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1. Baggrund og problemformulering 

Min organisation 
Jeg er skoleleder på Christianskolen, som er Frederiksberg Kommunes skole- og 
dagbehandlingstilbud for elever i udskolingen (7.-10. klasse). Eleverne på skolen er 
normaltbegavede, men har alle så store sociale, personlige og følelsesmæssige 
vanskeligheder, at de ikke kan gå i en almindelig folkeskole. Flere har desuden 
udviklingsforstyrrelser som fx ADHD og autisme, og der kan også være tale om angst, OCD, 
spiseforstyrrelser, kriminalitet, misbrug og selvskadende adfærd. Ligesom i resten af landet 
har vi i de seneste år også set en kraftig stigning i antallet af elever, som har skolevægring.  
 
Inden en elev begynder på Christianskolen, har vedkommende typisk gået i flere forskellige 
folkeskoler og haft dårlige oplevelser undervejs. Eleven har oftest opbygget så massive 
vanskeligheder og så stort et behov for støtte i mange dele af skolelivet, at det ikke kan 
imødekommes inden for rammerne af den almene folkeskole.  
Når de professionelle i folkeskolen kommer til den erkendelse, at der skal noget mere 
vidtrækkende til, skal der et stort arbejde til i flere forskellige faggrupper, inden eleven kan 
tilbydes plads på Christianskolen. Det er Familieafdelingens børnesagsbehandler og 
psykologen fra PPR, som indstiller til kommunens visitationsudvalg at eleven skal visiteres til 
skole- og dagbehandling, men der er ofte mange andre professionelle involverede op til en 
visitation, fx lærere og ledere på folkeskolen, støtte-kontakt-personer, uddannelsesvejledere, 
SSP-medarbejdere, medarbejdere i psykiatrien, familiens læge eller medarbejdere på 
specialskolen. 
 
Wicked problems og tværgående samarbejde 
Alle elever som visiteres til Christianskolen, har en kompleks sammensætning af 
vanskeligheder - det som i litteraturen betegnes som wicked problems. Kendetegnene ved 
wicked problems er ifølge Nancy Roberts : 1

1. Der kan ikke opnås nogen definitiv enighed blandt interessenterne om, hvori 
problemet består. 

2. Uden en klar definition af problemet, kan der opstå konkurrerende definitioner på 
problemet, som hver især kobler sig til de forskellige interessenters foretrukne 
præferencer for løsninger. 

3. Løsningsprocessen er kompliceret af at forudsætningerne (fx politiske eller 
ressourcemæssige) konstant ændrer sig. 

4. Forudsætningerne ændres fordi interessenterne “...come and go, change their minds, 
fail to communicate, or otherwise change the rules by which the problem must be 
solved”  2

 
Der er altså tale om meget komplekse vanskeligheder, som ikke kan løses med enkle greb, 
af en enkelt faggruppe eller af en enkelt institution - uanset hvor fagligt dygtige de måtte 

1 Roberts, 2000 
2 Roberts, 2000, s. 2. 
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være.  De kræver derimod tværgående indsatser, hvor forskellige faggruppers blik i 3

fællesskab skal bidrage til at finde løsninger på de komplekse problemer. 
 
Mine 20 års erfaring med specialundervisning i det offentlige fortæller desværre, at der langt 
fra altid er et tværprofessionelt samarbejdet omkring de komplekse problemstillinger. Og hvis 
det så er tilstede, er det ikke altid, at samarbejdet er godt og produktivt. En anden central 
erfaring er, at samarbejdet aldrig kommer af sig selv, men at det derimod kræver en stor 
indsats fra de professionelle at skabe og vedligeholde et godt tværgående samarbejde.  
 
Nyere forskning på andre velfærdsområder viser til gengæld, at jo bedre samarbejdet er på 
tværs af de involverede enheder, jo bedre kvalitet og effektivitet er der i opgaveløsningen . 4

På den baggrund er min hypotese, at kvaliteten af det tværgående samarbejde omkring en 
elev direkte påvirker forældre og elevers oplevelse af mødet med systemet.  
 
Jeg vil i dette projekt undersøge, om jeg kan også kan se den tendens omkring elever, som 
er på vej til Christianskolen, og identificere mulige indsatser, som kan gøre overgangen 
lettere for elever og forældre. 
 
Relationel kapacitet 
Til støtte for min undersøgelse af kvaliteten i samarbejdet, vil jeg anvende begrebet 
relationel kapacitet, som af Storch og Hornstrup defineres som: 
 

“Evnen til at skabe effektive samarbejdsrelationer omkring komplekse og dynamiske 
tværfaglige og tværorganisatoriske opgaver, når og hvor behovet opstår.”  5

 
Jeg vil senere i opgaven argumentere for, at det er nødvendigt, at offentlige ledere har 
opmærksomhed på relationel kapacitet og ledelsesmæssig styring af samarbejde i netværk, 
hvis vi skal sandsynliggøre, at vi kan løse morgendagens uforudsigelige opgaver. 
For nu vil jeg dog nøjes med at anvende definitionen på relationel kapacitet som mål for 
professionelles samarbejdsevner, således at jeg kan undersøge og sammenligne cases.  
Det leder mig til denne problemformulering: 

Problemformulering 

Jeg ønsker at undersøge hvilken sammenhæng, der er at spore mellem den relationelle 
kapacitet blandt de fagprofessionelle, og forældrenes oplevelse af kvalitet i mødet med 
kommunen, når deres barn er i overgangen mellem folkeskole og specialskole. 

 

3 Andersen 2017, s. 107 
4 Cottam, 2016 
5 Storch og Hornstrup 2018, s. 28. 
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For at give en bedre ide om, hvordan jeg vil angribe problemet, har jeg defineret disse tre 
undersøgelsesspørgsmål: 
 

a. Hvordan vurderer de professionelle den relationelle kapacitet i samarbejdet omkring 
konkrete elever i overgangen fra folkeskolen til specialskole? 

b. Hvordan oplevede forældrene kvaliteten i kontakten med de professionelle i 
forbindelse med deres barns overgang fra folkeskolen til specialskole? 

c. Hvilken form for styring kan bidrage til en højere grad af relationel kapacitet?  
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2. Videnskabsteoretiske overvejelser 

Min problemformulering fordrer to forskellige undersøgelser, som vil udgøre de to sider af 
min empiri, nemlig 

a. den professionelle, som handler om de fagprofessionelles samarbejdsevner og 
b. den borgerrettede, som handler om forældrenes oplevelser i mødet med kommunen. 

 
a. I forhold til den første side af empirien, nævnte jeg i indledningen, at vil jeg anvende 
Storch og Hornstrups definition af relationel kapacitet som mål for de professionelles 
samarbejdsevner, og til det vil jeg anvende det digitale værktøj Joint Action Analytics. Som vi 
skal se nærmere på senere, tilbyder værktøjet gennem spørgeskemaundersøgelser at 
opstille nogle relationelle nøgletal som et mål for kvaliteten af samarbejdet mellem 
professionelle. Den metode er interessant for mig, fordi den på den ene side anlægger et 
socialkonstruktivistisk eller normbaseret perspektiv, når den ser på begreber som relationer 
og samarbejdsevne. På den anden side anlægger metoden et rationelt perspektiv, når den 
tilbyder at definere kvaliteten af samarbejde med et mere eller mindre entydigt decimaltal.  
I teoriafsnittet på de kommende sider, vil jeg beskæftige mig mere uddybende med de to 
videnskabsteoretiske paradigmer, og anvende dem som afsæt til at forklare mine teoretiske 
standpunkter. 
 
Jeg er meget opmærksom på, at det i akademiske kredse kan vække kritik, at jeg på den 
måde sammenblander videnskabsteoretiske perspektiver i samme undersøgelse. Jeg vil dog 
forsvare min tilgang, fordi denne afhandling for mig ikke alene er tænkt som en akademisk 
stykke arbejde - den skal i lige så høj grad hjælpe mig til at blive mere reflekteret som 
offentlig leder. Som leder har jeg brug for at kunne anlægge forskellige perspektiver i min 
ledelse, og kan ikke tillade mig at være enøjet i mit forsøg på at forstå og på at kunne 
påvirke organiseringsformer og dynamikker i det offentlige. Derfor vil den dualistiske tilgang 
stå centralt i resten af afhandlingen. 
 
b. I forhold til den anden side vil jeg i min undersøgelse anlægge et fænomenologisk 
perspektiv på verden, når jeg beskæftiger mig med borgernes oplevelse af kvalitet.  
Den tyske filosof Edmund Husserl beskrev i begyndelsen af det 20. århundrede, hvordan 
fænomenologien handler om at “...rette sin interesse mod den konkrete menneskelige 
erfaring af tingenes tilsynekomst.”  Dette perspektiv er altså i mindre grad optaget af, 6

hvordan verden i virkeligheden ser ud, men i højere i hvordan verden opfattes af det enkelte 
menneske. 
Jeg vil derfor interviewe forældre til elever på Christianskolen i håb om, at de vil kunne give 
mig et begreb om, hvordan vi som system opfattes af de borgere, som vores organisationer 
er sat i verden for at servicere.  
  

