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English summary 
Title: Labor market mobility in the Nordic region – cooperation and conflicts 

Since 1954, there has been a shared Nordic labor market which makes it possible for workers with a 

Nordic citizenship to live and work in all five Nordic countries. Many different actors with different 

interests are a part of the Nordic labor market. This thesis examines how it is possible to navigate 

between the different actors and interests and how it is possible to collaborate in spite of discrepancies 

between actors and their purposes. 

The first part of the analysis gives an overview of the actors on the Nordic labor market and conflicts 

between them. The theoretical background for this part is organizational theory and its way to exam-

ine economic markets. The second part of the analysis is based on Actor-Network-Theory and is a 

case analysis of the Danish ‘Norway project’ in the municipalities Hjørring, Frederikshavn and 

Brønderslev. 

The problem is elucidated empirically through the appointed actors’ own communication on their 

webpages, articles describing the Norway project, documents from the three municipalities and inter-

views with the leader of the Norway project and the chairman of the Labor Market Board in Hjørring. 

The analysis points out three conflicts:  

1. Between EURES and national employment authorities, because of different views on mobil-

ity.  

2. Between different national employment authorities (e.g. Danish and Norwegian), because of 

clashes between national interests.  

3. Between the Danish central and local employment authorities, because rules from the central 

authorities collide with local wishes to make use of the labor market mobility in the Nordic 

region.  

The Norway project is a part of all three conflicts but manages to navigate between them. 

By enrolling relevant human and nonhuman actors, the Norway Project establishes a strong network 

which makes it possible for the project to cooperate with the involved actors. Important for the net-

work is common objects which is wide enough to gather the different interests. These ‘objects’ are 

the Nordic workers and the Nordic employers. These two groups are essential for all the actors in the 

network around the Norway project. 

The Norway Project constitutes an example on how it is possible to make use of the labor market 

mobility in the Nordic region in spite of many different interests and purposes.  
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Del 1: Indledning 
Et fælles nordisk arbejdsmarked er generelt en politisk prioritet indenfor det nordiske samarbejde, 

som er et af de mest omfattende og ældste regionale, politiske samarbejder i verden. Det omfatter 

Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt Færøerne, Grønland og Åland. Til sammen udgør 

landene verdens 11. største økonomi (Norden.org 1). De fem nordiske lande er alle en del af EØS-

samarbejdet. Danmark, Finland og Sverige er medlemmer af EU, mens Norge og Island er del af 

EØS-aftalen uden at være EU-medlemmer. Også indenfor EØS er mobilitet et nøgleord. EU-kom-

missionen etablerede i 1993 The European Services Network, EURES, for at lette den frie bevæge-

lighed inden for EU's grænser. EURES er ment som et værktøj til nemt at kunne rekruttere arbejds-

kraft på tværs af grænserne i EU, rådgive EU-borgere og formidle mulighederne ved det europæiske 

arbejdsmarked og på den måde sikre borgernes rettigheder i forhold til fri bevægelighed (europa.eu). 

På det nordiske arbejdsmarked optræder en lang række aktører, som alle på forskellig vis arbejder 

med og drager fordel af grænsefriheden i regionen. Det er bl.a. beskæftigelsesmyndighederne i hvert 

enkelt land; organisationer, der vejleder i at flytte og arbejde på tværs af landegrænserne; EURES, 

som på et mere generelt plan arbejder for mobilitet inden for EØS; arbejdstagere og arbejdsgivere i 

de forskellige lande; fagforeninger og mange flere. 

Forudsætningen for mobilitet mellem landene er først og fremmest samarbejde og tillid til, at åbenhed 

gavner mere end at lukke sig omkring egne interesser. 

Problemfelt 
Specialet bygger på en antagelse om, at de mange aktører på det nordiske arbejdsmarked også må 

betyde en lang række forskellige interesser og formål. Til eksempel arbejder de nordiske landes nati-

onale beskæftigelsesmyndigheder alle for udvikling indenfor det enkelte lands grænser og har fokus 

på at tiltrække den rigtige arbejdskraft ikke til regionen, men til det enkelte land. Modsat har EURES 

et mere generelt syn på mobiliteten og arbejder for, at alle EØS-borgere får vejledning og viden om 

mulighederne i at arbejde på tværs af grænser. På den baggrund er opstået en undren over, hvordan 

det er muligt at navigere mellem de mange aktører og interesser på det nordiske arbejdsmarked og 

dermed udnytte de muligheder, som grænsefriheden og mobiliteten giver. Der arbejdes ud fra en 

overordnet problemstilling, der lyder 

 

Hvilke konflikter kan der iagttages mellem aktørerne på det nordiske arbejdsmarked, og hvordan 

kan disse konflikter håndteres, så det på trods af forskelligartede interesser er muligt at skabe et 

samarbejdende netværk omkring en problematisering? 
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Konflikter defineres i denne forbindelse som områder, hvor to eller flere aktørers overordnede inte-

resser kolliderer. 

For at kunne besvare den overordnede problemstilling tages der udgangspunkt i en case, som udgør 

et eksempel på et projekt, der i høj grad har formået at navigere på det nordiske arbejdsmarked og 

udnytte mobilitetens muligheder. ’Norgesprojektet’ kaldes det og er et samarbejde mellem Frederiks-

havn, Brønderslev og Hjørring kommune. Selvom Norgesprojektet som udgangspunkt kun omfavner 

en lille den af det nordiske arbejdsmarked – nemlig samarbejdet mellem det nordlige Danmark og det 

sydlige Norge – forventes det, at de svar, som analysen af projektet giver, kan give et detaljeret indblik 

i, hvordan det muligt at håndtere nogle af konflikterne på det nordiske arbejdsmarked og tilmed opnå 

et samarbejde til trods for forskelligartede interesser. 

Casebeskrivelse – Norgesprojektet 
Norgesprojektet bliver i specialet iagttaget som en af de mange aktører på det nordiske arbejdsmar-

ked. Projektet er finansieret efter en 40-40-20 model. Frederikshavn og Hjørring finansierer hver 40 

%, mens Brønderslev står for de sidste 20 %. Projektet startede op i november 2012 på initiativ fra 

det Lokale Beskæftigelsesråd i Hjørring Kommune. Projektet blev sat til at løbe over to år, men viste 

sig at være en succes, der medførte besparelser i kommunernes overførelsesudgifter, og er i dag en 

del af den daglige drift i kommunerne. Der er to fastansatte på projektet, som er geografisk placeret 

på Hjørring Kommunes jobcenter i Hjørring. 

Projektet har i sin nuværende form overordnet to opgaver; en målrettet indsats for at synliggøre ar-

bejdspladser til danskere, der søger nye udfordringer i Norge, og at tiltrække norske virksomheder og 

norske underleverandører til Vendsyssel (jobsinorge.dk). 

Analysebeskrivelse 
Specialets analyseafsnit er delt op i to delanalyser. I første delanalyse kortlægges det nordiske ar-

bejdsmarked ud fra et dansk synspunkt. Formålet er at give et overblik over, hvilke aktører der spiller 

en rolle på det nordiske arbejdsmarked, og mellem hvilke aktører der kan iagttages konflikter. I anden 

delanalyse dykkes der ned i den udvalgte case med udgangspunkt i en række udvalgte aktører og 

konflikter mellem disse fra første delanalyse. Første del af analysen udgør på den måde et fundament 

for analysen af casen. 

I første delanalyse gøres brug af en organisationsteoretisk definition på begrebet marked. Specifikt 

tages der udgangspunkt i Ahrne et al (2015), Ahrne & Brunsson (2011) og Aspers (2011) analytiske 

redskaber til at undersøge, hvordan markeder organiseres. Dette gøres ud fra en antagelse om, at 

markeder kan behandles og undersøges på samme måde som organisationer. 
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I anden delanalyse sættes resultaterne fra første del af analysen ind i Norgesprojektets kontekst. Her 

gøres brug af Aktør-Netværk-Teorien (herefter ANT), og omdrejningspunktet for denne del af ana-

lysen er en translationsanalyse af Norgesprojektet. Den skal give svar på, hvordan projektet formår 

at håndtere de fremanalyserende konflikter. 

Læsevejledning 
Specialet er inddelt i fem overordnede dele, en oversigt over anvendte referencer samt fire bilag. 

Første del er hvor læseren befinder sig nu og skal sætte rammerne for den videre læsning. Den inde-

holder en redegørelse af specialets problemfelt, den overordnede problemstilling, en beskrivelse af 

den udvalgte case, en kortfattet analysebeskrivelse samt denne læsevejledning. 

Anden del beskriver den teoretiske ramme for specialet. Herunder det videnskabsteoretiske udgangs-

punkt, valg og fravalg af teori, samt hvilke begrænsninger der følger med den valgte teori. 

Tredje del indeholder både videnskabsteoretiske og metodiske overvejelser. Her vil der være et gen-

nemgående fokus på, hvilke konsekvenser undersøgers valg og fravalg i forhold til metode og strategi 

har for analysen og dens resultater. I den forbindelse vil begrænsninger ved den valgte analysestrategi 

og metode naturligvis også blive diskuteret. 

Fjerde del er specialets analyse og er delt op i to delanalyser, som beskrevet i foregående afsnit.  

Femte del indeholder en diskussion af analysens resultater, herunder hvem der eventuelt kunne drage 

fordel af resultaterne. Den sidste del indeholder også en konklusion på hele specialet, samt en per-

spektivering der kortfattet breder specialets overordnede emne ud på ny. 

Bilag 1 og bilag 2 indeholder oversigter over den anvendte empiri, bilag 3 er en interviewguide brugt 

i forbindelse med empiriindsamling, mens bilag 4 er en illustration fra et informationsmøde om Nor-

gesprojektet. 

Del 2: Teoretisk ramme 
I det følgende vil den teoretiske ramme for undersøgelsen blive præsenteret. Først vil der blive rede-

gjort for socialkonstruktivismen, som er det videnskabsteoretiske udgangspunkt, der gennemgående 

er arbejdet ud fra i specialet. Før der redegøres for den anvendte teori i hhv. første og anden delana-

lyse, vil der blive argumenteret for de valg og fravalg, der er foretaget i forbindelse med teorierne. 

Teoriernes begrænsninger bliver behandlet i to separate afsnit efter redegørelse og begrebsafklaring 

for hhv. organisationsteorien og ANT. 
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Videnskabsteoretisk udgangspunkt - Socialkonstruktivisme 

Igennem hele specialet tages der udgangspunkt i socialkonstruktivismen. Socialkonstruktivistiske 

analyser starter med udpegningen af analysebærende begreber. Begreberne former et perspektiv på 

et udsnit af den sociale virkelighed, der leder til en bestemt konstruktion af denne virkelighed. Ifølge 

socialkonstruktivisterne er der i den forstand heller ikke nogen klar grænse mellem teori og empiri 

(virkelighed). Empiri er kun empiri i forhold til et bestemt teoretisk perspektiv. Begrebet testes med 

andre ord ikke på virkeligheden, men gestalter virkeligheden. Derfor afviser eller bekræfter social-

konstruktivistiske analyser ikke teser. En analyse er altid en konstruktion af virkeligheden ud fra 

bestemte begreber, og konklusionen på en socialkonstruktivistisk analyse bliver derfor altid en form 

for opsamling på den udførte konstruktion. Det handler om at konstruere det sociale, så det fremstår 

som under konstruktion. 

Socialkonstruktivismen tager afstand fra, at strukturer er determinerende for, hvordan den sociale 

virkelighed ser ud. Den sociale virkelighed er aldrig organiseret i entydige årsager og effekter. Den 

sociale virkelighed tematiseres som et forhold mellem muliggørende og begrænsende strukturer og 

refleksive subjekter, der kan både undvige og ændre disse strukturer. Teori er derfor ikke modeller 

over årsager og effekter eller uafhængige og afhængige variable. I stedet er socialkonstruktivistisk 

teori begreber for muliggørende og begrænsende strukturer på den ene side og refleksive aktører på 

den anden (Esmark et al 2005: 9-12). 

Valg og fravalg af teori 
De to analyser har forskellige teoretiske rammer. Den organisationsteoretiske tilgang til markeder er 

valgt i første delanalyse, da der arbejdes ud fra en antagelse om, at den lange række af aktører, der er 

en del af det nordiske arbejdsmarked, alle på forskellig vis forsøger at organisere det nordiske ar-

bejdsmarked. Det er i disse forskellige forsøg på at organisere, at der ledes efter konflikter mellem to 

eller flere aktører. Ahrne, Brunsson og Aspers organisationsteori og markedsdefinition gør det desu-

den, i modsætning til andre teoretiske tilgange til markeder, muligt at undersøge et delvist organiseret 

marked, hvilket er en passende betegnelse for det nordiske arbejdsmarked. Dette vil blive uddybet i 

det følgende. 

Det har været nødvendigt med et bred definition af både organisering og af et marked. Det nordiske 

arbejdsmarked er et enormt komplekst og ikke særligt afgrænset fænomen. Der er ikke tale om et 

marked indenfor et bestemt område, men et marked for arbejdskraft generelt. Denne brede definition 

hævder Ahrne & Brunsson (2011) at tilbyde med deres tilgang til markedsorganisering (Ahrne & 

Brunsson 2011: 84). 
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Den organisationsteoretiske tilgang til markeder har vist sig at supplere ANT godt. Begge tilgange 

har på hver sin måde fokus på relationer. I organisationsteorien er aktørernes forsøg på at organisere 

afhængige af, hvordan andre aktører opfatter og tager imod dette forsøg, fx om hierarki, sanktioner 

og regler accepteres af omgivelserne. ANT lægger ekstremt stor betydning på relationer mellem ak-

tører ved udelukkende at tilskrive aktører mening gennem disse relationer. Dette bliver også uddybet 

i den følgende redegørelse af teorierne. 

Netop ANT’s store fokus på relationer mellem aktører har været vigtigt i valget af teoretisk ramme 

for anden delanalyse. Hvor det antages, at konflikterne kommer til udtryk i aktørernes forskellige 

forsøg på at organisere markedet, vil der blive ledt efter løsninger på konflikterne i relationerne mel-

lem aktørerne. På den måde skal et fokus på disse relationer gøre det muligt at svare på, hvordan 

Norgesprojektet formår at navigere mellem de mange forskellige aktører og de kontroverser, der er 

mellem dem. Findes løsningerne på konflikterne i allerede eksisterende relationer, eller formår Nor-

gesprojektet at navigere i de forskellige interesser ved at skabe yderligere relationer? Det kan ANT 

begrebsapparat hjælpe med at give et svar på. 

Med ANT fravælges teoretiske påstande om, at en struktur er determinerende for en aktørs handlinger 

og dermed kan forklare sociale fænomener. Der tages derfor også afstand fra en række sociologiske 

begreber, fx Bourdieus habitus og felt begreber, der udspringer af en prædefineret struktur, og som 

desuden udelukkende har fokus på de humane aktører. Der arbejdes i undersøgelsen ud fra et ønske 

om at give et svar på, hvad der har haft betydning for Norgesprojektets succes med at navigere mellem 

de forskellige interesser på det nordiske arbejdsmarked. Her er relationer som sagt vigtige, og med 

ANT er det også muligt at undersøge betydningen af relationer til andre og andet end blot humane 

aktører. 

Den følgende redegørelse af hhv. organisationsteoriens tilgang til økonomiske markeder og ANT skal 

gerne tydeliggøre, hvorfor netop denne teoretiske ramme er relevant i forhold til at kunne besvare 

den overordnede problemstilling. 

Organisering af det nordiske arbejdsmarked 
Der gøres i første del af analysen brug af teori indenfor den økonomiske sociologi, der tager udgangs-

punkt i, at markeder er organiserede og kan undersøges på samme måde som formelle organisationer. 

Her overføres organisationsteori altså til beskrivelsen af markeder. Specifikt tages der udgangspunkt 

i Ahrne et al (2015), Ahrne & Brunsson (2011) og Aspers (2011) argumentationer for, at markeder 

skal behandles som organiserede størrelser, og deres analytiske redskaber til at undersøge, hvordan 
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markeder organiseres. Den brugte teori knytter sig ikke eksplicit til arbejdsmarkeder, men økonomi-

ske markeder i bred forstand (et marked defineres i efterfølgende afsnit). Her vil de organisationste-

oretiske værktøjer til at undersøge markeder blive brugt til at undersøge organiseringen af det nordi-

ske arbejdsmarked og dermed udpege centrale aktører og disses organisatoriske forskelligheder. Med 

det udgangspunkt forventes det, at er muligt at iagttage konflikter mellem relevante aktører. 

Definition på et marked 
Der er mange forskellige måder, hvorpå markeder kan defineres (Callon 1999: 183). Her tages ud-

gangspunkt i Patrik Aspers (2011) og Michel Callons (1999) definitioner. Ifølge Aspers kan man ikke 

tale om ét økonomisk marked, men om flere forskellige markeder. Et af hovedelementerne i et marked 

er, at det er en social struktur, der udgøres af købere og sælgere, som udveksler ejerrettigheder. Hertil 

understreger Callon, at aktørerne på et marked er kalkulerende og egennyttemaksimerende. Køber og 

sælger har to interesser, der går i hver sin retning; at sælge til en høj pris og at købe til en lav pris. På 

et marked konkurrerer individer og organisationer mod hinanden om at vurdere og prissætte marke-

dets varer. Konkurrence refererer i den forbindelse til relationen mellem to eller flere parter, der sigter 

mod et slutresultat, der ikke kan deles, uden det er på bekostning af mindst én part. Fastsættelse af 

prisen på en vare løser den interessekonflikt, der er mellem køber og sælger. Et vigtigt karakteristika 

for et marked er desuden, at aktører selv bestemmer over ejendele, og det er frivilligt at deltage i en 

udveksling (Aspers 2011: 22-23, Ahrne et al 2015: 9, Callon 1999: 183).  

Også arbejdsmarkeder kan karakteriseres som et økonomisk marked, hvor varen er arbejdskraften, 

arbejdstager er sælger, og arbejdsgiver er køber (Aspers 2011: 28, Streeck 2005: 260-261). 

Organisationsteori og marked 
Trods en lang række forskellige tilgange til undersøgelse af markeder, argumenterer Ahrne et al 

(2015) for, at der mangler en mere systematisk tilgang, hvor der tages udgangspunkt i organiseringen 

af markedet. Ifølge Ahrne et al kan et organisatorisk udgangspunkt bruges til at analysere, hvorfor og 

hvordan et marked opstår, hvorfor det får den specifikke form, og hvordan det ændrer sig (Ahrne et 

al 2015 7, 9-10). 

De tilbyder en definition på organisering, som ifølge forfatterne er mere præcis og analytisk skarpere 

end tidligere definitioner.  Der tages først og fremmest udgangspunkt i formelle organisationer, og 

hvordan interaktion indenfor rammerne af organisationer foregår. Organisationer er formet af beslut-

ninger, og disse beslutninger træffes som udgangspunkt på grundlag af fem elementer, som gør sig 

gældende indenfor al social interaktion. Disse omtales i det følgende som interaktionselementer og 

er følgende; medlemskab, regler, monitorering, sanktioner og hierarki. For det første må dem, der 
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interagerer vide, hvem der er en del af interaktionen – organisationer bestemmer, hvem der er med-

lemmer, og hvem der ikke er. For det andet skal der til en vis grad være enighed om, hvad medlem-

merne gør, og hvordan de gør det – der må være en form for regler. For det tredje må medlemmerne 

være i stand til at observere hinanden for at vide, hvordan de skal fortsætte interaktionen – det skal 

besluttes, hvordan medlemmerne skal monitoreres. For det fjerde må der være foranstaltninger, der 

kan få medlemmerne til at gøre, hvad der forventes af dem – der må være en form for sanktioner. For 

det femte bestemmes det, hvem der har initiativ og magt, samt hvilke beslutninger der er bindende – 

der fastsættes et hierarki. 

De fem interaktionselementer kan overføres på markedet, men har dog andre formater end hos den 

formelle organisation. Der er begrænset adgang til alle markeder – både gennem såkaldt medlemskab, 

men også i begrænsninger i ressourcer til at købe for, producere eller sælge. Ækvivalenten til regler i 

en formel organisation er de normer, der opstår på markeder, og som er forskellige fra marked til 

marked. Overvågning foregår på et marked ved fx at kunder observerer gode og mindre gode priser 

hos forskellig sælgere. Sanktioner på markeder kan være i form af individuelle boykots, fordi pro-

dukter eller priser ikke lever op til kundens forventninger. Magt og indflydelse kommer ikke af et 

hierarki på markedet som i den formelle organisation, men afhænger for eksempel af antallet af ud-

bydere på markedet og dermed sælgers konkurrenceevne og købers muligheder for at finde alternative 

sælgere (Ahrne et al 2015: 10-11). 

Ahrne & Brunsson (2011) stiller spørgsmålstegn ved organisationsteoriens traditionelle måde at 

skelne mellem omgivelser/miljø og organisering. Disse to fænomener beskrives oprindeligt som to 

forskellige størrelser, men ifølge Ahrne & Brunsson bør organisationers omgivelser også iagttages 

som organiserede og kan også undersøges med udgangspunkt i de fem interaktionselementer. For-

melle organisationer organiserer ikke bare sig selv, men forsøger også at præge den omverden, de er 

en del af, andre organisationer og enkelte individer (Ahrne & Brunsson 2011: 84). 

Markedsorganisering udenfor formel organisering 
Definitionen på markedsorganisering på baggrund af de fem interaktionselementer skal give et billede 

af, at der enormt mange muligheder, hvorpå markeder kan organiseres. Overordnet skelner Ahrne et 

al (2015) mellem markeder inden for formelle organisationer og markeder uden for disse. De fem 

elementer kan kombineres på mange måder og kan bruges forskelligt af aktører, der ønsker at have 

indflydelse på markedsorganiseringen. Det understreger også antagelsen om, at der ikke kan være 

tale om ét marked, men at der er utallige markeder, som alle er organiseret forskelligt. 
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De fem elementer er lettest at udpege på markeder indenfor formelle organisationer, fx børsmarkedet. 

Empirisk er størstedelen af de markeder, vi kan observere, dog udenfor de formelle organisationer, 

hvor det er vanskeligere at udpege de fem elementer og de beslutninger, der tages på baggrund af 

dem. Det betyder ikke, at markeder udenfor formelle organisationer ikke er organiseret. Mange aktø-

rer er aktive i at organisere et marked ved at benytte en eller flere af de fem organisatoriske elementer. 

Organisering som en aktion ender ikke nødvendigvis med en færdig organisering, men markeder kan 

ses som mere eller mindre organiserede. Dertil kommer, at et organiseret marked altid involverer en 

grad af usikkerhed. Antagelsen om, at organisering baseres på beslutninger, og markeder kan analy-

seres som organisationer, giver mulighed for at tage højde for den usikkerhed, der er på markeder, og 

hvordan aktører på markedet må navigere i en uforudsigelig verden. 

Organiseringen af markeder indenfor formelle organisationer kan være mere forudsigelige end mar-

keder uden for organisationer. Her er ofte nedskrevne aftaler og forfatninger, der ikke blot kan ændres 

fra den ene dag til den anden, og hierarkiet af beslutninger vil typisk være mere fastlagt. Anderledes 

ser det ud i markeder uden for formelle organisationer. Her kan hurtigt komme nye aktører til, og det 

er vanskeligere at bedømme, om en beslutning er bindende. Organiseringen af et marked udenfor 

formelle organisationer leder typisk til kompromisser frem for effektivitet. Det er usikkert, at en sådan 

organisering vil blive den bedste løsning for nogens problemer. I stedet bliver det en kamp om for-

skellige interesser og ståsteder, hvorimellem der skal findes et fælles udgangspunkt (Ahrne et al 2015: 

14-17, 22). 

Organizers 
Markeder organiseres af individer og organisationer, der har interesse i markedet. Aktører har for-

skellige interesser, som ofte møder modstand blandt andre aktører. Der opstår konkurrence og inte-

ressekonflikter på markedet. Ahrne et al (2015) præsenterer tre typer af organizers, hvoraf den ene er 

købere og sælgere. De to andre kaldes profiteers og others. Profiteers’ mål med organiseringen af 

markedet er at skabe profit. De deltager i markedsorganiseringen for at øge egne økonomiske inte-

resser. De er ikke handlende på det primære marked, men tjener penge gennem organiseringen af det. 

Others er involveret i organiseringen af markedet på vegne af andre personer eller organisationer. 

Denne gruppe har lille eller ingen interesse i at skabe profit. De kan agere på vegne af en gruppe, som 

de deler interesser med og som de hævder at repræsentere, men kan også agere på vegne af en gruppe 

uden at dele dens mål eller problemstilling. Et af eksemplerne på en aktør i others kategorien er EU, 

der ikke skaber profit, men er yderst aktiv i organiseringens af markeder. Købere og sælgere er direkte 

involveret i specifikke markeder, der i høj grad er organiseret af others og profiteers, og som købere 



10 

 

og sælgere ikke nødvendigvis deler interesser med. Købere og sælgeres reaktion på organiseringen 

af markedet har stor indflydelse på, hvordan markedet fungerer i praksis. Købere og sælgere er også 

selv aktive i organisering af marked, ofte i samarbejde med andre købere og sælgere (Ahrne et al 

2015: 14-17). 

