformning lederne ikke er blevet hørt i. Lederne oplever 

på den baggrund, at forvaltningen ikke anerkender den specialviden, som lederne mener, er 

nødvendig på børnepasningsområdet. I sådanne tilfælde oplever lederne altså en forringet 

anerkendelse, fordi de ikke føler, at forvaltningen har tillid til deres evne og vilje til at 

nedbringe sygefraværet. Det kan være medvirkende til at den indre motivation for at løse 

opgaven vil falde. 

Såvel oplevelsen af forringet selvbestemmelse som forringet anerkendelse bliver i flere 

tilfælde mødt af en modsat oplevelse; nemlig de tilfælde, hvor kontrolelementerne opfattes 

som understøttende i forhold til arbejdet med at nedbringe sygefravær. Det gør sig dels 

gældende, fordi værktøjerne er nyttige overfor den del af medarbejderne, som lederne mener, 

handler egoistisk. Samtidig ses oplevelsen af styringen som understøttende i tilfælde, hvor en 

leder mener, at den mindsker bureaukratiet eller ses som en mindre administrativ byrde. De af 

lederne, som i analysen af policyfortællingerne havde en positiv tillidsindstilling til 

forvaltningen, oplevede i det hele taget værktøjer og måltal som mere positive, og som 

understøttende i forhold til at nedbringe sygefraværet. 

En oplevelse af mindsket bureaukrati, en imødekommelse af ledernes opfattelse af 

medarbejdernes motivation samt en øget tillid til forvaltningen, ser på den baggrund ud til at 

være faktorer, der kan være afgørende i forhold til, hvordan styringselementerne opfattes. 

Imidlertid identificerer jeg også en række øvrige faktorer, som kan være med til dels at 

mindske betydningen af ledernes grundlæggende holdninger til sygefraværsledelse, og dels 

kan mindske forringelsen af de indre motivationsformer via crowdingeffekter. Dem vil jeg 

gennemgå i det følgende. 

5.4 Tillid og styringsstrategier 
Gennem samtalerne med lederne, er det blevet klart for mig, at lederne på flere punkter har 

opbygget ledelsesstrategier og grundlæggende tillidsformer, der er med til at ændre på 
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balancen af crowding-effekterne og betydningen af de grundlæggende holdninger til 

sygefraværsledelse. 

5.4.1 Systemtillid  

I ovenstående analyse, er det tydeligt, at der i mange tilfælde er store uoverensstemmelser 

mellem ledernes grundlæggende opfattelse af ledelsesudfordringer og -muligheder overfor 

oplevelsen af de styringsværktøjer, som forvaltningen har indført. Denne uoverensstemmelse 

øger kompleksiteten i ledelsesopgaven, idet lederne dels skal tage hensyn til deres 

grundlæggende antagelser om sygefraværet, medarbejderne etc. samtidig med, at de skal 

acceptere de nye værktøjer, som i nogle tilfælde står i modstrid til antagelserne. Når jeg ser 

nærmere på ledernes argumentation i forbindelse med håndteringen af denne 

uoverensstemmelse, bliver det tydeligt, at systemtillid er en af de metoder, lederne bruger til 

at reducere kompleksitet. Flere af lederne kommer med udtalelser, der tyder på, at de på 

forskellige måder benytter systemtillid til at lette arbejdet med at integrere redskaberne i 

styringen af sygefravær, og dermed reducere oplevelsen af kontrol. Som jeg vil vise, er 

systemtilliden til stede i den form, jeg har redegjort for i teoriafsnittet - hvor tillid opfattes 

som noget, der bliver muliggjort via brugen af fx regler eller kontrakter. Den ene type af 

systemtillid relaterer sig til de opstillede regler og det eksisterende hierarki – via en form for 

loyalitetsfølelse over for det strategiske ledelsesniveau, lederne befinder sig på. Den anden 

kommer til udtryk gennem en tillid til, at der er videnskabeligt belæg for de indførte 

værktøjers virkning. 

Systemtillid til regler og hierarki 
Størstedelen af lederne giver udtryk for, at de bruger redskaberne, udfylder handlingsplaner 

og arbejder hen mod resultatindikatoren, netop i kraft af deres rolle som leder. Her finder jeg 

systemtillid til bureaukratiske elementer som regler og hierarki. 

En af de daglige ledere udtrykker essensen af denne form for systemtillid (DL2). Hun 

fortæller, at der er dele af redskaberne til nedbringelse af sygefravær, som hun ikke bryder 

sig. Men hun er af den holdning, at hun løser sådan en type opgave, som er stillet oppefra, 

uagtet hvad hun selv mener, fordi det er en regel. Hun sammenligner tilliden til reglerne for 

sygefraværsstyring med den tillid, hun udøver overfor de regler, der er i trafikken: ”Så er det 

et vilkår, og det gør jeg. Der er ikke noget om, at så vil jeg ikke gøre det eller noget, det er 
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bare sådan tingene er - vi stopper også for rødt. I mit univers er det sådan, længere er den 

ikke.” (DL2). 

Her ser jeg en holdning fra lederen om, at man som leder har et professionelt ansvar og en 

forpligtelse til at overholde de regler, der er stillet op - og dermed udføre de opgaver, man 

bliver stillet, uden at stille spørgsmålstegn ved deres virkning etc. Samme leder understreger, 

at opgaven med at gennemføre opgaverne i praksis er et vilkår for en leder, og at man ikke er i 

en position til at sige fra eller til at stille spørgsmålstegn til kravene. Man skal blot 

viderebringe de fastlagte visioner på en forståelig måde for medarbejderne: 

”Og vi var lige til sådan et lederforum temadag for nylig, hvor der netop også 

var en leder der sagde 'Jamen hun synes, at nu var det endnu en opgave og 

endnu en opgave, og det er os som ledere, og du bliver punket og sådan', hvor 

jeg tænkte: 'Ja. Men det er søreme den stilling, du har valgt at tage'. Altså det 

må jeg indrømme, det sidder jeg og tænker. Find et andet arbejde så, for det er 

et vilkår, og det er bare sådan.” (DL2) 

Her ser jeg systemtillid, der opstår som et resultat af det hierarki, der er i den kommunale 

organisation. Lederen anerkender, at positionen som institutionsleder medfører nogle vilkår - 

herunder at udføre de opgaver, som forvaltningen beslutter, skal udføres. Her ser vi altså et 

eksempel på, at lederens position i det kommunale hierarki, og den arbejdsdeling, der er 

truffet beslutning om, gør det muligt for lederen, at acceptere de nye styringselementer, 

selvom hun egentlig er kritisk overfor dem. 

På samme måde giver en af områdelederne leder udtryk for, at det er helt i orden, at lederne 

bliver pålagt at bruge forskellige værktøjer, og at man som leder ikke skal stille 

spørgsmålstegn ved det (OL1). En endnu en daglig leder fremhæver, at fordi det kommunale 

system ledes af politikere i kommunalbestyrelsen, må man acceptere de politiske 

beslutninger, der bliver truffet: ”Det er en politisk beslutning og så er den ikke længere.” 

(DL3). Her ser jeg altså igen eksempler på, at det hierarki, som lederne er en del af, er med til 

at skabe en systemtillid, som lederne trækker på i beslutningen om, at acceptere værktøjer og 

måltal. På den måde er systemtilliden og accepten af de vilkår, der er forbundet med det at 

være leder, med til at reducere kompleksiteten hos lederne. Vedkommende skal hermed ikke 
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forholde sig til fordele og ulemper ved værktøjerne, men blot benytter dem, fordi de er pålagt 

af politikere og den øverste ledelse. 

En tredje af de daglige ledere fortæller, at hun gør meget ud af at anerkende, at der er mange 

administrative opgaver på området, og at det kan være vanskeligt at nå at klare dem alle 

sammen. Hun opererer med begrebet ’skal-opgave’, som er en opgave, man ikke kan lade 

være, uanset hvor travlt man har på det pågældende tidspunkt. Lederen nævner i den 

forbindelse, at nedbringelse af sygefravær med værktøjerne er en sådan type opgave: ”…det 

vil jeg godt anerkende, at jeg synes, at der er for mange ting i spil. Men det betyder jo ikke, at 

vi kan lade dem være.”  (DL4) 

Her ses igen et eksempel på, at de regler, der er indført på området, muliggør systemtillid. Her 

har lederen oven i købet selv indført ekstra regler for sin egen ledelse og prioritering af 

opgaver, som dermed gør det lettere for hende, at udøve konkret ledelse, og dermed er med til 

at reducere kompleksiteten i lederens arbejde. 