6 Justesen & Mik-Meyer 2010, s. 21 

7 



 

3. Teoretisk udgangspunkt for undersøgelsen 

To paradigmer: Det hårde og det bløde 

Berg-Sørensen, Grøn og Hansen (2016) beskriver to paradigmer, som er udgangspunktet 
for min teoriforståelse, nemlig på den ene side det rationelle perspektiv, og på den anden 
side det normbaserede perspektiv: 
 
I det rationelle perspektiv opfattes mennesket som både rationelt tænkende og 
nyttemaksimerende. Det antages altså at den enkelte på forhånd har klarlagt sine 
præferencer, nøje overvejer konsekvenser af forskellige handlemuligheder, og dernæst 
vælger den handling, som er til vedkommendes fordel. Den konsekvenslogik kan både 
anvendes på individ såvel som på organisationsniveau, og illustreres af forfatterne således : 7

 

 
 
I det rationelle perspektiv er det muligt at have fuld information omkring en situation, og 
derfor er andres menneskers handlinger forudsigelige, og kan styres. Den logik har stor 
betydning for ledelse, og tildeler i teorien den dygtige leder nærmest uindskrænket magt 
over andre.  
 
I det normbaserede perspektiv er handlinger ikke på samme måde forudsigelige. 
Menneskers handlinger er i dette perspektiv mere bestemt af kultur såsom traditioner, 
normer, værdier og narrativer, og er altså tæt knyttet til den kontekst, mennesket indgår i. 
Både handlemuligheder og den virkelighed, som den enkelte kan opfatte, er skabt i en social 
konstruktion. Præferencer er i den logik noget, som opstår og ændrer sig løbende samtidigt 
med at omgivelser og kultur ændrer sig.  
Beslutningstagning kan i dette perspektiv beskrives således : 8

7 Berg-Sørensen, Grøn og Hansen, 2016, s. 38 
8 Berg-Sørensen, Grøn og Hansen, 2016, s. 41 
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I forhold til det rationelle er det normbaserede perspektiv mindre optimistisk om muligheden 
for styring. Når det antages at feedback påvirker kultur, værdier og normer, er alt det 
grundlæggende konstant i forandring, og vender man som leder ryggen til et øjeblik, er 
organisationen forandret. Perspektivet udelukker, at der kan være fuld information, og 
accepterer at en leder kun i begrænset omfang kan styre andre mennesker.  
Helt forenklet kan man kalde det rationelle for det hårde paradigme, og det normbaserede 
for det bløde. 
 
Som jeg var inde på tidligere, er det ikke muligt for mig at bekende mig ensidigt til det ene af 
de to paradigmer. Jeg oplever dagligt, at den kommunale virkelighed er defineret af 
målrationalitet. Alt lige fra organisering af kommunens fagområder til prisen på skolemad 
bliver forsøgt styret efter konsekvenslogik, og der anvendes både dyre konsulentrapporter 
såvel som månedlige indberetningsskemaer i et forsøg på at gøre forskellige 
beslutningstagere fuldt informerede.  
Samtidig er det helt åbenlyst for den, som har prøvet at styre på andres handlinger, at 
verden langt fra er styrbar på den måde som det antages i det rationelle perspektiv. Uanset 
om styringen henvender sig hierarkisk nedad eller opad, eller for den sags skyld 
organisatorisk indad eller udad, må man som leder altid indstille sig på, at effekten af 
styringen altid bliver en anden, end intentionen var.  
 
Med andre ord er det min grundlæggende antagelse, at de to paradigmer eksisterer på lige 
vilkår. Jeg vil endda gå så langt som at påstå, at jeg jævnligt oplever, at de to perspektiver 
blandes sammen, når vanskeligheder, som er opstået i de sociale konstruktioner, forsøges 
løst i det målrationelle.  
Et eksempel herpå er, hvordan kulturen i mange folkeskoleklasserne har ændret sig, til at 
have større fokus på faglige præstationer. Den kulturændring nævnes ofte som en af 
årsagerne til, at flere og flere børn får angst, og stopper med at gå i skole. Når stigningen i 
antallet af børn med skolevægring har medført en omorganisering af specialundervisningen, 
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er det et tegn på, at vi prøver at løse opgaver fra den socialt konstruerede verden med 
målrationelle midler. 
 
Jeg forankret i den grundholdning, at jeg skal anskue verden og kunne handle i den med blik 
for begge perspektiver, hvis jeg skal lykkes som offentlig leder. Som jeg senere vil vise, 
betyder det også, at jeg på samme tid kan beskæftige mig med det målrationelle begreb 
styring såvel som det socialt konstruerede begreb relationer.  
Jeg har tidligere lovet, at jeg vil beskrive, hvorfor jeg mener, at fokus på relationel kapacitet 
og metastyring er nødvendigt for at forberede os på at løse opgaver, som vi endnu ikke 
kender karakteren af. Jeg må dog slå en omvej og beskrive det, som Andersen & Pors 
(2014) kalder den potentielle organisation, inden vi kan nå så vidt. Ifølge forfatterne er det 
nemlig kun den potentielle organisation, der kan indrette sig så fleksibelt, at den straks kan 
omorganisere sig, hvis den observerer, at der borgere, som har brug for noget andet, end 
der var planlagt.  

Organisationers udviklingsstige 

Andersen & Pors’ teoretiske gennemgang af “Opkomsten af en potentialitetsforvaltning” , 9

underbygger min påstand om, at de to paradigmer sameksisterer i den offentlige 
organisering. Forskerne gennemgår hvordan den offentlige sektor historisk har ændret sin 
interne organisering gennem de seneste godt-og-vel 100 år, og identificerer fire styreformer, 
nemlig bureaukratiet, sektorforvaltningen, supervisionsforvaltningen og 
potentialitetsforvaltningen. Jeg vil anvende den billedlige beskrivelse ‘udviklingsstige’, fordi 
der til en vis grad er tale om, at anvendelsen af de øverste trin på stigen er afhængig af, at 
de underliggende trin er stabile nok. 
 
Bureaukratiet og den uskyldige institution 
I den sidste halvdel af 1800-tallet blev der dannet et formelt bureaukrati i den danske 
offentlige forvaltning, hvilket ses som det første trin på udviklingsstigen. Bureaukratiet var 
inddelt i kontorer og embeder, som havde hvert deres sagsområder, og den formelle 
forvaltning havde afgrænsede juridiske kompetencer, som den afgjorde sager ud fra. Man 
kan tale om at offentlige institutioner var uskyldige institutioner i et hierarki, fordi de kun 
refererede opad i hierarkiet, og alene havde ansvar for at udføre opgaver, som var defineret 
i lovgivningen.  
I den første halvdel af det 20. århundrede knopskød bureaukratiet med 
flere og flere formaliserede regler, og der var efterhånden et væld af 
regler, som var meget komplicerede og i nogle tilfælde i konflikt med 
hinanden.  
 
Bureaukratiet er udgangspunktet for den offentlige forvaltning. Vi ser stadig den 
bureaukratiske styring i kommunerne, og oplever den dag i dag stor detailstyring på nogle 
områder. Det børnesociale område er således stærkt styret af bureaukratiske love og regler, 

9 Andersen & Pors 2014, s. 79ff 
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og selvom folkeskoleområdet er mindre reguleret, betyder de bureaukratiske regler og 
procedurer meget for Christianskolens virke i feltet imellem socialområdet og skoleområdet. 
 
Sektorforvaltningen og den fagligt ansvarlige institution  
Fra 1950’erne blev det dog klart, at yderligere formalisering ikke var løsningen, for man 
måtte erkende, at kompleksiteten i regelopbygningen var blevet for stor. Som svar på den 
stigende interne kompleksitet i den offentlige forvaltning, groede sektorforvaltningen frem i 
løbet af 1960’erne. Forvaltningen blev opdelt i sektorer, og målet var at skabe 
forudsigelighed og ensartethed gennem rammelovgivning og opsplitning i fx en 
uddannelsessektor, en socialsektor og en arbejdsmarkedssektor. I sektorens planlægning 
defineres mål og ressourcer for den enkelte institution, men institutionen er fagligt ansvarlig i 
forhold til at vælge metoder, midler og prioriteringer.  
 
Selvom der de seneste år er kommet mere styring på folkeskoleområdet 
(fx fokus på læringsmålstyret undervisning), ligger der stadig et stort 
fagligt ansvar på den enkelte skole. De faglige organisationer har på 
skoleområdet været dygtige til at bidrage til, at der fortsat er professionelt 
råderum og en høj grad af af selvbestemmelse i klasserummet. 
 
Problemet med sektorplanlægningen viste sig dog i 1970’erne at være, 
at den enkelte sektor blev for selvoptaget. Hver sektor pressede på for at 
få flere ressourcer, hvilket i sidste ende skabte problemer for den 
samfundsøkonomiske balance, med en opbygningen af en voldsom offentlig gæld til følge. 
Det blev klart, at den sektoropdelte vertikale planlægning måtte suppleres med en horisontal 
planlægning, som kunne prioritere mellem den økonomiske tildeling til sektorerne.  
 