Begrænsninger i organisationsteorien 
Der findes ingen teoretisk ramme uden begrænsninger, og det er også gældende for organisationste-

oriens tilgang til markeder. Først og fremmest bruges de fem interaktionselementer til at definere en 

delvist organiseret størrelse. Ifølge traditionel organisationsteori skal alle fem interaktionselementer 

være tilgængelige for at der er tale om en formel organisering. Ahrne et al (2015) og Ahrne og Bruns-

son (2011) inddrager de delvist organiserede størrelser i deres tilgang til markeder, og argumenterer 

for, at blot et interaktionselement skal være tilgængelig, for at der er tale om en delvis organisering. 

Det kan hurtigt betyde, at alt bliver delvist organiseret, og teorien mister derfor sin forklaringskraft 

og betydning. 

En mere specifik begrænsning i forhold til nærværende undersøgelse er, at med valget af den organi-

sationsteoretiske tilgang til markeder lægges der et eksplicit fokus på forskellige organisationers til-

gængelige interaktionselementer. Det betyder, at enkeltstående individers betydning, fx politiske per-

sonligheder, som kunne have betydning for konflikterne på markedet, ikke fremhæves.  

Derudover kan der i denne teoretiske ramme efterspørges en bedre overensstemmelse mellem de fem 

interaktionselementer og de forskellige organizers. Det er ikke en kobling, der tilbydes ud fra de 

teoretiske begreber, men i den første delanalyse er det forsøgt at udpege en sammengæng mellem 

specifikke interaktionselementer og de forskellige organizers. 

Som tidligere nævnt har det vist sig, at det organisationsteoretiske udgangspunkt og ANT i nærvæ-

rende undersøgelse supplerer hinanden godt. I det følgende redegøres der for ANT samt de begræns-

ninger, der er ved denne tilgang.   

Aktør-Netværk-Teori 
Aktør-Netværk-Teorien er udviklet af Bruno Latour, Michel Callon og John Law. ANT vokser i 

70'erne ud af den socialkonstruktivistiske strømning. ANT gør dog op med nogle af de socialkon-

struktivistiske antagelser, bl.a. en klar adskillelse mellem naturen og det sociale. ANT argumenterer 

dermed imod, at alt er socialt konstrueret. Ifølge ANT-teoretikerne er alt blot konstrueret.  

Fænomener konstrueres og rekonstrueres konstant gennem et forbindelsesarbejde, som aktører udø-

ver. Der ligger altså ikke afgrænsede fænomener klar til at blive undersøgt. Det betyder bl.a., at vi 

ikke finder svar ved at undersøge fastsatte strukturer, som er determinerende for, hvordan aktører 
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tænker og handler. I stedet må vi ifølge ANT kigge dybere på de relationer, der er mellem de forskel-

lige aktører og ikke mindst, hvordan disse konstant forandres. Havde andre aktører været på banen, 

ville virkeligheden have set anderledes ud (Ratner 2013: 81). 

ANT tilbyder den samme begrebsramme til undersøgelse af alle fænomener. Det være sig alt fra 

teknologi, videnskab og natur til sociale aktører, samfund og magt (Elgaard Jensen 2005: 186). 

Relationer 
"If society is made before our eyes then it cannot explain our behavior but is rather shaped by our 

collective action" (Latour 1998: 272). 

Begrebet relation er som sagt helt centralt i ANT. Alle fænomener får mening gennem de relationer, 

de indgår i. En ANT-analyse handler derfor grundlæggende om at opspore relationer. Der er forskel 

på styrken i relationerne, men svage relationer har ikke mindre betydning for en analyse end de 

stærke. Latour opfordrer til at registrere ustabile og foranderlige referencerammer for på den måde 

også at få øje på de solide relationer og på afslørende mønstre. 

Med ANT har vi ikke en fast referenceramme eller orden, der kan hjælpe os med at udpege og kate-

gorisere forbindelser og relationer mellem aktanter. I stedet opspores de ved at 'følge aktørerne'. Det 

betyder, at vi ikke skal sætte aktører og relationer i allerede fastlagte rammer for at forklare et socialt 

fænomen. Uden at have en forudindtaget referenceramme, skal vi lære, hvilken kontekst aktørerne 

befinder sig (Latour 2008: 33, 46, 55, 91). 

Aktanter og netværk 
"Netværket er… mere smidigt end begrebet om system, mere historisk end begrebet om struktur og 

mere empirisk end begrebet om kompleksitet" (Latour 2006: 21). 

Ifølge Callon (1999) er en af ANTs vigtigste pointer, at aktører ikke er drevet af noget bestemt. En 

aktørs motivation, indflydelse, tankegang osv. er ikke prædetermineret (Callon 1999: 181-182). Ak-

tører er som sagt kun noget i kraft af de relationer, de indgår i med andre aktører i et netværk. Det er 

ikke kun menneskelige aktører, der tillægges betydning i ANT. Alt, der gør en forskel – teknologi, 

sprog, ting osv., kan iagttages som aktører. Derfor bruges begreberne aktant eller entitet ofte i stedet 

for aktør i ANT (Latour 2008: 78, Ratner 2013: 37).  

ANTs netværksbegreb skiller sig ud fra andre netværksteorier ved at analysere knudepunkter og re-

lationer i alle fænomener. Netværk skal ikke forstås som en fast struktur, der danner ramme for ak-

tanterne. Det skal derimod ses som et dynamisk begreb, der skal hjælpe til at undersøge, hvilke for-

bindelser der eksisterer eller skabes mellem aktanterne. Netværket ændrer sig løbende ved nye for-

bindelser til aktanter, som kan gøre netværket stærkere eller svagere. Intet objekt har en essens, som 
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er givet i kraft af sig selv. Det defineres udelukkende på baggrund af de relationer, det skaber til andre 

objekter. Netværksbegrebet kan bruges til at forstå et fænomen, der ikke nødvendigvis fremstår i 

netværkslignede form. Et netværk kan være en ide, en teori, et organisationsdiagram osv. (Ratner 

2013: 41-43, Elgaard Jensen 2005: 188).  

En aktant bliver aktant, hvis den kan påvirke netværket. Aktanten eksisterer aldrig uden for netværket. 

De materielle aktanter spiller en vigtig rolle i konstruktionen af netværk. De stabiliserer netværk, i 

det de rækker ud over tid og sted, i modsætning til kommunikation og handling, der er flygtig. Med 

ANT giver det ikke mening at undersøge mennesker og socialitet uden også at undersøge den mate-

rialitet, der sætter rammer for social interaktion. Dermed opfordrer ANT-teoretikere til at undersøge 

heterogene netværk og interobjektivitet frem for blot at have fokus på de sociale relationer mellem 

menneskelige aktører. Det betyder, at vores socialitet ikke bare skabes gennem interaktion mellem 

mennesker, men også mellem mennesker og ting. Handling bliver dermed i ANT både et minimalt 

og distribueret begreb. Minimalt fordi ANT gør op med det mægtige subjekt, og distribueret fordi 

handlekraften ikke lægger hos aktanten selv, men i netværket. 

Både aktant og netværk er defineret i kraft af den handling, de tilskrives af andre, og alle aktanter kan 

også i sig selv analyseres som et netværk. Det er et analytisk spørgsmål, hvordan man afgrænser en 

undersøgelsesgenstand, eller om man betragter den som aktant i et netværk eller et netværk i sig selv. 

Det er derimod ikke alle netværk, der optræder som aktanter (Ratner 2013: 43-47, Elgaard Jensen 

2005: 188-189). 

Translation 
Alle netværk skabes, forandres og vedligeholdes gennem translation. Begrebet translation bruges i 

ANT om det fænomen, at aktanter associerer sig med andre aktanter og opnår styrke herigennem. 

Med en translation forskydes en aktant eller et helt netværk og skaber dermed en ændring. Der skabes 

en lighed mellem to ting, der før translationsprocessen var forskellige (Elgaard Jensen 2005: 190, 

Ratner 2013: 47-49). Callon (1986) har udviklet fire hjælpebegreber til at analysere, hvordan trans-

lation virker gennem forskellige momenter. De fire begreber er: problematisering, interessering, ind-

rullering og mobilisering. 

 Problematisering: momentet, hvor andre aktanter bliver en del af problemstillingen og bliver 

uundværlig for netværket. 

 Interessering: aktanter, der bliver en del af problematiseringen, kan enten acceptere problema-

tiseringen eller afvise den. Interessering er det moment, hvor relevante aktanters roller i netvær-

ket stabiliseres. Aktanter vil altid være en del af andre netværk, hvor roller ser anderledes ud. 
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Derfor handler interessering også om at finde en måde, hvorpå konkurrerende rolledefinitioner 

kan eksistere samtidig. Interesseringen afhænger af, hvordan relevante aktanter og deres ønsker 

tolkes, samt hvilke andre netværk de er en del af. 

 Indrullering: Når en interessering lykkes og roller er defineret, er det ikke nødvendigvis sikkert, 

at aktanterne er en del af netværket, og en alliance er opbygget. Indrullering er momentet, hvor 

aktanterne accepterer deres roller i netværket. Indrullering kræver forhandlinger og overbevis-

ning om, at rollerne fra interesseringen stemmer overens med aktanternes forestillinger. 

 Mobilisering: Momentet hvor det klargøres, hvem der kan repræsentere netværket og tale på 

vegne af alle de indrullerede aktanter. Er der tale om indrullering af menneskelige aktanter, 

handler mobilisering derfor også om at få dem til at tie og lade sig repræsentere (Callon 1986: 

6-15).  

Det er sjældent muligt – og ikke meningen – at man i en analyse kategorisk skal igennem alle fire 

momenter. En translation kan sagtens foregå, selvom ikke alle momenter indgår. Derudover kan man 

sagtens bevæge sig frem og tilbage mellem momenterne (Ratner 2013: 47-49).  

Opretholdelsen af et netværk kræver konstante translationer. Aktanternes relationer skal hele tiden 

fornys eller gendannes for ikke at forsvinde (Latour 2008: 57). 

Black Box 
En black box er en aktant, der fra et givent perspektiv har opnået stabilitet, og som reagerer forudsi-

geligt på bestemte input (Elgaard Jensen 2005: 189). Ratner (2013) beskriver en blackbox som et 

aktørnetværk, der tages for givet, og hvor translationsprocesser ikke giver anledning til konflikt. Rat-

ner bruger begrebet inklusion i folkeskolen som et eksempel på en black box. Det er muligt at åbne 

en black box og opspore de netværk, der har gjort det muligt at anskue et fænomen som en black box. 

Black boxes reducerer kompleksitet og kan styrke et netværk, hvis det indrulleres i en problemstilling. 

Netop fordi der ikke stilles spørgsmålstegn ved betydningen af en black box, vil den være en stærk 

aktant i et netværk (Ratner 2015: 42, 56, Latour 1987: 21). 

Obligatorisk passagepunkt og boundary object 
Et obligatorisk passagepunkt er et forhold eller et fænomen, som alle aktører må forholde sig til for 

at opnå deres mål (Elgaard Jensen 2005: 201). Formår en aktør at skabe et obligatorisk passagepunkt, 

er det også muligt at opnå en vis konsensus mellem aktørerne.  

Star og Griesemer (1989) kritiserer Callon og Latours translationsbegreb og antagelsen om, at det for 

et netværk er muligt at opnå en sådan grad af konsensus, at det kan lade sig mobilisere og repræsentere 

af én talsmand.  I forbindelse med deres kritik udvikler Star og Griesemer begrebet boundary object.  
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For at indrullere en aktør i et netværk, må man bibeholde denne aktørs integritet. Det er ikke muligt 

at ændre eller modellere vedkommendes interesser og mål, så det passer ind i den problematisering, 

der ønskes at skabe interesse omkring. 

Hvor Latour og Callon taler om ét obligatorisk passagepunkt, der kan siges at samle en lang række 

interesser og muliggøre en mobilisering, argumenterer Star og Griesemer for flere forskellige passa-

gepunkter. Alle aktører i et netværk ønsker at skabe deres eget passagepunkt, som stemmer overens 

med den enkelte aktørs interesser. Dog er samarbejdet med de andre aktører samtidig vigtigt. Begre-

bet boundary object bliver centralt for at kunne forklare, hvordan diversitet og samarbejde håndteres 

samtidig. 

"Boundary objects are objects which are both plastic enough to adapt to local needs and the con-

straints of the several parties employing them, yet robust enough to maintain a common identity 

across sites" (Star & Griesemer 1989: 393). 

Boundary objects er samlende for de forskellige interesser, men tillader stadig at den enkelte aktør 

bibeholder sin integritet. Et boundary object kan både være abstrakt og konkret. De kan have forskel-

lige betydninger for forskellige aktører, men deres struktur er tilstrækkelig fast til at kunne genkendes 

af aktører fra forskellige områder med forskellige interesser (Star & Griesemer 1989: 388-393). 

Begrænsninger i ANT 
En af de største kritikpunkter hos ANT er, at aktører er svære at definere. Som nævnt i ovenstående, 

ligger handlekraften ikke hos aktanten selv, men i det netværk, aktanten er en del af. Derfor er hand-

ling ikke blot noget, der kan ledes tilbage til et individ eller en organisation. Handling stammer også 

fra ting og fænomener. Alt kan derfor pludselig iagttages som en aktant med handlekraft, hvilket gør 

begrebet anonymt og uden forklaringskraft (Callon 1999: 182). Ifølge ANT kan de begreber, teorien 

stiller til rådighed, som udgangspunkt forklare alle sociale fænomener. Det skaber en kritik, der lyder, 

på, at teorien ’kan forklare alt og dermed intet’. Kort sagt omfavner den så meget, at den mister sin 

betydning. Dette har også haft betydning for nærværende undersøgelse, hvor der ved at tillægge be-

tydning til ikke bare menneskelige aktører, men også begreber, debatter, ting osv. har medført et stort 

udvælgelsesarbejde. De fænomener, der i undersøgelsen er udpeget som relevante aktanter, kunne 

sagtens have set helt anderledes ud, da de udelukkende er undersøgers vurdering. Undersøges rolle i 

denne forbindelse vil løbende blive uddybet i flere af de følgende afsnit. 

ANTs relativistiske udgangspunkt kan også ses som en svaghed i teorien. Når intet eksisterer som en 

virkelighed, men virkeligheden eller sandheden altid iagttages som et resultat af forbindelser i et net-

værk, bliver det vanskeligt at komme frem til konkrete forklaringer eller konklusioner. Det er måske 
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muligt at fremanalysere virkeligheden i én sammenhæng, men denne ser med stor sandsynlighed helt 

anderledes ud i andre sammenhænge, hvor andre relationer og netværk er dominerende. Hvis den 

undersøgte virkelighed udelukkende er virkelighed i den pågældende sammenhæng, er det så over-

hovedet muligt at anvende undersøgelsens resultater? Her kan ANTs modsvar være, at det netop er 

de forskellige virkeligheder og sandheder, og hvordan disse er konstrueret, vi i analyser og undersø-

gelser skal fokusere på. Vi skal undersøge, hvordan der skabes sikkerhed omkring en virkeligheds-

konstruktion, samt hvordan denne sikkerhed kan rystes. Det er ikke et mål at kunne lave generelle 

konklusioner på baggrund af en ANT-analyse. Målet er at give et svar på, hvordan der mobiliseres et 

netværk omkring en særlig virkelighedskonstruktion i en bestemt sammenhæng. 

Endnu en konkret begrænsning i forhold til nærværende undersøgelse er ANT’s ekstremt store fokus 

på relationer. Det har betydet, at det er i relationerne, der både bliver kigget efter konflikter og løs-

ninger på disse. Man kan dog forestille sig, at fænomener uden for de relationer, der kan iagttages, 

også kan have betydning for både konflikter og løsninger. Forhold i de udpegede aktørers omgivelser, 

som der ikke kan iagttages en relation til, vil i undersøgelsen blive overset. Forhold, der eventuelt 

kunne være centrale i en analyse med udgangspunkt i en mere strukturalistisk teoriramme. 

I nærværende undersøgelse kan der desuden efterspørges et klarere skel mellem interesserings- og 

indrulleringsfasen. Det har været vanskeligt at skelne mellem de to momenter empirisk. Det har umid-

delbart ikke har været problematisk i forhold til resultaterne af undersøgelsen, men stiller spørgsmåls-

tegn ved nødvendigheden af Callons separation af disse to momenter. 

Til trods for begrænsninger i undersøgelsens teoretiske referenceramme betyder rammen også nød-

vendige afgrænsninger og mulighed for at undersøge en lille del af en bestemt virkelighedsopfattelse. 

Dette vil i det følgende uddybes, når analysestrategiske og metodiske overvejelser bag undersøgelsen 

vil blive behandlet. 

Del 3: Analysestrategi og metodiske overvejelser 
Tredje del indeholder både analysestrategien for undersøgelsen og de metodiske overvejelser, der er 

blevet gjort i forbindelse med analysen. Først vil analysestrategien blive behandlet, herunder under-

søgelsens iagttagelsespunkter, Latours strategi om at følge aktørerne, gennemgang af den anvendte 

empiri efterfulgt af operationaliseringen af teoretiske begreber, samt hvilke begrænsninger der er i 

den valgte strategi. Herefter vil der blive redegjort for overvejelserne omkring valget af metode, her-

under hvorfor der er valgt at lave et casestudie, hvorfor der er foretaget interviews, og hvilke forbe-

hold der er taget i forbindelse med disse interviews. Slutteligt vil også begrænsningerne ved den 

valgte metode behandles. 
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Anden ordens iagttagelse 
Specialet bygger, som tidligere nævnt, gennemgående på socialkonstruktivismen. Herudover er der 

arbejdet ud fra en præmis om, at undersøger er anden ordens iagttager af den anvendte empiri og de 

udvalgte aktører. Med andre ord er de iagttagelser, der gøres i den valgte empiri, iagttagelser på første 

orden, mens undersøgers iagttagelser af empirien og de udpegede aktører er iagttagelser på anden 

orden. Et andet ordens perspektiv gør det muligt at se konflikter og problematikker omkring aktørerne 

på det nordiske arbejdsmarked og mere specifikt omkring Norgesprojektet, som de centrale aktører 

ikke selv er stand til at se med et første ordens iagttagelsesperspektiv. Dog må undersøger være op-

mærksom på, at der også er såkaldte blinde pletter på anden orden – omstændigheder, som undersøger 

heller ikke er i stand til at se. Anden ordens iagttagelse afhænger i lige så høj grad af iagttageren som 

en første ordens iagttagelse gør det (Andersen 1999: 109-111). Det betyder også, at der på intet tids-

punkt i nærværende undersøgelse hævdes at kunne konkludere, hvordan virkeligheden ser ud gennem 

aktørernes iagttagelser. Denne virkelighed er altid påvirket af undersøgers iagttagelser af aktørernes 

iagttagelser. 

Dette stemmer godt overnes med den socialkonstruktivistiske antagelse om, at virkeligheden altid er 

konstrueret med et specifikt blik og derfor altid vil være påvirket af dette blik. 

Specialets iagttagelsespunkter 

Der tages i de to delanalyser udgangspunkt i forskellige iagttagelsespunkter. Iagttagelsespunktet i 

anden del af analysen er Norgesprojektet. Analysen skal give et billede af, hvordan Norgesprojektet 

navigerer mellem de mange aktører på det nordiske arbejdsmarked, og det ønskes gjort gennem Nor-

gesprojektets egne iagttagelser – hvordan ser Norgesprojektet på det nordiske arbejdsmarked og på 

de aktører, der agerer på det.  Havde iagttagelsespunktet for analysen været en af de tre involverede 

kommuner, de norske beskæftigelsesmyndigheder, den daske Styrelse for Arbejdsmarked og Rekrut-

tering eller en helt fjerde havde analysen set ganske anderledes ud. 

Hvor anden delanalyse har ét iagttagelsespunkt, skifter iagttagelsespunktet mellem de fremhævede 

aktører i første delanalyse. Der tages udgangspunkt i aktørernes egen kommunikation om sig selv, 

om egne formål og ambitioner. Udgangspunktet er stadig det nordiske arbejdsmarked set fra et dansk 

synspunkt, men for at undersøge de enkelte aktørers forsøg på at organisere det nordiske arbejdsmar-

ked, skifter iagttagelsespunktet i analysen fra aktør til aktør. Det er også med udgangspunkt i relatio-

nerne mellem de forskellige aktører, at det bliver muligt at gå fra én aktør til en anden. Disse relationer 

udpeges ud fra hver enkelt aktørs egen kommunikation. Dette uddybes i følgende afsnit, hvor der 

redegøres for Latours strategi om at følge aktørerne.  
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Følg aktørerne 

Ifølge Latour er det ikke ”vores opgave at fastlægge en orden, begrænse relevante enheders omfang 

og rækkevidde, lære aktørerne, hvad de er, eller at tilføre deres blinde praksis et vist mål af refleksi-

vitet” (Latour 2008: 33). Vi skal altså ikke putte aktører og relationer ind i på forhånd konstruerede 

strukturer for at forklare et bestemt socialt fænomen. I stedet skal vi forsøge at følge aktørerne og nå 

på højde med disse. Latour opfordrer til at undersøge alle fænomener som et resultat af heterogene 

netværk og opspore de forbindelser, der er i et netværk (Ratner 2013: 50-51). Kun på den måde er det 

muligt at undersøge, hvordan et socialt fænomen er blevet til blandt aktørerne. 

Som nævnt i foregående afsnit skifter iagttagelsespunktet fra aktør til aktør i første delanalyse, og det 

er på baggrund af kommunikation fra aktørerne selv, at relationerne mellem dem kan udpeges, så der 

kan konstrueres et overblik over de aktører, der set med et dansk udgangspunkt har relevans for det 

nordiske arbejdsmarked. Der er taget udgangspunkt i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 

(herefter STAR), som både har relationer til de danske kommuner – herunder kommunerne i Vend-

syssel, hvor Norgesprojektet er placeret – til EURES og til danske A-kasser. Disse relationer beskri-

ver STAR selv på deres hjemmeside og i deres strategi. Det giver tre nye aktører, hvis relationer på 

det nordiske arbejdsmarked kan undersøges, hvilket gør det muligt at udpege en række nye aktører, 

osv. Alle relationerne er forsøgt illustreret i figur 1. 

I anden delanalyse er iagttagelsespunktet Norgesprojektet. Det er projektets konstruktion af netværket 

omkring det, der er interessant for at kunne besvare den overordnede problemstilling. Derfor er det 

projektet og det forløb, der har været omkring projektet siden 2012, der er forsøgt fulgt i anden del-

analyse.  

Denne strategi skal gerne sikre, at dét, som spiller en rolle for aktørerne, bliver en del af undersøgel-

sen. Samtidig skaber det en meget stor mængde empiri, som kræver et udvælgelsesarbejde. Dette 

arbejde samt konsekvenserne af valg og fravalg vil løbende blive uddybet i de følgende afsnit.  

Empiri 
Empirien i første delanalyse udgøres af de løbende udpegede aktørers egne hjemmesider og dermed 

aktørernes egen kommunikation om sig selv, sit arbejde og relationer til andre aktører på det nordiske 

arbejdsmarked. Bilag 1 giver et overblik over de anvendte hjemmesider. 

Udover aktørernes egne beskrivelser af sig selv og deres arbejde på deres hjemmesider er der dykket 

særligt ned i EURES forordning og STARs strategi. Begge dokumenter ligger også tilgængelig on-

line. Disse dokumenter får særlig fokus på grund af en antagelse om, at EURES og STAR er særlig 

vigtige for Norgesprojektet, fordi projektet efter opstart hurtigt bliver medlem af EURES, og STAR 
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er ansvarlig for implementering af Beskæftigelsesministeriets politikker, som også de vendsysselske 

kommuner og Norgesprojektet er underlagt. 

Hvor den forholdsvis lange række af aktører kun behandles overfladisk i første delanalyse, arbejdes 

der mere dybdegående med empiri, der kan give et indblik i processen omkring Norgesprojektet. 

Projektet var meget omtalt i forskellige danske medier i løbet af opstarten og i projektets første leve-

tid. Derfor har det været muligt at lave en artikelgennemgang på Infomedia, der har hjulpet til at give 

et overblik over forløbet. Gennemgangen er lavet over perioden fra året før projektets start (2011) og 

frem til maj 2017. Der er søgt på artikler, hvor søgeordene 'nordjyske', 'job' og 'Norge' alle indgår i 

samme artikel. Det har givet en lang række artikler, der på forskellig vis omtaler projektet. Samtidig 

har de tre søgeord og kravet om, at de alle skal indgå i samme artikel også begrænset antallet af 

artikler, hvilket har været nødvendigt for at få en håndterbar mængde af artikler. Der er ikke lavet 

begrænsninger i medietypen, da det har været relevant at få alt fra fagblade til landsdækkende mediers 

belysning af projektet. Særligt har den lokale avis Nordjyske Stiftstidende dækket forløbet omkring 

projektet. Også digitale medier er en del af artikelgennemgangen. Ved brugte citater fra artikler hen-

vises der i analysen ved at bruge navnet på det pågældende medie samt dato. Alle artikler er oplistet 

i bilag 2. 