Hvis lederne anerkender, at beslutningskraften ligger hos politikere og forvaltning, og at de 

ikke selv skal tage stilling til fx nye værktøjer til styring af sygefravær, undgår de at bruge 

kræfter på at diskutere med den kommunale ledelse. En af lederne påpeger også, at løsningen 

på sygefraværet i hendes øjne er bedre ledelse. Men samtidig har hun tillid til, at 

forvaltningen har gennemtænkt, at de eksisterende ledelsesproblemer bliver tydeliggjorte 

gennem måltallene og værktøjerne. Lederen understreger, at hun jo ikke har været med i 

samtalerne og overvejelserne om styringsværktøjerne, men at det er sandsynligt, at det hun 

ønsker og tænker, netop bliver tydeliggjort nu (DL2). En anden leder påpeger også, at en 

eventuel tvivl overfor værktøjerne, som lederen måtte have, ikke giver værdi i institutionerne: 

”Fordi nu har jeg et job som leder, og jeg har nogle forpligtelser, og så må jeg 

gøre det, og så er den ikke længere. Så kan jeg have nogle personlige 

holdninger til det, det kommer ikke mine medarbejdere ved. Det kan jeg ikke 

bruge til så meget, og de kan slet ikke bruge det til noget. Så det er noget med 

ligesom at være loyal, eller hvad man kan kalde det, opadtil i systemet.” (DL3) 

På denne måde gør flere af lederne det klart, at de i kraft at deres plads i hierarkiet og rolle 

som ledere, ikke er i en position, hvor de skal tage kritisk stilling til styringselementerne. I 

stedet skal de anerkender, at de beslutninger der er truffet, er nogle som de skal leve op til. 
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Hermed ser jeg, at de bureaukratiske principper som hierarki og regler, åbner op for 

systemtillid. Denne anerkendelse er i sidste ende med til at lette ledernes arbejde med 

styringen af sygefravær, fordi de dermed ikke tager stilling til eventuelle negative 

udviklingsmuligheder, men blot implementerer værktøjerne i deres arbejde, fordi det er en 

opgave, de er blevet stillet. 

Systemtillid til videnskab 
Flere af lederne har ud over systemtillid til de bureaukratiske principper også systemtillid til 

videnskab. Hermed reduceres kompleksitet ved, at lederne stoler på, at styringsværktøjerne er 

indført på et oplyst grundlag, og at der eksisterer viden om, at sygefravær bedst nedbringes på 

den måde, som værktøjerne medfører. 

Med de nye værktøjer, er det blevet skrevet ind i sygefraværsprocedurerne, at det er 

kommunens politik, at en syg medarbejder skal have tæt og løbende kontakt til sin 

arbejdsplads, og at en tidlig tilbagevenden er at foretrække. Det er blandt andet udmøntet i 

beslutningerne om at ringe på 3. sygedag og at øge graden af deltidsraskmeldinger. Det er 

især, når der tales om dette aspekt af styringsværktøjerne, at lederne viser systemtillid overfor 

viden. En af lederne gør det således klart, at hun antager, at de nye tiltag og nye beslutninger i 

styringen af sygefravær hviler på et videnskabeligt og oplyst grundlag, og at de er afprøvede 

med succes tidligere: ”…jeg tror også, at der er nogen før mig, der har undersøgt det - 

forhåbentlig er det jo derfor man har det, at det er en god måde at komme tilbage på.” (DL2) 

Flere af lederne refererer også til mere eller mindre konkret forskning, som de selv kender til 

og benytter i forhold til at argumentere for brugen af de nye værktøjer. I forbindelse med en 

af ledernes oplevelser med at ringe til syge medarbejdere på 3. sygedag, henviser lederen til 

sit kendskab til forskning om, at en tidlig tilbagevenden er positiv, og at det derfor er positivt, 

at ringe til medarbejderne. ”Jamen der bliver der sagt 'jeg prøver at komme i morgen'. Og det 

er jo godt i udgangspunktet i kraft af at al forskning jo også peger på, at jo længere tid du er 

væk fra din arbejdsplads, jo sværere er det at møde ind efterfølgende.”(DL1) 

Lederne bruger altså tilliden til at reducere den kompleksitet der kan være i at skulle tage 

stilling til, hvorvidt værktøjerne er virksomme, eller hvorvidt de hviler på et fornuftigt 

grundlag. Med systemtilliden til videnskab går de her ud fra, at værktøjerne hviler på 

forskning, som lederne i sidste ende har tillid til. På denne måde undgår de at skulle tage 
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stilling til det virksomme i tiltagene. På samme måde refererer de til forskning, som de selv 

har kendskab til, der bakker op om de enkelte redskaber. 

5.4.2 Strategier til tilpasning af værktøjerne 

For at modarbejde følelsen af, at kontrolelementerne opleves som modstridende i forhold til 

synet på medarbejderne som tillidsværdige, finder jeg desuden, at lederne gør brug af to 

forskellige strategier. For det første bliver det tydeligt, at lederne i en vis udstrækning selv 

fortolker dele af reglerne, så de kan udføres i overensstemmelse med lederens egen oplevelse 

af, hvad der er nødvendigt. Eksempelvis fortæller en af lederne, at hun i nogle tilfælde ikke 

ringer medarbejderne op, men i stedet skriver dem en sms, hvori hun opfordrer dem til at 

kontakte hende, når de har overskud til at tale med hende (DL4). På den måde sørger hun for, 

at retningslinjerne udføres på den sygemeldtes præmisser i højere grad end på hendes egne. 

En områdeleder fortæller i overensstemmelse hermed, at de daglige ledere kan bruge 

procedurerne på deres egen måde, og at en leder kan: ”…begynde at fylde [værktøjerne] ud, 

ud fra sin egen position i forhold til, hvordan man synes, det skal være.” (OL1). 

 

For det andet lægger lederne vægt på, at de i kommunikationen om de nye retningslinjer gør 

det klart, at de blot videreformidler og udfører nogle retningslinjer, som er besluttet på et 

højere niveau. Dermed mener de ikke nødvendigvis selv, at alle procedurer er nødvendige i 

alle tilfælde. På den måde får de mulighed for at lægge ansvaret for procedurerne over på 

forvaltningen, som en områdeleder siger: ”Det er jo også fint at kunne melde og sige; ’jamen 

sådan er det i Furesø Kommune, og det gør jeg, fordi at jeg skal’.” (OL1) En daglig leder 

fortæller således om sin formidling af baggrunden for reglerne til sine medarbejdere: ”Og så 

har vi jo talt om det selvfølgelig, dernede, og de ved, at jeg skal. De ved, at jeg ikke ringer, 

fordi jeg tror, at de ikke er syge. Så på den måde er vi jo kommet over det.” (DL2). Lederen 

gør det altså eksplicit klart for sine medarbejdere, at hun ikke mistænker dem for at ville 

snyde med fraværet. 

 

En af de daglige ledere oplever også kravet om, at syge medarbejdere skal ringes op på 3. 

dagen, som svært og grænseoverskridende. Lederen giver et eksempel på, at hun også 

benytter strategien om, at placere ansvaret for opkaldet hos andre end sig selv, når hun taler 

med syge medarbejdere. Her referer hun en telefonsamtale på 3. sygedag: ”Og så siger hun: 

’det er da noget nyt’ eller sådan et eller andet. Så siger jeg: ”Ja det har vi jo sådan snakket 
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om, at det er noget vi har snakket om i forvaltningen, at det skal vi, at vi skal ringe på 3. 

dagen.” (DL3).  

På den måde kan lederne bruge strategien om ansvarsfraskrivelse til at retfærdiggøre, at de 

udsætter medarbejdere for en kontrol, som de ikke kan stå inde for, og som de i realiteten 

mener, er unødvendig. 

5.5 Opsamling  
Ledernes grundlæggende opfattelser af sygefraværsledelse viser sig altså i høj grad at have 

indflydelse på den måde, de benytter de nye sygefraværsværktøjer på. For det første bliver det 

klart, at ledernes opfattelse af medarbejdernes motivation, deres egen motivation og deres 

opfattelse af sygefraværets og fagområdets kompleksitet betyder, at styringselementerne i 

flere tilfælde opleves som kontrollerende. Oplevelsen af styringen som kontrollerende har den 

konsekvens, at lederne benytter værktøjerne passivt i deres ledelse. Det kommer blandt andet 

til udtryk, idet flere af lederne fortsætter med egne ledelsesinitiativer sideløbende med 

redskaberne og måltallene. Det betyder, at mere af deres tid går til administration. 

I de tilfælde, hvor lederne bruger værktøjerne og måltallene aktivt, finder jeg omvendt, at de 

har en oplevelse af, at styringen understøtter de opfattelser, som lederne har af 

sygefraværsledelsen generelt. Det drejer sig primært om understøttelse af synet på 

medarbejdernes motivation, ledernes egen motivation samt tillid til forvaltningens 

beslutningskompetence. Eksempelvis oplever nogle ledere, at de tilsendte sygefraværs-

statistikker mindsker besværet med selv at hente statistikkerne, og dermed får de mere tid til 

de øvrige ledelsesopgaver.  
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KAPITEL 6  

Diskussion   

I analysen har mit fokus været at undersøge, hvordan lederne selv oplever udfordringer og 

muligheder i styring af sygefraværet og i forlængelse heraf, hvordan de oplever de 

styringsværktøjer, som forvaltningen har pålagt dem at bruge i sygefraværsledelsen.  