Supervisionsforvaltningen og den strategiske organisation 
Erkendelsen af, at det ikke var muligt endegyldigt at planlægge opgaveløsningen i en 
stigende kompleksitet, betød også en erkendelse af, at der måtte lægges mere ansvar ud til 
den enkelte velfærdsinstitution. Den enkelte institutions evne til at rumme flere fagligheder, 

til at kunne omstille sig, og til at forholde sig til egen praksis, førte til 
fokus på strategi og institutionsledelse.  
Den strategiske organisation skulle skabe egne målsætninger og 
strategier for målopfyldelse, og forvaltningens rolle blev at understøtte 
institutionens omstillingsevne og selvledelse gennem vejledning og 
supervision.  
 
Selv en lille skole som Christianskolen forventes i dag at have egen 
vision og strategi, og kontakten til den kommunale forvaltning er 
hovedsageligt af vejledende karakter. Som skoleleder kan jeg træffe 
myndighedsafgørelser ifølge forvaltningsloven, og kan trække på 
juridisk vejledning i forvaltningen. Også Pædagogisk Psykologisk 
Rådgivning (PPR) er et eksempel på, at forvaltningen stiller faglig 

rådgivning og supervision til rådighed for organisationerne.  
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Potentialitetsforvaltningen og den potentielle organisation 
Potentialitetsforvaltningen er den fjerde og sidste styringsform, som Andersen og Pors 
identificerer. Den er opstået ud af en tvivl om, hvorvidt de eksisterende institutioner, reelt 
også er de bedste til at løse opgaven og skabe kvalitet for borgerne - findes der andre og 
bedre løsninger? Radikal innovation er blevet idealet, og det afføder, at det ikke længere er 
nok, at organisationerne er gode til konstant at omstille sig. De skal derimod kunne forholde 
sig til egen eksistens, og radikalt stille spørgsmål til egne rammer og praksisser.  
 
I potentialitetsforvaltningen anses struktur som problematisk, fordi 
strukturer begrænser udlevelse af potentiale. Meningen er netop at 
afsøge hvilke muligheder, der ligger i det ukendte og uafprøvede, og 
derigennem få åbnet for det potentielle. Dermed er den potentielle 
organisation også åben for, at grænserne mellem forskellige 
velfærdsorganisationer er på spil, og at det i nogle tilfælde er mere 
hensigtsmæssigt, at der er sammenhænge på tværs af 
organisationer.  
Den potentielle velfærdsorganisations værdi ligger ikke i hvad den er 
nu, men derimod hvad den kan blive i fremtiden - altså hvilket 
potentiale den har. 
 
Organisationer på forskellige udviklingstrin 
Andersen og Pors forklarer, hvordan de fire organisationsformer 
lægger sig oven i hinanden, således at  

- den fagligt ansvarlige organisation også skal overholde bureaukratiets spilleregler; 
- den strategiske organisation både skal være bureaukratisk og fagligt ansvarlig;  
- den potentielle organisation forventes at opfylde kriterierne i alle de tre foregående.  

 
På den måde tegner forskerne et billede af en organisering, som forholder sig til en stigende 
ekstern kompleksitet ved at internalisere kompleksiteten, og stille større og større krav til 
organisationernes formåen. Udviklingsstigen er et forsøg på at illustrere, at de første 
udviklingstrin er forudsætninger for de næste trin på stigen. Det er altså ikke meningsfuldt at 
forsøge at skabe en potentiel organisation, medmindre organisationen allerede er i stand til 
at forholde sig til egne mål og strategier. Uden en høj og veldefineret faglighed, mangler den 
strategiske organisation den ballast, der ligger i at kunne løse kerneopgaverne på 
tidssvarende vis og med høj kvalitet. Og nedenunder det hele ligger de bureaukratiske love 
og regler, som alle organisationer ubetinget skal overholde - uden et stærkt bureaukratisk 
fundament, smuldrer alle ambitioner om at skabe mere komplicerede organisationsformer. 
 
Denne udviklingshistorie er en positiv fortælling om en sektor, som er modnet, og som 
mange steder kan imødekomme forventningerne. Jeg vil hævde at de fleste skoler på 
Frederiksberg på samme tid opfylder forventningerne til de tre første typer forvaltning, idet vi: 

● passer ind i det administrative hierarki, som bureaukratiet fordrer 
● er fagligt ansvarlige, og har fagligt dygtige medarbejdere 
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● i vidt omfang er en selvstændig institution med egen strategi og egne mål. 
Til gengæld mener jeg, vi stadig er et stykke vej fra at have potentialitetssøgende 
organisationer på Frederiksberg. Vi er stadig stærkt defineret af egne organisationers 
grænser, og selvom vi øver os i at arbejde sammen på tværs af organisationer inden for 
samme sektor, er vi langt fra at have faste produktive relationer uden for egne fagområder. 
 
Det står nok efterhånden klart, at netop det emne står centralt i mit interessefelt: Hvordan 
skaber vi potentiale for samarbejde på tværs af organisationer, sådan at samarbejdet kan 
mobiliseres, når behovet opstår? 
Svaret kan ikke undgå at handle om, at der skal skabes kontakt mellem mennesker - at der 
skal skabes relationer. I den forbindelse tilbyder systemteorien et teoretisk fundament for 
begrebet relationer, som jeg kort vil beskrive. 

Systemteori og kompleksitet 

Systemteorien  beskriver hvordan individers psykiske systemer er autopoietiske og 10

selvrefererende systemer, og som kun har adgang til andre individers psykiske systemer 
igennem endnu et system, nemlig kommunikationen. Nyere systemteori skelner på samme 
måde mellem leder, følger og relation, hvor selve relationen er et selvstændigt 
kommunikationssystem. Når relationen ses som sit eget system, giver det den fordel, at den 
kan operationaliseres og studeres adskilt, både kvantitativt og kvalitativt. Systemteorien 
rummer hermed både det rationelle og det normbaserede paradigme. 
 
Ralph Stacey anskuer organisationer som et komplekst netværk af relationelle processer, og 
beskriver på samme måde som systemteorien, at interaktionen mellem medlemmerne er det 
afgørende: “... there is nothing above or below interaction itself.”   11

De enkelte aktører eksisterer i kraft af samspillet mellem dem og de andre aktører, der 
indgår i et komplekst netværk af relationer og processer. Ifølge Stacey, vil der over tid opstå 
mønstre i det store antal interaktioner, der udspiller sig, og ud af det emergere en balance 
mellem dynamik og stabilitet. Den enorme kompleksitet er ikke mulig at danne sig overblik 
over, og endnu mindre at planlægge.  
Denne beskrivelse giver intuitivt god mening for alle, som har prøvet at skulle lave forandring 
i en organisation. Jeg har ofte selv haft oplevelsen af, at summen af interaktioner mellem 
organisationsmedlemmer er så uoverskuelig kompleks, at man som leder kun har 
begrænsede muligheder for at påvirke den. Og oplevelse af, at der både skal grundig 
planlægning, held, timing og vedholdenhed til at kunne ændre på mønstrene af interaktion, 
ligger lige for.  
 
Jeg mener de to teorier er et godt udgangspunkt for min analyse af vores tværgående 
samarbejde. På den ene side er systemteorien optimistisk i forhold til, at det er muligt at 
studere og vurdere kvaliteten af relationer. På den anden side erindrer teorien om 
komplekse relationelt responsive processer om, at vi ikke må forvente at kunne få fuld 

10 Storch og Hornstrup 2017, s. 137 
11 Stacey i Majgaard, 2008, s. 279 
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information - verden er alt for kompleks til, at et enkelt menneske kan forstå mere end små 
udsnit. 
For at komme lidt tættere på, hvordan vi kan anvende relationerne som et styringsværktøj, 
vil jeg vende blikket mod teorien omkring relationel koordinering. 

Fra koordinering til kapacitet 

Begrebet relationel koordinering blev udviklet af Jody Hoffer Gittell i 1990’erne . Hun påviste 12

at komplicerede, men alligevel overskuelige opgaver, som fx håndtering af bagage og 
flyafgange i lufthavne, eller udførelse af hofteoperationer på sygehuse, blev løst med højere 
kvalitet, når der eksisterede en høj grad af relationel koordinering. Relationel koordinering 
handler ifølge Gittell om at koordinere samarbejde omkring fælles mål ved hjælp af 
relationer. Gennem en høj grad af hyppig og rettidig kommunikation, som har fokus på at 
løse problemer, øges den fælles viden og den gensidige respekt blandt de professionelle.  
Relationel koordinering gør den enkelte medarbejder bedre i stand til at forstå, hvordan hans 
egne opgaver er forbundet til andre de professionelles opgaver. Den forståelse gør 
medarbejderne mere opmærksomme på, hvordan deres handlinger påvirker andre, og giver 
dem bedre mulighed for at dele relevant information i tide og dermed koordinere 
opgaveløsningen. 
 