Iagttagelsespunktet i anden delanalyse er Norgesprojektet, hvorfor det har været vigtigt også at tage 

udgangspunkt i projektets egen kommunikation. Til dette er der brugt dokumenter i form af referater, 

beslutningsprotokoller og dagsordener fra de tre kommuners møder i de Lokale Beskæftigelsesråd, 

hvor projektet til og med 2014 blev diskuteret. I starten af 2015 nedlægges de Lokale Beskæftigel-

sesråd, og projektet bliver i højere grad en del af den daglige drift og diskuteres ikke så ofte som 

tidligere. Dog behandles projektet løbende i arbejdsmarkedsråd i kommunerne, hvorfra der også fin-

des enkelte dokumenter, hvori projektet omtales. Da der ligger et stort antal referater tilgængelig fra 

møder i de Lokale Beskæftigelsesråd i de tre kommuner, er der for håndgribelighedens skyld udeluk-

kende brugt referater, der indeholder ordene 'Norgesprojekt' eller ’Norgeskonsulent’. Bilag 2 inde-

holder også et overblik over de forskellige dokumenter. Dokumenter fra Frederikshavn og Brønders-

lev ligger tilgængelig på kommunernes hjemmeside, mens referater fra møder i Hjørring Kommunes 

Lokale Beskæftigelsesråd er tilsendt fra kommunens Arbejdsmarkedsforvaltning. Hjørring Kom-

mune er initiativtager til Norgesprojektet, og der er derfor flest dokumenter herfra, som behandler 

projektet. Der henvises i analysen til de enkelte dokumenter ved at opgive kommune, måned, år og 

sidetal i dokumentet, fx (Hjørring, august 2012, 6-7). 
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Artikelgennemgang og dokumenter har gjort det muligt at udpege en række centrale aktører for pro-

jektet – både humane og nonhumane – og er baggrund for udvælgelsen af to interviewpersoner; pro-

jektleder på Norgesprojektet Stein-Erik Linna og formand for arbejdsmarkedsudvalget i Hjørring 

Kommune og formand for den oprindelige styregruppe for Norgesprojektet, Ivan Leth. I analysen 

markeres citater fra interviewpersonerne med den respektive persons efternavn i parates. Overvejelser 

omkring valget af interview og interviewpersoner bliver uddybet under de metodiske overvejelser. 

Først vil der redegøres for operationaliseringen af de teoretiske begreber samt begrænsninger ved den 

valgte analysestrategi.  

Operationalisering 
Der bliver taget udgangspunkt i to forskellige teoretiske rammer i hhv. første og anden delanalyse. 

Derfor vil operationaliseringen af de benyttede begreber i det følgende uddybes i to separate afsnit. 

Først redegøres for operationaliseringen af begreberne i organisationsteorien, hvorefter operationali-

seringen af ANT-begreberne fra anden delanalyse klargøres. Der understreges løbende, hvad der ud 

fra de teoretiske begreber konkret er kigget efter i empirien.  

Delanalyse 1 
Formålet med første delanalyse er at kortlægge det nordiske arbejdsmarked set fra et dansk synspunkt 

og dermed gøre det muligt at udpege konflikter mellem relevante aktører. Konflikter er i den forbin-

delse det første begreb, der må operationaliseres. Konflikter iagttages som områder, hvor der på bag-

grund af aktørernes forsøg på at organisere det nordiske arbejdsmarked opstår en kollision mellem 

forskellige interesser. Det kan til eksempel være, at én aktør opstiller retningslinjer, som rammer 

andre aktører, og som er en udfordring i disses arbejde. 

Kortlægningen af det nordiske arbejdsmarked og de forskellige aktørers forsøg på at organisere mar-

kedet sker med udgangspunkt i Ahrne, Brunsson og Aspers definition på organisering af markeder, 

som først og fremmest tager udgangspunkt i de fem tidligere beskrevne interaktionselementer – med-

lemskab, regler, monitorering, hierarki og sanktioner. For at udpege, hvilke interaktionselementer 

hver enkelt aktør har til rådighed, er der taget udgangspunkt i aktørernes egne beskrivelser af deres 

arbejde og formål. Interaktionselementer operationaliseres i analysen på følgende måde: 

Medlemskab: Medlemskab operationaliseres for det første som et formelt medlemskab, fx til en fag-

forening. Derudover anses medlemskab i analysen også som en mere uformel karakter, hvor det kræ-

ver en form for involvering i organisationens arbejde, men ikke et formelt medlemskab, for at mod-

tage en service, fx hos forskellige gratis vejlederorganisationer. 
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Regler: Her ledes efter beskrivelser af regler og retningslinjer, som påvirker andre aktører på det 

nordiske arbejdsmarked. Det kan både være nedskrevne retningslinjer i form af fx en forordning og 

mere uformelle regler og retningslinjer, som henviser til, hvordan visse aktører bør agere, men som 

de ikke nødvendigvis kan sanktioneres for ikke at overholde. 

Monitorering: Monitorering operationaliseres som overvågning af andre aktører på det nordiske ar-

bejdsmarked med det formål at kunne påvirke dem i en bestemt retning. Der kigges også efter, om 

organisationen monitorerer egne eventuelle medlemmer. 

Sanktioner: Sanktioner er tæt knyttet til regler og operationaliseres som mulighed for at straffe andre 

aktører, hvis ikke de lever op til de opsatte regler og retningslinjer. 

Hierarki: Hierarki operationaliseres som initiativret eller magt til at træffe bindende beslutninger, som 

direkte påvirker andre aktører på det nordiske arbejdsmarked. 

For et bedre overblik over aktørerne på det nordiske arbejdsmarked inddeles de i tre organizer-kate-

gorier; others, profeteers og buyer/seller. Det er fra undersøges side besluttet at kategorisere arbejds-

giver og arbejdstager som hhv. buyer og seller. De resterende aktører kategoriseres som hhv. others 

eller profiteers. På baggrund af en overvejelse af hver enkelt aktørs måde at arbejde på, vurderes det, 

om aktøren arbejder for at opnå økonomisk profit eller arbejder for andre formål, fx at øge mobiliteten 

på det nordiske arbejdsmarked. 

Delanalyse 2 
ANT tilbyder en række teoretiske begreber, som kan bruges til at analysere alle sociale fænomener. 

Her vil først blive beskrevet, hvordan der i analysen vurderes, hvad der er en black box. Derudover 

vil operationaliseringen af Callons fire hjælpebegreber i translationsanalysen gennemgås, før opera-

tionaliseringen af begreberne obligatorisk passagepunkt og boundary object til sidst nævnes. 

Black boxes i anden delanalyse operationaliseres som fænomener, der omtales som fakta. Fænome-

ner, der er bred enighed omkring, og som der ikke stilles spørgsmålstegn ved. De kan derfor bruges i 

sammenhænge, hvor de ikke skal uddybes eller forklares. I analysen kan en black box bl.a. være et 

konkret begreb, hvor det er betydningen af det konkrete begreb, der ikke er tvivl om. Derudover er 

det mere abstrakte fænomener, hvor det er de konsekvenser, muligheder, fordele m.m. der følger med 

fænomenet, der hersker bred enighed omkring – kort sagt det, der ligger bag fænomenet, og som 

anses som selvfølgelige positive og negative konsekvenser af det givne fænomen. 

Translationsanalysen laves med udgangspunkt i Callons fire hjælpebegreber. De operationaliseres i 

analysen på følgende måde: 
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Problematisering: For at udpege problematiseringsmomenterne tages udgangspunkt i Norgesprojek-

tets egne formuleringer af baggrunden for og formålet/formålene med projektet. I disse formuleringer 

ligger en involvering af en række andre aktører.  

Interessering: Interessering operationaliseres i analysen som 'rollefordeling'. Det betyder, at centrale 

aktørers betydning for netværket omkring projektet beskrives og analyseres. Konkret ledes der i em-

pirien efter Norgesprojektets beskrivelser af vigtige aktører, hvilket skal give et indblik i, hvilke roller 

Norgesprojektet tildeler disse og ikke mindst, hvilke magtkampe rolletildelingerne har medført. 

Indrullering: Operationaliseringen af indrullering lægger sig i analysen tæt op af interessering. Ind-

rullering operationaliseres som accept af rollefordelingen i netværket. Her ledes der i empirien efter 

konkrete momenter, hvor der beskrives en enighed mellem Norgesprojektet og andre centrale aktører 

i netværket.  

Mobilisering: Mobilisering operationaliseres som repræsentation. I empiren kigges efter passager, 

hvor det kan siges, at Norgesprojektet repræsenterer andre aktørers interesser med disse aktørers ac-

cept.   

Et obligatorisk passagepunkt operationaliseres som omstændigheder, en aktør sætter op for andre 

aktører, og som er omstændigheder, som disse andre er afhængige af. I undersøgelsen skabes et obli-

gatorisk passagepunkt dermed aktivt af en anden aktør. Det adskiller sig fra et boundary object, der i 

undersøgelsen er forhold, som skaber en enighed blandt aktørernes forskellige måder at arbejde på. 

Et boundary object er et fænomen, en person eller noget tredje, som en lang række aktører kan samles 

om til trods for forskellighed. 

Før der tages fat på de metodiske overvejelser bag analyserne, diskuteres i følgende afsnit begræns-

ningerne i analysestrategien. 

Begrænsninger i analysestrategien 
Som undersøger foretages valg og fravalg, som har stor betydning for analysens resultater. Valg om-

kring analysestrategi er ingen undtagelse. Først og fremmest betyder de valgte iagttagelsespunkter, at 

en lang række alternative vinkler af det nordiske arbejdsmarked og Norgesprojektet ikke afdækkes. 

Dog er det nødvendigt at lave klare afgrænsninger, og her argumenteres for, at der er taget et me-

ningsfuldt valg ved først at afdække en lang række forskellige iagttagelsespunkter og dermed få et 

godt overblik over hele det nordiske arbejdsmarked set med et dansk synspunkt, for derefter at gå 

mere specifikt til værks ved at iagttage med udgangspunkt i Norgesprojektet.  

Som tidligere nævnt betyder en anden ordens iagttagelse, at det er muligt at få blik for omstændighe-

der, som det ikke er muligt at se med en iagttagelse på første orden. Det giver mulighed for et indblik 
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i omstændigheder, som de involverede aktører ikke selv har blik for, men også anden ordens iagtta-

gelse har sine begrænsninger i form af de omtalte blinde pletter. Disse blinde pletter har undersøger 

gennem hele processen været opmærksom på, og enkelte af dem tages senere op i specialets sidste 

del.   

Empirien til begge delanalyser er udvalgt ved at følge centrale aktører. Dog vil det aldrig være muligt 

at involvere alle aktører, der har betydning for det nordiske arbejdsmarked eller mere specifikt for 

Norgesprojektet. På grund af de fravalg der foretages i forbindelse med empirien, vil der altid være 

en risiko for, at relevant data går tabt og vigtige aktører ikke bliver hørt. Den udvalgte empiri er 

undersøgers vurdering af, hvad der bedst kan give et billede af processerne omkring Norgesprojektet. 

Undersøger spiller derfor en helt central rolle for, hvilken empiri der bliver fremhævet. Empiri, som 

kunne se anderledes ud, hvis en anden havde iagttaget Norgesprojektets arbejde. 

Kigger man ned over bilag 2, der viser overblikket over de udvalgte dokumenter i empirien, er det 

tydeligt, at størstedelen af materialet stammer fra årene 2012-2014. Det havde været ønskværdigt med 

lignende dokumenter fra de senere år, men projektet bliver efter 2014 ikke længere diskuteret i kom-

munerne i så høj grad som tidligere. Her vil der argumenteres for, at det er i løbet af de første to-tre 

år, før projektet vurderes som en stor succes og bliver en del af kommunernes daglige drift, er her, 

hvor projektet og netværket omkring det udvikler sig mest. Referaterne fra møder i kommunernes 

egne råd er derudover kommunikation, som kommer direkte fra kommunerne selv, hvilket har været 

helt centralt for undersøgelsen. De to interviews samt enkelte artikler og dokumenter fra efter 2014 

er vurderet til at kunne give et acceptabelt grundlag for også at kunne analysere processen omkring 

projektet de seneste år. 

Også i operationaliseringen vil der være begrænsninger og kan også betyde en udeladelse af vigtige 

forhold, som ikke vil indgå under den specifikke operationalisering. Der er dog gjort store bestræbel-

ser på, at den valgte operationalisering ligger sig så tæt op af definitionen af de teoretiske begreber 

som muligt. Det skal sikre, at alle forhold i empirien, som er centrale i forbindelse med den teoretiske 

ramme, også bliver en del af analysen. 

Ovenstående begrænsninger har der været konstant opmærksomhed på gennem arbejdet med under-

søgelsen. Det vil altid være nødvendigt at træffe valg, som sætter relevante begrænsninger for en 

undersøgelse. Valg, der også har betydning for slutresultaterne. Dette vil blive uddybet i det følgende, 

hvor der tages fat på de metodiske overvejelser, der ligger bag de to delanalyser. 
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Metodiske overvejelser 
Følgende afsnit om de metodiske overvejelser omkring specialet indeholder for det første generelle 

fordele og ulemper ved et casestudie, herunder vil undersøgelsens validitet diskuteres, samt hvordan 

det kan forsvares at overføre resultater fra denne ene case til andre lignende situationer. Herudover 

vil overvejelser omkring empiriindsamling samt behandlingen af empirien blive behandlet. 

Casestudie 
Et casestudie giver mulighed for et detaljeret indblik i et bestemt fænomen. Norgesprojektet er ud-

valgt som case, fordi det succesfyldt har formået at navigere i de mange forskellige interesser på det 

nordiske arbejdsmarked. Norgesprojektet kan dermed ses som værende, hvad Flyvbjerg (2010) kalder 

en ekstrem eller atypisk case. En atypisk case giver en stor mængde information og inddrager oftest 

en lang række aktører og giver derfor et detaljeret billede af casens virkelighed (Flyvbjerg 2010: 473-

475). 

Et af casestudiets største kritikpunkter er generaliserbarheden, eller mangel på samme. En dybdegå-

ende undersøgelse af Norgesprojektets succes betyder ikke nødvendigvis, at denne kan overføres til 

andre lignede projekter. Norgesprojektet er valgt som case med udgangspunkt i en forståelse for, at 

de forhold, Norgesprojektet arbejder i, er unikke og ikke ser sådan ud andre steder. Dog arbejdes der 

ud fra en forventning om, at andre organisationer og projekter, der arbejder med mobilitet i regionale 

geografiske område, kan få gavn af de resultater og erfaringer, der opnås gennem en undersøgelse af 

Norgesprojektet. 

Casestudiet er også blevet kritiseret for at bekræfte undersøgers forudindtagne antagelser og give 

bedre plads til subjektive bedømmelser, end andre metoder gør (Flyvbjerg 2010: 478-479). Ved val-

get af casestudie er det vigtigt at være opmærksom på, hvorvidt man i empirien søger efter bekræf-

tende forhold i højere grad end forhold, der kan afvise den antagelse, man går ind i undersøgelsen 

med. Der kan drages paralleller mellem denne kritik og socialkonstruktivismens antagelse om, at en 

analyse altid er en konstruktion af virkeligheden ud fra bestemte begreber, og at der skal være op-

mærksomhed på denne konstruktion. Ved at aktørerne, som er en del af den valgte case, er blevet 

fulgt tæt, har der også konstant været åbenhed i forhold til fænomener, der kan ændre indtrykket af 

det nordiske arbejdsmarked, aktørerne på markedet og ikke mindst indtrykket af Norgesprojektet. 

Selvom analysen er afhængig af undersøgers anden ordens iagttagelser, er der konstant fokus på, at 

det er de udvalgte aktørers egne iagttagelser, der er af interesse, fremfor undersøgers fortolkninger af 

disse.  
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Formålet med undersøgelsen er at give et svar på, hvordan Norgesprojektet formår at navigere mellem 

de forskellige aktører og interesser på det nordiske arbejdsmarked. Der findes en lang række organi-

sationer og foreninger, der arbejder for mobiliteten i Norden, og det havde været muligt at lave en 

undersøgelse, der behandlede en række af disse for at give et billede af forskellige måder at håndtere 

konflikterne på det nordiske arbejdsmarked. Det vil dog have betydet, at hver enkelt projekt, organi-

sation eller forening var blevet behandlet mere overfladisk, end det er tilfældet med Norgesprojektet. 

Projektet i Vendsyssel blev hurtigt set som en succes og er i dag en del af den daglige drift i de 

vendsysselske kommuner. Det har derfor været meningsfuldt at undersøge projektet detaljeret for at 

forsøge at svare på, hvad der er baggrunden for succesen. 

Interview 
Der er foretaget to interviews med, hvad der er blevet vurderet som helt centrale aktører for Norges-

projektet. Interviewpersonerne er formand for arbejdsmarkedsudvalget i Hjørring Kommune og for-

mand for den oprindelige styregruppe for Norgesprojektet, Ivan Leth, og projektleder for Norgespro-

jektet, Stein-Erik Linna. Interviewene har kunne uddybe beskrivelser af projektet i dokumenterne fra 

de Lokale Beskæftigelsesråd og Arbejdsmarkedsråd samt fra artikler, der har beskrevet Norgespro-

jektet. Interviewene har på den måde bidraget med et endnu mere detaljeret indblik i arbejdet omkring 

projektet og har desuden gjort det muligt at få besvaret spørgsmål og undren, der er opstået på bag-

grund af første delanalyse. 

Begge interviews er individuelle og semistrukturerede med udgangspunkt i den samme interview-

guide (Se bilag 3) (Harrits et al 2012: 149). Først er der udarbejdet en række forskningsspørgsmål, 

som har baggrund i resultaterne fra første delanalyse, i de teoretiske begreber fra ANT samt i gen-

nemgangen af dokumenterne fra de Lokale Beskæftigelsesråd i de tre vendsysselske kommuner. Der 

har i udarbejdelsen af interviewguiden været fokus på at få uddybet de konflikter på det nordiske 

arbejdsmarked, som blev fremanalyseret i første del af analysen. Forskningsspørgsmålene er oversat 

til konkrete og beskrivende interviewspørgsmål, som er fri for teoretiske begreber, indforståede ud-

tryk osv. Der er således lavet en hhv. teoretisk og en operationel interviewguide, som har fungeret 

som en rød tråd for interviewer. Interviewguiden indledes med en præsentation af specialet. Denne 

er gjort så kortfattet som muligt for ikke at påvirke interviewpersonerne til at svare i en bestemt ret-

ning. Det semistrukturerede har været mest hensigtsmæssigt, da det både giver interviewpersonerne 

lov at tale frit og giver interviewer et værktøj til at komme omkring de emner og problematiseringer, 

som ønskes belyst. Igen har der været stor fokus på aktørernes iagttagelser og det, der for dem er de 
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vigtige dele af projektet. Interviewguiden er derfor ikke fulgt slavisk, men er som sagt brugt som en 

støtte til og et udgangspunkt for interviewer. 

Som sagt, er det samme interviewguide, der er brugt til begge interviews. De to interviewpersoner 

har vidt forskellige roller i forbindelse med Norgesprojektet og har derfor også ganske forskellige 

udgangspunkter for at kunne svare på spørgsmålene. Derfor viste det sig hurtigt, at nogle spørgsmål 

var mere relevante i det ene interview end det andet og omvendt. Dette ses umiddelbart som en fordel, 

da ønsket netop har været at få iagttagelser fra forskellige positioner i projektet. 

Begge interviews er transskriberet for at få bedst muligt overblik over relevante udtalelser. De an-

vendte citater i analysen kan ledes tilbage til disse transskriberinger. 

Validitet 
Undersøgelsens socialkonstruktivistiske tilgang betyder, at der hele vejen igennem er fokus på un-

dersøgers egen indflydelse. Som undersøger og interviewer er man selv en central del af undersøgel-

sen, og det er ikke muligt helt at undgå at påvirke interviewsituationen eller de endelige resultater. 

Til eksempel har undersøgers vurdering af, hvad der er relevant data, og hvad der er centralt i inter-

viewpersonernes svar, stor betydning. I den forbindelse er der foretaget en lang række valg og fravalg 

i den relative store mængde data, som har stor betydning for analysen. Derudover har resultaterne fra 

første delanalyse og ikke mindst den indledende antagelse om, at der overhovedet er konflikter mel-

lem de forskellige aktører, som påvirker Norgesprojektets arbejde, også en enorm betydning for, 

hvordan anden delanalyse og den specifikke undersøgelse af Norgesprojektet har udfoldet sig. 

Det er ikke muligt at gardere sig fuldstændig mod undersøgers påvirkning på både data og de aktører, 

som er en del af dataindsamlingen. Dog har der med det valgte socialkonstruktivistiske udgangspunkt 

konstant været fokus på denne problemstilling, og undersøger har hele tiden været opmærksom på, 

hvilke valg og fravalg der er blevet foretaget, og ikke mindst hvilke konsekvenser dette i sidste ende 

har haft. Nogle af disse konsekvenser vil blive behandlet i følgende afsnit om begrænsningerne ved 

de metodiske valg.  

Begrænsninger ved metodevalg 
Nogle af casestudiets begrænsninger og kritikpunkter er nævnt i det tidligere afsnit omkring valget af 

casestudie. Først og fremmest kan det ses som en begrænsning, at resultaterne for nærværende analyse 

ikke kan generaliseres til andre lignende projekter eller organisationer, fx de som næves som en del 

af første delanalyse. Som nævnt er omstændighederne omkring casen unikke og kan ikke overføres 

1:1 til andre lignende situationer. Dertil kommer, at det er umuligt at lave en lignende undersøgelse 

af andre projekter, da det vil være andre forhold, der gør sig gældende. Når der er sagt, skal det igen 
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understreges, at formålet med undersøgelsen har været at få et detaljeret indblik i Norgesprojektets 

succes og de erfaringer, projektet har gjort i arbejdet på det nordiske arbejdsmarked. Til trods for, at 

de konkrete resultater ikke kan overføres direkte til andre projekter, er der stor sandsynlighed for, at 

lignende organisationer kan tage ved lære at Norgesprojektets erfaringer. 

Til at supplere dokumenterne fra de Lokale Beskæftigelsesråd og medieomtalen af projektet er der 

foretaget et valg om to dybdegående interviews. Interviewpersonerne er vurderet som værende helt 

centrale for projektet på baggrund af citater fra avisartikler og fra omtale i mødereferater, dagsordener 

og beslutningsprotokoller fra kommunernes Lokale Beskæftigelsesråd. Lange dybdegående inter-

views fører en stor mængde data med sig. I nærværende undersøgelse er der taget et valg om at fore-

tage få, men omfattende, interviews, fremfor flere kortere interviews, der ville have skabt samme 

mængde data. Sagt med andre ord har der været fokus på dybden i interviewene mere end på bredden. 

Ved dette valg er der en risiko for, at andre potentielle interviewpersoner er oversete og kunne have 

givet et anderledes billede af projektet og dets arbejde. Dog argumenteres der her for, at de to valgte 

interviewpersoner har været og er så dybt involveret i projektet, at det har været vigtigt at få deres 

bidrag uddybet så meget som muligt. 

Formålet med specialets første tre dele har været at sætte rammen for selve undersøgelsen og for 

analysen, og ikke mindst at gøre rede for, hvilken betydning den valgte ramme har haft for undersø-

gelsen. Del 4 indeholder specialets analyseafsnit. 

Del 4: Analyse 
I det følgende tages der fat på analysen, som er delt op i en indledende første del og en caseanalyse 

af Norgesprojektet i anden del. Første del har karakter af en beskrivende analyse af det nordiske 

arbejdsmarked set fra et dansk udgangspunkt. I anden del arbejdes der specifikt med Norgesprojektet, 

med udgangspunkt i nogle af de aktører, som udpeges i første delanalyse. 

Meget kort sagt er formålet med første delanalyse at udpege relevante aktører på det nordiske arbejds-

marked og fremanalysere de områder, hvor aktørernes forskellige interesser kolliderer. Det skal i den 

forbindelse understreges, at der ikke er tale om konflikter, som aktørerne selv gør opmærksom på 

eller arbejder med. Konflikterne er undersøgers iagttagelse af, hvor der i aktørernes forsøg på at or-

ganisere det nordiske arbejdsmarked er modsatrettede interesser, som kolliderer. 

Herefter skal anden delanalyse give svar på, hvordan Norgesprojektet har formået at navigere mellem 

de forskellige aktører og konflikterne mellem dem. Her iagttages de udpegede konflikter fra første 

delanalyse i den specifikke kontekst, Norgesprojektet befinder sig i. 
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Første delanalyse er lavet med udgangspunkt i organisationsteorien og har derfor udelukkende fokus 

på humane aktører i form af forskellige organisationer. Her vil organisationerne betegnes som aktører. 

Anden delanalyse inddrager derimod ved hjælp af ANT-begreber nonhumane aktører og disses store 

betydning for projektet. Her vil begrebet aktant benyttes om alle personer, organisationer, fænomener 

osv., der har relevans for netværket omkring Norgesprojektet. 