Det står klart, at ledernes egne opfattelser af ledelsesudfordringer og -muligheder i styringen 

af sygefravær lægger op til en lempelse af de nuværende krav. Dels fordi lederne mener, at 

sygefraværet er uforudsigeligt og ikke kan styres efter fastlagte procentsatser og 

standardiserede procedurer. Men også fordi lederne selv er meget motiverede for at sænke 

sygefraværet og samtidig oplever, at flertallet af medarbejderne handler altruistisk og dermed 

kun melder sig syge, når de reelt er det. Med de styringselementer, som kommunen har 

indført, bliver indsatsen for nedbringelse af sygefravær omvendt gjort til en styringsteknologi 

i relation til NPM og det bureaukratiske styringsparadigme, hvilket et flertal af lederne 

oplever som kontrollerende. Hvis forvaltningen skal imødekomme ledernes opfattelser af 

muligheder og problematikker, må fokus på kontrakter, stram målstyring og benchmarking 

mindskes og fokus på meningsfuld kontrol styrkes. Forvaltningen må med andre ord tilpasse 

kontrollen, så lederne opfatter den som understøttende og ikke kontrollerende – så den 

opleves som motiverende og meningsfuld. Derfor er jeg interesseret i at undersøge, hvordan 

en kommunal forvaltning kan bruge de indsigter, som jeg er kommet frem til, og hvilke 

udfordringer der på den anden side ligger i en ændring af styringspraksissen. I diskussionen 

vil jeg derfor fokusere på at holde analysens resultater op mod forvaltningens eget syn på 

styringsproblematikken og konsekvenserne af de strategiske styringsvalg, der er truffet. 

En af konsekvenserne bliver tydelig for mig, da jeg taler med chefen for dagtilbuds- og 

skoleområdet i kommunen. Han gør det klart, at han ligesom de daglige ledere og 

områdelederne mener, at det er meget vanskeligt for børnepasningsområdet at nå måltallet på 

4,5 pct. Centerchefen sammenligner selv kravet om et sygefravær på under 4,5 pct. på tværs 

af alle kommunale fagområder med det ”…at bede elefanter om at kravle op i et træ.” 

(centerchef 2014). Han mener, at man i stedet burde differentiere målsætningerne alt efter 

fagområde. Centerchefen fortæller i forlængelse heraf, at han oplever, at eksempelvis 
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resultatindikatoren er et produkt af det han kalder ’excel-generationens’ tankegang, hvor alt 

skal måles og vejes. 

Netop fordi centerchefen tvivler på, at man på dagtilbudsområdet kan nå det fastsatte måltal, 

har han truffet en beslutning om, at det er nødvendigt at kunne dokumentere, at de daglige 

ledere og områdelederne arbejder aktiv med opgaven og med de redskaber, der er fastlagt: 

”Så derfor skal vi kunne dokumentere, at vi arbejder målrettet efter det. Og så skulle vi gerne 

gå nedad, men det kan godt være, at vi ikke når 4,5.” (ibid.) På den baggrund har centerchefen 

indført ekstra dokumentationskrav til lederne, hvor han beder dem om at udfylde endnu en 

månedlig rapport på individniveau for enkelte medarbejdere, der har for højt sygefravær 

(Furesø 2014b). 

Den månedlige rapport fra institutionerne har til formål at klæde ham på til at kunne 

dokumentere overfor den øvrige chefgruppe, at daginstitutionerne arbejder seriøst med de nye 

krav og retningslinjer:  

”…når jeg sidder i chefgruppen - og det gør vi hver 14. dag, og sygefravær er 

stort set på dagsordenen hver gang - så vil jeg som chef for området kunne sætte 

mig ned og sige: ’Her følger vi op ifølge vores retningslinjer’. Så kan det godt 

være, at sygefraværet ikke er dalet tilstrækkeligt, men vi følger de retningslinjer, 

det er besluttet, at vi skal følge.” (centerchef 2014)  

Han tilføjer, at det er nødvendigt at kunne påvise resultater eller handling overfor de øvrige 

chefer, idet opgaven med at sænke sygefraværet er: ”…En politisk og en ledelsesmæssig 

bestemt opgave, jeg agerer på.”, og at  ”…dét at nedbringe sygefraværet [er] en opgave, der 

er dikteret af min placering i organisationen.” (centerchef 2014) Det interne hierarki og 

beslutningsgangen mellem politikere, direktion og chefer, har derfor stor betydning for, at 

centerchefen ser sig nødsaget til at indføre kravet om en ekstra indrapportering. 

Fordi man på øverste niveau indfører et tværgående, fastlagt måltal, som er svært at opnå på 

børnepasningsområdet, bliver områdets egen leder altså nødt til at indføre sine egne mål og 

dermed nye dokumentationskrav. På trods af, at centerchefens krav og opfattelse på nogle 

områder stemmer overens med ledernes egne oplevelser med sygefravær – nemlig at det er så 

uforudsigeligt, at det ikke kan styres helt ned på decimalniveau - har kravet alligevel 

konsekvenser i form af øget administration. På den måde spiller den NPM-inspirerede 
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kontraktstyring en negativ rolle, idet der med kontraktstyringen gennem måltal og 

dokumentationskrav, stilles dobbelte krav til lederne på børnepasningsområdet. Jo flere 

kontrakt- og målstyringskrav, jo mere administrativt arbejde kræver det på alle 

ledelsesniveauer i organisationen, og jo mindre tid er der derfor til kerneopgaven.  

Adspurgt om det ikke ville være hensigtsmæssigt at udvise en højere grad af tillid til lederne i 

styringen af sygefravær, mener centerchefen, at man på børnepasningsområdet har været for 

reaktiv og ikke viet sygefraværet nok opmærksomhed over de seneste år. Derfor er 

sygefraværet steget for meget. På den baggrund fortjener området at blive kontrolleret: ”Vi er 

et samfund, hvor man bliver målt og vejet, og vi har ikke været proaktive i forhold til det selv, 

og så bliver vi nødt at reagere, når det kommer.” (centerchef 2014) siger centerchefen. Han 

mener også, at man skal gøre sig fortjent til tillid og til ikke at blive kontrolleret: ”Hvis vi 

[dagtilbudsområdet] vil styre kontrollen, så bliver vi nødt til at komme og tilbyde noget bedre, 

end vi gjorde før” (ibid.). Det står altså klart, at en mere tillidsbaseret tilgang, hvor lederne 

selv må træffe beslutninger om, hvornår sygefraværet er problematisk, og hvordan de vil 

nedbringe det, ikke ligger ligefor. Det er tilfældet, fordi lederne ifølge forvaltningen ikke har 

taget problematikken tilstrækkeligt alvorligt. Ifølge centerchefen, skal området gøre sig 

fortjent til tilliden ved at tilbyde noget bedre. I den forbindelse kan det være problematisk, at 

sygefraværet opgøres i decimaler, for hvor langt skal sygefraværet ned, før området har gjort 

sig fortjent til at blive kontrolleret i mindre grad? Den nuværende resultatindikator er 

vanskelig at opnå, men hvor går grænsen så?  

Tillid skal på den anden side heller ikke være svaret på alle udfordringer, og forvaltningen bør 

ikke udvise tillid, blot fordi lederne efterspørger det. Der kan være helt legitime årsager til, at 

det er nødvendigt at indføre visse kontrolforanstaltninger på et område i en given periode. Det 

er givetvis tilfældet med sygefraværet på dagtilbudsområdet – her er selv lederne enige med 

forvaltningen i, at sygefraværet er for højt, og at det skal sænkes (se afsnit 4.3). Jeg plæderer 

derimod for en mere hensigtsmæssig brug af kontrol i styringen, hvor en lempelsen af 

meningsløs kontrol skal gennemføres, så man ikke spænder ben for den lokale ledelse, men i 

stedet understøtter den.  

Det politiske niveau i den kommunale organisering har en stor betydning. Den fastlagte 

resultatindikator er en politisk beslutning, og på trods af, at selv chefen for dagtilbuddene er 

klar over, at børnepasningsområdet ikke kan nå samme niveau som eksempelvis det 
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administrative personale, der sidder på rådhuset, er det alligevel den kontrakt, som lederne 

måles efter. Skal der skrues ned for bureaukratiske styringselementer og den NPM-lignende 

styring og op for den tillidsbaserede ledelse, kræver det derfor, at såvel det politiske niveau 

som direktionen formår at se mere nuanceret på, hvornår målstyring og kontrol er 

meningsgivende. Det kræver, at forvaltningen ikke ser et måltal, som er fastlagt på decimaler, 

som den eneste mulighed for at kunne opnå gode resultater, men går alternative veje og giver 

lederne frihed til selv at lede sygefraværet ud fra de forhold, der gør sig gældende i den 

enkelte institution.  