Disse pointer er også dem, som teorien om relationel kapacitet er forankret i, men graden af 
kompleksitet i omgivelser og i opgave udgør en væsentlig forskel imellem Gittells forskning, 
som foregår i relativt kontrollerede miljøer, og den virkelighed, vi oplever omkring udsatte 
børn på Frederiksberg. Når Gittell beskriver operationer og flyrejser, gælder det, at patienten 
eller den rejsende kommer til de professionelle, og al kontakten mellem dem foregår i et klart 
defineret fysisk område. Dernæst er kontakten typisk tidsmæssigt afgrænset, og de enkelte 
dele af opgaven bliver udført af en på forhånd defineret gruppe af fagpersoner.  
 
I den kommunale virkelighed, er det dog ikke muligt direkte at overføre erfaringerne fra 
sundhedsområdet eller luftfartssektoren. Som jeg beskrev tidligere, er der ofte tale om 
wicked problems, og situationen er altid mindre kontrolleret end den, som udspiller sig på en 
operationsgang eller i en lufthavn. Når en elev har så store vanskeligheder, at der overvejes 
at visitere til Christianskolen, er situationen ofte kompliceret af at: 

● Opgaven strækker sig over flere år  
● Der sjældent er klare og entydige mål for opgaven, for hver faggruppe ser behov ud 

fra egen faglighed 
● Sammensætningen af de involverede faggrupper ændrer sig uforudsigeligt, og det 

samme gør graden af deres involvering over tid 
● Samarbejdet mellem faggrupperne skal etableres når behovet opstår, og der ikke er 

nogen klar plan for forløbet. 

12 Storch og Hornstrup 2018 
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Relationel kapacitet 
For at imødegå disse ‘kompliceringer’ må vi gå væk fra at se på det enkelte konkrete 
samarbejde, og løfte opmærksomheden på den generelle evne til samarbejde, eller 
opbygningen af kapacitet til at samarbejde. Relationel kapacitet handler altså om evnen til at 
indgå i komplekse og dynamiske relationer, og bruge relationerne til at skabe nye 
koordinerede løsninger for borgerne, lige når behovet opstår.  
Storch og Hornstrup illustrerer forskellen mellem relationel koordinering og relationel 
kapacitet på denne måde : 13

 

 
 
Figuren beskriver, hvordan relationel koordinering handler om at samarbejde omkring at 
vælge den rigtige løsning til et forudsigeligt problem, jf. det rationelle paradigme. I den anden 
ende af skalaen ses det, at relationel kapacitet handler om at finde på nye løsninger i en 
kompleks og uforudsigelig omverden, hvilket svarer til omverdensbeskrivelsen i det 
normbaserede paradigme.  
 
Relationel kapacitet kan mere konkret anskues ud fra to grundlæggende kulturelle 
dimensioner:  

1. Orientering - som handler om, i hvor høj grad ledere og medarbejdere orienterer sig 
udadvendt mod eksterne samarbejdsrelationer, og interesserer sig for tværgående 
samarbejde. 

2. Adfærd - som fortæller noget om ledere og medarbejderes fokus på videndeling og 
på at bidrage til at finde innovative løsninger, også uden for eget fagområde. 

 

13 Storch og Hornstrup 2018, s. 40 
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Argumentet er, at de to dimensioner har så en stor påvirkning, at de definerer det offentlige 
systems evne til at skabe sammenhængende løsninger for borgerne. Storch og Hornstrup 
skriver, at ved at måle på de to dimensioner, kan vi opstille et mål for kvaliteten af den 
relationelle kapacitet. Samtidig beskrev jeg i indledningen, at der er forskning, der viser, at 
den relationelle kapacitet hænger direkte sammen med borgernes oplevelse af kvalitet i 
mødet med kommunen.  
 
I min case, som er centreret omkring den fase, hvor en elev skal overgå fra folkeskole til 
specialskole, er det meget relevant at se nærmere på den relationelle kapacitet i netværket 
omkring familien. Når sagsbehandler får en henvendelse fra en familie i vanskeligheder, er 
der netop behov for at systemet kan manøvrere i en høj grad af kompleksitet og 
uforudsigelighed. Innovative løsninger skal findes sammen med fx den afgivende skole, 
PPR-psykologen, familiens støtte-kontaktperson eller hvem der nu ellers har viden, og kan 
bidrage til at finde løsninger. Deres interesse for at orientere sig udad, og deres adfærd som 
bidrager til den fælles løsning af problemerne, fortæller noget om den relationelle kapacitet i 
netværket. 
 
Ved at omsætte de to dimensioner til konkrete udsagn, får vi mulighed for, at fokusere 
analysearbejdet og måle den relationelle kapacitet. Dermed kan vi hurtigt og smidigt danne 
os et billede af, hvor godt de professionelle vurderer sig selv og hinandens bidrag til 
tværgående samarbejde. 
Det er netop de udsagn (bilag 1) som anvendes i Joint Action Analytics værktøjet, og er 
udgangspunktet, når jeg vil undersøge den relationelle kapacitet blandt de professionelle 
ifm. de tre elevers overgang fra folkeskole til specialskole.  
 
Det nærmere undersøgelsesdesign gennemgår jeg efter den sidste del af teoriafsnittet, som 
vil koncentrere sig om en teoretisk tilgang til de ledelsesmæssige muligheder i forhold til at 
øge den relationelle kapacitet. 

14 Storch og Hornstrup 2018, s. 56 
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Opgaveløsningens taksonomi 

Når opgaveløsningen i den potentielle organisation i så høj grad er afhængig af de 
professionelles evner til at løse problemerne sammen, mener jeg det kan være nyttigt at 
være opmærksom på, at opgaveløsningen består af mange forskellige dele, og at disse kan 
kategoriseres. Til det vil jeg, med inspiration fra Luhmanns begreb om 2. ordens iagttagelse

, foreslå en taksonomi for opgaveløsningen. 15

 
Når den professionelle møder borgeren, og sammen med vedkommende prøver at løse de 
udfordringer, borgeren har, kan det i taksonomien kategoriseres som opgaveløsning af 1. 
orden. Det er almindeligvis denne del af opgaveløsningen, som de fagprofessionelle tildeler 
mest opmærksomhed, og ofte benævnes med begrebet ‘kerneopgaven’. Det er faget, man 
som professionel er uddannet i at varetage, og som det er meningen, man skal opbygge en 
faglig identitet omkring.  
1. ordens opgaveløsning er altså knyttet til sektorforvaltningen og den fagligt ansvarlige 
organisation, og er en meget vigtig del af opgaveløsningen - men det er ikke den eneste del. 
 
I det øjeblik den professionelle erkender egne og eget fags begrænsninger, og søger 
samarbejde med professionelle fra andre faggrupper, opstår der opgaveløsning af 2. orden. 
Samarbejdet er her den primære genstand, og en vigtig del opgaveløsningen. Ved at tale 
om det på denne måde, bliver det understreget, at det er en opgave at samarbejde, og ikke 
blot noget man gør sekundært, når man er færdig med sin 1. ordens opgaveløsning. 
 
Dygtighed inden for 2. ordens opgaveløsning 
hænger sammen med, om man er dygtig til på 
rette tidspunkter at tilsidesætte eget fags 
logikker, præferencer og foretrukne løsninger, 
og have respekt for og tillid til, at andre 
fagligheder har noget konstruktiv at bidrage 
med til opgaveløsningen. De produktive 
relationer er målet i 2. ordens opgaveløsning, 
og en forudsætning for løsningen af komplekse 
problemstillinger. 
 
Desværre er det sin sag at skabe, udvikle, 
vedligeholde og genskabe produktive relationer 
som professionel i det offentlige. Værdsatte 
samarbejdspartnere skifter jobs, organisationer 
ændrer sig og opgaver skifter karakter i stadigt 
stigende tempo. Det er nødvendigt med et 

15 Se fx Keiding & Thingholm, 2017 
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setup, som hjælper til med at knytte de professionelle sammen - alene for at skabe 
kendskab til hinanden.  
I opgaveløsningens taksonomi laver den, der går foran og organiserer netværk for 
professionelle, opgaveløsning af 3. orden. Målet er at skabe den forbindelse, som er 
forudsætningen for, at der kan dannes relationer. Mødet mellem professionelle åbner for 
muligheden for at finde fælles faglige referencer og igennem relationen opdage nye vinkler 
på kendte problemstillinger.  
 
3. ordens opgaveløsning er nødvendig i den potentielle organisation, idet den organiserer og 
vedligeholder sammenhænge på tværs af organisationer - den laver relationel 
kapacitetsopbygning. Den forholder sig til det potentielle og den fremtidige opgaveløsning, 
fordi en høj grad af relationel kapacitet i sig selv er en uudnyttet ressource, som kan 
aktiveres når behovet opstår en gang i fremtiden. 
 