Delanalyse 1 – Aktører, relationer og konflikter 
I denne del af analysen udpeges centrale aktører på det nordiske arbejdsmarked, hvorefter aktørernes 

forsøg på at organisere markedet undersøges. Det er i de forskellige forsøg på at organisere, det for-

ventes at kunne iagttage konflikter mellem aktørerne. Der tages udgangspunkt i Ahrne et al (2015), 

Ahrne & Brunsson (2011) og Aspers (2011), som arbejder med markeder som organiserede størrelser. 

I det følgende afsnit udpeges aktører på det nordiske arbejdsmarked. Herefter vil de udpegede aktører 

blive beskrevet, og deres forskellige forsøg på at påvirke organiseringen af det nordiske arbejdsmar-

ked vil blive behandlet. 

Relationer 
For at kunne udpege konflikter på det nordiske arbejdsmarked må det først og fremmest gøres tyde-

ligt, hvilke aktører der agerer på markedet. Det er gjort ved at følge Latours opfordring til at følge 

aktørerne og opspore de forbindelser, der er i netværket. Kortlægningen af aktørerne på det det nor-

diske arbejdsmarked er derfor sket ved at tage udgangspunkt i én aktør, som har haft en eller flere 

forbindelser til andre aktører, som igen har forbindelser til den næste aktør. Der er taget udgangspunkt 

i STAR, som er den institution, der har ansvaret for implementering af arbejdsmarkeds- og beskæfti-

gelsespolitikken i Danmark. Relationerne er udpeget med udgangspunkt i, hvad der kan iagttages i 

aktørernes egen kommunikation på deres respektive hjemmesider. 

Figur 1 illustrerer forbindelserne mellem de udpegede aktører på det nordiske arbejdsmarked set fra 

et dansk udgangspunkt. Figuren skal samtidig give et billede af kompleksiteten i relationerne på det 

nordiske arbejdsmarked, og hvordan de mange aktører er forbundet på kryds og tværs og til sammen 

danner et netværk. 
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Figur 1: Relationer på det nordiske arbejdsmarked 

 

 

Det nordiske arbejdsmarked er som sagt en yderst kompleks størrelse. Udarbejdelsen af figur 1 er 

derfor sket med en bevidsthed om, at der er risiko for, at relevante aktører er overset. Dertil kommer, 

at nogle aktører bliver behandlet som en gruppe, fx fagforeninger, der ikke er én aktør, men mange 

forskellige fagforeninger, der henvender sig til forskellige målgrupper og kan have forskellige mu-

ligheder for at påvirke organiseringen af markedet. Dog vil der her argumenters for, at en dybdegå-

ende analyse af hver enkelt aktør, ikke er relevant for specialets overordnede problemstilling. 

I det følgende vil aktørerne fra figur 1 og forholdet mellem dem være genstand for analyse. 

Centrale aktører og tilgængelige interaktionselementer 
For at kunne iagttage konflikter mellem de udpegede aktører, undersøges deres muligheder for og 

forsøg på at påvirke organiseringen af det nordiske arbejdsmarked. Det forventes, at det i aktørernes 

forsøg på at organisere markedet er muligt at iagttage, hvor interesser kolliderer. 

For at undersøge aktørernes muligheder for at organisere det nordiske arbejdsmarked, tages der ud-

gangspunkt i, hvilke interaktionselementer hver enkelt organisation har tilgængelig. Aktørerne bliver 

desuden inddelt i kategorierne others, profiteers og buyers/sellers for at give et bedre overblik.  

Nedenstående tabel indeholder en beskrivelse af hver enkelt aktør fra figur 1 samt en vurdering af, 

hvilke(n) interaktionselement(er), de har tilgængelig. Interaktionselementerne kan både bruges til at 

analysere de interne organiseringer af de udpegede organisationer, og til at undersøge hvordan orga-

nisationerne forsøger at organisere det nordiske arbejdsmarked og dermed påvirke andre aktører på 
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markedet. I nærværende analyse er relationerne mellem de forskellige aktører helt centrale, da det 

netop er i relationerne, konflikterne kan iagttages. Der vil derfor være fokus på de interaktionsele-

menter, hvormed aktørerne kan påvirke organiseringen af det nordiske arbejdsmarked og herigennem 

få en vis indflydelse på andre aktører på markedet. Interaktionselementerne er altså udelukkende re-

levante for nærværende analyse, hvis disse påvirker en eller flere andre aktører på markedet og ikke 

udelukkende har betydning for den enkelte organisation. 

Under kategorien others er de organisationer og projekter, der ikke arbejder for profit på det nordiske 

arbejdsmarked, men som har en interesse i det og forsøger at påvirke organiseringen af det. Profiteers 

er de aktører, der på forskellig vis kan udnytte det nordiske arbejdsmarked for at skabe profit. Til 

sidst er sellers og buyers, som er de nordiske arbejdsgivere og arbejdstagere. Det er de aktører, der er 

direkte involverede i den 'handel', der foregår på det nordiske arbejdsmarked. Bilag 1 indeholder en 

oversigt over aktørernes hjemmesider, hvorfra beskrivelserne i tabel 1 stammer.  

Tabel 1: Aktører på det nordiske arbejdsmarked 

  Aktør Beskrivelse Interaktionselemen-

ter tilgængelig til or-

ganisering af marked 

Others Nordjobb Har siden 1985 sendt unge mellem 18-

30 år ud i sommerjobs på tværs af 

grænserne i Norden. Arbejder overord-

net for at øge mobiliteten imellem de 

nordiske lande og forbedre nordiske 

sprogkundskaber og viden om kultur i 

Norden.  

Medlemskab 

Monitorering 

  Nordisk Jobstart+ Nordisk Jobstart+ er inspireret af Nord-

jobb, men har fokus på at få sendt unge 

dimittender ud i deres første job i et nor-

disk naboland. Nordisk jobstart er et tre 

årigt EU-finansieret regionalt projekt, 

der involverer det sydlige Sverige, det 

sydlige Norge, Sjælland og det nord-

vestlige Jylland. Projektet formidler 

jobs i regionen og tilbyder praktisk vej-

ledning til unge, der ønsker at rejse. 

Medlemskab 

Monitorering 

  

  Øresunddirekt  Har siden år 2000 formidlet offentlig 

information fra myndigheder til sven-

ske og danske borgere og virksomhe-

der i Øresundsregionen. Informations-

Monitorering 
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center i Malmø, hvor forskellige sven-

ske myndigheder er repræsenteret. Øre-

sunddirekts webredaktion ligger i Kø-

benhavn, hvorfra der er tæt dialog mel-

lem svenske og danske myndigheder 

om nye love og regler. 

  Interreg Öresund-

Kattegat-Skagerrak 

EU-program, der støtter projekter mel-

lem danskere, svenskere og nordmænd, 

som vil løse fælles udfordringer inden 

for fire indsatsområder i perioden 

2014-2020. Alle i regionen har mulig-

hed for at søge midler fra programmet 

til projekter inden for innovation, grøn 

økonomi, beskæftigelse og transport. 

Monitorering 

  EURES EURES (European Employment Ser-

vices) er et samarbejdsnetværk bestå-

ende af offentlige arbejdsformidlinger i 

EØS landene. Desuden deltager fagfor-

enings- og arbejdsgiverorganisationer 

som partnere. EURES-netværkets mål-

sætning er at lette arbejdstagernes frie 

bevægelighed i EØS og Schweiz. EU-

RES er både rettet mod jobsøgende, 

som overvejer at rejse til et andet land 

for at arbejde eller studere, og arbejds-

givere, som ønsker at rekruttere perso-

nale på tværs af EØS-grænserne. 

Medlemskab 

Regler 

Monitorering 

  Nordisk Ministerråd 

og Nordisk Råd 

 

Nordisk Ministerråd er de nordiske re-

geringers officielle samarbejdsorgan, 

mens Nordisk Råd er det parlamentari-

ske organ for samarbejdet. Rådene ar-

bejder for fælles nordiske løsninger til 

gavn for alle, der bor i Norden. Over-

enskomsten for det nordiske arbejds-

marked, der er underskrevet af de fem 

nordiske lande og skal sikre nordboere 

de samme arbejdsvilkår på tværs af de 

nordiske grænser, ligger i Nordisk Mi-

nisterråd og skaber en baggrund for 

overhovedet at kunne tale om et nor-

disk arbejdsmarked. De beslutninger, 

der tages i Nordisk Råd sendes videre 

til Nordisk Ministerråd og de nordiske 

regeringer med henblik på gennemfø-

relse.  

Medlemskab 

Monitorering 

Regler 
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  European Network 

of Public Employ-

ment Services 

Netværk med alle 28 EU-lande, Norge, 

Island og den europæiske kommission. 

Målet med netværket er at sammen-

ligne offentlige beskæftigelsesservice 

mellem landene og samarbejde om ud-

vikling og deling af best practice. 

Monitorering 

  Fagforeninger  Flere danske fagforeninger tilbyder 

medlemmer vejledning og hjælp til at 

søge og flytte til udlandet, herunder an-

dre nordiske lande. Det samme gælder 

for søsterorganisationer i andre nordi-

ske lande (fx Djøf). Der er forskel på 

de forskellige fagforeningers tilbud på 

området. 

Medlemskab 

Monitorering 

  Norgesprojektet 

Vendsyssel 

Oprettet af lokale beskæftigelsesråd 

(LBR) i Brønderslev, Hjørring og Fre-

derikshavn i 2012. Norgesprojektet har 

to opgaver; 1) synliggøre mulige ar-

bejdspladser til danskere, der søger nye 

udfordringer i Norge, 2) Tiltrække nor-

ske virksomheder og norske underleve-

randøropgaver til Vendsyssel  

Monitorering 

Profite-

ers 

Rekrutteringsvirk-

somheder 

Rekrutteringsvirksomheder skaber pro-

fit ved at tilbyde de bedst mulige kan-

didater til deres kunder. Det gælder 

også på tværs af landegrænser. 

Monitorering 

  Kommuner 

 

Ansvaret for beskæftigelse på lokalt ni-

veau ligger hos kommunerne. 

Regler 

Sanktioner 

Monitorering 

  Jobcentre De danske jobcentre ligger i kommu-

nerne og arbejder på lokalt niveau på at 

få ledige i arbejde og med at finde kva-

lificeret arbejdskraft til virksomheder. 

Regler 

Sanktioner 

Monitorering 

  STAR Styrelsen for Arbejdsmarked og Re-

kruttering skal fremme en effektiv ar-

bejdsmarkedspolitik, hvor virksomhe-

der får den nødvendige arbejdskraft, og 

flest mulige borgere er i job eller ud-

dannelse På et nationalt niveau har Be-

skæftigelsesministeriet og beskæftigel-

sesministeren det overordnede ansvar 

for beskæftigelsespolitikken, som 

Regler 

Sanktioner 

Monitorering 

Hierarki 
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STAR skal implementere og admini-

strere. 

  A-kasser A-kasser arbejder for at få deres med-

lemmer i arbejde. At få et jobsøgende 

medlem i arbejde i et andet nordisk 

land betyder en besparelse i dagpenge-

udgifter. 

Medlemskab 

Monitorering 

Regler 

  De nordiske offent-

lige beskæftigelses-

kontorer: 

NAV (N) 

Arbetsförmedlingen 

(S) 

TE-palvelut (FIN) 

Vinnumala Stofnun 

(IS) 

De nordiske pendanter til det danske 

STAR. 

Regler 

Sanktioner 

Monitorering 

Hierarki 

  

Sellers Nordiske arbejdere Arbejderne sælger deres kompetencer 

og ressourcer til nordiske arbejdsgi-

vere. 

Monitorering 

Buyers Nordiske arbejdsgi-

vere 

Både private virksomheder og offent-

lige institutioner. De er købere af arbej-

dernes kompetencer og ressourcer. 

Monitorering 

 

Tabel 1 giver kun et forsimplet billede af aktørerne på det nordiske arbejdsmarked. Der vil uden tvivl 

kunne udpeges langt flere aktører, som agerer på markedet og har betydning for, hvordan det organi-

seres. Dog er det denne række af aktører, der i nærværende undersøgelse er iagttaget ved at følge 

aktørerne selv og deres relationer. 

I det følgende vil aktørernes tilgængelige interaktionselementer og deres brug af disse uddybes. Der-

udover vil konflikter mellem aktørerne udpeges. 

Det nordiske arbejdsmarked udenfor formel organisering 
Det nordiske arbejdsmarked er ikke en formel organisering, hvor alle de fem elementer; medlemskab, 

regler, sanktioner, hierarki og monitorering er tilgængelige til brug i en fælles beslutningstagen. Det 

betyder ikke, at det ikke er relevant at se på, hvordan markedet delvist organiseres (Ahrne & Brunsson 
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2011, Aspers 2011). En undersøgelse af den delvise organisering giver i nærværende analyse et bil-

lede af de fremhævede aktørers forsøg på at organisere det nordiske arbejdsmarked. Det skal gøre det 

muligt at udpege, hvor aktørernes interesser kolliderer, og dermed hvor konflikterne opstår. 

Alle aktører på det nordiske arbejdsmarked forsøger på hver sin måde at organisere markedet, men 

flere har kun et eller to af de fem elementer til rådighed. Det er fx få, der kan benytte sig af regler og 

sanktioner.  

Fælles for aktørerne i kategorien others er, at de på hver deres måde og med forskellige værktøjer 

arbejder for at oplyse om og vejlede i mulighederne for beskæftigelse og erhvervsliv udenfor Dan-

marks grænser. Umiddelbart kan der ikke fremhæves de store sammenstød mellem disse aktørers 

forsøg på at organisere markedet. Aktørerne ligner hinanden ved at have de samme interaktionsele-

menter til rådighed. Størstedelen af kategoriens aktører har kun monitorering eller monitorering og 

medlemskab til rådighed og kan derfor ikke opstille regler, sanktioner eller et hierarki, der kolliderer 

med de andre organisationers intentioner og retningslinjer. Kun EURES og Nordisk Ministerråd skil-

ler sig ud ved at have muligheden for at opstille officielle regler, som medlemmer skal følge. For 

Nordisk Ministerråd udgør de fem nordiske lande samt Færøerne, Grønland og Åland medlemmerne, 

hvilket umiddelbart virker indlysende, men er grundlæggende for, at vi kan tale om et nordisk ar-

bejdsmarked og ikke mindst organiseringen af det. Parlamentarikerne i Nordisk Råd har en kontrol-

lerende rolle i politiske spørgsmål og sager, der vedrører det nordiske samarbejde (Foreningen-nor-

den.dk), men hverken Nordisk Råd eller Nordisk Ministerråd har direkte autoritet til at sanktionere 

de nationale regeringer, hvis ikke aftaler og retningslinjer overholdes. Nordisk ministerråd ”arbejder 

for fælles nordiske løsninger, som giver synlige positive effekter for alle som bor i Norden” (Nor-

den.org 2). På grund af Nordisk Ministerråds meget overordnede rolle samt målet om et tættere nor-

disk samarbejde og en mere integreret region, vil der her argumenteres for, at rådets regler og ret-

ningslinjer ikke er modstridende med andre af de udpegede aktører på det nordiske arbejdsmarked.  

Også EURES skiller sig ud fra de andre i kategorien af others ved at operere med både regler og 

medlemskab. Ikke alle kan få EURES-medlemskab, og medlemmer skal følge specifikke retningslin-

jer (EURES Forordning, Artikel 11-14). Dog har EURES ringe muligheder for at monitorere sine 

medlemmer over hele EU, som i udgangspunktet også er en del af nationale offentlige institutioner 

og derfor først og fremmest må forholde sig til de regler og normer, der opstilles på dette niveau. 

Derudover er EURES eneste mulighed for at sanktionere, hvis ikke der leves op til retningslinjerne, 

at inddrage medlemskabet, hvilket sandsynligvis også vil skade EURES selv og dets formål med 

samarbejde på tværs af grænserne mellem EØS-landene. EURES forsøg på at organisere det nordiske 
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arbejdsmarked kan derfor heller ikke siges at være modstridende med andre aktører i kategorien 

others, da alle her på forskellig vis arbejder for at øge mobiliteten på det nordiske arbejdsmarked 

gennem vejledning af arbejdstagere og arbejdsgivere (købere og sælgere). Anderledes ser det ud, når 

EURES sættes overfor aktører fra kategorien profeteers. 

Organisationen, der står i spidsen for implementering af regler og normer inden for arbejdsmarked 

og beskæftigelse på det nationale niveau, er STAR, der sammen med de andre offentlige myndighe-

der, kommuner og jobcentre, er kategoriseret som profiteers. Det er gjort med tanke på, at de danske 

myndigheder forsøger at skabe profit gennem det nordiske arbejdsmarked, fx ved et projekt som Nor-

gesprojektet, der har betydet besparelser i overførselsindkomster, fordi ledige er kommet i job (Ny-

gaard Jessen & Sørensen 2014). Derudover vil der her argumenteres for, at de danske myndigheder 

forsøger at organisere det nordiske arbejdsmarked med henblik på at kunne tiltrække kvalificeret 

arbejdskraft til virksomheder i Danmark og også på den måde skabe profit. Både STAR, som har 

ansvar for den nationale beskæftigelse, og kommunerne, der har ansvaret på lokalt niveau, opstiller 

regler og sanktioner, der både ændrer organiseringen indenfor kommunerne og indenfor STAR, men 

i lige så høj grad omgivelserne og individerne i dem. Det er vanskeligt at tale om reelt medlemskab 

af STAR eller af kommuner, da ingen, der på lovlig vis bor og arbejder eller studerer i Danmark, kan 

undgå sanktioner, hvis ikke de følger lovgivningen, der implementeres og monitoreres af de offentlige 

myndigheder. 

De regler og sanktioner, STAR implementerer, laves med det formål at udvikle det danske arbejds-

marked og den danske beskæftigelse på bedst mulig måde. De retningslinjer, EURES opstiller, har et 

bredere udgangspunkt og sigter efter at øge mobiliteten på det europæiske arbejdsmarked og kan 

dermed siges at se ud over de enkelte nationale interesser. Det er altså muligt at iagttage en spænding 

mellem de offentlige nationale aktører og EURES. Disse spændinger kan ligeledes fremhæves mel-

lem de andre vejledningsorganisationer under kategorien others og STAR, men kan siges at være 

mindre relevante for de organisationer, der hverken er en del af en offentlig institution eller er med-

lemmer af EURES. Norgesprojektet i Hjørring Kommune er både en del af Frederikshavn, Hjørring 

og Brønderslev kommune og medlem af EURES netværket. Norgesprojekt er derfor både underlagt 

STARs strategi og målsætninger og EURES retningslinjer. 

Udover de nationale myndigheder er der også en række andre aktører under kategorien profiteers. A-

kasser er kategoriseret som en profiteer af samme grund som STAR, jobcentre og kommuner. Også 

a-kasser sparer ressourcer ved at få deres medlemmer i beskæftigelse – det være sig på det danske 

eller på det nordiske arbejdsmarked. A-kasserne er underlagt lovpligtige krav om en række services 
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og kan derfor siges at være underlagt STARs hierarki (danskeakasser.com). A-kasser er ikke EURES-

medlemmer, men har som udgangspunkt det formål at få medlemmer i beskæftigelse – enten i eller 

uden for Danmarks grænser. Det stemmer udmærket overnes med aktørerne i others kategorien og 

kolliderer ikke med STARs retningslinjer. Der kan derfor umiddelbart ikke siges at være modsætnin-

ger mellem a-kasser og andre fremhævede aktører. 

Det samme er gældende for rekrutteringsvirksomheder, som er private organisationer, der ikke er 

underlagt offentlige mål og retningslinjer eller har et formål, der handler om at skabe mobilitet. Dog 

kan det siges, at rekrutteringsvirksomheder har en fordel i, at der er en høj mobilitet på det nordiske 

arbejdsmarked, der gør det muligt både at finde kunder og kandidater til kunder uden for meget bu-

reaukrati og praktiske udfordringer. 

Også STARs nordiske pendanter er sat i kategorien profiteers med samme argument som STAR er 

det. Også her kan fremhæves en konflikt mellem EURES og de forskellige nationale interesser. Sam-

tidig kan der argumenteres for et sammenstød mellem interesser, når de forskellige nationale beskæf-

tigelsesmyndigheder arbejder ud fra, hvad der er til fordel for hvert enkelt land.  

Det er vanskeligt at definere køber og sælgers, hhv. arbejdsgiver og arbejdstagers, interaktionsele-

menter. Deres ageren har stor betydning for det nordiske arbejdsmarked, da det er disse, der jf. defi-

nitionen på markeder er de eneste, der er direkte involverede i handlen. Her argumenteres der for, at 

arbejdstagere og arbejdsgivere har monitorering til rådighed, da det er på baggrund af monitorering 

af markedets andre aktører og de muligheder, de byder, de træffer deres beslutninger. 

Opsummerende – konflikter på det nordiske arbejdsmarked 
En lang række af de fremhævede aktører opererer på det nordiske arbejdsmarked, uden at forskellige 

organiseringer eller formål kolliderer. En stor del af aktørerne er organisationer, der vejleder i mulig-

heder over grænserne, og arbejder dermed alle for at øge mobiliteten i regionen og for at gøre det 

nemmere for os, der bor her, både at bo og arbejde i vores nabolande.  

Det ser anderledes ud med forskellige interesser, når EURES og de nationale beskæftigelsesmyndig-

heder sættes op overfor hinanden. Der er et tydeligt sammenstød i retningslinjer for de organisationer, 

som både er en del af de nationale offentlige myndigheder og medlem af EURES. Et eksempel på en 

sådan organisation er Norgesprojektet. 

Samtidig er der iagttaget en konflikt mellem de forskellige nationale beskæftigelsesmyndigheder, 

som har fokus på de nationale interesser. 

Dermed er der i denne del af analysen fremhævet to konflikter: 
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1. Mellem EURES og nationale beskæftigelsesmyndigheder – De forskellige nationale be-

skæftigelsesmyndigheder har et udelukkende fokus på nationale interesser. EURES kon-

centrerer sig derimod ikke om nationale interesser, men har et mere generelt og et bredere 

fokus på mobiliteten og bevægeligheden mellem landene. 

2. Mellem forskellige nationale beskæftigelsesmyndigheder (fx norske og danske) – Hvis de 

forskellige nationale beskæftigelsesmyndigheder har et udelukkende fokus på nationale 

interesser på et globaliseret arbejdsmarked, vil der være kolliderende interesser, fx i for-

bindelse med tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft og virksomheder samt fastholdelse af 

arbejdskraft indenfor landets grænser. 

Anden del af analysen er et forsøg på at give et svar på, hvordan Norgesprojektet har formået at 

navigere mellem konflikterne.  

Delanalyse 2 - Norgesprojektet på det nordiske arbejds-

marked 
Norgesprojektet er en del af kommunerne Hjørring, Frederikshavn og Brønderslev, som er underlagt 

den centrale lovgivning implementeret af STAR. Derfor må det også antages, at Norgesprojektet på-

virkes af eventuelle kontroverser mellem EURES og de nationale beskæftigelsesmyndigheder. Det 

samme er gældende, hvis der er kontroverser mellem beskæftigelsesmyndighederne i hhv. Norge og 

Danmark, da projektets formål med at sende danske ledige til norske virksomheder og institutioner 

kræver en form for samarbejde mellem danske og norske institutioner.  

Første delanalyse er lavet på baggrund af de mange aktørers egen kommunikation om sig selv. Derfor 

understreges det endnu engang, at aktørerne ikke selv direkte giver udtryk for konflikterne. Det er 

altså ikke konflikter, som de involverede aktører nødvendigvis er klar over. I stedet er det undersøgers 

vurdering af, hvor forskellige interesser kolliderer. 

Der tages i anden delanalyse udgangspunkt i de to konflikter fra første delanalyse; mellem EURES 

og nationale beskæftigelsesmyndigheder og mellem forskellige nationale beskæftigelsesmyndighe-

der. En gennemgang af den udvalgte empiri og ikke mindst interviews med centrale aktører for Nor-

gesprojektet har herudover givet indtrykket af en tredje konflikt, som i høj graf synes at have påvirket 

projektets arbejde, og som derfor også ønskes undersøgt. Konflikten er mellem de centrale og de 

kommunale beskæftigelsesmyndigheder i Danmark. Denne konflikt vil løbende blive uddybet, men 

handler kort sagt om, at Norgesprojektets fokus på mobilitet mellem det danske og det norske – en 

mobilitet, der går begge veje – ikke stemmer overens med STARs strategi. Derfor iagttages en kolli-

sion mellem de Vendsysselske kommuners og STARs interesser.  
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Ved hjælp af begreber fra ANT forsøges der i denne del af analysen at give et svar på, hvordan Nor-

gesprojektet har formået at navigere på det nordiske arbejdsmarked og er blevet en succes i en sådan 

grad, at projektet ikke længere ses som et projekt, men som en del af den daglige drift og en integreret 

del af de tre kommuners arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitik. 