Tillidsbaseret ledelse betyder en øget tillid til ledernes kompetencer, og vil frigøre tid fra 

administrative opgaver med fx dokumentation. Omvendt behøver tillidsbaseret ledelse af 

sygefravær ikke at betyde et fravær af ledelse fra forvaltningens side. Forvaltningen kan med 

fordel fortsat udstikke retningslinjer og præmisser, som lederne kan knytte an til i ledelsen af 

sygefravær. Eksempelvis oplever lederne overordnet, at de nye retningslinjer for opfølgning 

som fx opkaldet på 3. sygedag som produktive og virksomme.  

Meningsgivende styring i praksis – hvordan? 
Samtidig viser analyse, at der kan være store fordele ved, at lederne opfatter styringen som 

understøttende og ikke kontrollerende. Derfor vil jeg kort diskutere, hvad der gør sig særligt 

gældende i de tilfælde, hvor lederne ikke oplever styringen som kontrollerende, og hvilken 

sammenhæng sådan en opfattelse har med den kommunale styringsstrategi.  

Ud af de seks ledere jeg har talt med, er der særligt en leder, som skiller sig ud. Denne leder 

opfatter hverken værktøjer eller måltal som kontrollerende, bureaukratiske eller begrænsende 

i forhold til arbejdet med at sænke sygefraværet (DL 2). Lederen skiller sig ikke mærkbart ud 

i forhold til opfattelsen af ledelsesudfordringer og -muligheder i styringen af sygefravær. 

Lederen oplever ligesom sine lederkolleger, at børnepasnings-området kræver særlige hensyn, 

at sygefraværet er uforudsigeligt. Samtidig har hun en stærk opfattelse af, at medarbejderne 

handler altruistisk og dermed kun melder sig syge, hvis de reelt er det. I analysedel 2 skiller 

lederen sig imidlertid ud. Hun oplever i markant mindre grad end sine kolleger, at styringen er 

kontrollerende. Dele af værktøjerne oplever hun endda som understøttende, og hun modsætter 

sig, at styringselementerne skulle være hverken bureaukratiske eller mindske ledernes 

handlerum.  
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Årsagen til, at lederen skiller sig så markant ud, finder jeg primært i lederens stærke oplevelse 

af, at forvaltningen har kompetence til at træffe beslutninger på børnepasningsområdet. 

Ligeledes har lederen en udpræget grad af systemtillid til både regler, ledelseshierarkiet og 

videnskab. Med systemtilliden som årsagsforklaring til at denne leder i langt mindre grad 

opfatter styringen som kontrollerende, bliver det dog også klart for mig, at lederen faktisk 

ikke oplever styringselementerne som understøttende. Hun udviser i højere grad blot en form 

for accept af, at styringen er til stede, og en accept af, at hun i kraft af sin rolle som leder skal 

benytte redskaberne, udfylde handleplaner etc. Endvidere bunder lederens accept af 

styringselementerne i høj grad i en oplevelse af, at forvaltningen er kompetent, og at lederen i 

forlængelse heraf er overbevist om, at resultatmålingen har et større formål end at holde øje 

med de ledere, der gør deres arbejde godt. I stedet stoler lederen på, at forvaltningen med 

resultatmålingen og opfølgningen ønsker at sætte fokus på og identificere de ledere, der klarer 

arbejdet med at nedbringe sygefraværet dårligt (DL2).  

Der er dog også tilfælde, hvor jeg kan identificere en reel oplevelse af styringselementerne 

som understøttende i forhold til ledernes daglige arbejde med sygefraværsledelse. Det er 

eksempelvis tilfældet, når nogle af værktøjerne og statistikkerne rent faktisk er en hjælp i 

forhold til at legitimere indgriben overfor de medarbejdere, som handler mere egoistisk i 

forhold til sygefravær. Det viser, at det bestemt er muligt at igangsætte mere kontrollerende 

styringsformer som resultatmåling, standardprocedurer etc., som vil blive opfattet positivt, og 

som vil blive brugt aktivt i arbejdet med at sænke sygefravær. Kontrol kan fungere og skabe 

værdi i praksis, hvis den ikke bliver en administrativ byrde eller fratager lederne deres 

selvbestemmelse. Kontrol som tager udgangspunkt i praksisorienterede problemstillinger, og 

som er åben for lokal tilpasning bliver oplevet som virkningsfuld.  

Selvfølgelig er der også andre faktorer, der spiller ind i forhold til, hvorvidt styring opfattes 

som kontrollerende eller understøttende. Den ene af de ledere, som opfatter enkelte af 

styringselementerne som understøttende, lægger eksempelvis meget vægt på, at hun oplever 

størrelsen af institutionen og antallet af medarbejdere som en væsentlig faktor. Hun er leder i 

en forholdsvis lille institution, og havde hun haft væsentligt flere medarbejdere, ville 

styringen have taget mere af hendes tid, og hun ville ikke have været så begejstret for 

eksempelvis redskaberne, fortæller hun (DL4). Denne pointe understøttes af en helt ny 

undersøgelse, som kommunernes og regionernes forsknings- og analyseinstitut, KORA, har 
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foretaget (KORA 2015). Her konkluderer man, at kvaliteten af ledelsen i en daginstitution 

bliver forringet, hvis lederen har mere end 20 pædagoger og pædagogmedhjælpere under sig, 

fordi flere medarbejdere er lig med mere administrativt arbejde og dermed mindre tid til 

personaleledelse og til kerneopgaven (Mainz 2015, KORA 2015). Opfattelsen af værktøjerne 

som eksempelvis bureaukratiske, kan på den baggrund afspejles i antallet af medarbejdere, 

som skal ledes af den enkelte daglige leder. Det er ikke muligt at sige noget endegyldigt om 

institutionsstørrelse i sammenhæng med denne analyse, men det er en faktor, som flere af 

lederne nævner. Samtidig er den mest kritiske ud af de fire daglige leder, den eneste leder, der 

har over 20 pædagoger og pædagogmedhjælpere under sig (DL1). 

Størstedelen af lederne oplever altså ikke, at den mere centraliserede styring af sygefraværet, 

hvor forvaltningen beslutter, hvornår fravær er problematisk, er en hjælp i forhold til de 

problemer, de oplever i den daglige ledelse af sygefraværet. Dermed opleves styringen ikke 

som understøttende. Nok accepterer en del af lederne styringen som en præmis for den rolle, 

de har påtaget sig, men en sådan accept er ikke nok til at gøre styringen til en god forretning 

for kommunen, idet lederne i overvejende grad ikke oplever styringen som virkningsfuld. 

Endvidere viser opgørelsen af sygefraværet for det samlede år 2014, at sygefraværet fortsat 

ligger på 6,7 procent for daginstitutionsområdet. Dermed afspejles ledernes oplevelse af den 

manglende virkning også i statistikkerne. Med styringsmodellen fratager man lederne 

muligheden for at bruge deres egen faglighed, og man skaber et billede af sygefravær som en 

genstand, der kan kontrolleres og drives ned på et bestemt niveau, hvis bare man tæller, vejer 

og sammenligner nok – en helt modsat oplevelse af ledernes.  

Lederne udviser såvel stor loyalitet overfor forvaltningen, som en høj grad af respekt for de 

opgaver, de bliver stillet. Samtidig er de meget motiverede for holde sygefraværet på et 

niveau, der er gavnligt for institutionerne. Sådan en loyalitet, motivation og høj faglighed kan 

man drage nytte af på en bedre måde, end hvad der er tilfældet med den nuværende styring. 

Det kan være skønne spildte kræfter at indføre initiativer, som lederne blot gennemfører, 

alene fordi de accepterer dem som en skal-opgave i kraft af deres rolle som ledere, men som 

reelt ikke giver dem et udbytte i den daglige ledelse. I stedet bliver det en ekstra administrativ 

opgave, som tager tid fra den opgave, som lederne er enige om virkelig batter, når det gælder 

om at sænke sygefraværet - nemlig en øget trivsel og arbejdsglæde.  
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KAPITEL 7  

Konklusion og videre perspektiver 

Øgede krav, stramme budgetter og stigende sygefravær. Ofte bliver sådanne problematikker i 

offentlige organisationer mødt med mere regelbundethed og krav om opfølgning og 

dokumentation. Med dette speciale har det derfor været min ambition at byde ind med 

indsigter i, hvorfor styringselementer med rod i det bureaukratiske styringsparadigme og new 

public management ikke altid er en god løsningen, når der opstår problemer i den offentlige 

sektor. Med specialet viser jeg, hvordan NPM-inspireret styring i nogle tilfælde kan være en 

ulempe for en kommune, og hvad konsekvenserne kan være. Jeg fremstiller ikke et naivt 

ønske om at inspirere offentlige organisationer til at droppe alle krav og al kontrol af 

organisationens ledere. Tværtimod har min ambition været at vise, hvordan Furesø Kommune 

på dagtilbudsområdet, kan kontrollere mere meningsgivende ved stille skarpt på de 

udfordringer, den offentlige leder møder. Men også ved i endnu højere grad at imødekomme 

de muligheder, som leder oplever i praksis. Til gavn for det kommunale budget og den 

kerneydelse, lederne i sidste ende har til opgave at styrke.  