Jeg mener at taksonomien kan hjælpe til mere præcist at beskrive og reflektere over de 
professionelles roller og handlinger, når jeg senere vil analysere den relationelle kapacitet og 
sammenhængen med forældrenes oplevelser.  
Inden vi når dertil, vil jeg dog kort inddrage en teoretisk vinkel på styring af relationer. 

Metastyring 

3. ordens opgaveløsning kan sammenstilles med det, som i litteraturen beskrives med 
begreber som metastyring eller netværksledelse. Metastyring adskiller sig fra den 
traditionelle styring ved i højere grad at være baseret på frivillighed og selvstyring.  
Torfing (2008) er på mange måder enig i de fordele, som jeg har beskrevet omkring den 
relationelle kapacitet, og beskriver i tråd med min fortælling i indledningen, hvor svært det 
kan være at aktivere alle de relevante personer, som kan have betydning for 
opgaveløsningen. Samtidig er de sociale processer i netværkene ofte skrøbelige, og kan 
nemt køre af sporet, så mobiliseringsprocessen skal begynde forfra.  
Derfor mener Torfing, at det er nødvendigt med den mere indirekte metastyring. Han kalder 
den person som udfører 3. ordens opgaveløsning for metaguvernøren. Han beskriver at 
metaguvernørens rolle er at “... give slip uden at miste kontrollen…”  Andersen et al. har en 16

anden måde at forklare metaguvernørens udfordring: “Udfordringen er hverken at styre for 
meget eller for lidt.”  17

 
Torfing giver fire vigtige instrumenter til metaguvernørens værktøjskasse : 18

1. Netværksdesign, der handler om at bestemme, hvem der skal være med i netværket, hvad 
netværkets opgave skal være, og hvilke procedurer, der skal følges. 

2. Mål- og rammestyring, der handler om at fastlægge de politiske, økonomiske og juridiske 
rammer for netværket. 

16 Torfing 2008, s. 153 
17 Anders et al. 2017, s. 98 
18 Torfing 2008, s. 154 
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3. Processtyring, der handler om at aktivere bestemte netværksaktører, forsyne netværket med 
de rigtige input, og mægle i opståede konflikter. 

4. Netværksdeltagelse, der handler om at forsøge at påvirke netværkets dagsorden, 
forventninger, beslutningspræmisser og løsningsforslag gennem aktiv deltagelse i netværket. 

 
Teorien om metastyring rummer efter min mening både det normbaserede paradigmes 
opfattelse af, at menneskelige relationer er komplekse og uforudsigelige. Samtidig afskriver 
den ikke fuldstændig det rationelle, når den fastholder, at noget kan vi godt styre.  
 
Styring og ustyrlighed 
I min rolle som skoleleder oplever jeg ofte at skulle fastlægge nogle rammer og designe et 
netværk, som skal løse en bestemt opgave. I den situation er det klart, at jeg kun til en vis 
grad kan styre kvaliteten af netværkets arbejde, og må acceptere, at jeg ikke kan styre: 

- hvad der bliver talt om i netværket  
- kvaliteten af møderne i netværket, herunder produktiviteten og effektiviteten 
- om medlemmerne får gode relationer 
- hvem der bliver de dominerende i netværket 
- om medlemmerne bliver klogere eller dygtigere af at komme i netværket 

Til gengæld kan jeg i kraft af min rolle godt styre at: 
- der er et netværk, som professionelle mødes i 
- alle deltager i et netværk 
- de professionelle får kendskab til hinanden og hinandens arbejdsområder og 

interesser 
- der er mulighed for opbygningen af gode arbejdsrelationer  
- der er mulighed for at blive udfordret af andre professionelle 

 
Metastyring og netværksledelse er altså en mulighed for at opbygge relationel kapacitet på 
tværs af organisationer og faggrupper, og med metaguvernørens værktøjskasse er det 
muligt bevidst at styre på den relationelle kapacitetsopbygning. 

Samlet teoretisk model 

Opsamlende vil jeg dele mine teorier op i to kategorier, nemlig teorier der enten 
A. fastlægger og forklarer det teoretiske udgangspunkt samt definerer et sprog for 

analysen eller 
B. mere konkret skal anvendes til analyse af min empiri, både i forhold til at forstå 

casen, men også for at kunne pege på ledelsesmæssige muligheder. 
 
De to kategorier har altså forskellige formål, og hænger sammen med teorierne på denne 
måde: 
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A. Teoretisk 

udgangspunkt 
B. Analyse empiri 

To paradigmer X  

Organisationernes udviklingsstige  X 

System- og kompleksitetsteori X  

Relationel kapacitet  X 

Opgavløsningens taksonomi X  

Metastyring  X 

 
Teoretisk har jeg argumenteret for, at succesfuld løsningen af wicked problem er betinget af 
samarbejde på tværs af organisationer, altså at velfærdsorganisationerne tør sætte sine 
egne grænser på spil - at der er behov for potentielle organisationer. Samtidig er det en 
forudsætning for den potentielle organisation, at vi får opbygget en høj grad af relationel 
kapacitet i organisationsfeltet. I arbejde med at opbygge relationel kapacitet, har jeg peget 
på metastyring som en ledelsesmæssig mulighed.  
 
Kogt ned til en enkelt sætning kan teorierne altså formuleres således: 

Metastyring er en forudsætning for opbygningen af relationel kapacitet, som igen er en 
forudsætning for den potentielle organisation. 

 
Hermed har jeg været omkring alle de teoretiske indfaldsvinkler, som jeg mener er 
nødvendige for at forklare baggrunden for mine undersøgelser.  
I det næste kapitel vil jeg beskrive mine undersøgelsesmetoder, inden jeg i det efterfølgende 
kapitel vil give mig i kast med selve analysen af mine undersøgelser om relationel kapacitet 
og borgernes oplevelser af mødet med kommunen.  
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4. Undersøgelsesmetode 

Metodisk tilgang til dataindsamling 

Da jeg er interesseret i, om jeg kan se, at kvaliteten af de professionelles samarbejde 
påvirker borgernes oplevelse af kvalitet i mødet med det offentlige, har jeg valgt at lave 
empiriske undersøgelser både på den professionelle og på borgerens side. Jeg har udvalgt 
(a.) tre nuværende elever på Christianskolen, som (b.) blev visiteret til skolen i månederne 
op til sommerferien 2019, og som (c) alle kom fra en folkeskole. Lad mig kort argumentere 
for valget af disse tre kriterier: 

a. Da stod klart for mig, at der både skulle laves survey og interviews, var det 
nødvendigt at begrænse antallet af sager. Jeg valgte at undersøge tre sager, fordi 
det er det højeste antal undersøgelser, som det tidsmæssigt var muligt at 
gennemføre. Samtidig er det mindste antal, hvor der er mulighed for at lave en 
meningsfuld sammenligning på tværs af sagerne, som jo var mit ønske i forhold til at 
kunne få øje på muligheder for at forbedre arbejdsformerne blandt de professionelle. 

b. Da undersøgelserne handlede om borgeres og de professionelles oplevelser i den 
overgangsfase, som nu er overstået (fordi eleverne er blevet visiteret til 
Christianskolen), måtte jeg koncentrere mig om nylige sager. Det er ikke rimeligt at 
forvente, at respondenter og interviewpersoner kan huske, hvem der bidrog med 
hvad i en kort periode, som ligger mange måneder tilbage i tiden.  

c. Christianskolen modtager ofte elever, som tidligere har gået på specialskole. 
Eleverne er for det meste velbeskrevne, og familierne har i forvejen fået støtte fra 
professionelle på det afgivende specialtilbud, så derfor er der i de fleste tilfælde ikke 
tale om wicked problems. Jeg har kun udvalgt elever, som kommer direkte fra 
almenmiljøet, for her er der næsten altid tale om komplekse sager, og det er netop 
det, jeg interesserer mig for i nærværende projekt. 

 

Kvantitativ undersøgelse - survey 

På den professionelle side af min undersøgelse, har jeg valgt at benytte det digitale værktøj 
Joint Action Analytics, som er et analyseværktøj, der er designet til at skabe et overblik over 
relationer på tværs af organisationer. Ved at lade respondenter vurdere hinandens bidrag til 
fx at holde et højt informationsniveau på tværs af organisationen og til at finde løsninger på 
problemer, giver undersøgelsen et indblik i kvaliteten af det tværgående samarbejde, som 
opstår ved komplekse opgaver.  
Undersøgelsen tager udgangspunkt i en række udsagn, som hænger direkte sammen seks 
overordnede dimensioner på relationel kapacitet, som det fremgår af skemaet her : 19

 

19 Storch & Hornstrup 2017, s. 80 

21 



 

 
Udsagnene er validerede i forhold til at de er “... forståelige, passer til den anvendte skala, 
og at de har fokus på det, vi ønsker at undersøge.”  20

Konkret får respondenterne tilsendt et link til undersøgelsen i Joint Action Analytics, hvor de 
bliver bedt om at vurdere, i hvor høj grad de andre funktioners (respondenters) adfærd 
passer til de seks spørgsmål. Se spørgsmålene på bilag 1. 
 