I de følgende afsnit bevæger vi os i første omgange lidt væk fra de ovenstående konflikter for at få et 

indblik i baggrunden for projektet og dets opstart. Denne baggrund er vigtig for at kunne give et 

uddybende svar på, hvordan Norgesprojektet navigerer på det nordiske arbejdsmarked. I de første 

afsnit af delanalysen vil der være fokus på, hvordan Norgesprojektet har formået at udnytte en række 

allerede etablerede black boxes i både opstarten af projektet og indrulleringen af andre aktører. Efter-

følgende vil der blive foretaget en translationsanalyse med udgangspunkt i Callons fire hjælpebegre-

ber. Under afsnittet om interessering vender vi tilbage til de udpegede konflikter. 

De fire momenter i translationen behandles efter Callons oprindelige rækkefølge. Det betyder dog 

ikke, at projektet slavisk har fulgt de fire momenter i den opstillede rækkefølge.  

Afslutningsvis vil Star og Griesemers kritik af Latour og Callon inddrages ved at undersøge netvær-

kets boundary objects.  

Projektets udnyttelse af black-boxes 
I gennemgangen af artikler og af dokumenter fra de vendsysselske kommuners Lokale Beskæftigel-

sesråd er der i første omgang ledt efter udtryk og begreber, som går igen i omtalen af Norgesprojektet, 

og som bliver brugt uden at kræve en dybere forklaring. Særligt tre af disse udtryk kan fremhæves 

som værende brugt hyppigt både af medier, som har omtalt projektet, og af Frederikshavn, Hjørring 

og Brønderslev kommune. 

1. Vækst i Norge 

2. Ændrede dagpengeregler 

3. Debatten om Udkantsdanmark 

Der er hovedsageligt taget udgangspunkt i empiri fra 2012 og 2013, da det ønskes undersøgt, hvordan 

projektet har formået at udnytte disse fænomener og udtryk i projektets opstartsfase. Der er altså 

fokus på, hvordan projektet har formået at udnytte allerede etablerede black boxes til at involvere 

flere aktører i projektets problemstilling.  

Vækst i Norge, ændrede dagpengeregler og Udkantsdanmark-debatten er tre fænomener, der har be-

tydning for projektet på flere niveauer. De er helt centrale for, at der overhovedet tages initiativ til 

projektet og er efterfølgende vigtige for projektets problematiseringer, som det formår at involvere 

en lang række aktører i. 
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I det følgende vil de tre fænomener og projekts brug af dem enkeltvis blive analyseret. 

Vækst i Norge 

"Masser af velbetalte job", "tusindvis af ledige akademikerstillinger i Norge", "hver fjerde virksom-

hed i Norge har problemer med at skaffe arbejdskraft", "man forventer offentlig vækst, vækst i årsløn 

og faldende ledighed…". Citaterne er fra en række fagblade og aviser i perioden omkring 2012-2013. 

Væksten og den hurtige udvikling i Norge kan der naturligvis ikke stilles spørgsmålstegn ved. Det 

interessante er de muligheder, der følger med udviklingen og måden, hvorpå disse omtales i Danmark. 

Der stilles ikke spørgsmålstegn ved, at den økonomiske udvikling i Norge ikke bare skaber mulighe-

der for nordmændene, men også uden for de norske grænser. I modsætning til mange andre steder i 

Europa, går det fremad i Norge, og væksten sidestilles med beskæftigelse og erhvervsmuligheder for 

dem, der er klar til at udnytte mulighederne. Det er denne antagelse, der ligger bag fænomenet ’vækst 

i Norge’, når det omtales i forbindelse med Norgesprojektet. Det bekræftes i dokumenterne fra møder 

i de Lokale Beskæftigelsesråd i Hjørring, Frederikshavn og Brønderslev og af formand for Arbejds-

markedsudvalget i Hjørring Kommune Ivan Leth. 

  

"Norge, som Vendsyssel geografisk og logistik er placeret fordelagtigt overfor, oplever som et af de 

få lande i Europa økonomisk vækst i disse år…" (Hjørring, august 2012, 6). 

  

"…og vi kunne jo se, at der buldrede det derud af med olie og alle de der ting…" (Leth). 

   

Væksten i Norge og opfattelsen af, at Norge tilbyder muligheder, som er få i både Nordjylland og 

mange andre steder i Europa, er i første omgang central for, at der tages initiativ til projektet, og at 

det giver mening at ansætte en Norgeskonsulent til at hjælpe ledige nordjyder til Norge.  

 

”…der var jo mange, der var rejst til Norge i forvejen…” (Leth). 

 

Det er ikke projektet, der etablerede black boxen omkring væksten i Norge. Norgesprojektet har dog 

formået at forstærke den ved at tydeliggøre, at det kan betale sig at kigge mod Norge for at løse 

beskæftigelsesudfordringer i Danmark. 

Den allerede etablerede black box og Norgesprojektets forstærkelse af den har ikke bare haft betyd-

ning for initiativet for projektet, men er også af stor vigtighed for muligheden for at involvere aktører 

i Norgesprojektets problemstilling og arbejde. 
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Ændrede dagpengeregler 

I 2010 bliver dagpengeperioden reduceret fra fire til to år. Det betyder, at en række arbejdsløse står 

til at falde ud af systemet i 2012, da Norgesprojektet starter op. Debatten om, hvad der skal ske med 

de personer, der ikke længere vil modtage dagpenge var omfattende i offentligheden, på Christians-

borg og ikke mindst i kommunerne (Glud Munksgaard 2012, Flink 2012, Prasz & Brandstrup 2012). 

I empirien er det også tydeligt, at debatten omkring dagpengeperioden var central for projektets op-

start og ikke mindst for den indledende problematisering. 

  

"Også ift. risikoen for manglende forsørgelse, samt muligheden for at genoptjene dagpengeretten via 

arbejde i Norge, er denne indsats yderst hensigtsmæssig for netop denne målgruppe (borgere med 

længere ledighed bag sig)" (Hjørring, august 2012, 7). 

  

"…den indsats (med at få ledige i job i Norge) intensiveres nu, hvor ledigheden stiger, og tusindvis 

af nordjyder efter nytår står til at miste deres ret til dagpenge, når den nye to-årsregel træder i kraft." 

(Nordjyske Stiftstidende 30.08.2012). 

  

"Tre nordjyske kommuner - Frederikshavn, Hjørring og Brønderslev - vil nemlig prøve at finde job 

i Norge til nogle af de borgere, som ryger ud af dagpengesystemet til nytår." (Newspaq 30.08.2012). 

  

Også ifølge projektleder Stein-Erik Linna var ændringen i dagpengereglerne en "medvirkende årsag 

til, at vi lavede projektet". På samme måde som ved mulighederne ved væksten i Norge, som blev 

behandlet i foregående afsnit, ligger der en samlet opfattelse af konsekvenserne af ændringen i dag-

pengereglerne. Problematikken omkring de udfaldstruede tages for givet. Gøres der ikke noget, vil 

tusindvis af danskere stå uden forsørgelse, hvilket også gælder de ledige i Vendsyssel.  

Norgesprojektet kan ikke siges at forstærke denne black box på samme måde, som det gør ved væk-

sten og mulighederne i Norge. Dog formår projektet at udnytte den almene forståelse for problemet 

omkring manglende forsørgelse til at forstærke interessen omkring projektet. Christiansborgpoliti-

kere, lokalpolitikere i andre kommuner, a-kasser, fagforeninger m.fl. er interesserede i en løsning på 

det problem, som der er en fælles opfattelse af, og Norgesprojektet kommer med et konkret forslag 

til, hvordan flere kan komme i beskæftigelse og undgå at falde ud af systemet. Det skaber et godt 

udgangspunkt til at kunne indrullere centrale aktører i netværket omkring Norgesprojektet. 
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Udkantsdanmark 

Debatten om Udkantsdanmark skiller sig ud fra de to ovenstående fænomener ved ikke at være en 

direkte del af diskussionerne og beslutningerne om at oprette Norgesprojektet. Dog vil der her argu-

menteres for, at de tre Vendsysselske kommuners placering i det, der opfattes som Udkantsdanmark, 

har haft stor betydning for Norgesprojektet. 

'Udkantsdanmark', 'den rådne banan', 'yderområde'. Kært barn har mange, men ikke særlig positiv-

klingende navne. Begrebet Udkantsdanmark har været brugt siden 2010 (Slumstrup & Mortensen 

2015), og er siden blevet et begreb, som tages for givet. De fleste mennesker har den samme opfattelse 

af, hvilke dele af Danmark, der henvises til, når der tales om Udkantsdanmark. Det samme er gæl-

dende for de negative forventninger, der følger med begrebet – fattigdom, arbejdsløshed, lukning af 

skoler og virksomheder osv.  

Vendsyssel er en del af Udkantsdanmark og kæmper med såkaldte 'udkantsproblematikker' fx at bi-

beholde veluddannet arbejdskraft. Dog formår Norgesprojektet at udnytte det almen kendte begreb 

ved at forsøge at vende opfattelsen af udkanten om og opfordre til at se udkanten som noget andet 

end den nordligste del af Jylland. Til Norgesprojektets informationsmøder bliver deltagerne præsen-

teret for tanken om, at de tre vendsysselske kommuner er centrum i en ny region, der bl.a. omfatter 

det sydlige Norge og Sverige. Denne tanke kan ses illustreret i bilag 4. 

Projektet tager altså udgangspunkt i et begreb, der tages for givet som noget negativt, og bruger det 

aktivt i indrulleringen af aktører i projektets problematisering. Formand for Arbejdsmarkedsudvalget 

i Hjørring kommune siger:  

 

”…det var jo naturligt, når vi så på kortet og kiggede på, hvordan verden var skruet sammen… og i 

stedet for at høre på, at vi var Udkantsdanmark, så var det væsentligt for os at sige, ’okay, så lad os 

da tænke i andre baner’… det var vigtigt for os at give et signal om, at selvom vi lå så langt væk fra 

lands lov og ret, som nogen påstod, så kan vi også nogle ting” (Leth). 

 

Begrebet Udkantsdanmark er en black box, der tages for givet som noget problematisk og negativt. 

Norgesprojektet forsøger at åbne black boxen og tillægge den nye betydninger. Udkant er ikke nød-

vendigvis de områder, der generelt forstås som udkant. Det afhænger af, hvor cirklen, som illustrerer 

centrum og yderområder, tegnes.  
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Opsummerende – black boxes 

Fælles for de tre fænomener, som her argumenteres for at være black boxes, er, at betydningen og 

konsekvenserne af dem tages for givet. Både vækst i Norge og ændrede dagpengeregler er reelle 

fakta, men projektets måde at bruge de to fænomener i dets kommunikation gør det muligt at se dem 

som black boxes. Der er tale om to aktørnetværk, hvis definition og betydning ikke giver anledning 

til konflikt, og som aktivt bruges i indrulleringen af relevante aktører. 

Begrebet Udkantsdanmark er anderledes her, fordi projektet forsøger at gøre op med den generelle 

opfattelse af betydningen af begrebet. Alle tre fænomener er centrale for projektets kommunikation 

og ikke mindst for den videre indrullering af aktører. Det uddybes i de følgende afsnit, hvor der med 

udgangspunkt i en translationsanalyse af Norgesprojektet forsøges at give svar på, hvordan projektet 

har formået at navigere mellem de forskellige interesser på det nordiske arbejdsmarked. 

Translationsanalyse 
I det følgende foretages en translationsanalyse med udgangspunkt i Michel Callons fire hjælpebegre-

ber; problematisering, interessering, indrullering og mobilisering. Projektet har ikke bevæget sig fra 

det ene til det andet moment i en lige linje, men har bevæget sig frem og tilbage mellem momenterne. 

Dog inddeles analysen ud fra hjælpebegreberne og Callons rækkefølge af disse frem for fx en tids-

linje, da det ikke har været muligt at sætte præcise tidspunkter for alle aktuelle begivenheder og fæ-

nomener, som løbende fremhæves i forbindelse med translationsanalysen. Tidspunkter for, hvornår 

de fire momenter løbende kan siges at indtræffe har desuden ikke haft betydning for at kunne svare 

på den overordnede problemstilling, og denne faktor er derfor udeladt fra analysen. 

Problematisering 

I de følgende afsnit vil der tages udgangspunkt i Callons første hjælpebegreb problematisering. Ana-

lysen viser, at Norgesprojektet løbende er gået tilbage til problematiseringsfasen på grund af hoved-

sageligt nye erfaringer og forandringer i forholdene omkring projektet. Der vil her argumenters for, 

at projektet har været igennem tre problematiseringer. Disse behandles enkeltvis i det følgende.  

Problematisering 1 
Projektet har fra opstarten haft to spor. Det første handler om at få ledige i Vendsyssel i beskæftigelse 

i Norge. Andet spor handler om at tiltrække norske arbejdsgivere til Vendsyssel. I begyndelsen var 

den politiske ambition, at målgruppen for det første spor skulle være borgere med en længere ledighed 

bag sig. Norgesprojektet skulle hjælpe de langtidsledige med at flytte sig fra kanten af arbejdsmarke-

det og ikke mindst sørge for en mulighed for at genoptjene dagpengeretten. Spor et var i fokus fra 

start, mens der på sigt skulle fokuseres på spor to. 
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Projektet problematiserer ledighedssituationen i Vendsyssel ved at tage udgangspunkt i den gruppe 

mennesker, som længe ikke har været i beskæftigelse, og som inden længe står uden forsørgelse på 

grund af ændrede dagpengeregler (Hjørring, august 2012, 6-7).  

  

"… hvis vi bare så kommunen som sådan og sagde ’kan vi ordne det (problemet med de ledige, der 

falder ud af systemet) indenfor en kommune?’ Det kunne vi ikke. Kunne vi ordne det indenfor det 

centrale niveau? Det kunne vi heller ikke" (Leth). 

 

”Beskæftigelsesprognoser viser nemlig, at ledigheden i Norge næste år vil nå ned på 2,5 procent og 

at man frem mod 2014 vil have skabt 200.000 nye job” (Nordjyske Stiftstidende 30.08.2012). 

   

Det gøres klart, at problemet med de langtidsledige og den situation, de vil komme til at stå i med de 

nye dagpengeregler, ikke kan løses indenfor kommunerne. Samtidig er det et faktum, at der er gode 

beskæftigelsesmuligheder i Norge. På den måde forsøger projektet fra start at gøre sig selv og de 

muligheder, som gennem projektet bliver tilgængelige, til obligatorisk passagepunkt – skal problemet 

løses, må det gøres gennem mulighederne i Norge, og disse muligheder er Norgesprojektet indgangs-

billetten til. Her bliver først og fremmest de langtidsledige en del af problematikken, men det samme 

gør beskæftigelsesmyndigheder i Norge og ikke mindst norske arbejdsgivere, der efterspørger ar-

bejdskraft. På grund af den politiske debat om, hvad der skal ske med de udfaldstruede dagpenge-

modtagere, og hvem der skal tage ansvar for dem, bliver også Christiansborgpolitikere og medier en 

del af projektets netværk fra start. 

Projektets første problematisering understreger endnu engang brugen af de to black boxes ændrede 

dagpengeregler og væksten i Norge. Involveringen af de to black boxes udgør hhv. et problem og en 

løsning og har stor betydning for Norgesprojektets mulighed for at gøre sig til obligatorisk passage-

punkt. Var det ikke for de ændrede dagpengeregler og de konsekvenser, der følger med, ville der ikke 

på samme måde være opstået et problem, som væksten i Norge er en løsning på, og som de ledige 

nordjyder kan få adgang til gennem Norgesprojektet. 

En anden helt central aktant i forbindelse med første problematisering – og samtidig en forudsætning 

for, at projektet bliver løsning på problematikken omkring de udfaldstruede – er de regler, der tillader 

at overføre forsikringsperioder fra ét EØS-land til et andet (Nordiskjobstart.org). 
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”…og det har stadig en betydning, at de timer, du optjener i Norge, de følger med (tilbage til Dan-

mark)…” (Linna). 

 

Reglerne giver de udfaldstruede danskere mulighed for at arbejde i Norge og samtidig genoptjene 

retten til dagpenge. Denne aktant bliver på den måde helt central for, at det giver mening at oprette 

Norgesprojektet med det oprindelige formål – at være en del af løsningen på problemet med de ud-

faldstruede. Norgesprojektet var heller ikke blevet obligatorisk passagepunkt, hvis det ikke havde 

været for disse regler. Det havde måske været muligt at sende de udfaldstruede i arbejde i Norge i en 

midlertidig periode, men det havde ikke gjort noget ved deres situation i forhold til dagpenge, når de 

vendte hjem til Danmark. 

Både de omtalte black boxes og genoptjeningsreglerne på tværs af landene er eksempler på, hvor stor 

en betydning de nonhumane aktanter har, og hvor stor en rolle disse spiller i forbindelse med sam-

menhængskraften i et netværk. 

Problematisering 2  
I september 2013 – knap et år efter projektets opstart – er i alt tre udfaldstruede kommet i job i Norge, 

mens i alt 128 fra andre borgergrupper, fx kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige har fået nor-

ske job. Derudover antager man, at et større antal er rejst nord på uden om projektet. Interessen i 

projektets første periode er stor, men det bliver hurtigt tydeligt, at den oprindelige problematisering 

ikke holder stik med virkeligheden. Det er ikke den udfaldstruede gruppe på kanten af arbejdsmarke-

det, der får gavn af kommunernes indsats.  

  

"… så har vi fundet ud af, de grupper havde så mange andre problemer, at de kunne ikke være mål-

gruppen i sig selv… i løbet af projektet har vi haft tre eller fire, der virkelig var på vej ud over kanten, 

som var ved at falde ud af dagpengesystemet… de kom afsted, men mange af dem, vi kaldte udfalds-

truede havde nogle andre problemer, som kunne være sygdom, psykisk sygdom, alkohol, alt mulig 

andet." (Linna). 

  

"målet her må være at synliggøre de jobmuligheder, der ligger i Norge og give folk redskaberne til, 

at man kan søge det… Det kræver nogle ressourcer at flytte til et andet sted. Hvis ikke du har dem i 

forvejen, så skal du ikke prøve på det." (Linna). 
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Den målgruppe, projektet i første omgang definerer sin problematisering ud fra, viser sig altså hurtigt 

ikke at være hensigtsmæssig. Det betyder dog ikke, at projektet nedlægges. I stedet bliver det hurtigt 

opfattet som en succes efter at problematiseringen ændres. Norgesprojektets målgruppe bliver mindre 

specifik og det samme gør projektets problematisering. Projektet kommer til at henvende sig til ikke 

bare ledige i Nordjylland, men også beskæftigede, der er interesserede i mulighederne i Norge – bedre 

løn, bedre normeringer i daginstitutioner for pædagogisk personale, gunstige arbejdsvilkår og gene-

relt flere ressourcer i den offentlige sektor. Udvidelsen i problematiseringen og i projektets målgruppe 

betyder, at den oprindelige målgruppe bliver involveret på en anden måde end den gjorde under første 

problematisering. Det sker ved hjælp af den såkaldte 'træk-og-skub-model', hvor folk i job i Vend-

syssel forlader det til fordel for mulighederne i Norge og efterlader ledige stillinger i Nordjylland.  

  

"Det har vi set gentagne gange, træk og skub, og det i sig selv viste sig, at det var også den rigtige 

tankegang, for når vi fik folk i ordinære job i Norge blev der nogle jobåbninger hjemme i Danmark, 

som virkelig var guld værd. Og dét var så mere rettet mod vores oprindelige målgruppe." (Linna). 

  

Projektets problematisering ændres altså kort tid efter start. I stedet for at fokusere på de udfaldstru-

ede, bliver formålet at formidle mulighederne til borgerne i Vendsyssel på et mere generelt plan. 

Særligt nyuddannede, der skal ind på arbejdsmarkedet, og a-kasser involveres i anden problematise-

ring. Vigtigt er desuden, at med anden problematisering mister netværket omkring Norgesprojektet 

ikke centrale aktanter. De allerede interesserede aktanter kan stadig se muligheder i Norgesprojektet 

og dets problematisering.  

Reglerne for genoptjening af dagpenge på tværs af landene, som er omtalt under første problematise-

ring, har i anden problematisering ikke nær så stor betydning, da projektet ikke længere fokuserer på 

at løse problemet med de udfaldstruede. Dog er dagpengereglerne stadig en vigtig aktant i forbindelse 

med Norgesprojektets netværk, da det på dette område ikke har negative konsekvenser i forbindelse 

med at rejse til Norge og arbejde – heller ikke for dem, som i forvejen er i job i Danmark og som har 

mulighed for at modtage understøttelse i tilfælde af arbejdsløshed. 

Det viser sig, at projektet er en succes, og mange både ledige og beskæftigede opsøger mulighederne 

i Norge. Projektet bliver i den forbindelse også en del af EURES-netværket. Dette medlemskab og 

betydningen af det uddybes under afsnittet om interessering.  
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Problematisering 3 
Oprindeligt skulle Norgesprojektet løbe over to år med start i slutningen af 2012. Projektet opnår sine 

slutmål før tid, og der er bred enighed om, at det er en succes (Hjørring, august 2014, 38). De tre 

kommuner er enige om, at projektet skal fortsætte efter de to år. Projektets formidling af jobmulighe-

derne i Norge fortsætter, og der afholdes løbende informationsmøder. Mulighederne i Norge er dog 

påvirket af faldende oliepriser og et dyk i den norske krone. Black boxen omkring væksten i det rige 

olieland svækkes betydeligt, og mulighederne i Norge tages ikke på samme måde for givet uden for 

landets grænser. Det er ikke længere så bred en vifte af faggrupper, der er efterspurgt i Norge, og den 

kraftige efterspørgsel på arbejdskraft i forbindelse med offshore industrien mindskes kraftigt (Nord-

jyske Stiftstidende 09.02.2016). Konjunkturerne i Norge betyder dog lang fra, at Norgesprojektet 

mister sin eksistensberettigelse.  

  

"Der er i Norgesprojektet primært fokus på aktivitet i spor 2 via større nordjyske/Vendsysselske sa-

marbejdsfora… Der arbejdes endvidere med jobskabelse i Norge for ledige." (Hjørring, december 

2015, 10) 

  

"Det (faldende oliepriser) betyder kun, at der nu bliver lagt mere vægt på ben 2, og den strøm til 

Norge den er tørret lidt ud…" (Leth) 

  

Svækkelsen af den black box, der indeholder de muligheder for jobsøgende, som væksten i Norge 

førte med sig, betyder, at behovet for et passagepunkt, som kan skabe adgang til de mange mulighe-

der, forsvinder. Samtidig viste det sig i forbindelse med anden problematisering, at Norgesprojektet 

ikke var den direkte løsning til, at de udfaldstruede dagpengemodtagere kom i arbejde. Dermed er 

grundlaget for både problemet og løsningen, som Norgesprojektet var passagepunktet mellem, æn-

dret. Det skaber et behov for et nyt fokus og en ny problematisering, som kommer til at dreje sig om 

Norgesprojektets spor 2. Projektet formår ikke at definere den nye problematisering på en måde, så 

Norgesprojektet fortsætter med at være obligatorisk passagepunkt, men projektet mister som sagt ikke 

sin eksistensberettigelse af den grund. 

Fokus i den tredje problematisering er på erhvervslivet og på norske virksomheders muligheder i det 

Nordjyske; tilgang til det europæiske marked, mange og velfungerende færgeforbindelser mellem 

Nordjylland og det sydlige Norge, kvalificeret arbejdskraft, osv. 

Særligt færgeforbindelserne mellem Sydnorge og det nordlige Danmark skal i forbindelse med tredje 

problematisering fremhæves som helt centrale aktanter. 
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”…men vi så jo også lige pludselig, at med Fjordline kom der nye færger, så der så vi jo også, at der 

var en landevej den vej ned, at de (norske virksomheder) havde en direkte eksportmulighed” (Leth). 

 

I 2013 blev en ny forbindelse mellem Hirtshals og Norge åbnet af det dansk/norske selskab Fjordline. 

Hjørrings Borgmester, Arne Boelt, kaldte det dengang 'endnu et element i broen mellem Hirtshals og 

Norge' (hirtshalshavn.dk). Færgeforbindelserne er grunden til, at det nordjyske erhvervsliv er tilgæn-

geligt for norske virksomheder, hvilket endnu engang er et eksempel på, hvordan de nonhumane ak-

tanter skaber en sammenhængskraft i netværket omkring Norgesprojektet. 

Med den tredje problematisering tilbyder Norgesprojektet ikke længere kun vejledning til arbejdsta-

gere og arbejdsgivere, men drejer sig en omgang og begynder at gøre opmærksom på mulighederne 

for norske virksomheder, der ønsker at åbne afdelinger i Vendsyssel.  

En stor fordel ved den nye problematisering er, at det er mange af de samme aktanter, der er involve-

ret. De norske virksomheder, der efterspurgte dansk arbejdskraft i de første to problematiseringer, 

skal nu oplyses om de muligheder, der ligger i at være placeret i Vendsyssel. I forbindelse med pro-

jektets tredje problematisering bliver paraplyorganisationen BusinessBroen Norge-Norddanmark op-

rettet, hvor en række aktører samarbejder om viden om og rådgivning indenfor arbejdskraft, etable-

ring og eksport målrettet Norge (Hjørring, december 2014, 31, businessbroen.dk). BusinessBroen kan 

ses som en aktant, der styrker netværket omkring Norgesprojektet yderligere. 