På den baggrund svarer specialet på følgende spørgsmål: 

Hvordan har ledernes opfattelse af sygefraværsledelse betydning for, hvordan de benytter de 

styringsværktøjer, som Furesø Kommune har indført for at nedbringe sygefraværet?     

Analysens og diskussionens pointer viser, at ledernes opfattelser af ledelsesudfordringer og -

muligheder i høj grad har indflydelse på den måde, de benytter de nye styringsværktøjer på. 

Konklusionen kan reduceres til tre centrale hovedpointer. 

1. Ledernes opfattelse af sygefraværsledelse betyder, at lederne i flere tilfælde oplever 

styringen som kontrollerende, hvilket medfører at brugen af styringselementerne kan 

være passiv og uproduktiv.  

På baggrund af ledernes opfattelse af medarbejdernes motivation, deres egen motivation og 

deres opfattelse af sygefraværets og fagområdets kompleksitet, oplever lederne i flere 

tilfælde, at styringen medfører forringet selvbestemmelse og forringet anerkendelse. Det 

betyder, at lederne i flere tilfælde oplever styringselementerne som kontrollerende.  
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Opfattelsen af styringen som kontrollerende opstår dels, når værktøjerne opleves som så 

rigide, at muligheden for at lede og træffe beslutninger på baggrund af lokale og 

situationsbestemte forhold, som eksempelvis opfattelse af medarbejderens motivation, 

vanskeliggøres. Dels opstår oplevelsen af kontrol, når der ikke bliver taget højde for den 

specialviden, som lederne mener er essentiel på børnepasningsområdet. Eller når den ikke er 

blevet efterspurgt i forbindelse med udarbejdelsen af styringsredskaberne. Samtidig bliver det 

opfattet som ufrugtbar kontrol, når en opgave tager for lang tid at udføre i forhold til, hvad det 

relative udbytte er. Fordi lederne oplever, at sygefraværet er uforudsigeligt, oplever de 

endelig også, at en styring efter rigide talværdier ikke giver mening.  

Oplevelsen af styringen som kontrollerende har den konsekvens, at lederne benytter 

styringselementerne passivt i deres ledelse. Lederne opfylder altså de krav, som forvaltningen 

stiller, men bruger ikke styringsværktøjerne aktivt. I stedet fortsætter de med egne initiativer 

sideløbende med, at de må bruge mere tid på administration, indberetning og handleplaner. 

Det betyder, at de i sidste ende har mindre tid til de øvrige dele af ledelsesopgaven. En del af 

forvaltningens styring medfører altså en form for skyggestyring, hvor der udfyldes, 

afrapporteres og rettes ind, fordi det er et krav -  ikke fordi det virker i forhold til at sænke 

sygefraværet. Et tidsspild, som i sidste ende kan risikere at koste kommunen penge. 

2. Når opfattelserne af sygefraværsledelse imødekommes, oplever lederne styringen som 

understøttende. I de tilfælde bliver kontrollen produktiv. 

I de tilfælde, hvor lederne har en oplevelse af, at styringselementerne understøtter de 

opfattelsen af udfordringer og muligheder i sygefraværsledelse, finder jeg omvendt, at lederne 

bruger værktøjerne og måltallene aktivt. Den aktive brug af styringselementerne sker primært 

i tilfælde, hvor lederne oplever, at deres syn på medarbejdernes motivation eller deres egen 

motivation imødekommes samt i tilfælde, hvor tillid til forvaltningens beslutningskompetence 

er stor. Lederne er eksempelvis glade for at have fået retningslinjer, som kan bruges i 

konfrontationen med de af medarbejderne, som de oplever, handler egoistisk. Samtidig bruges 

et redskab aktivt, hvis lederen oplever at det mindsker bureaukrati. 

Den aktive anvendelse af styringsværktøjerne i ledelsen af medarbejdernes sygefravær bliver 

frugtbar, idet lederne integrerer værktøjerne som en del af deres egen styring og enten lader 

den erstatte eller supplere egne redskaber. Når værktøjerne opfattes som understøttende for 
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opgaven, kan kontrolelementer som standardisering og fastlagte regler for opfølgning på 

medarbejdernes sygefravær altså være en glimrende måde at sikre, at der lokalt bliver arbejdet 

aktivt med sygefraværet. 

3. Oplevelsen af styringselementerne er meget kompleks, og er i høj grad påvirket af 

enkeltpersoner og af institutionsspecifikke faktorer. Meningsgivende kontrol er en 

måde at imødekomme kompleksiteten.  

Ledelse af sygefravær er komplekst, og specialet bringer ikke et entydigt svar på, hvordan den 

moderne offentlige organisation skal styre sygefravær. Sådan et svar findes med al 

sandsynlighed ikke. Med specialet viser jeg nemlig også, at oplevelsen af styringselementerne 

ikke blot afhænger af ledernes opfattelser af muligheder og udfordringer i 

sygefraværsledelsen, men også af andre leder- og institutionsspecifikke faktorer. Eksempelvis 

viser analysen, at en høj grad af systemtillid kan være en måde at reducere kompleksiteten på, 

når en leder præsenteres for et nyt styringsredskab. En høj grad af systemtillid til det 

organisatoriske hierarki, regler og videnskab og en høj grad af tillid til forvaltningens 

beslutningskompetence betyder, at lederne i mindre grad oplever fx kontrolelementer som en 

belastning. I stedet accepterer de eksempelvis kontrollen, fordi den er en del af deres opgave-

portefølje.  

Som påpeget i diskussionen, kan faktorer som antallet af medarbejdere have stor betydning 

for, i hvor høj grad kontrolforanstaltninger bliver oplevet som bureaukratiske. Ligeledes har 

ledernes erfaring med styring af sygefravær også stor betydning for, hvorvidt de opfatter 

standardiserede processer og regler som rendyrket kontrol eller som en hjælpende hånd i 

arbejdet. Betydningen af sådanne faktorer vil være særdeles relevant at undersøge i et 

kommende forskningsprojekter, som derfor kan tage udgangspunkt i en mere kvantitativ 

undersøgelse, hvor brugen af styringsværktøjerne undersøges i forhold til eksempelvis 

erfaring og instutionsstørrelse.  

Netop erkendelsen om kompleksitet bliver central i specialets overordnede konklusion: 

Nemlig at det er essentielt for konstruktionen af styringen af sygefravær, at de enkelte 

elementer er meningsgivende. Denne pointe understreges af diskussionsafsnittets konklusion 

om, at indførelsen af et for rigidt og uopnåeligt måltal har fået konsekvenser i form af 

indføringen af et ekstra krav om opfølgning og dokumentation. Essentielt er det derfor, at 
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stræbe efter at konstruere styring, som er meningsgivende i forhold til de udfordringer og 

muligheder, man oplever decentralt. 

Der er ingen tvivl om, at et flertal af lederne gerne var flere dele af styringselementerne 

foruden og gerne så en højere grad af tillid til deres ledelsesegenskaber. På den anden side 

viser specialet, at ukritisk tillid og et fravær af ledelse, kan få konsekvenser for de ledere, som 

er glade for faste retningslinjer. En øget frihed, der giver lederne fire hænder til selv at lede 

sygefraværet kræver, at der tilbydes støtte til fagligt usikre ledere, som ellers kan risikere at 

føle sig fortabt i for meget tillid. Derfor skal der heller ikke være et fravær af styring. 

Specialet giver ikke en entydig løsning på, hvordan man skaber en balance som sikrer, at 

sygefraværet falder, uden at der skabes unødigt bureaukrati. Et sådant svar ligger ikke ligefor, 

men kræver yderligere forskning i emnet. I forlængelse heraf, kunne det interessant at 

foretage yderligere studier af sygefraværsledelse i andre kommuners institutioner, hvor 

tilgangen til sygefravær eksempelvis er mere tillidsbaseret, eller hvor kontrolelementerne er 

mere udtalte end i Furesø. Samtidig ville en undersøgelse af medarbejdernes egne oplevelser 

med sygefravær, og deres opfattelse af de nye styringselementer være givtig, idet man på den 

måde eksempelvis vil kunne få klarlagt om ledernes opfattelse af medarbejdernes motivation 

afspejler virkeligheden.  

På baggrund af specialets resultater, vil jeg afslutningsvis præsentere fire opmærksomheds-

punkter, som jeg mener, at en kommunal forvaltning med fordel kan overveje, hvis den 

ønsker at fastsætte meningsgivende styring af sygefravær: 

• Skab fleksible redskaber, som kan tilpasses efter lokale forhold. 