Denne kvantitative tilgang til vurdering af kvaliteten af samarbejde, giver nogle resultater, 
som kan sammenlignes og opstilles grafisk. Joint Action Analytics bryster sig særligt af de 
netværksdiagrammer (se fx bilag 2), som værktøjet kan generere, og som kan bruges til et 
hurtigt og visuelt tillokkende overblik over enhedernes samarbejdsevne eller relationelle 
kapacitet. Når en funktion har vurderet en anden ud fra de seks spørgsmål, sammenfattes 
de gennemsnitlige vurderinger til et decimaltal mellem 0,0 og 5,0. Som det fremgår af fx 
bilag 2, bliver resultatet omskrevet til en grøn, gul eller rød pil, som peger fra den vurderende 
funktion og til den funktion, som vurderes.  
Også matricediagrammerne (se fx bilag 3) er meget anvendelige til at analysere data, og her 
får man et lidt mere detaljeret overblik. Når matricen læse vandret, ses det hvordan 
funktionen i venstre side har vurderet de andre funktioner. Lodret læsning fortæller hvordan 
funktionen øverst bliver vurderet af de andre funktioner.  
 
Fordele og ulemper 
Fordelen ved denne metode er, at jeg får mulighed for at få svar fra mange flere 
respondenter, end det ville være muligt, hvis jeg skulle interviewe dem. Desuden får jeg 
mulighed for at sammenligne resultater på tværs af sager, og forhåbentlig finde mønstre, 
som kan bidrage med ideer til, hvordan vi får forbedret det tværgående samarbejde. 
 
En anden fordel ved at anvende Joint Action Analytics er, at værktøjet er generisk. 
Frederiksberg Kommune har købt licens til værktøjet, og metoden er blevet anvendt i flere 
sammenhænge i kommunen. Med den rette opbakning og understøttelse på tværs, er der 

20 ibid s. 81 
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potentiale for at tilgangen kan blive et fælles sprog i kommunen, og blive et vigtigt værktøj i 
forbindelse med aktionslæringsprojekter i fremtiden.  
 
Ulempen ved at bruge kvantitative værktøjer er, at resultaterne på mange måder kan siges 
at være oversimplificerede. Respondenterne har kun nogle ganske få emneområder at svare 
indenfor, og desuden kun nogle stærkt begrænsede svarmuligheder. For respondenten er 
det hverken muligt at udpege områder, som hun finder afgørende for forståelsen af sagen, 
eller muligt at stille forståelsesspørgsmål, og derfor er det vigtigt at holde in mente, at 
resultaterne derfor kun i meget begrænset omfang viser sandheden. Min forventning til 
resultaterne er da heller ikke mere, end at de i bedste fald viser et smalt udsnit af de 
subjektive oplevelser, som den enkelte respondent har haft. Hvis jeg havde et ønske om en 
bredere afdækning nogle professionelles holdninger til vores organisering af det 
specialiserede børneområde, eller til effekten af de forskellige indsatser, ville den 
kvantitative metode have været ubrugelig. Men da det netop er mit ønske helt snævert at 
undersøge, hvor godt de professionelle har oplevet hinandens bidrag til en konkret sag, 
mener jeg at metoden er anvendelig.  
 
Jeg har vurderet, at fordelene ved den kvantitative metode er større end ulemperne, så 
længe jeg kun anvender den kvantitative tilgang over for de professionelle, hvor de fleste må 
forventes at have en vis erfaring med at samarbejde omkring komplekse sager, og derfor 
kan svare kvalificeret på de meget lukkede spørgsmål.  
 
Funktionerne 
Da jeg er interesseret i hvordan funktionerne arbejder sammen på tværs af organisationen, 
vil jeg undlade at bruge navne på personer, men udelukkende referere til deres funktion i 
sagen. I alt optræder der 6 forskellige funktioner, som har følgende forkortelser : 21

FAM = sagsbehandler i Familieafdelingen, som skal bevilge indsatser iflg. Serviceloven 
PPR = psykolog fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 
FSK = ledelsesperson fra den afgivende folkeskole 
SPSK = souschef på Christianskolen 
UU = ungdoms- og uddannelsesvejleder 
ST/K = støtte-kontaktperson, som familien har fået bevilget af Familieafdelingen.  
 
Specialskolens vurderinger vil kun i begrænset omfang være relevant, når jeg skal analysere 
resultaterne af undersøgelsen, fordi Christianskolen kun sjældent kontaktes, inden 
visitationsudvalget peger på, at eleven skal gå på skolen. Den tid jeg er interesseret i, er jo 
netop tiden op til der kommer en afklaring på elevens skolegang. Når jeg i analysen 
beskæftiger mig med resultaterne, vil SPSK ikke være en del gennemsnitsudregningerne, 
for her er jeg kun interesseret i den relationelle kapacitet på det givne tidspunkt.  
Når jeg til trods for det har valgt at medtage SPSK i undersøgelse, er det fordi det kan give 
mig nogle indikationer om, hvordan netværket ser på Christianskolens bidrag til den 
relationelle kapacitet. De informationer kan være relevante, når jeg skal se nærmere på, 

21 For den nemme references skyld, er der også en oversigt over forkortelserne på bilag 1A. 
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hvordan vi kan være en større del af den tværgående opgaveløsning. 
 
Kritik af survey 
Man kan kritisere min survey for, at til trods for at jeg kalder den en kvantitativ undersøgelse, 
er der kun ganske få respondenter til hver sag. Joint Action Analytics værktøjet er lavet til at 
kunne håndtere mange respondenter, og kan således anvendes i store organisationer til at 
få gennemsnitlige vurderinger af flere forskellige afdelingers tværgående samarbejde og 
organisationens relationelle kapacitet. På samme måde kunne jeg have valgt at udsende 
den samme undersøgelse til alle de professionelle respondenter, hvor jeg bad dem vurdere 
Elevers overgang fra folkeskole til specialskole. Det havde givet mig et større datagrundlag 
for den ene survey, men havde til gengæld frataget mig muligheden for at diskutere, hvorvidt 
den enkelte familie oplever en forskel på, graden af relationel kapacitet blandt de 
professionelle - hvilket netop er mit interessefelt i projektet.  
Derfor har jeg, velvidende at hver sag har et spinkelt datagrundlag, valgt at holde fast i at 
lave surveys, men det betyder også at jeg må anskue mine data som usikre, tage forbehold i 
analysen og undlade være for kategorisk i mine konklusioner.  
 
Etik i forbindelse med survey 
Jeg har valgt at lade hver spørgeskemaundersøgelse handle om relationer mellem 
funktioner nærmere end personer. Det er ikke fordi, jeg er bekymret for at skade relationer, 
eller bekymret for om de adspurgte svarer ærligt nok på spørgsmålene. Det er derimod fordi 
jeg ønsker at få generaliserbare resultater, som kan pege på nogle mønstre i vores 
samarbejdsformer, og dermed pege os i retning af nogle generelle muligheder for at 
forbedre den måde, vi arbejder sammen på. 
 
Jeg kender selv alt for godt til, at indbakken flyder over med mails fra velmenende kolleger 
og samarbejdspartnere, som ønsker svar på “nogle få, enkle spørgsmål” om alt fra kvaliteten 
af toiletrengøring til ønsker for fremtidige oplægsholdere på en konference. Jeg ville nødigt 
have, at min survey automatisk blev arkiveret i Outlook-mappen for uønskede 
spørgeskemaundersøgelser, for med det begrænsede antal respondenter, som jeg havde 
udset mig, ville en svarprocent på 50 ødelægge mulighederne for at bruge analysen til 
noget. Derfor har jeg valgt at ringe til alle respondenter, og i en telefonsamtale forklaret dem 
konteksten og hvad undersøgelsen gik ud på. Ved at have telefonisk kontakt med alle 
respondenter, forventede jeg, at der var bedre chance for at få alle til at svare. Desuden var 
samtalen en mulighed for at komme i en kort dialog omkring de etiske aspekter, som 
kommer i spil, når en professionel skal vurdere kolleger fra andre fagområder.  
Jeg forklarede respondenterne under samtalen, at de ikke ville få tilsendt et resultat af 
undersøgelsen, men at de vil blive inviteret til en workshop på Christianskolen i februar 
måned, hvor vi på baggrund af min survey og de andre resultater fra min afhandling, 
sammen skal arbejde videre med ideer til at øge den relationelle kapacitet og danne bedre 
tværgående netværk.  
 

24 



 

Kvalitativ undersøgelse - interviews 

Familier som har et barn med så store skolemæssige vanskeligheder, at skolegang i 
folkeskolen må ophøre, er nærmest pr. definition underlagt et stort følelsesmæssigt pres. 
Desuden er mange familier nye i mødet med de mange professionelle i kommunen, og 
deres erfaringsgrundlag derfor spinkelt. De professionelles samarbejde kan ses som 2. 
orden i den sammenhæng, hvor selve mødet mellem familie og professionel er 1. orden. Jeg 
mener ikke, at familierne kan forventes, at tage stilling til 2. ordens problematikker uden 
særlig guidning, og derfor mener jeg ikke, det er rimeligt at bede dem svare på en 
spørgeskemaundersøgelse i stil med den, jeg sendte til de professionelle. 
 