En anden aktant, der har gennemgående betydning i alle tre problematiseringer, er black boxen om-

kring Udkantsdanmark og den debat og de forestillinger, den indeholder. Projektet bliver ved at for-

søge at åbne denne box og skabe tvivl om, hvad der egentlig er Udkantsdanmark. Udkanten er af-

hængig af, hvor centrum markeres. Dette udgangspunkt styrkede netværket i opstartsfasen, men for-

stærker også netværket i forbindelse med tredje problematisering – norske virksomheder, der vælger 

at rykke til Vendsyssel vil ikke opleve at blive en del af det, der som udgangspunkt opfattes som 

Udkantsdanmark. I stedet vil de blive en del af det, der er centrum for en ny global region.  

Opsummerende – problematisering 
Der er argumenteret for, at Norgesprojektet har været gennem problematiseringsfasen tre gange. Til 

trods for, at der løbende er skiftet fokus, er indtrykket, at de involverede aktører fra de første faser 

ikke er faldet fra eller har svækket netværket. I stedet har det ændrede fokus, kombineret med det 

videre arbejde med vejledningen omkring beskæftigelse i Norge, involveret flere aktører, der har 

styrket projektet, dets formål og netværket omkring det. Flere af disse aktører blev også udpeget i 
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første delanalyse og er både aktører fra kategorien others og profeteers. Norgesprojektet formår altså 

med sine ændrede problematiseringer både at bibeholde og skabe interesse hos aktører med forskel-

lige interesser og formål. 

Nyhedsværdien omkring projektet var stort i opstarten, hvor både lokale og landsdækkende medier 

omtalte Hjørring kommunes initiativ. Dette er løbende stilnet af og endnu mere i forbindelse med den 

faldende vækst i Norge. Det har dog ikke betydet, at interessen for projektet er forsvundet. 

I det følgende vender vi tilbage til de udpegede konflikter fra første delanalyse. Der tages fat på 

Norgesprojektets interessering med formålet at undersøge, hvilke roller de forskellige aktører spiller 

for netværket omkring projektet, og hvordan de udpegede konflikter påvirker Norgesprojektet. 

Interessering 

Det er i interesseringen, at netværkets roller pålægges og stabiliseres, og i den forbindelse kan der 

opstå magtkampe. Der er derfor også her, de fremanalyserede konflikter fra første delanalyse sættes 

ind i den specifikke kontekst, som Norgesprojektet befinder sig i. Det skal give et mere konkret ind-

blik i konflikterne, vise hvilken rolle Norgesprojektet spiller i dem og ikke mindst være med til at 

vise, hvordan projektet har håndteret konflikterne.  

De fremhævede konflikter er iagttaget mellem følgende aktører: 

1. EURES og centrale nationale beskæftigelsesmyndigheder (EURES og STAR). 

2. Forskellige nationale beskæftigelsesmyndigheder (NAV og Norgesprojektet). 

3. Centrale og lokale offentlige beskæftigelsesmyndigheder (STAR og de vendsysselske kommu-

ner). 

Aktørerne i de ovenstående parenteser er de involverede aktører, når konflikterne sættes ind i Norge-

sprojektets konkrete kontekst. De første to konflikter stammer fra første delanalyse, hvor det nordiske 

arbejdsmarked blev kortlagt. Den tredje konflikt skiller sig ud fra de to andre ved ikke at stamme fra 

resultaterne i første delanalyse, men er tilføjet på baggrund af empirigennemgang og de to interviews. 

På baggrund af de tre konflikter vil STARs, NAVs og EURES rolle for Norgesprojektet i det følgende 

blive analyseret. Det er forsøgt at behandle de tre fremhævede aktanter enkeltvis, men de konflikter, 

aktanterne hver især er involveret i, påvirker alle hinanden, og der vil derfor være tydelige overlap i 

de følgende tre afsnit.  

STARs rolle for projektet 
Formanden for Arbejdsmarkedsudvalget i Hjørring Kommune og projektlederen på Norgesprojektet 

har begge været og er stadig centrale aktører i forbindelse med projektet. De har på trods af meget 

forskellige udgangspunkter for at tale om projektet begge givet et indtryk af en kontrovers mellem de 

centrale og de kommunale beskæftigelsesmyndigheder. 
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"…når vi har et beskæftigelsesministerium og en styrelse (STAR), der har det ene fokus at få højtud-

dannede ind i landet… jeg har haft møde med styrelsen, hvor de fx siger, at det må du ikke det her…" 

(Linna). 

  

"Fra centralt hold kommer der meget firkantede gennemsnitsregler… det er det, der er lidt uhygge-

ligt, at man ikke kan sætte det (kommunerne) fri, men det kan de jo ikke, for de vil også gerne styre 

os" (Leth). 

  

"Vi fik opgaven (med at håndtere de udfaldstruede dagpengemodtagere), men vi fik jo ikke lov til at 

formidle arbejde den gang, det måtte vi ikke, men vi kunne jo se, at vi stod med et akut problem, 

masser af folk, der var ved at falde ud…" (Leth). 

  

Ovenstående citater viser en kontrovers mellem kommunerne i Vendsyssel, herunder Norgesprojek-

tet, og STAR. Det er kommunernes ansvar at få de udfaldstruede i job eller uddannelse, men kom-

munerne er stadig underlagt regler, der fx betyder, at jobcentrene ikke må formidle job. Central lov-

givning har givet kommunerne en ekstra opgave, som de vendsysselske kommuner med bl.a. Norge-

sprojektet ønsker frihed til at løse. Ved at vælge utraditionelle metoder, som hurtigt viser positive 

resultater, tillægger Norgesprojektet det centrale og det regelsæt, der sættes op, en mindre betydnings-

fuld rolle. 

 

"…dem der er inde i Beskæftigelsesministeriet… det er nogen, der er blevet opdraget i Finansmini-

steriet til at tænke i processer, tænker i metoder... og det vi har gjort heroppe (i de vendsysselske 

kommuner), det er at sige ’det der, det gider vi simpelthen ikke’…" (Leth). 

  

"det (inkludere det norske arbejdsmarked i kommunens beskæftigelsespolitik) har man aldrig gjort 

før… men det vi gjorde, det var at sige, hvad har vi af muligheder?" (Leth). 

  

I Norgesprojektets interessering tildeles STAR ikke en rolle af stor betydning. Der tages afstand fra 

den generelle tænkning, der kommer fra det centrale. Det centrales mindre betydningsfulde rolle be-

tyder også, at der i Vendsyssel kan tænkes alternativt, og utraditionelle tiltag indenfor arbejdsmar-

keds- og beskæftigelsespolitikken kan afprøves. 
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Konflikten mellem det centrale og det lokale kan altså siges at ligge i, at der fra centralt hold gøres et 

forsøg på at pålægge retningslinjer og strategier, som ikke stemmer overens med de vendsysselske 

kommuners måder at tænke arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitik på. Det betyder, at Norgespro-

jektet forsøger at tildele STAR en tilbagestående rolle i netværket, som ikke vil genere projektets 

måde at arbejde på. 

Norske beskæftigelsesmyndigheders rolle for projektet 
Med 'norske beskæftigelsesmyndigheder' henvises til NAV, som er den norske pendant til de danske 

jobcentre. De ansatte her anses samtidig som kollegaer indenfor EURES-netværket. Dette uddybes 

løbende i det følgende. 

Fra projekts begyndelse anses NAV som værende en af de centrale samarbejdspartnere (Hjørring 

august 2012, 7). De norske beskæftigelsesmyndigheder har ifølge projektets leder ikke fået mindre 

betydning siden opstarten. 

  

"Projektets vigtigste samarbejdspartnere nu i den form som det (projektet) har, er selvfølgelig vores 

norske kollegaer." (Linna). 

  

På trods af en placering øverst på projektets liste over samarbejdspartnere, fik NAV ikke fra start en 

betydningsfuld rolle for Norgesprojektet, hvilket førte til en utilfredshed blandt de norske beskæfti-

gelsesmyndigheder 

  

"Vores norske kollegaer klagede i princippet, og jeg stod skoleret flere gange og prøvede at doku-

mentere, at vi aldrig havde gjort noget udenom (NAV)." (Linna). 

  

NAV accepterer altså ikke en rolle på sidelinjen, mens Norgesprojektet på egen hånd kontakter norske 

virksomheder. Det får Norgesprojektet til at reagere ved at ansøge om medlemskab i EURES-netvær-

ket. Heraf kommer betegnelsen kollegaer om de ansatte i de norske offentlige beskæftigelsesinstitu-

tioner. Et medlemskab af EURES på lige fod med de norske beskæftigelsesmyndigheder betyder, at 

NAV og Norgesprojektet skal følge de samme retningslinjer. Det får samtidig den betydning, at pro-

jektet ikke har den direkte kontakt til de norske virksomheder, der efterspørger arbejdskraft. Kontak-

ten forgår i stedet gennem NAV i overensstemmelse med EURES retningslinjer.  
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"vi havde også… meget kontakt med norske virksomheder, arrangerede rekrutteringsarrangemen-

ter… og så var det jo, at vores norske kollegaer begyndte at sige ’hov, hvad er det, der foregår'" 

(Linna). 

  

På den måde kan NAV siges at blive obligatorisk passagepunkt mellem Norgesprojektet og de norske 

virksomheder, som er afgørende for projektets arbejde. Denne status muliggøres for NAV på grund 

af Norgesprojektets EURES-medlemskab. 

NAVs kritiske reaktion betyder dermed også, at EURES netværket får en helt central rolle for Nor-

gesprojektet i og med, at projektet bliver underlagt EURES forordning.  

  

"Styrelsen havde egentlig ikke tænkt, at de skulle placere ret meget af det her ude på jobcentrene, 

EURES har man jo lagt ind i WorkInDenmark, for det har jo noget at gøre med den nationale strategi 

for rekruttering, som går på højtuddannede ind i landet, og vi snakker jo her (i forbindelse med 

Norgesprojektet) ud af landet…” (Linna). 

  

Med Norgesprojektets medlemskab af EURES netværket, som bliver særligt relevant i forbindelse 

med NAVs kritik af projektets kontakt med virksomheder uden om de norske beskæftigelsesmyndig-

heder, kan der argumenteres for, at projektet også går i mod STARs strategi. Ifølge strategien skal de 

danske offentlige EURES-ressourcer som udgangspunkt placeres i WorkInDenmark, som er en del 

af STAR og er et ’offentligt servicetilbud til danske virksomheder og udenlandske arbejdstagere’ 

(star.dk). WorkInDenmark arbejder dermed hovedsageligt med rekruttering af arbejdskraft til Dan-

mark og ikke med den del af mobiliteten på det europæiske arbejdsmarked, der handler om at hjælpe 

danskere i job i andre EØS-lande. 

Medlemskabet af EURES betyder, at Norgesprojektet kan henvise til EURES forordningen, hvis 

STAR stiller spørgsmålstegn ved projektets arbejde. Dermed betyder både NAVs og EURES helt 

centrale roller for projektet, at STARs rolle i netværket omkring Norgesprojektet bliver endnu mindre 

betydningsfuldt. Det får naturligvis også betydning for konflikten mellem EURES og de nationale 

beskæftigelsesmyndigheder, ved at EURES kan opstille retningslinjer for organisationer, der også er 

underlagt STAR. 

Konflikten mellem de norske beskæftigelsesmyndigheder og Norgesprojektet opstår ved, at Norges-

projektet ifølge NAV ikke inddrager NAV tilstrækkeligt. Kort sagt ønsker NAV en mere fremtræ-

dende rolle i forbindelse med Norgesprojektets kontakt med norske virksomheder. Konflikten bliver 
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løst ved at indrullere endnu en aktant i Norgesprojektets netværk – EURES, som hurtigt kommer til 

at spille en helt central rolle for Norgesprojektets arbejde, bl.a. ved at gøre NAV til obligatorisk pas-

sagepunkt. 

Ovenstående giver et billede af, at konflikterne mellem de fremhævede aktører i høj grad er bundet 

sammen og påvirker hinanden. Det bekræftes yderligere i det følgende afsnit om EURES rolle for 

projektet. 

EURES rolle for projektet 
EURES rolle er allerede blevet omtalt i forbindelse med NAVs indflydelse. Som det sidste citat i 

foregående afsnit viser, ønsker man i STAR, at de danske EURES-kompetencer ligger i WorkInDen-

mark, som "hjælper danske virksomheder, der har vanskeligt ved at finde højt kvalificeret udenlandsk 

arbejdskraft i Danmark med at udsøge kandidater fra hele EU/EØS, som præsenteres for virksomhe-

derne." (STAR strategi 2016, 7). EURES skal altså fra et dansk synspunkt bruges til at få efterspurgt 

kvalificeret arbejdskraft til Danmark fremfor at hjælpe danskere i job i udlandet. Udgangspunktet for 

EURES er noget andet. I EURES forordning lyder det;  

  

"The EURES Members and, where relevant, the EURES Partners should ensure access to support 

services for all workers and employers that seek their assistance. A common approach should be 

established in relation to those services, and the principle of equal treatment of workers and employ-

ers seeking assistance with regard to labour mobility within the Union, regardless of their location 

in the Union, should be secured to the extent possible. Principles and rules should therefore be es-

tablished with regard to the availability of support services on the territory of the individual Member 

States." (EURES forordning 2016, artikel 36). 

  

Her forsøges ikke at argumentere for, at STAR direkte modarbejder EURES formål. Ifølge STARs 

strategi understøtter WorkInDenmark også jobcentrenes arbejde for danske borgere, der ønsker job i 

udlandet (STAR strategi 2016, 7). STAR har dog i sin strategi et gennemgående fokus på de nationale 

interesser, hvilket ikke er i overensstemmelse med EURES. Samtidig er rekrutteringen og vejledning 

i forhold til det europæiske arbejdsmarked samlet i WorkInDenmark kontorerne tre steder i Danmark 

– i København, Odense og Aarhus. På denne måde falder Norgesprojektets EURES-medlemskab også 

uden for STARs strategi. 
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Der kan argumenters for, at EURES matcher Norgesprojektets ambition og formål i højere grad, end 

STAR gør det. Det både forstærker EURES rolle i forbindelse med projektet og mindsker samtidig 

STARs rolle i netværket omkring projektet yderligere. 

Norgesprojektet kommer til at ligge mellem retningslinjer fra de centrale beskæftigelsesmyndigheder 

på den ene side og fra EURES på den anden. Det leder til paralleller mellem den før omtalte konflikt 

mellem det centrale og det lokale. EURES og STARs udgangspunkter og formål kan tolkes som 

værende meget forskellige. Norgesprojektet ligger i de tre vendsysselske kommuner, som i forhold 

til arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitik er underlagt de opgaver og det ansvar, som STAR på-

lægger dem. Samtidig betyder EURES-netværket bl.a., at Norgesprojektet i højere grad kan engagere 

NAV og får flere kompetencer og muligheder i forhold til at udvide mobiliteten både ind og ud af 

Danmark og ikke bare tiltrække arbejdskraft, som ellers er her, hvor STARs hovedfokus ligger.  

Opsummerende kan siges, at EURES bliver løsning på en konflikt mellem NAV og Norgesprojektet. 

EURES får dermed en stor rolle for netværket omkring Norgesprojektet, og gør i samme ombæring 

STARs rolle mindre betydningsfuld. De tre konflikter påvirker hinanden og har indflydelse på de 

forskellige aktører, der er en del af dem. Det påvirker i høj grad Norgesprojektets arbejde og ikke 

mindst netværket omkring projektet. 

Opsummerende – interessering 
Med udgangspunkt i de fremanalyserede konflikter fra første delanalyse samt den tredje tilføjede 

kontrovers mellem det centrale og det lokale er STARs, NAVs og EURES roller i netværket omkring 

Norgesprojektet blevet fremanalyseret. Konflikterne fra første delanalyse er sat ind i Norgesprojektets 

konkrete kontekst. Det har bl.a. vist, at konflikten mellem de centrale og de kommunale beskæftigel-

sesmyndigheder opstår ved, at STAR forsøger at pålægge de vendsysselske kommuner, herunder 

Norgesprojektet, generelle regler og retningslinjer, som ikke stemmer overens med Norgesprojektets 

arbejde og formål. Norgesprojektet forsøger derfor at tildele STAR en rolle i netværket, som ikke får 

betydning for Norgesprojektets arbejde. Det er bl.a. muligt gennem Norgesprojektets medlemskab af 

EURES og den store rolle, EURES dermed får for netværket omkring projektet. Medlemskabet af 

EURES søges i første omgang for at løse konflikten mellem NAV og Norgesprojektet, men bliver 

altså også en del af løsningen på konflikten mellem de centrale og de kommunale beskæftigelses-

myndigheder. Indrulleringen af EURES i netværket omkring Norgesprojektet betyder også, at NAV 

tildeles en rolle som obligatorisk passagepunkt i forhold til projektets kontakt med norske virksom-

heder, og NAVs rolle i netværket bliver dermed også helt central. 

I det følgende uddybes, hvorvidt de centrale aktører accepterer de roller, de får tildelt. 
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Indrullering 

Hvis interesseringerne er succesfulde, vil aktørerne acceptere deres rolle og position i netværket og 

blive indrulleret i problematiseringen. 

Ifølge ANT forhandler aktanterne om deres rolle i netværket. Forhandlingerne sker på flere forskel-

lige måder. NAV formåede at forhandle sig frem til en helt central rolle for Norgesprojektet ved at 

forlange, at kontakten til norske virksomheder sker gennem de norske beskæftigelsesmyndigheder. 

  

"The free movement of workers is one of the key elements in the development of a more integrated 

Union labour market, including in cross-border regions, which allows higher worker mobility, 

thereby increasing diversity and contributing to Union-wide social inclusion and integration of per-

sons excluded from the labour market. It also contributes to finding the right skills for vacant posi-

tions and overcoming bottlenecks in the labour market" (EURES forordning 2016, artikel 2). 

  

Ovenstående citat fra EURES forordning understreger, at Norgesprojektets arbejde og formål stem-

mer overens med EURES formål. Ved at give Norgesprojektet medlemskab af EURES-netværket, 

kan det siges, at EURES uden videre forhandlinger accepterer sin rolle i netværket omkring Norges-

projektet. Denne rolle bliver som tidligere nævnt af stor betydning i forbindelse med NAVs rollefor-

handlinger og kritik af Norgesprojektets måde at arbejde på, før projektet fik EURES-medlemskab. 

Projektet viste kort tid efter opstarten resultater og nåede de opstillede resultatmål et halvt år før tid. 

I projektets første to år opnåede de tre medvirkende kommuner en besparelse i overførelsesindkom-

ster på 33,8 mio. kr. efter fradrag af omkostninger på 1,7 mio. kr. (Hjørring december 2016, 29). 

EURES fremtrædende rolle i netværket omkring Norgesprojektet betyder, som tidligere nævnt, at 

STARs rolle bliver mindre betydningsfuld. Denne rolle accepterer STAR, fordi projektet efter kort 

tid viser så konkrete resultater. 

  

"Vi har også et godt samarbejde med regionen, men den er en del af STAR og dem, der skal holde 

øje med os, og de kan jo godt se, at det her, det virker" (Leth). 

  

Opsummerende kan siges, at både EURES og STAR accepterer hver deres rolle i netværket omkring 

Norgesprojektet. Omvendt kræver NAV en mere betydningsfuld rolle, end projektet i første interes-

sering tilskriver det. NAVs forhandling ender med EURES-medlemskab til Norgesprojektet, hvoref-

ter den overordnede rollefordeling er på plads. Der er selvfølgelig en lang række aktanter, der også 
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er vigtige for projektet og for netværkets styrke, herunder aktører fra alle tre kategorier i første del-

analyse; others, profeteers og ikke mindst buyers og sellers. Dog kan der ikke iagttages konflikter 

mellem disse aktører, hvorfor de ikke på samme måde behandles i nærværende analyse. 

Mobilisering 

Mobilisering er momentet, hvor det fastlægges, hvem der kan tale på vegne af hele netværket. Her 

vil der argumenteres for, at projektet ikke opnår en succesfuld mobilisering. Projektet bliver ikke til 

samlet talsmand for NAV, STAR, EURES og den resterende række af aktører, der også indrulleres i 

projektets problemstilling. Det har dog ikke betydet, at projektet ikke er en succes, og netværket 

omkring projektet synes at være stærkt på trods af en manglende talsmand. 

De tre store aktører – NAV, STAR og EURES – som der i det foregående er lagt fokus på, har stadig 

meget forskellige interesser og udgangspunkter for deres arbejde i forhold til mobilitet på et globali-

seret arbejdsmarked. STARs udgangspunkt skal først og fremmest være at varetage de nationale in-

teresser. I forhold til mobilitet på arbejdsmarkedet har STAR derfor, som tidligere nævnt, fokus på at 

tiltrække kvalificeret arbejdskraft frem for at sende danskere i job i udlandet.  

  

"Fra styrelsens side var der visse restriktioner (i forhold til at sende arbejdskraft ud af landet), fx 

sundhedspersonale, for dem mangler vi jo. Og de første år med pædagogerne var det ikke noget 

problem, men så begyndte vi også at mangle dem, så blev det også et problem, og så var der visse 

akademikergrupper, og nu er der håndværkergrupperne, vi må helst ikke nævne elektrikerne, tøm-

rerne og murerne…" (Linna). 

  

Til trods for argumenterne om, at STAR accepterer en tilbagestående rolle i forbindelse med projek-

tet, giver styrelsen ikke sin stemme fra sig. Den forsøger stadig at sætte grænser for projektet. Nor-

gesprojektet er også bevidste om risikoen for at miste efterspurgt arbejdskraft. Projektet lægger dog 

fokus på, at de, der rejser til Norge for at arbejde, ofte vender tilbage til Danmark med nye kompe-

tencer, som forstærker arbejdsstyrken i Vendsyssel. STAR lader altså ikke Norgesprojektet tale for 

sig, når det handler om mobiliteten mellem Danmark og Norge. 

Også NAVs udgangspunkt er de nationale interesser og at tiltrække den arbejdskraft, som de norske 

virksomheder efterspørger. NAV bliver i høj grad indrulleret i projektets problematisering, men det 

er med et andet mål for øje. Det er derfor også vanskeligt at argumentere for, at Norgesprojektet 

kommer til at repræsentere NAV, når det handler om mobilitet mellem de to lande.  
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Til sidst er der EURES. Der er i det foregående givet eksempler på, hvordan EURES og Norgespro-

jektets ambitioner ligger tæt op af hinanden. EURES arbejder for et mere integreret arbejdsmarked 

indenfor EU, der skal bidrage til diversitet og social inklusion og ikke mindst bidrage til at undgå 

flaskehalsproblemer (EURES forordning 2016, artikel 1-2). Det stemmer godt overens med Norges-

projektets vægt på vigtigheden i at udvide kompetencerne i den vendsysselske arbejdsstyrke og ikke 

mindst udnytte de muligheder, der er for at få ledige i beskæftigelse – på trods af, at det er på den 

anden side af de danske grænser. Dertil kommer, at EURES har fokus på 'cross-border regions' og 

internt samarbejde mellem EURES medlemmer, som ligger indenfor samme region (EURES-forord-

ning 2016, artikel 5). På den baggrund kan der argumenteres for, at Norgesprojektet formår at tale på 

EURES vegne i samarbejdet mellem Norge og Vendsyssel. 

Udover de tre store aktører, som der har været fokus på i translationsanalysen, er der som tidligere 

nævnt en lang række aktører, som også spiller en rolle for Norge projektet. Meget bredt kan siges, at 

projektet som udgangspunkt kan tale for den gruppe af aktører, som i første delanalyse blev katego-

riseret som others, og som alle på hver sin måde arbejder for mobilitet på enten det nordiske eller det 

europæiske arbejdsmarked og ikke mindst deler Norgesprojektets opfattelse af, at de kompetencer, 

der opnås gennem job i udlandet på den lange bane, er en fordel for den danske arbejdsstyrke. An-

derledes ser det ud med de andre aktører i profeteers gruppen, hvor der er økonomiske interesser på 

spil, og hvor der kan siges at være et udelukkende fokus den ene side af mobiliteten. 

Overblik over involverede aktører 

Translationsanalysen har haft fokus på de aktanter, der er vurderet som de mest betydningsfulde i 

forhold til iagttagelsen af konflikter på det nordiske arbejdsmarked. Nedenstående tabel skal give et 

mere generelt overblik over yderligere aktanter, der løbende på forskellig vis er blevet involveret i 

Norgesprojektets problematiseringer. Ikke alle aktanter kan siges at være indrulleret i netværket ifølge 

Callons definition på indrullering, men de fremhævede aktanter kan alle siges at have haft betydning 

for netværket omkring Norgesprojektet. En del af de nævnte aktanter har som sagt ikke haft en bety-

delig rolle i forbindelse med de tre fremanalyserede konflikter og er derfor ikke nævnt i den foregå-

ende analyse. Dog fremgår mange af de humane aktanter i tabel 2 også i tabel 1 i første delanalyse. 