• Styringen skal tage udgangspunkt i ledernes oplevelser af ledelsesudfordringer og –

muligheder. 

• Inddrag de ledere, der skal udføre styringen i udviklingen og implementeringen. 

• Et tillidsfuldt miljø mellem den part, der skal benytte styringen og den part, der 

iværksætter den, skaber et godt udgangspunkt. 
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Bilag 1 

Furesø Kommunes sygefraværsretningslinje 

 

Nyt$afsnit$i$personalehåndbogen$om$sygefravær$
Gældende$fra$1.$marts$2014$$

Sygefravær$

Furesø$Kommune$ vil$ sikre$ en$ god,$ tidlig$ og$ individuel$ opfølgning$ på$ sygefravær$ for$ at$minimere$

sygefraværet.$ Vi$ ønsker,$ at$ der$ er$ fokus$ på$ nærvær$ og$ fastholdelse$ af$ medarbejdere$ for$ at$
medvirke$til,$at$sygdomsramte$medarbejdere$hurtigt$kommer$tilbage$på$arbejde.$$

Fravær&er&en&sag&for&arbejdspladsen,&og&derfor&følger&vi&tidligt&op&på&fraværet&for&at&få&medarbejdere&
hurtigst& muligt& tilbage& på& arbejdspladsen.& Sygdom& er& legitimt& fravær,& og& medarbejdere& i& Furesø&

Kommune&har&lov&til&at&være&syge&uden&unødig&indblanding&fra&arbejdsgivers&side.&Et&sygdomsforløb&
er& heldigvis& ofte& kortvarigt& og& ukompliceret,& og& som& hovedregel& vender& medarbejderen& hurtigt&
tilbage&til&arbejdet&igen.&&

Dog& er& det& vigtigt,& at& ledere& og& medarbejdere& er& opmærksomme& på,& at& sygefravær& kan& være&

begrundet&af&mange&årsager,&som&måske&først&kommer&frem&ved&sygefraværssamtalen.&Det&er&også&
vigtigt& at& være& opmærksom& på,& at& der& kan& være& årsager& til& sygefraværet,& som& skyldes& forhold& på&
arbejdspladsen,&som&vedrører&den&sygemeldte&medarbejder.&Sygefraværet&kan&således&være&et&fælles&

anliggende&for&medarbejderen,&kollegaerne,&ledelsen&og&arbejdspladsen&som&helhed.&&Derfor&skal&det&
understreges,&at&sygefraværssamtalen&er&en&omsorgssamtale,&hvor& leder&og&medarbejder& i&en&åben&
dialog& klarlægger,& om& der& er& årsager& på& arbejdspladsen,& som& begrunder& fraværet,& og& hvor& man&

sammen&finder&løsningerne.&

Meddelelse$om$sygefravær$på$første$sygedag$

Regler&for&anmeldelse&af&sygefravær&skal&fastsættes&nærmere&på&den&enkelte&arbejdsplads.&&Hvis&du&
er& i& tvivl& om,& hvordan& du& skal&meddele& dit& sygefravær,& så& spørg& din& leder.& Hvis& der& ikke& er& fastsat&
lokale& regler& skal& medarbejderen& på& 1.& sygedag&melde& fravær& til& lederen& /arbejdspladsen& hurtigst&

muligt&ved&arbejdstids&begyndelse&–&eller&om&muligt&før&–&og&senest&inden&to&timer&efter&arbejdstidens&
begyndelse.&&

Der&gælder&særlige&regler&for&barns&første&og&anden&sygedag.&Disse&dage&tæller&ikke&med&i&forhold&til&
afholdelse&af&sygefraværssamtaler.&Se&nærmere&under&&Barns&1.&og&2.&sygedag&(link)&

Det&er&lederens&ansvar&at&fravær&indberettes&i&OPUS&Portalen&(Rollebaseret&Indgang),&EasyTime&eller&

vagtplan.&Indberetningen&bør&ske&umiddelbart&efter&sygemeldingen&er&modtaget&for&at&sikre&korrekt&
fraværsregistrering,& fraværsstatistik,& og& for& at& Furesø& Kommune& kan& modtage& korrekt&
dagpengerefusion.&
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Telefonisk$kontakt$på$3.$sygedag$

Medmindre& andet& allerede& er& aftalt& skal& lederen& og&medarbejderen& tale& sammen& telefonisk& på& 3.&

sygedag& og& det& er& lederens& ansvar,& at& samtalen& finder& sted.& Samtalen& skal& klarlægge& om&
medarbejderens& tilbagevenden& til& arbejdet&er&nært& forestående,&om&der&er&noget& som& lederen&kan&
gøre& for& at& &mindske& fraværets& varighed& og& om& der& er& et& ønske& om& eller& et& behov& for& at& afholde&

sygefraværssamtale&tidligere&end&på&10.&sygedag.&

Eksempler&på&hvad&”medmindre&andet&allerede&er&aftalt”&kunne&dække&over&er&hvis&der&er& tale&om&
planlagt& &sygdom&såsom&en&operation,&og&det&allerede&er&aftalt&hvornår& leder&og&medarbejder&taler&
sammen& efter& operationen& eller& hvis& medarbejder& og& leder& har& talt& sammen& på& 2.& sygedag& og&

samtalen&har&haft&det&samme&indhold&som&3.&dagssamtalen.&

Hvis& det,& allerede& i& forbindelse& med& samtalen& på& 3.& sygedag,& står& klart,& at& der& er& tale& om& et&
længerevarende&fravær,&kan&lederen&og&medarbejderen&aftale&hvor&ofte,&og&hvordan&kontakten&skal&
være&under&sygemeldingen.&&&

Medarbejderen&har&ikke&pligt&til&at&oplyse&årsagen&til&sygefraværet.&Hvis&medarbejderen&ikke&oplyser&

årsagen&til&sygefraværet&kan&samtalen&alene&dreje&sig&om&fraværets&forventede&varighed,&om&der&er&
omstændigheder& på& arbejdspladsen,& som& kan& påvirke& fraværets& længde& og& om& der& er& noget& som&

lederen&kan&gøre&for&at&mindske&fraværets&varighed.&

Det& er& Furesø& Kommunes& holdning,& at& der& altid& skal& være& kontakt& mellem& medarbejder& og& leder&
uanset&årsagen&til&fraværet.&Det&gælder&også&ved&arbejdsbetinget&stress,&hvor&det&kan&forekomme,&at&
en& læge& fraråder& en&medarbejder& at& tale&med&arbejdspladsen.& Kontakten& skal& selvfølgelig& ske&med&

den&fornødne&respekt&for&årsagen&til&fraværet.&Men&for&at&sikre&tilknytningen&og&en&tilbagevenden&til&
arbejdspladsen,&er&det&nødvendigt&at&have&en&dialog&omkring&årsagerne&og&mulighederne.&

Sygefraværssamtale$senest$på$10.$sygedag$

Lederen&skal&indkalde&til&sygefraværssamtale,&som&afholdes&senest&på&10.&sygedag&(kalenderdage).&&

Fraværssamtale$ved$5$sygdomsperioder$indenfor$et$år$

Lederen&skal& indkalde&til&sygefraværssamtale,&når&en&medarbejder&har&5&sygdomsperioder& inden&for&
et&år,&også&selvom&der&er&tale&om&5&enkeltstående&dage.&Lederen&skal& indkalde&til&samtalen,&selvom&

medarbejderen&ikke&længere&er&sygemeldt.&&

Lederen&får&en&mail&fra&fraværssystemet&når!en!medarbejder!har!5!sygdomsperioder.!

Sygefraværssamtaler&er&omsorgssamtaler,&og& flere& sygdomsperioder&kan& i&nogle& tilfælde&være& tegn&
på&trivselsV/arbejdsmiljøproblemer&og&forhold&på&arbejdspladsen,&som&måske&kun&kommer&frem&ved&
en&samtale&med&fokus&på&fraværsmønstre.$

Sygefraværssamtalen$$

Lederen&indkalder&medarbejderen&til&sygefraværssamtalen.&Indkaldelsen&skal&ske&skriftligt&og&med&et&

passende& varsel.& Lederen& skal& i& indkaldelsen& gøre& opmærksom&på,& at&medarbejderen& har& ret& til& at&
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have&en&bisidder&med&til&samtalen.&Hvis&lederen&allerede&på&det&tidspunkt&ved,&at&der&er&behov&for&at&

indhente&en&mulighedserklæring,&kan&der&gøres&opmærksom&på&dette&i&indkaldelsen.&&