Når jeg er vil undersøge om jeg kan spore sammenhæng mellem de professionelles 
samarbejdsrelationer og borgernes oplevelse af sammenhæng og kvalitet i deres møde med 
det offentlige, kan jeg ikke på samme måde sende fast definerede spørgsmål afsted, men 
må i højere grad lade borgerne fremhæve, hvad deres vigtigste oplevelser har været. 
I litteraturen er der bred enighed om, “... at det semistrukturerede interview er en metode, 
der er velegnet til undersøgelser, hvor man ønsker en eksplorativ tilgang, der stimulerer ny 
viden, og samtidig har en række på forhånd udvalgte temaer, som man ønsker sine 
interviewpersoners refleksioner om.”  22

Derfor har jeg i den borgerrettede del af min undersøgelse valgt at lave semistrukturerede 
interviews med den enkelte elevs primære omsorgsperson - konkret handler det i de tre 
sager om en far, en mor og en mormor.  
 
Interviewguide 
Interviewguiden har tre overordnede temaer, som kommer til udtryk i de tre 
forskningsspørgsmål, som ses i skemaet herunder. Hvert forskningsspørgsmål har tilknyttet 
nogle interviewspørgsmål, som jeg kan stille interviewpersonerne, og som har til hensigt 
nænsomt at guide samtalen i den rigtige retning, så jeg får nogle fyldige beskrivelser af 
interviewpersonernes oplevelser. 
 

Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål (eksempler) 

Hvem oplevede forældrene var de centrale 
professionelle ifm. overgangen fra 
folkeskolen til specialskolen? 

- Hvem hjalp dig bedst af dine kontakter i 
kommunen? 

- Hvem af de professionelle talte du 
oftest med omkring dit barns 
skolegang? 

- Havde du kontakt til 
uddannelsesvejlederen i den periode? 

- Hvornår fik du første gang kontakt til 
specialskolen? 

22 Justesen og Mik-Meyer, 2010, s. 55. 
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Oplevede forældrene, at de centrale 
professionelle var gode til at arbejde 
sammen og dele viden omkring sagen? 

- Oplevede du at de professionelle 
arbejdede sammen om at finde en 
løsning? 

- Var de professionelle gode til at dele 
informationer med hinanden? 

- Oplevede du, at de professionelle på 
forhånd havde drøftet sagen, inden I 
holdt møde? 

Oplevede forældrene, at de centrale 
professionelle var lydhøre over for 
forældrenes ønsker og behov? 

- Blev du spurgt af de professionelle om 
hvad I ønskede jer? 

- Oplevede du, at de professionelle 
lyttede til dig? 

- Blev du involveret i at finde løsninger? 

 
Analysetemaer 
Da jeg havde gennemført de tre interviews, blev de transskriberet, og herefter skulle de 
analyseres. Min tilgang til analysen er løst inspireret af Grounded Theory, idet jeg foretager 
en kodning af de transskriberede interviews, og siden fokuserer koderne i kategorier eller 
temaer, som kan sammenlignes på tværs. Da jeg har et ret snævert interessefelt i mine 
interviews, har jeg dog på forhånd defineret nogle af temaerne til min analyse, nemlig tema 
1-3. I Grounded Theory lader man alene empirien definere analysetemaerne, og det har jeg 
gjort i tema 4-5. 
 
Mine prædefinerede analysetemaer, har jeg valgt med udgangspunkt i de tre  
overordnede temaer fra interviewguiden: 
Tema 1: Forældrenes oplevelse af hvem var de centrale professionelle ifm. overgangen fra 
folkeskolen til specialskolen. 
Tema 2: Forældrenes opfattelse af om at de centrale professionelle var gode til at arbejde 
sammen og dele viden omkring sagen. 
Tema 3: Oplevelsen af om at de centrale professionelle var lydhøre over for forældrenes 
ønsker og behov. 
 
Desuden har jeg, i tråd med det semistrukturerede interviews ambition om at være 
eksplorativ, suppleret med to temaer, som opstod undervejs i alle tre interviews. Alle 
interviewpersoner italesatte på eget initiativ temaerne som vigtige elementer i deres møde 
med kommunen: 
Tema 4: Forældrenes oplevelse af om de centrale professionelle var i stand til at få noget til 
at ske i sagen - var de i stand til at handle? 
Tema 5:  Forældrenes frustration over mødet med et uoverskueligt system med uforståelige 
procedurer. 
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De fem temaer anvendes i min kodning af transskriptionerne, så jeg kan få overblik over, og 
sammenholde relevante fortællinger fra de tre interviews. 
 
Etik i forbindelse med interview 
Som jeg beskrevet, har de borgere, som jeg havde udset til mine interviews, alle været 
igennem en meget frustrerende fase, og har alle stadig bekymringer for deres børns trivsel 
og fremtid. Det stiller nogle krav til interviewsituationen, som jeg har været meget 
opmærksom på i mit design af processen. Før jeg inviterede forældrene, tog jeg kontakt til 
deres primære kontaktpersoner på Christianskolen, for at få deres vurdering af, om de 
planlagte interviewpersoner, for tiden var i livsomstændigheder, hvor det er en mulighed.  
Dernæst tog jeg telefonisk kontakt til forældrene og forklarede, hvorfor jeg gerne ville 
interviewe dem, og vi drøftede også, hvor og hvornår det bedst kunne passe dem. To ville 
gerne interviewes på Christianskolen, men som jeg vil beskrive senere, ville den tredje 
forælder kun interviewes i telefonen, hvilket jeg indvilgede i. Jeg er opmærksom på, at 
kvaliteten af et telefoninterview må forventes at være ringere, end hvis vi mødes. Det er 
sværere at holde fast i de rigtige forskningstemaer, og jeg må også forvente, at 
interviewpersonens oplevelser bliver mindre udfoldede i et telefoninterview. Jeg vurderede, 
at den pågældende forælders udsagn er så vigtige for det samlede billede, og at jeg måtte 
acceptere, at interviewpersonen ikke ønskede at mødes. 
 
Kritik af interview 
En af ulemperne ved et semistrukturet interview er, at der fare for at det kan køre af sporet, 
og ende med at handle om noget helt andet, end intervieweren havde til hensigt.  
Jeg ser også en anden ulempe ved denne form for interview, hvor jeg spørger til 
interviewpersonernes oplevelse af deres møde med nogle professionelle, som ikke er til 
stede. Spørgsmålene kommer nemt til at lægge op til, at interviewpersonerne skal kritisere. 
Således er det ‘en gratis omgang’ at komme med ensidige kritiske udsagn, som ikke kan 
efterprøves fx om en PPR-psykolog. Men i det fænomenologisk perspektiv, er det netop 
interviewersonernes oplevelse af verden som er i centrum, og ikke hvordan verden i 
virkeligheden er. Det er vigtigt at subjektive perspektiv ikke glemmes, når interviewene skal 
efterbearbejdes. 
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5. Analyse  

Analyse AA 

Analyse AA interview 
AAs mors beskrivelse af AAs overgang fra folkeskole til specialskole, er en fortælling om et 
frustrerende møde med et system, som fremstår venligt og imødekommende, men som også 
er trægt, initiativforladt og umeddelsomt.  
Efter skoleskifte og et stort fravær igennem flere år, stoppede AA med at gå i skole i 
efteråret 2018, hvor han gik i 8. klasse. Derefter begyndte familiens kamp for at få en plads 
på Christianskolen, som mor fik kendskab til gennem AAs støtte-kontaktperson.  
 
Tema 1: Forældrenes oplevelse af hvem var de centrale professionelle ifm. overgangen fra 
folkeskolen til specialskolen. 
Mor fremhæver mange gange i interviewet, at hun havde været prisgivet, hvis hun ikke 
havde fået hjælp fra støtte-kontaktpersonen til at manøvrere i systemet. “Hun har været en 
kæmpe støtte for AA og for mig og for os som familie, helt uvurderligt.”  
“(ST/K) har været den eneste, som har bundet tingene sammen. Både kontakten til 
Familieafdelingen, til PPR, til folkeskolen og hun har også bragt Christianskolen på banen.” 
 
Af andre centrale funktioner omkring familien nævner mor PPR-psykologen, som AA i lang 
gik til samtaler hos, og som også var med på mange af møderne i overgangen. 
 
Desuden fortæller mor om afgivende folkeskole: “De kom med alle mulige forslag, og vi holdt 
netværksmøde derovre, hvor (ST/K), sagsbehandler og skolepsykologen deltog. Jeg synes 
virkelig de prøvede alt muligt på skolen. De forkortede hans skoledag, de støttede ham og 
hjalp ham. Men bolden lå hos Familieafdelingen i foråret, og de havde rigtig svært ved at 
finde ud af hvad de skulle gøre.”  
 