En lang række aktanter på det nordiske arbejdsmarked – fra others såvel som profeteers kategorien – 

kan altså siges at have haft en betydning for Norgesprojektet og dets arbejde. Tabel 2 er udarbejdet 

løbende ved at følge Norgesprojektets indrulleringsproces, og det er der derfor muligt at iagttage alle 

de nævnte aktanter i empirien. 
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Tabel 2: Overblik over aktører i netværket omkring Norgesprojektet 
Humane aktanter Nonhumane aktanter Black boxes 

EURES 

STAR 

Norske beskæftigelsesmyndig-

heder 

Medier 

Christiansborgpolitikere 

Andre danske kommuner 

Norske kommuner 

Norske virksomheder og ar-

bejdsgivere 

Uddannelsesinstitutioner 

A-kasser 

Fagforeninger 

Region Nordjylland 

Grænsehindringsrådet 

Businessbroen 

Danske virksomheder 

Rekrutteringsbureauer 

Dagpengeregler – mulighed 

for at overføre forsikringsperi-

oder fra ét land til et andet. 

Færgeforbindelser mellem 

Norge og Danmark 

Forslag om fælles nordisk per-

sonnummer 

Norgesprojektets hjemmeside 

 

Vækst i Norge 

Ændrede dagpengeregler 

Udkantsdanmark 

 

Der vil her knyttes en kort kommentar til Grænsehindringsrådet, forslaget om fælles nordisk person-

nummer og Norgesprojektets hjemmeside, der anses som værende interessante aktanter, som har stor 

betydning for sammenhængskraften i netværket omkring Norgesprojektet. 

I begyndelsen af 2017 foreslår en gruppe parlamentarikere under Nordisk Råd at indføre et fælles 

nordisk personnummer for at gøre det nemmere at bosætte sig, studere og drive virksomheder på 

tværs af de nordiske grænser (b.dk 2017). Selvom forslaget blev afvist, blev det omtalt i medierne og 

kan ses som værende bekræftende for Norgesprojektet og dets arbejde. Norgesprojektet var ofte om-
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talt i medier og fagblade i forbindelse med opstarten, men har naturligvis ikke bibeholdt sin nyheds-

værdi. Derfor kan en debat, som den om et fælles nordisk personnummer, være med til at kaste et 

fornyet lys over det arbejde, som Norgesprojektet og flere andre vejledningsorganisationer står for.  

Også Grænsehindringsrådet, som er et politisk nedsat organ under Nordisk Ministerråd, kan nævnes 

som en aktant, der ikke direkte er en del af netværket omkring Norgesprojektet, men arbejder for 

mobiliteten i Norden og for at gøre det nemmere for både virksomheder og nordiske arbejdere at 

bevæge sig mellem grænserne (Norden.org 3). Derfor er Grænsehindringsrådet med til at fjerne de 

eventuelle barrierer, der må være for Norgesprojektets ambition for mobilitet mellem Vendsyssel og 

det sydlige Norge. Barrierer, der ellers kunne svække netværket omkring projektet.  

Til sidst skal nævnes Norgesprojektets hjemmeside, der nok kan virke selvfølgelig, men stadig er et 

vigtigt redskab i indrulleringen af aktanter i netværket. Hjemmesiden indeholder informationer til 

både jobsøgende og virksomheder om praktiske forhold, man skal være opmærksom på i forbindelse 

med at arbejde og drive virksomhed i Norge. 

Opsummering på translationsanalyse – konflikter og løsninger 

Translationsanalysen af Norgesprojektet viser først og fremmest, at projektet løbende er vendt tilbage 

til problematiseringsfasen på grund af erfaringer og ændrede eksterne forhold. På trods af flere pro-

blematiseringer og dermed også en ændring i projektets overordnede formål, bibeholdes interessen 

blandt vigtige aktanter gennem processen. 

En ud af de tre opridsede konflikter er konflikten mellem de forskellige nationale beskæftigelsesmyn-

digheder. NAV er fra Norgesprojektets begyndelse tænkt som en tæt samarbejdspartner for Norges-

projektet. Dog er de norske beskæftigelsesmyndigheder ikke tilfredse med projektets inddragelse af 

dem og formår ved hjælp at EURES-netværket at forhandle sig til en helt central rolle, som Norges-

projektet ikke kan komme udenom. Ved at indrullere EURES i netværket løser Norgesprojektet der-

med konflikten med NAV, men giver samtidig de norske EURES-kollegaer en fremtrædende rolle. 

EURES får også betydning for konflikten mellem de centrale og lokale danske beskæftigelsesmyn-

digheder. Der argumenteres i analysen for, at Norgesprojektets formål stemmer bedre overens med 

EURES end med STARs. Derfor forsøger Norgesprojektet at tildele STAR en mindre betydningsfuld 

rolle, så STARs betydning for Norgesprojektets arbejde bliver så lille som mulig. Det er bl.a. muligt 

på grund af EURES-medlemskabet, fordi Norgesprojektet får mulighed for at henvise til EURES 

forordningen ved eventuelle uenigheder med STAR. Derudover viser Norgesprojektet sig hurtigt at 

være en økonomisk succes, hvilket gør det vanskeligt for STAR at forlange, at de vendsysselske 

initiativer i højere grad skal følge STARs strategi.  
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Konflikten mellem STAR og EURES påvirker også Norgesprojektet, men bliver sat en smule i bag-

grunden, fordi det er muligt at holde STARs indflydelse på projektet forholdsvis begrænset. 

Norgesprojektet opnår ikke en mobilisering af netværket omkring projektet. Det har ikke betydet og 

betyder stadig ikke, at projektet ikke formår at udnytte de indrullerede aktanter. I det følgende vil der 

med udgangspunkt i Star og Griesemers kritik af Latour og Callons translationsbegreb samt deres 

brug af begrebet boundary object forsøges at give en forklaring på, hvorfor Norgesprojektet på trods 

af, at der ikke opnås en mobilisering, alligevel formår at samarbejde med en lang række aktører med 

forskellige formål, organiseringer og interesser. 

Diversitet og samarbejde 
Norgesprojektet formår i forbindelse med første problematisering at gøre sig selv til obligatorisk pas-

sagepunkt ved at give adgang til de mange beskæftigelsesmuligheder i Norge og dermed skabe en 

løsning på det akutte problem med udfaldstruede dagpengemodtagere.  

Det har dog ikke betydet, at Norgesprojektet har formået at mobilisere netværket omkring projektet. 

Ifølge Callon og Latour betyder en vellykket mobilisering af netværket, at involverede aktører lader 

en talsmand for netværket repræsentere alle aktørers interesser. Det betyder, at efter en translations-

proces, der er endt med en mobilisering, kan de alle involverede aktørers forskellige interesser uden 

protester defineres af én aktør. Ifølge Star og Griesemer (1989) er det ikke muligt at skabe en sådan 

fælles identitet. I stedet skal vi kigge efter såkaldte boundary objects for at forklare, hvordan aktører 

samarbejder, samtidig med at de bibeholder deres identitet. 

Tages der fortsat udgangspunkt i de centrale aktører, der var centrum i translationsanalysen – NAV, 

EURES og STAR – er det kun EURES, som lader sig repræsentere af Norgesprojektet. Det kræver 

selvfølgelig, at projektet overholder de retningslinjer, som EURES har opsat. NAV og STAR kan 

ikke siges at være repræsenteret af Norgesprojektet, men er stadig i høj grad indrulleret i projektets 

problematiseringer. 

Et fælles udgangspunkt i forbindelse med første og anden problematisering for ikke bare de tre frem-

hævede aktører, men for hele rækken af aktører fra første delanalyse, er arbejdstagerne – gruppen, 

der i tabel 1 er kategoriseret som sælgere. NAV ønsker at skaffe tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft 

til de norske virksomheder, STAR ønsker, at de udfaldstruede kommer i job, helst uden det har nega-

tive konsekvenser for den danske arbejdsstyrke. EURES udgangspunkt er, at arbejdere fra alle EØS-

lande skal have fri mulighed for at rejse over grænserne for at finde arbejde, uafhængig af beskæfti-

gelsessituationen i hjemlandet. Tre vidt forskellige udgangspunkter, men for alle tre kan det siges, at 

de danske arbejdstagere spiller en betydningsfuld rolle. Det er på trods af forskellige formål til alle 
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aktanters fordel at samarbejde omkring et fælles udgangspunkt, som her kan siges at være arbejdsta-

gerne. 

Der er argumenteret for, at netværket omkring Norgesprojektet ikke mister vigtige aktanter ved de 

ændrede problematiseringer. Dog er det mindre tydeligt, hvad der er boundary object i projektets 

tredje problematisering, der har fokus på projektets spor to og drejer sig om at tiltrække norske virk-

somheder til Nordjylland. STAR er selvfølgelig interesserede i, at tiltrække udenlandske virksomhe-

der til Danmark, som skaber arbejdspladser og vækst indenfor de danske grænser. Det stemmer også 

overens med EURES ambition om øget mobilitet indenfor EØS. NAV skal på samme måde, som 

STAR arbejder for gode muligheder for virksomheder i Danmark, arbejde for gunstige vilkår for de 

norske virksomheder. Sat en smule på spidsen kan der derfor argumenters for, at et boundary object 

i forbindelse med tredje problematisering er de nordiske arbejdsgivere – seller-kategorien i tabel 1. 

Alle aktørerne har forskellige udgangspunkter og arbejder indenfor forskellige målsætninger, men de 

har alle fordele ved at samarbejde med de andre aktanter. Dette samarbejde kan lade sig gøre på grund 

af et fælles udgangspunkt i arbejdsgivere i hhv. Danmark og Norge. 

Nordiske arbejdstagere og arbejdsgivere som boundary objects hænger også godt sammen med den 

organisationsteoretiske tilgang til markeder, der siger, at aktører i buyers og sellers kategorien, i mod-

sætning til others og profeteers, er direkte involverede i handlen på markedet. Det kan dermed siges, 

at for at kunne agere på det nordiske arbejdsmarked og udnytte mobiliteten, må de forskellige aktører 

forsøge at skabe en relation til buyers og sellers. Denne relation kan skabes gennem samarbejde med 

det nordiske arbejdsmarkeds øvrige aktører. 

Ved at foretage en translationsanalyse er der i anden del af analysen forsøgt at svare på, hvordan 

Norgesprojektet har formået at håndtere de konflikter, som blev skitseret i analysens del et. På trods 

af vidt forskellige interesser og forskellige forsøg på at organisere markedet, har Norgesprojektet 

formået at skabe et samarbejde omkring mobiliteten mellem Nordjylland og Norge. Analysen vil i 

den følgende del blive diskuteret. 

Del 5: Diskussion, konklusion og perspektivering 
Specialets sidste del indeholder først og fremmest en diskussion af foregående analyse, hvorefter der 

vil blive konkluderet på hele opgaven og gjort et forsøg på at besvare den overordnede problemstil-

ling. Efter at have indsnævret emnet mobilitet på det nordiske arbejdsmarked til at handle om et sam-

arbejde mellem Vendsyssel og det sydlige Norge, vil der i perspektiveringen gøres et forsøg på at se 
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på emnet med et bredere perspektiv. Dette gøres med udgangspunkt i en debat om de åbne grænser – 

både indenfor Norden og indenfor EØS. 

Diskussion 
Diskussionen deles op i to spor. For det første ønskes det diskuteret, hvad Norgesprojektet kan få ud 

af undersøgelsens resultater – hvordan kan undersøgelsen hjælpe Norgesprojektet til at se aspekter, 

som projektet hidtil ikke har haft øje for? Eller kan undersøgelsen give et anderledes syn på allerede 

kendte fænomener og problemstillinger? Herunder vil der også stilles spørgsmålstegn ved, om kon-

flikterne kunne håndteres anderledes, end Norgesprojektet har gjort. 

Andenordens iagttagelsesperspektivet i undersøgelsen har til formål at kunne gøre opmærksom på 

forhold og fænomener, som Norgesprojektet ikke selv kan se. I den forbindelse må iagttager også 

være opmærksom på egne blinde pletter. Dette vil også blive diskuteret i det følgende. 

I det andet spor diskuteres, hvorvidt andre organisationer på det nordiske arbejdsmarked kan bruge 

de erfaringer, som Norgesprojektet har gjort, og som er forsøgt undersøgt med ovenstående analyse. 

NAV som obligatorisk passagepunkt 
Norgesprojektet er klar over, at de norske beskæftigelsesmyndigheder ikke er tilfredse med den rolle, 

projektet i begyndelsen tildeler dem. Her ser projektet EURES-medlemskabet som en løsning på en 

konflikt mellem projektet selv og NAV. Hvad Norgesprojektet ikke nødvendigvis har blik for er, at 

NAV dermed bliver obligatorisk passagepunkt i kontakten mellem Norgesprojektet og de norske ar-

bejdsgivere og virksomheder. Det betyder, at Norgesprojektet tvinges til at gå igennem NAV i pro-

jektets kontakt med norske arbejdsgivere. En kontakt, der er helt central for projektets arbejde og for 

muligheden for at finde beskæftigelse til interesserede danskere i Norge. Norgesprojektet tog fra start 

selv kontakt til de norske arbejdsgivere og virksomheder for at skabe en forbindelse mellem de ledige 

i Vendsyssel og arbejdspladserne på den anden side af Skagerrak. Det ændres med EURES-medlem-

skabet, da Norgesprojektet underlægges EURES forordning og må følge de retningslinjer, der er op-

stillet for netværket. En del af disse retningslinjer er, at al kontakt til arbejdsgivere foregår gennem 

EURES kollegaer i det pågældende land – i dette tilfælde NAV.  

Medlemskabet af EURES bringer også mange fordele med sig. Indrulleringen af EURES styrker net-

værket omkring Norgesprojektet og bliver som sagt samtidig løsning på konflikten mellem Norges-

projektet og de norske beskæftigelsesmyndigheder. Samtidig betyder medlemskabet af EURES, at 

STARs betydning for Norgesprojektets arbejde bliver mindre, da Norgesprojektet kan henvise til EU-

RES forordningen ved eventuelle protester fra STAR, der lige som NAV hovedsageligt har fokus på 

den side af mobiliteten, som kan siges at styrke de nationale arbejdsmarkeder. 
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Heller ikke projektleder på Norgesprojektet lægger skjul på, at selvom medlemskabet betyder, at 

Norgesprojektet må følge visse retningslinjer, er der flere fordele ved at være en del af netværket, 

bl.a. i forbindelse med vejledning af danske virksomheder, som ser muligheder for udvidelser i Norge. 

 

”Men EURES har jo også betydet, at nu hvor vi fx rådgiver danske virksomheder, så kan vi tilbyde 

at gennemføre rekruttering i udlandet gratis. Danske virksomheder, som vil etablere sig i fx Norge, 

så har vi været med til at rekruttere i Norge gennem vores EURES kollegaer. Ellers skulle vi nok 

have været ude og annoncere på nogle helt andre måder og gøre nogle andre ting.” (Linna). 

 

Medlemskabet af EURES betyder altså for Norgesprojektet, at en konflikt bliver løst, netværket styr-

kes, men NAV får en rolle, som projektet ikke kan komme uden om. Betydningen af denne rolle for 

Norgesprojektets arbejde, må projektet være opmærksom på. Ovenstående citat handler om at se på 

danske virksomheders muligheder for udvidelse uden for Danmarks grænser og hænger dermed sam-

men med NAVs arbejde for at tiltrække ressourcer til Norge. Her er der derfor baggrund for et vel-

fungerende samarbejde om at vejlede de danske virksomheder i mulighederne i Norge. Spørgsmålet 

er, om dette ser anderledes ud, når det handler om at udbrede information om norske virksomheders 

muligheder i det nordjyske. Som der argumenters for i første delanalyse ligger konflikten mellem de 

forskellige nationale beskæftigelsesmyndigheder i, at der er et udelukkende fokus på nationale inte-

resser – både danske og norske beskæftigelsesmyndigheder har fokus på at tiltrække kvalificeret ar-

bejdskraft og ikke mindst arbejdspladser til hhv. Danmark og Norge. Norgesprojektet må gennem 

NAV i kontakten med de norske virksomheder, men hvis NAVs fokus udelukkende ligger på den 

side af mobiliteten, som bevæger sig ind i Norge, og som er til fordel for det norske arbejdsmarked, 

har Norgesprojektet og NAV to meget forskellige udgangspunkter for deres arbejde. Man kan på den 

baggrund forestille sig, at et samarbejde, der handler om at tiltrække norske virksomheder til Nord-

jylland, vil gå mindre gnidningsfrit, end når det handler om, at arbejdskraft og arbejdspladser flyttes 

ind på det norske arbejdsmarked. Kort sagt kan der stilles spørgsmålstegn ved, om Norgesprojektet 

og NAV anskuer mobilitet på det nordiske arbejdsmarked og de muligheder, der ligger i mobiliteten, 

ens. Eller betyder forskellige udgangspunkter, at NAV med sin rolle som obligatorisk passagepunkt 

i forhold til kontakten med norske virksomheder kan sætte nogle begrænsninger for projektets ar-

bejde. 
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Denne diskussion bliver særligt relevant i forhold til tredje problematisering, som netop har fokus på 

at tiltrække norske virksomheder og underleverandører til Vendsyssel. Den er mindre relevant i for-

bindelse med første og anden problematisering, som begge handler om at sende ledige danskere ind 

på det norske arbejdsmarked og derfor er med til at tilføre efterspurgte ressourcer til Norge. 

Der er i anden delanalyse valgt, at iagttagelsespunktet skal være Norgesprojektet. I forbindelse med 

ovenstående diskussion omkring NAV som obligatorisk passagepunkt og dennes eventuelle begræns-

ning af Norgesprojektets kontakt med de norske virksomheder, er det vigtigt at fremhæve undersøgers 

blinde plet, som er et resultat af det valgte iagttagelsespunkt. Ud over danske mediers omtale af Nor-

gesprojektet har der udelukkende været fokus på Norgesprojektets egen kommunikation om projek-

tets arbejde og samarbejdet mellem de andre aktanter i netværket omkring projektet. Der er derfor 

diskuteret ud fra en antagelse om, at NAV og STAR arbejder ud fra et lignende udgangspunkt, som 

udelukkende bygger på den side af mobiliteten, der er i overensstemmelse med nationale interesser. 

NAV og Norgesprojektets norske EURES-kollegaer er i den forbindelse ikke blevet hørt. Det ville 

derfor være interessant at se, hvordan samarbejdet mellem NAV og Norgesprojektet ser ud, hvis iagt-

tagelsespunktet i stedet havde været NAV. Det ville give andre synspunkter og ikke mindst åbne for 

nogle af de blinde pletter, som Norgesprojektet som iagttagelsespunkt har skabt. I nærværende un-

dersøgelse er der dog taget et valg om at ville fokusere på det nordiske arbejdsmarked fra et dansk 

synspunkt, hvorfor NAVs arbejde og rolle i netværket iagttages på den pågældende måde. 

Opmærksom på boundary objects 
Ifølge ANT får alle aktanter mening fra de relationer, de indgår i. Det samme er gældende for orga-

nisationer, som også må skabe et netværk og relationer med andre aktører for at kunne få en form for 

indflydelse. I disse netværk vil der altid være forskellige interesser og formål, som skal kunne samles 

og arbejde sammen for at være værdifulde for de involverede aktanter og mest af alt for den aktant, 

som forsøger at mobilisere netværket. I den forbindelse kan det være af afgørende betydning, at der 

tænkes i stabile boundary objects – hvad kan samle de mange interesser? Et boundary object er, som 

tidligere nævnt, plastisk nok til at kunne tilpasses lokale interesser, men stadig robust nok til at bibe-

holde sin identitet på tværs af de forskellige interesser. Et boundary objectet kan altså til en vis grad 

formes, uden det mister sin identitet, så det kan blive et samlingspunkt mellem flere forskellige inte-

resser. 

Der er argumenteret for, at boundary objects i netværket omkring Norgesprojektet er arbejdstagere i 

forbindelse med de første to problematiseringer og arbejdsgivere i forbindelse med den tredje og 

sidste problematisering. Gruppen med arbejdstagere og gruppen med arbejdsgivere spiller på den ene 
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eller den anden måde vigtige roller for alle aktører i netværket, bl.a. på grund af, at aktørerne i netop 

disse to grupperinger er dem, som er direkte involverede i handlen på det nordiske arbejdsmarked. 

Det er arbejdstagere, der sælger sine kompetencer, mens arbejdsgivere er købere af disse. 

Norgesprojektet kan med stor fordel have potentielle boundary objects for øje i den fremtidige ind-

rullering af aktører. Arbejdstagere og arbejdsgivere kan siges at være relativt ’brede’ boundary 

objects. Med det menes, at netop disse boundary objects uden store diskussioner kan samle en lang 

række aktanter, men at det ikke nødvendigvis i særlig høj grad engagerer de involverede. Fremadrettet 

kunne det derfor være interessant for Norgesprojektet at se på mere ’snævre’ boundary objects, der 

måske ikke vil samle nær så mange aktanter, men som i højere grad vil engagere og dermed gøre 

netværket mindre, men stærkere. Et eksempel kunne være at forsøge at gøre nyuddannede til 

boundary object i forbindelse med Norgesprojektets spor 1, som går på at informere ledige i Danmark 

om mulighederne i Norge. Norgesprojektet samarbejder i forvejen med uddannelsesinstitutioner, fag-

foreninger, a-kasser osv., men disse ville måske i endnu højere grad kunne involveres og udnyttes, 

hvis der blev taget udgangspunkt i et mere snævert boundary object, hvor fokus ville være de nyud-

dannede og disses muligheder for at komme i deres første job. Dog vil risikoen være, at med et mere 

snævert boundary object ville andre aktører evt. miste interessen for projektet og trække sig. Et mere 

snævert boundary object ville også betyde, at Norgesprojektets fokus ville blive mere konkret og ikke 

henvendt til så stor en målgruppe, som bl.a. indeholder danskere, der allerede er i job, men som kunne 

være interesserede i mulighederne i Norge. Dermed ville Norgesprojektet sandsynligvis heller ikke 

på samme måde drage nytte af ’træk-og-skub-effekten’, som giver plads på det vendsysselske ar-

bejdsmarked til ledige med færre ressourcer, når beskæftigede giver deres job op i Danmark for at 

søge mulighederne i Norge. 

Under alle omstændigheder ville et mere snævert boundary object kræve stærke aktanter og stort 

engagement fra disse for ikke at svække et netværk, hvor mange aktanter samles på baggrund af et 

bredt boundary object. 

Alternative løsninger 
Det er EUERS, der gør det muligt for NAV at blive obligatorisk passagepunkt mellem Norgespro-

jektet og de norske arbejdsgivere. Norgesprojektet løste en konflikt ved at få EURES-medlemskab, 

men samtidig medførte medlemskabet risiko for begrænsninger i Norgesprojektets arbejde og en mere 

bureaukratisk arbejdsgang. Det er derfor interessant at diskutere, om projektet kunne have løst kon-

flikten anderledes. 
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I forbindelse med alle tre problematiseringer har kontakten med de norske virksomheder været helt 

central for projektets succes. Man kunne derfor forestille sig, at en direkte kontakt uden om både 

EURES og NAV ville skabe en anderledes form for netværk. Denne kontakt kunne eventuelt være 

skabt til norske arbejdsgiverforeninger, der med udgangspunkt i deres medlemmers behov kunne in-

formere om Norgesprojektets tiltag. 

Dette vil dog betyde, at Norgesprojektet ville opgive sit EURES-medlemskab og dermed de fordele, 

som også følger med. Først og fremmest vil der ikke være mulighed for at opnå vejledning i forhold 

til mulighederne i andre EØS-lande end Norge. Med et EURES-medlemskab har man mulighed for 

at kontakte EURES-kollegaer over hele EØS-området. Der kan dog argumenteres for, at dette ikke 

vil have de store konsekvenser i forhold til de tre problematiseringer, som er femanalyseret i transla-

tionsanalysen, men kan få det, hvis Norgesprojektet har brug for at ændre fokus. Bilag 4 viser fore-

stillingen om Vendsyssel som centrum for en ny region, som Holland, Tyskland, Polen og en stor del 

af Sverige er en del af. I denne sammenhæng kan EURES-medlemskabet vise sig at have flere fordele 

end ulemper. Det kræver dog en ny problematisering fra Norgesprojektet, der kan involvere aktører i 

flere omkringliggende EØS-lande. 