Sygefraværssamtalen& skal& hjælpe& den& sygemeldte& med& hurtigt& at& komme& tilbage& til& arbejdet& og&
fastholde& tilknytningen& til& arbejdspladsen& (evt.& på& nedsat& tjeneste).& Gennem& samtalen& er& der&
mulighed&for&at&arbejde&med&at&ændre&eventuelle&forhold&på&arbejdspladsen,&som&har&betydning&for&

sygefraværet& og& for& mulighederne& for& at& komme& hurtigt& tilbage.& Det& kan& være& ændringer& i&
arbejdsopgaver,&arbejdstid,&skånehensyn&osv.&&Det&er&lederens&ansvar,&at&samtalen&kan&ske&inden&for&
værdige& og& trygge& rammer,& og& såvel& leder& som& medarbejder& har& et& ansvar& for& at& bidrage& til& en&

konstruktiv&dialog&omkring&sygefraværet.&&

Hvis&sygdom&eller&andre&omstændigheder& forhindrer&medarbejderen& i&et&personligt& fremmøde,&kan&
sygefraværssamtalen&afholdes&telefonisk.&

Lederen&skal&skrive&referat&af&sygefraværssamtalen&og&sende&det&til&Personaleafdelingen&–&gerne&via&
mail.& Referatet& lægges& på& medarbejderens& personalesag& sammen& med& en& eventuel&

mulighedserklæring,&friattest&eller&indlæggelsesseddel.&

Skabelon&til&indkaldelse&kan&hentes&her:&Link&&

Der& er& udarbejdet& en& referatskabelon& til& sygefraværssamtalen,& som& eventuelt& kan& sendes& til&
medarbejderen&forud&for&samtalen.&Referatskabelonen,&som&udgør&en&disposition&for&samtalen,&kan&

hentes&her:&Link&&

Efterfølgende&sygefraværssamtaler&

Ved&første&sygefraværssamtale&aftaler&leder&og&medarbejder,&hvad&der&vil&være&en&god&kontakt&under&
sygdomsforløbet;&hvor&ofte,&hvordan&og&hvor.&Som&hovedregel&skal&2.&sygefraværssamtale&finde&sted&
efter&21&sygedage&(kalenderdage),&men&det&vigtigste&er,&at&der&er&skabt&kontakt&og&klarhed&omkring,&

hvordan&kontakten&skal&foregå.&&

Indkaldelsen& til& 2.& sygefraværssamtale& kan& være& afhængig& af,& hvad& der& blev& aftalt& og& drøftet& ved&
første&sygefraværssamtale&eksempelvis&sygdommens&karakter,&forventet&svar&fra&hospitalet,&hvornår&
der&foreligger&en&mulighedserklæring&og&tilkendegivelserne&i&en&mulighedserklæring.&&&

Ved& langtidssygdom& er& det& vigtigt,& at& medarbejderen& opretholder& tilknytningen& til& arbejdsstedet.&

Lederen&skal&derfor&løbende&have&kontakt&med&medarbejderen.&&

Medarbejderen& har& desuden& pligt& til& at& medvirke& ved& bopælskommunens& opfølgning& på&
sygefraværet.& Opfølgningen& har& betydning& for& Furesø& Kommunes& modtagelse& af&
sygedagpengerefusion.&

Dokumentation$for$sygefravær$

Det&er&lederens&vurdering,&hvornår&det&er&relevant,&at&indhente&dokumentation&for&sygdom.&I&denne&

vurdering& kan& indgå& om& der& er& uklarhed& om& sygdommens& varighed& og& om& der& er&mulighed& for& at&
genoptage&arbejdet&på&nedsat&tid&og&evt.&med&skånehensyn.&
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Der& er& flere& forskellige& former& for& dokumentation& for& sygefravær.& Som& oftest& vil&

mulighedserklæringen&være&mest&relevant,&og&kan&bruges&hurtigt&og&flere&gange&i&et&sygdomsforløb,&
hvis&der&er&behov&for&dette.&Arbejdsgiver&betaler&for&erklæringen.&

1. Mulighedserklæring&
Mulighedserklæringen& kan& anvendes& når& som& helst& i& sygeforløbet.& Den& kan& også& anvendes& ved&

gentagne&sygdomstilfælde&–&også&selv&om&medarbejderen&ikke&længere&er&sygemeldt.&&

Lederen& indkalder&medarbejderen& til& en& sygefraværssamtale,& hvor& leder& og&medarbejder& sammen&
udfylder&mulighedserklæringens&punkt&1V6.&Medarbejderen&tager&mulighedserklæringen&med&til&egen&
læge,& som& herefter& udfylder& side& 2& ud& fra& en& lægefaglig& vurdering& af& mulighederne& for,& om&

medarbejderen& kan& genoptage& arbejdet& helt& eller&med&nedsat& tjeneste,& hvornår& og& eventuelt&med&
oplysning&om&hvilke&tilpasninger,&der&skal&foretages&på&arbejdspladsen.&&

Medarbejderen&har&pligt&til&at&medvirke&til&at&udfylde&mulighedserklæringen.&Hvis&sygdom&eller&andre&
omstændigheder& forhindrer& medarbejderen& i& personligt& fremmøde,& kan& samtalen& afholdes&

telefonisk.$

Når&lederen&modtager&mulighedserklæringen,&skal&der&tages&stilling&til,&om&den&lægefaglige&vurdering&
giver&anledning&til,&at&der&skal&foretages&yderligere&nu&eller&senere&i&forløbet.&

Lederen& skal& sende& mulighedserklæringen& til& Personaleafdelingen,& som& lægger& den& på&

personalesagen.&

2. Friattest&&
Lederen& kan& også& anmode& lægen& om& at& udstede& en& friattest,& som& alene& dokumenterer,& at& en&
medarbejders& fravær& skyldes& sygdom.& Der& findes& ikke& en& fast& formular,& og& lægen& skal& blot& skrive&

friattesten&på&sit&eget&brevpapir.&Lægen&har&ikke&pligt&til&at&udstede&attesten.&

3. Indlæggelsesseddel&fra&hospital&&
Hvis&en&medarbejder&indlægges,&udsteder&hospitalet&–&efter&anmodning&–&en&indlæggelsesseddel,&der&
dokumenterer,&at&fraværet&skyldes&sygdom.&

Nedsat$tjeneste$–$delvis$raskmelding$$

Hvis& mulighedserklæringen& tilkendegiver,& at& medarbejderen& kan& raskmeldes& delvist& og& kan&

genoptage&arbejdet&med&nedsat&tjenesten&efter&et&sygdomsforløb,&kan&der& indgås&aftale&om&nedsat&
tjeneste.&En&sådan&aftale&skal&så&vidt&muligt&altid&indgås,&men&skal&dog&være&forenelig&med&arbejdets&
og& arbejdspladsens& tarv.&Nogle& læger& skriver& forslag& til& nedsat& tjeneste& i&mulighedserklæringen,& så&

denne& kan& bruges& som& vejledning& når& medarbejder& og& leder& skal& aftale& hvordan& den& nedsatte&
tjeneste&skal&placeres&og&eventuelt&en&plan&for&optrapning&af&arbejdstiden.&

Når&en&medarbejder&er&på&nedsat&tjeneste,&er&medarbejderen&også&stadig&syg.&Derfor&er&det&vigtigt,&at&
leder&og&medarbejder&fortsat&taler&om&sygefraværet&og&afholder&opfølgende&sygefraværssamtaler.&
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Lederen& skal& sørge& for,& at& den& nedsatte& tjeneste& bliver& indberettet& i& OPUS& Portalen& (Rollebaseret&

Indgang),& EasyTime& eller& vagtplan.&Mulighedserklæringen& skal& sendes& til& Personaleafdelingen,& som&
lægger&den&på&personalesagen.&&

Kronisk$sygdom$$

I&tilfælde&af&kronisk&sygdom,&hvor&medarbejderen&har&mindst&10&dages&fravær&årligt&på&baggrund&af&
lidelsen,& og& hvor& der& er& enighed& mellem& medarbejder& og& leder,& kan& medarbejderen& og&

bopælskommunen& indgå& en& §& 56& aftale,& som& sikrer,& at& arbejdspladsen& modtager& sygedagpenge&
allerede&fra&1.&sygedag.&Ved&at&indgå&en&sådan&aftale,&accepterer&arbejdspladsen,&at&der&er&et&forhøjet&
sygefravær.&

Når& en& medarbejder& er& syg& med& baggrund& i& §& 56& aftalen,& er& det& vigtigt,& at& medarbejderen& gør&

opmærksom&på&dette&i&forbindelse&med&sygemeldingen.&&

Lederen&skal&indberette&i&OPUS&Portalen&(Rollebaseret&Indgang)&eller&vagtplan,&at&fraværet&er&knyttet&
til&§56&aftalen.&Ellers&mister&Furesø&Kommune&dagpengerefusionen.&

$Rundbordssamtaler$$

Ved& langvarigt& sygefravær,& eller& hvor& det& lægeligt& skønnes,& at& medarbejderen& ikke& længere& kan&
varetage& et& job& på& normale& vilkår,& kan& lederen& eller& medarbejderen& kontakte& bopælskommunens&

Jobcenter& med& henblik& på& at& afholde& en& rundbordssamtale.& & Ved& rundbordssamtalen& deltager&
lederen,& medarbejderen,& en& jobkonsulent& fra& bopælskommunen& og& en& repræsentant& fra& Furesø&

Kommunes& Personaleafdeling.& Medarbejderen& har& ret& til& at& have& en& bisidder& med& til& samtalen.&&
Samtalen& skal& afklare,& om& der& kan& findes& alternative& veje& til& at& fastholde& medarbejderen& på&
arbejdspladsen.&

Lederen&indkalder&til&rundbordssamtalen.&

Fastholdelseskonsulent$

Der&er&også&mulighed&for&at&gøre&brug&af&Jobcentrets&fastholdelseskonsulent.&Såvel&medarbejder&som&

leder& kan& kontakte& fastholdelseskonsulenten& og& dialogen& kan& indledes& inden& et& sygefravær& er&
påbegyndt&og&hvornår&det&skal&være&i&sygdomsforløbet.&Man&skal&være&opmærksom&på,&at&sygdom&er&
en&fortrolig&og&tavshedsbelagt&oplysning,&som&lederen&ikke&må&tale&med&fastholdelseskonsulenten&om&

uden&medarbejderens&samtykke.&

Se&nærmere,&link&

Afsked$$

Hvis& medarbejderens& sygefravær& indledes& en& afskedssag.&er& så& omfattende,& og& en& varig& og& stabil&
tilbagevenden&har&så&lange&udsigter,&at&det&skaber&driftsmæssige&forstyrrelser&på&arbejdspladsen,&kan&
lederen&&
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Bilag 2 

Liste over enkeltelementer i styringen (egen tilvirkning) 

 

1. Opfølgning på konkrete sygefraværsforløb: 

Ny procedurer for opfølgning på medarbejdernes sygefravær (indført marts 2014):  

• På 3. sygedag skal lederen gennemføre en telefonisk samtale med en sygemeldt 

medarbejder  

• Senest på 10. sygedag skal der afholdes en sygefraværssamtale. Her deltager både 

daglig leder og områdeleder. Forvaltningen har udarbejdet en skabelon til indkaldelse 

og til gennemførsel til en sygefraværssamtale. Et referat af samtalen skal sendes til 

personaleafdelingen.  

• Hvis en medarbejder indenfor et år har fem sygdomsperioder skal lederen indkalde til 

en sygefraværssamtale. Lederen får automatisk en mail fra fraværssystemet, når en 

medarbejder har fem sygdomsperioder. Lederen skal sende et referat af samtalen til 

personaleafdelingen.  

• Som dokumentation for sygdom kan lederen indhente blandt andet en 

mulighedserklæring, som udfyldes sammen med lederen og af den sygemeldtes egen 

læge. Lederen skal sende mulighedserklæringen til personaleafdelingen.   

• Mulighedserklæringen giver mulighed for, at medarbejderen kan delvisraskmeldes og 

arbejde på nedsat tid.  

• Hvis sygefraværet er så omfattende, at det skaber driftsmæssige forstyrrelser, kan 

lederen indstille til personaleafdelingen, at medarbejderen afskediges.  

2. Forvaltningens opfølgning på fastsatte måltal, herunder krav om afrapportering:  

• Resultatkrav om, at det gennemsnitlige fravær på tværs af kommunens afdelinger skal 

falde til under 4,5 pct. i 2014.  

• På baggrund af stigende sygefravær blev det i tredje kvartal af 2014 besluttet at:  

 Daglige ledere med sygefravær på over 4 pct. hvert kvartal vil 

modtager en sygefraværsrapport med sygefraværet angivet i pct. pr. 

medarbejder (sammenlignet med samme periode året før), antal 

fraværsdage, samt benchmark for området og for kommunens øvrige 

områder 
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 Alle ledere vil månedligt modtage en reminder om at følge med i 

sygefraværsstatistikkerne 

 Ledere med sygefravær på over 6 pct. udregnet pr. kvartal, skal for 

dette kvartal udarbejde en handleplan for, hvordan sygefraværet skal 

nedbringes  

 Lederne skal desuden på månedsbasis udarbejde handleplaner for hver 

enkelt langtidssyg medarbejde medarbejder, der har et sygefravær på 

over 4,5 pct. 

 Alle ledere skal på månedsbasis indhente en række oplysninger om 

bl.a. institutionens og enkelte medarbejderes sygefravær,  indsætte dem 

i et skema og sende dem til forvaltningen 

 Sygefravær skal være på dagsordenen hos alle MED-udvalg5 hvert 

kvartal  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
5 Medbestemmelse og medindflydelse på det kommunale område. MED-udvalg skal sikre,  at medarbejderne får 
informationer om arbejdspladsen, at de kan være medbestemmende i forhold til arbejds- og personaleforhold og 
øve medindflydelse på beslutningsprocesserne (DJØF 2014) 



 91 

Bilag 3  

Interviewguide. Interview med områdeledere og daglige ledere 

1. Fortæl om et konkret sygefraværsforløb, der karakteriserer dit arbejde med sygefravær. 

2. Hvordan oplever du sygefravær i din institution? 

3. Hvad er særligt vanskeligt ved at håndtere sygefraværsforløb? 

4. Er der særlige udfordringer ved hhv. det korte fravær og langtidsfravær? 

5. Hvad motiverer dig til at holde sygefraværet nede? 

6. Har du primært fokus på den enkelte medarbejders tilbagevenden til arbejdspladsen, til 
institutionens økonomi eller kommunens resultatindikator om sygefravær? 

7. Har mulighedserklæringen ændret din tilgang til det enkelte sygefraværsforløb? 

8. Hvordan påvirker det arbejdspladsen at have deltidssygemeldte medarbejdere? Hvad er 
fordele og ulemper?  

9. Skelner du mellem begreberne sygdom og fravær? Fx når du taler med en sygemeldt 
medarbejder. 

10. Vil du beskrive, hvordan du opfatter formålet med sygefraværsopfølgningsproceduren? 

11. Hvordan fungerer det at ringe til sygemeldte medarbejdere på 3. sygedag?    

12. Hvordan har de nye sygefraværsopfølgningsregler påvirket din håndtering af sygefravær? 

13. Er det en hjælp med faste procedurer eller fastlåser det dit ledelsesrum?   

14. Vil du beskrive, hvordan du opfatter formålet med resultatindikatoren på samlet 
sygefravær under 4,5 pct. og kvartalsvise sygefraværsstatistikker? 

15. Hvad tænker du om det, at sygefraværet skal nedbringes? Føles det fx som et pres? 

16. Føler du, at du har haft indflydelse på tilblivelsen af den nye 
sygefraværspolitik/procedure? 

17. Har du andre værktøjer, du bruger i dit arbejde med sygefravær? 

18. Er der nogle værktøjer du savner/godt kunne tænke dig at bruge i dit arbejde med 
sygefravær?  

19. Er dit syn på sygefravær ændret de seneste år? 

20. Hvordan mener du, at man bedst muligt kan sænke sygefraværet? 
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Bilag 4  

Interviewguide. Interview med Chef for Center for Dagtilbud og Skole 

1. Hvordan oplever du sygefravær på dagpasningsområdet? 

2. Har du et indtryk af, hvad der er særligt vanskeligt ved det korte fravær og det lange fravær 
i institutionerne? 

3. Har du et indtryk af, hvad der er sværest for lederne, når de håndterer sygefraværsforløb? 

4. Hvad motiverer dig til at holde sygefraværet på centrets områder nede? 

5. Vil du beskrive hvilke overvejelser, der ligger bag de nye 
sygefraværsopfølgningsprocedurer? 

6. Vil du beskrive hvilke overvejelser, der ligger bag resultatindikatoren på samlet sygefravær 
under 4,5 pct. og kvartalsvise sygefraværsstatistikker? 

7. Vi hører fra lederne, at de synes, at det er meget relevant at nedbringe sygefraværet, men at 
resultatindikatoren ikke er mulig at opnå. Hvad mener du om det? 

9. Kravet om handleplaner opleves lidt som kontrol, og især kravet om, at de skal laves 
dobbelt – hvilke overvejelser ligger bag dette værktøj? 

10. Hvilke overvejelser har I gjort jer i forbindelse med at inddrage medarbejderne i 
udformningen af de nye politikker?  

14. Har i ledernes motivation for at benytte værktøjerne med i jeres overvejelser?  

15. Er der nogle værktøjer du godt kunne tænke dig at indføre i arbejde med sygefravær for 
dagtilbud? 

16. Nu er der meget tale om tillid, og fx har regeringen lanceret en tillidsreform. Hvilke 
overvejelser gør du dig om brugen af kontrol og tillid i forhold til at nedbringe sygefraværet? 

16. Lederne er meget optagede af trivsel i forhold til at nedbringe sygefraværet, er det noget I 
har overvejet, at sætte mere fokus på? 

17. Er dit syn på sygefravær ændret de seneste år? 

18. Hvordan mener du, at man bedst muligt kan sænke sygefraværet? 

 
 
 
 