Norgesprojektet er en del af de vendsysselske kommuner og er derfor underlagt visse retningslinjer 

fra de centrale beskæftigelsesmyndigheder. På trods af, at Norgesprojektet har formået at arbejde 

relativt uforstyrret og uden den store indflydelse fra STAR, kan projektet ikke undgå at tildele de 

centrale beskæftigelsesmyndigheder en rolle i netværket. Dette ville se anderledes ud, hvis Norges-

projektet ikke var en del af kommunerne og disses arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitik. Der er 

flere lignende regionale projekter, fx Nordisk Jobstart+, Nordjobb og interreg (se tabel 1), som arbej-

der for mobilitet i overensstemmelse med den europæiske tanke omkring regionalt samarbejde om 

beskæftigelse. Disse er også enten offentligt finansieret eller finansieret af EU, men har dog stadig en 

anden karakter end Norgesprojektet ved ikke på den ene eller anden måde at være underlagt STARs 

strategi med et ensidet fokus på mobiliteten. Det er derfor interessant at tænke Norgesprojektets ar-

bejde uden for kommunerne. Projektet skulle bibeholde sine to spor; vejlede jobsøgende, der ønsker 

at rejse til Norge, og vejledning af både danske og norske virksomheder, der ønsker at kende til mu-

lighederne på den anden side af Skagerrak, men ikke være underlagt kommunernes eller STARs reg-

ler. Dette vil dog kræve, at projektet skulle finansieres af enten Nordisk Ministerråd eller en EU-

institution, hvilket med stor sandsynlighed ville være en midlertidig finansiering og på den måde 

sætte nogle andre begrænsninger for Norgesprojektet, da der konstant ville skulle findes og søges om 

nye midler. 
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Videregivelse af erfaringer 
En vigtig faktor for, at Norgesprojektet i første omgang blev oprettet var, at de vendsysselske kom-

muner – som de fleste andre kommuner i Danmark – stod overfor en udfordring med de dagpenge-

modtagere, der stod til at falde ud af systemet på grund af en reduktion i dagpengeperioden. Projektet 

havde dermed et allerede eksisterende problem, som det i udgangspunktet skulle være en del af løs-

ningen på. Samtidig tog projektet i opstarten udgangspunkt i den black box, som indeholdt en almen 

forståelse af de mange beskæftigelsesmuligheder i Norge, der var resultatet af en udvikling og en 

vækst, som man ikke så andre steder i hverken de nordiske lande eller EU. 

Andre vejlederorganisationer, der lige som Norgesprojektet ønsker at formidle de muligheder, som 

de åbne grænser byder på – både inden for Norden og indenfor hele EØS – kan med fordel forsøge at 

bruge lignende black boxes. Hermed menes, at det kan anses som en fordel fra start at tænke organi-

sationen som løsning på et eksisterende problem. Dette problem kan dog ikke være ét, som kun or-

ganisationen kan se, men skal nødvendigvis være en problemstilling, som der er almen kendskab til. 

Tages der udgangspunkt i en allerede eksisterende problematisering, som den målgruppe, organisati-

onen ønsker at ramme, allerede kender til, vil det spare organisationen for først at skulle overbevise 

om problemet. I stedet kan der fokuseres på at fremstille sig selv som løsning. 

Norgesprojektet erfarede hurtigt, at den oprindelige målgruppe – de udfaldstruede dagpengemodta-

gere – ikke passede til projektets format. Et format, der tager udgangspunkt i, at de arbejdssøgende 

selv har tilstrækkelige ressourcer til at søge arbejde og flytte til Norge med udgangspunkt i de red-

skaber, som Norgesprojektet giver. Her ændrede projektet hurtigt sin problematisering og ikke mindst 

sin overordnede målgruppe. Til trods for den ændrede problematisering, har Norgesprojektet formået 

at fastholde en lang række vigtige aktanter, som projektet fik involveret i forbindelse med første pro-

blematisering. Også her kan vigtige erfaringer videregives. Andre organisationer bør ikke være ner-

vøse for at bevæge sig tilbage i problematiseringsmomentet, hvis ikke omgivelser og eksterne forhold 

stemmer overens med organisationens forventninger. I Norgesprojektets tilfælde viste det sig, at en 

ny problematisering involverede aktører, der i forvejen var i job i Nordjylland, hvilket åbnede job-

muligheder for projektets oprindelige målgruppe. Organisationer, der kæmper med at involvere en 

bestemt målgruppe, eller som har skabt en problematisering, som ikke gør det muligt at indrullere de 

ønskede aktanter, kan med fordel tænke Callons fire hjælpebegreber ind i arbejdet og særligt forsøge 

at bevæge sig mellem problematisering og indrullering, indtil der er skabt en problematisering, som 

relevante aktører kan indrulleres i og på den måde styrke organisationens formål. 
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På trods af, at de resultater, som nærværende analyse kommer frem til, ikke kan overføres direkte til 

andre organisationer eller projekter, kan andre aktører, som arbejder med mobiliteten på det nordiske 

arbejdsmarked eller indenfor EØS med fordel tage ved lære af Norgesprojektets erfaringer. 

Konklusion 
De nordiske lande ligner hinanden på mange parametre. Vi lærer af hinanden, deler information og 

viden og åbner vores grænser for hinanden. Dog er vi stadig individuelle nationer med individuelle 

nationale interesser. Samtidig har nærværende undersøgelse påvist, at i forhold til mobilitet og be-

skæftigelse er der mange forskellige opfattelser og formål indenfor de danske grænser samt indenfor 

de offentlige institutioner i Danmark. Til trods for mange forskellige aktører med forskellige interes-

ser, og som alle forsøger at organisere det nordiske arbejdsmarked, har Norgesprojektet formået at 

navigere i konflikterne og udnytte de muligheder, der ligger i Nordens åbne grænser. 

I analysen arbejdes der med det nordiske arbejdsmarked set fra et dansk udgangspunkt, hvilket har 

betydning for, hvilke aktører der bliver fremhævet. Der er i aktørernes forskellige forsøg på at orga-

nisere det nordiske arbejdsmarked ledt efter områder, hvor interesser kolliderer. På baggrund af disse 

iagttagelser bliver tre centrale aktører fremhævet; de danske centrale beskæftigelsesmyndigheder 

(STAR), de norske beskæftigelsesmyndigheder (NAV) og EURES. De fremanalyserede konflikter 

mellem disse aktører ser således ud: 

1. Mellem EURES og nationale beskæftigelsesmyndigheder – EURES har fokus på et bredt mo-

bilitetsbegreb, herunder fri bevægelighed og lige muligheder for alle EØS-borgere. De natio-

nale beskæftigelsesmyndigheder har et udelukkende fokus på nationale interesser. 

2. Mellem forskellige nationale beskæftigelsesmyndigheder (fx norske og danske) – et udeluk-

kende fokus på nationale interesser hos forskellige nationale beskæftigelsesmyndigheder be-

tyder kolliderende interesser i forbindelse med tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft og virk-

somheder samt fastholdelse af arbejdskraft indenfor det enkelte lands grænser. 

3. Mellem de centrale og de lokale beskæftigelsesmyndigheder – Norgesprojektets fokus på mo-

bilitet mellem det danske og det norske stemmer ikke overens med STARs udelukkende fokus 

på bevægelsen af kvalificeret arbejdskraft ind i landet.  

Norgesprojektet er placeret i de vendsysselske kommuner og er en del af de danske beskæftigelses-

myndigheder. Projektet er dermed en del af alle de tre ovenstående konflikter. Både konflikterne og 

løsningerne på dem påvirker hinanden. EURES er selv den ene del af den første konflikt og bliver 

samtidig en del af løsningen på både anden og tredje konflikt. Norgesprojektets EURES-medlemskab 

betyder, at NAV får en rolle som obligatorisk passagepunkt og løser dermed konflikten mellem NAV 
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og Norgesprojektet. Samtidig betyder indrulleringen af EURES, at STARs indflydelse på Norgespro-

jektets arbejde bliver mindre, da Norgesprojektet kan henvise til EURES forordningen frem for 

STARs strategi. Det anses i analysen som værende en løsning på konflikten mellem de centrale og de 

lokale beskæftigelsesmyndigheder. 

Norgesprojektet har ved at indrullere uundværlige både humane og nonhumane aktanter skabt et 

stærkt netværk omkring de problematiseringer, som Norgesprojektet har stillet op. Derudover har 

projektet formået at samle de forskellige interesser omkring to forskellige boundary objects – arbejds-

tagere og arbejdsgivere – som har været centrale for hhv. Norgesprojektets to første problematiserin-

ger og den sidste. 

Norgesprojektet opnår ikke en mobilisering af det netværk, som skabes omkring projektet. Det bety-

der, at Norgesprojektet ikke kan tale for alle de involverede aktører. På trods af den manglende mo-

bilisering, kan der ikke sættes spørgsmålstegn ved det samarbejde, Norgesprojektet har opnået med 

de aktanter, som har været nødvendige for, at projektet er endt som en succes. Et samarbejde, som til 

trods for forskelligrettede interesser har været til fordel for alle de involverede aktører.  

Samarbejdet mellem netværkets aktører betyder også, at Norgesprojektets formår at udnytte mobili-

teten på det nordiske arbejdsmarked og de muligheder, som de åbne grænser giver. Det har betydet 

besparelser i de tre vendsysselske kommuners overførelsesudgifter, og andre organisationer, herunder 

andre kommuner, spørger Norgesprojektet til råds omkring mulighederne for at sende ledige i job 

uden for de danske grænser.   

Perspektivering 
Dette speciale har givet et indblik i beskæftigelsen, mobiliteten og de mange forskellige interesser på 

det nordiske arbejdsmarked. Det er dog tydeligt, at det ikke er muligt at tale om de åbne grænser i 

Norden uden også at inddrage forholdene mellem EØS-lande og de rettigheder, der følger med EØS-

borgere. 

Som sagt er samarbejdet i Norden et af de ældste og mest velfungerende regionale samarbejder i 

verden. Internationalt skiller de nordiske lande sig ud ved alle at have en version af det, der er blevet 

døbt ’den nordiske arbejdsmarkedsmodel’. Modellen er karakteriseret ved, at løn- og ansættelsesvil-

kår er aftalebaseret, og at arbejdsmarkedets parter har stor indflydelse på lovgivningen, der vedrører 

arbejdsmarkedet (Sorgenfrey 2015: 3). De nordiske lande har forskellige forhold til EU, men fælles 

er, at de alle er en del af EØS. Arbejdsmarkedspolitik er som udgangspunkt nationalstaternes anlig-

gende, men de må ikke vedtage lovgivning, der begrænser den fri bevægelighed. EU-reglerne på 

området er traktatfæstet og gælder derfor uanset, hvordan de nationale lovgivninger ellers ser ud. 
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Forskellen mellem den nordiske arbejdsmarkedsmodel og EU-lovgivning indenfor arbejdsmarked og 

beskæftigelse betyder, at den nordiske arbejdsmarkedsmodel er udfordret. Det har skabt en debat om 

fordele og ulemper om det åbne europæiske marked, hvor særligt risikoen for social dumping er om-

drejningspunkt (Milsted Enoksen 2017, Kristiansen 2015). 

Dette er baggrund for en overordnet konflikt mellem forholdene på det nordiske arbejdsmarked og 

det frie marked indenfor EØS. Denne konflikt er ikke behandlet i foregående analyse, men kan iagt-

tages som værende betydningsfuld for samarbejdet om arbejdsmarked- og beskæftigelsespolitik i 

Norden. Også her er der mange forskelligrettede interesser involveret; virksomheder har mulighed 

for at finde billigere arbejdskraft udenom den nordiske model, nordiske arbejdstagere og deres fag-

foreninger kan føle en trussel mod deres arbejdsvilkår, de danske beskæftigelsesmyndigheder skal 

overholde EU-lovgivning samtidig med, at både danske arbejdere og danske virksomheders interesser 

tilgodeses osv.  

Med dette udgangspunkt og i forlængelse af nærværende speciale vil det i fremtidige undersøgelser 

være interessant at se nærmere på den konflikt, der er mellem europæisk arbejdsret og arbejdsretten 

i de nordiske lande. Hvilke aktører er påvirket af denne kontrovers? Hvordan håndterer de udfordrin-

ger, der opstår som resultat af konflikten? Og hvilken betydning har denne konflikt for mobiliteten i 

Norden og i EØS? 

Det nordiske samarbejde kan siges overordnet at være en politisk prioritet i de nordiske lande. Vi er 

alle små nationer, der med vores lignede baggrunde og kulturer kan opnå langt større indflydelse i en 

globaliseret verden, hvis vi står sammen. Nærmere undersøgelser af området, som er behandlet i dette 

speicale, vil kunne hjælpe til en bedre forståelse af, hvilke konflikter der er på det nordiske arbejds-

marked, og hvordan forskellige aktører bedst muligt håndterer disse for at kunne udnytte fordelene 

ved et tæt nordisk samarbejde omkring arbejdsmarked og beskæftigelse. 
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http://star.dk/da/Om-STAR/Ansvar-for-beskaeftigelsesindsatsen.aspx
http://star.dk/da/Om-STAR/Ansvar-for-beskaeftigelsesindsatsen.aspx
http://star.dk/da/Om-STAR.aspx
https://www.min-a-kasse.dk/
https://www.foa.dk/
https://aka.dk/
https://www.nav.no/Forsiden
https://www.arbetsformedlingen.se/
http://www.te-palvelut.fi/te/en/index.html
https://vinnumalastofnun.is/en
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Bilag 2: Artikelgennemgang og dokumenter 
 

Artikler 
Udvalgte artikler om Norgesprojektet fra lokale og landsdækkende medier fra 2011-2017 

 

2011 

Nordjyske Stiftstidende (18.02.2011): ”Norge trækker” 

3f.dk (26.05.2011): ”Masser af job til ledige 3F’ere i Norge” 

Fredericia Dagblad (15.06.2011): ”Det boomer med nye job i Norge” 

 

2012 

Nordjyske.dk (15.01.2012): ”Ledige vil gerne arbejde i Norge” 

Jyllands-Posten (22.02.2012): ”Krum hals og nye ideer viser vejen til arbejde” 

Newspaq (30.08.2012): ”Ledige nordjyder skal en tur til Norge” 

Nordjyske Stiftstidende (30.08.2012): ”Norge kan redde dagpengene” 

Morsø Folkeblad (31.08.2012): ”Nordjyske ledige skal til Norge” 

KL.dk (8. november 2012): ”Hjørring lægger i ovnen til øget norsk samarbejde” 

Nordjyske Stiftstidende Vendsyssel (11.11.2012): ”Job over Skagerrak” 

Nordjyske.dk (11.11.2012): ”200 ledige skal have norske job” 

Nordjyske Stiftstidende Vendsyssel (15.12.2012): ”Norske virksomheder skal til Vendsyssel 

Magisterbladet (01.06.2012): Rejs til Norge! 

 

2013 

Thisted Dagblad (22.01.2013): ”Danmarks tredje metropol” 

Nordjyske Stiftstidende (07.04.2013): ”Nordens grænser skal åbnes helt” 

Nordjyske.dk (09.04.2013): ”Nu satser hele Nordjylland på Norge” 

Ritzaus Bureau (02.06.2013): ”Nordjyder får hjælp til job i Norge” 

Nordjyske Stiftstidende (17.07.2013): ”Pædagog-job i Norge” 

Hjoerring.dk (07.08.2013): ”NordJYSK samarbejde sender danskere til Norge” 

Ingeniøren (04.10.2013): ”Norge-konsulent giver gode råd til ansøgningen” 

 

2014 

Nordjyske Stiftstidende (02.02.2014): ”Sandnes har 60 ledige pædagogjob” 

Nordjyske Stiftstidende (16.02.2014): ”Broen til Norge er åbnet” 

KL.dk (09.05.2014): ”Succes med at skaffe ledige arbejde i Norge” 

Ritzaus Bureau (19.08.2014): ”Job i Norge giver dansk millionbesparelse” 

Nordjyske Stiftstidende (07.10.2014): ”Interessen for Norge består” 

Nordjyske Stiftstidende (01.12.2014): ”Norgesprojektet var en stor succes” 



75 

 

 

2015 

Magisterbladet (13.02.2015): ”Gode jobmuligheder i Norge” 

Politikken (13.02.2015): ”Ledige nordjyder får job i Norge” 

 

2016 

Nordjyske Stiftstidende (09.02.2016): ”Fortsat masser af job i Norge” 

 

2017 

Nordjyske Stiftstidende (05.02.2017): ”Trods olien: Det får faktisk godt i Norge” 

 

Dokumenter 

Overblik over referater, beslutningsprotokoller og dagsordener fra møder i de Lokale Beskæftigel-

sesråd i Hjørring, Frederikshavn og Brønderslev kommune fra 2012-2015 samt fra møder i arbejds-

markedsrådet i Hjørring kommune fra 2015. Det er kun dokumenter, hvor ordene ’Norgesprojekt’ 

og/eller ’Norgeskonsulent’ indgår, der er en del af empirien.  

Dokumenter fra hhv. Brønderslev Kommune og Frederikshavn Kommune kan findes på: 

 

http://www.bronderslev.dk/Politik/ByraadOgUdvalg/DagsordnerOgReferater2014-2017/106.aspx  

 

http://frederikshavn.instant.cohaesio.net/Det%20Lokale%20Besk%C3%A6ftigel-

sesr%C3%A5d.aspx?udvalg=Det%20Lokale%20Besk%C3%A6ftigelsesr%C3%A5d  

 

Referaterne fra møder i Det Lokale Beskæftigelsesråd i Hjørring ligger ikke tilgængelig på kommu-

nens hjemmeside, men er tilsendt fra Arbejdsmarkedsforvaltningen i kommunen. Referater og dags-

ordener fra Hjørring Kommunes Arbejdsmarkedsråd fra 2015 og frem kan findes på 

 

https://hjoerring.dk/demokrati/raad-og-naevn/det-lokale-arbejdsmarkedsraad/referater-og-bilag/  

 

Hjørring Kommune – Det Lokale Beskæftigelsesråd 

 

2012 

Referat 26. april 

Referat 20. juni 

Referat 22. august 

Referat 8. november 

Referat 13. december 

 

2013 

Referat 13. februar 

http://www.bronderslev.dk/Politik/ByraadOgUdvalg/DagsordnerOgReferater2014-2017/106.aspx
http://frederikshavn.instant.cohaesio.net/Det%20Lokale%20Besk%C3%A6ftigelsesr%C3%A5d.aspx?udvalg=Det%20Lokale%20Besk%C3%A6ftigelsesr%C3%A5d
http://frederikshavn.instant.cohaesio.net/Det%20Lokale%20Besk%C3%A6ftigelsesr%C3%A5d.aspx?udvalg=Det%20Lokale%20Besk%C3%A6ftigelsesr%C3%A5d
https://hjoerring.dk/demokrati/raad-og-naevn/det-lokale-arbejdsmarkedsraad/referater-og-bilag/
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Referat 19. juni 

Referat 14. august 

Referat 2. oktober 

Referat 11. december 

 

2014 

Referat 11. februar 

Referat 1. april 

Referat 3. juni 

Referat 26. august 

Referat 21. oktober 

Referat 9. december 

 

Hjørring Kommunes Arbejdsmarkedsråd 

Referat (status på Norgesprojektet) 14. december 2015 

Åben dagsorden 12. januar 2015 

Dagsorden 1. februar 2016 

 

 

Brønderslev Kommune – Det Lokale Beskæftigelsesråd 

 

2012 

Beslutningsprotokol 4. september 

Beslutningsprotokol 11. december 

 

2013 

Beslutningsprotokol 22. januar  

Beslutningsprotokol 19. marts 

 

2014 

Referat 11. februar 

Referat 22. april 

Referat 10. juni 

Referat 9. september  

Referat 9. december 

 

Frederikshavn Kommune – Det Lokale Beskæftigelsesråd 

 

2012 
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Referat 5. september 

 

2013 

Referat 6. marts 

Referat 12. juni 

Referat 4. december 

 

2014 

Referat 15. januar 

Referat 12. marts 

Referat 18. juni 

Referat 20. august 

Referat 10. december 

 

Andre centrale dokumenter 

EURES forordning 

REGULATION (EU) 2016/589 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL 

of 13 April 2016 on a European network of employment services (EURES), workers' access to mo-

bility services and the further integration of labour markets, and amending Regulations (EU) No 

492/2011 and (EU) No 1296/2013 

 

Tilgængelig som PDF på:  

http://eur-lex.europa.eu/search.html?qid=1500538745153&text=REGULATIONS%20REGULA-

TION%20(EU)%202016/589%20OF%20THE%20EUROPEAN%20PARLIA-

MENT%20AND%20OF%20THE%20COUNCIL%20of%2013%20April%202016&scope=EUR-

LEX&type=quick&lang=en  

 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings strategi 

Tilgængelig som PDF på: http://star.dk/da/Om-STAR/STARs-strategi.aspx 

  

http://eur-lex.europa.eu/search.html?qid=1500538745153&text=REGULATIONS%20REGULATION%20(EU)%202016/589%20OF%20THE%20EUROPEAN%20PARLIAMENT%20AND%20OF%20THE%20COUNCIL%20of%2013%20April%202016&scope=EURLEX&type=quick&lang=en
http://eur-lex.europa.eu/search.html?qid=1500538745153&text=REGULATIONS%20REGULATION%20(EU)%202016/589%20OF%20THE%20EUROPEAN%20PARLIAMENT%20AND%20OF%20THE%20COUNCIL%20of%2013%20April%202016&scope=EURLEX&type=quick&lang=en
http://eur-lex.europa.eu/search.html?qid=1500538745153&text=REGULATIONS%20REGULATION%20(EU)%202016/589%20OF%20THE%20EUROPEAN%20PARLIAMENT%20AND%20OF%20THE%20COUNCIL%20of%2013%20April%202016&scope=EURLEX&type=quick&lang=en
http://eur-lex.europa.eu/search.html?qid=1500538745153&text=REGULATIONS%20REGULATION%20(EU)%202016/589%20OF%20THE%20EUROPEAN%20PARLIAMENT%20AND%20OF%20THE%20COUNCIL%20of%2013%20April%202016&scope=EURLEX&type=quick&lang=en
http://star.dk/da/Om-STAR/STARs-strategi.aspx
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Bilag 3: Interviewguide 
 

Introduktion: Allerførst tak for, at du har lyst til at deltage. Specialet handler overordnet om mobi-

litet på det nordiske arbejdsmarked. Jeg tager udgangspunkt i Norgesprojektet og vil derfor meget 

gerne høre mere detaljeret om arbejdet omkring projektet og tankerne bag det.  

  

Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål 

Hvorfor et Norgesprojekt? 

Hvordan har Norgesprojektet brugt 

black boxes? 

(Vækst i Norge, ændrede dagpengereg-

ler, Udkantsdanmark) 

Hvad var forventningerne til Norgesprojektet? 

Hvad var formålet med projektet? 

Har reduktionen af dagpengeperioden fra fire 

til to år tilbage i 2010 haft en betydning for 

projektet? Hvilken? 

Har debatten om 'den rådne banan' og Udkants-

danmark haft en betydning for projektet? Hvil-

ken? 

Hvordan har projektet haft succes med 

at indrullere aktører i projektets pro-

blemstilling? 

Hvem er projektets vigtigste samarbejdspart-

nere? 

Hvad har reaktionerne på projektet været fra 

samarbejdspartnerne? 

Hvordan har forhandlingen om roller i 

netværket foregået? 

Har projektet oplevet modstand fra nogle si-

der? 

Kolliderer nogle af samarbejdspartnernes inte-

resser med projektets interesser? Hvordan? 

Hvordan bevæger Norgesprojektet sig 

mellem Callons fire momenter – pro-

blematisering, interessering, indrulle-

ring og mobilisering – i forbindelse 

med ændringer i projektets omgivel-

ser? 

Hvad betyder det for projektet, at oliepriser fal-

der, og væksten i Norge ikke kører så stærkt, 

som den gjorde ved projektets opstart? 

Har konjunkturændringerne betydning for pro-

jektets fokus? For samarbejdspartnere? Er der 

mindre interesse for projektet efter fald i olie-

priser og mindre vækst i Norge? 

Hvordan har Norgesprojektet oplevet 

konflikten mellem EURES og natio-

nale beskæftigelsesmyndigheder? 

Hvilken betydning har det for projektet, at det 

er blevet en del af EURES-netværket? 

Har medlemskabet fået projektet til at ændre 

noget? 

Er der fordele/ulemper ved ERUES-medlem-

skabet – hvilke? 

Oplever Norgesprojektet udfordringer mellem 

mål på nationalt plan og mål på kommunalt 

plan? 

Hvordan opretholder Norgesprojektet en balan-

cegang mellem at hjælpe ledige i job og ikke 

miste kvalificeret arbejdskraft, der er brug for i 

Danmark? 
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Hvordan har Norgesprojektet oplevet 

konflikten mellem de danske og norske 

beskæftigelsesmyndigheder?  

Kan du beskrive jeres samarbejde med NAV? 

Hvordan fungerer samarbejdet i praksis?  Har 

der været udfordringer med samarbejdet? 

Hvad er planerne fremover for, at aktø-

rer bibeholder interesser og flere aktø-

rer bliver indrulleret i Norgesprojektets 

problematisering? 

  

Hvordan er projektet blevet evalueret?  

Hvad gøres der for at følge projektet og dets 

resultater? 

Hvad siger arbejdsgivere og arbejdstagere til 

projektet? Hvad virker for dem? 

Hvad kan andre kommuner lære af Norgespro-

jektet? 

Kan projektet overføres til andre regioner i 

Norden? I EU? 

Har samarbejdet mellem Nordjylland og Syd-

norge flere fordele? Kan samarbejdet udvides? 

  

Afrunding: Mange tak for din tid. Må jeg vende tilbage, hvis jeg har opfølgende spørgsmål?  
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Bilag 4: Illustration – Fra udkantskommuner til centrum i 

ny region 
 

Fra projektleder på Norgesprojektet Stein-Erik Linnas præsentation til informationsmøder om Nor-

gesprojektet og mulighederne i Norge. 

 

 