Netop Familieafdelingens rolle fylder meget i interviewet. Mor oplevede, at der var en meget 
stor udskiftning blandt sagsbehandlerne i Familieafdelingen, og det havde en uheldig 
påvirkning på sagsforløbet: “Egentlig ville vi gerne skifte skole med det samme i foråret, men 
processen trak ud, og vi skulle skifte fra den ene til den anden sagsbehandler. Jeg kan ikke 
huske hvad de hed. Vi havde først en, så kom der en anden, og så kom der en vikar, og så 
kom der en tredje og så en fjerde. Det er inden for et år.”  
 
Tema 2: Forældrenes opfattelse af om at de centrale professionelle var gode til at arbejde 
sammen og dele viden omkring sagen. 
Bortset fra støtte-kontaktpersonen, oplevede AAs mor ikke at der var andre, som gennem 
tværgående samarbejde kunne hjælpe de skiftende sagsbehandlere. “...når der er nogen, 
der stopper, så er der jo ikke nogen, som overleverer sagen.” “De bliver smidt ud på det 
dybe vand, og så skal de selv padle rundt og prøve at finde løsninger i et uoverskueligt 
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system.”  
Mor oplevede heller ikke, at psykologen bidrog: “Nej, jeg tror bare han skrev de forskellige 
dokumenter som PPV og psykologudtalelser til sagsbehandler. Jeg ved ikke om der var 
anden kontakt mellem dem.” 
 
Tema 3: Oplevelsen af om at de centrale professionelle var lydhøre over for forældrenes 
ønsker og behov. 
På den positive side oplevede AAs mor, at der var lydhørhed i forhold til hendes ønsker og 
behov, og hun fortæller: 
“Jeg oplevede faktisk, at folk i familieafdelingen prøvede at finde løsninger sammen med 
mig. Men når der kommer en vikar, som skal være der i 2 måneder (...) Jeg kunne mærke på 
hende, at hun ville mægtig gerne, men hun skulle undersøge alting, og vidste ikke hvad der 
kunne lade sig gøre.“ 
“Til sidst støttede psykologen ønsket, men vi oplevede, at vi selv skulle argumentere og 
fastholde, at Christianskolen var det rigtige.” 
 
Tema 4: Forældrenes oplevelse af om de centrale professionelle var i stand til at få noget til 
at ske i sagen - var de i stand til at handle? 
AAs mor oplevede ikke, at Familieafdelingen havde ideer til løsninger på familiens 
problemer: “Det var ikke kommunen, der foreslog Christianskolen. ST/K sendte mig en SMS 
med et link til Christianskolen og spurgte “Kender du den?” og det gør jeg, for min venindes 
søn går her. Men jeg havde ikke tænkt at det var en option overhovedet.” 
AAs mor oplevede overgangen som en lang og hård proces, og det var som om intet kørte 
af sig selv: “(ST/K) og jeg lagde en fælles plan om, at vi ville ringe en gang om ugen, for vi 
fik ingenting fra Familieafdelingen. Vi skiftedes til at ringe, og så måtte jeg bruge min 
frokostpause på at ringe op og spørge: “Hvad sker der, kommer der noget fra jer?” Det var 
meget frustrerende og ikke nogen let overgang overhovedet.”  
“Uden (ST/K), var det aldrig lykkedes, for jeg havde ikke selv overskud til at køre sådan et 
forløb. Jeg har et job, hvor jeg ikke lige kan smutte tidligere, eller ringe en halv time til 
kommunen og sidde i kø og vente. Jeg tror ikke AA havde haft en chance for at ende på 
Christianskolen, hvis (ST/K) ikke havde bidt sig fast i det her.“ 
 
Tema 5:  Forældrenes frustration over mødet med et uoverskueligt system med uforståelige 
procedurer. 
Hele interviewet er gennemsyret af AAs mors oplevelse af, at det var særdeles svært, at 
bede kommunen om hjælp. Oplevelsen af selv at mangle viden om løsningsmulighederne, 
og samtidig blive mødt af handlingslammelse hos dem, som man forventer har 
kompetencen: 
“Jeg oplevede at man skal kende nogen, som kender nogen, som ved noget om systemet, 
for at få at vide, hvad mulighederne er. Det synes jeg er ærgerligt. (...) i det her forløb, har 
jeg været nede med stress og depression, og så kan man altså ikke selv finde ud af hvad 
der kan lade sig gøre, og hvad der ville kunne fungere. Hvordan skal man kunne vide det? 
Og hvor kan man søge efter informationerne henne?”  
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“Når man som forælder ringer til kommunen, og fortæller: “Mit barn har det rigtig dårligt, hvad 
f… gør jeg?” så kunne være fedt med en slag “cancer-pakke”, som har trin 1, trin 2, trin 3. 
Selvom man ikke kan skære hvert barn over en kam, så kunne det være godt med en fast 
procedure.” 
 
Analyse AA survey 
Som det fremgår at AAs netværksdiagram (bilag 2), er der seks funktioner omkring sagen. 
Til trods for at jeg i sagsakterne kunne finde frem til, at der var tre forskellige 
sagsbehandlere involveret i sagen i foråret, er der ingen af dem, som i dag er ansat i 
Familieafdelingen. Derfor har sagsbehandleren (FAM) ikke svaret. 
De grå cirkler indikerer, at funktionen ikke har vurderet sig selv, og på samme måde 
indikerer de grå streger længst væk fra FAM-cirklen, at funktionen ikke har vurderet de andre 
funktioner. 
 
Når man kigger på netværksdiagrammet, ser man umiddelbart et lidt rodet billede, hvor der 
både er gode og dårlige vurderinger. UU, PPR og FSK har alle fået både høje og lave 
vurderinger, men det passer egentlig ret godt med, at alle tre har vurderet egen relationel 
kapacitet til at være mellem (gul). 
 
I matricediagrammet (bilag 3) fremgår det, at FAM generelt vurderes lavt (SPSK og PPR 
vurderer lidt højere). Til gengæld er alle enige om, at ST/K leverede et højt bidrag til den 
relationelle kapacitet. Desuden ses det, at FSK vurderes lavt af de andre funktioner, en 
tendens vi også skal se i den tredje elevsag CC.  
 
Jeg har lavet et endnu mere forenklet overblik, ved at udregne gennemsnittet, hvor SPSK 
som tidligere forklaret ikke er repræsenteret. Desuden har jeg i dette overblik valgt ‘Ved 
ikke’-besvarelser medtages i beregningen som værdien 0, fordi det er et udtryk for, at den 
vurderede ikke er blevet set, og dermed ikke har bidraget til samarbejdet ift. den vurderende 
respondent. Det sænker gennemsnittet, men det kan ses som et mere retvisende udtryk for 
den relationelle kapacitet i gruppen. 
 

AA: gennemsnit af de enkelte funktioners bidrag til relationel kapacitet 

FAM PPR FSK ST/K UU 

2,9 3,8 3,9 4,7 3,7 

 
Overblikket understøtte det vi så tidligere, nemlig at FAMs bidrag vurderes lavt, mens ST/K 
får høj vurdering. 
 
Overordnet set må der siges at være både gode og dårlige tegn i analysen af den 
relationelle kapacitet netværket omkring AA. Der er meget, der peger på, at de skiftende 
sagsbehandlere hverken har haft overblik eller overskud til at bidrage til den fælles 
opgaveløsning. Til gengæld er der bred enighed om, at støtte-kontaktpersonen har haft en 
central rolle, i den relationelle koordinering, og hun er bedømt endda meget højt af de andre 
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respondenter. Disse resultater lægger sig tæt op ad den fortælling, vi fik fra AAs mor.  
 

Analyse AA delkonklusion 

Wicked problems og cancer-pakken  
Når man ser på udsagnene i interviewet, er det meget forståeligt, at AAs mor kunne ønske 
sig en ‘cancer-pakke’ i mødet med kommunen - altså en klar og entydig handleplan, som 
efter endt diagnosticering kan fortælle hvilke tiltag, der skal iværksættes hvornår for at gøre 
patienten rask. 
Som jeg tidligere har argumenteret, er wicked problems desværre så komplicerede, at den 
strengt rationelle tilgang i en ‘cancer-pakke’ ikke er en mulighed. Der er for mange 
uenigheder både i forhold til at definere, hvad problemet nøjagtig er, og hvilke mulige 
løsninger, der kan være. Det medfører også, at der kan opstå længere sagsbehandling, for 
ofte har de professionelle ikke oplagte løsningsmuligheder liggende foran sig. Ofte er der 
brug for at drøfte sagerne med flere andre faggrupper, og den slags tager tid. 
 
Men trods det, bør vi kunne fremstå mere professionelle og sammenspillende, end AAs mor 
oplevede. Når en familie på den måde bliver holdt hen i det uvisse i månedsvis på grund af 
konstante personaleudskiftninger og grundlæggende forvirring omkring, hvilke muligheder 
der er, virker det kontraproduktivt i forhold til at hjælpe et barn, som er i en ulykkelig 
situation. 
Med udgangspunkt i teorierne om både relationel koordinering og kapacitet, vil jeg 
argumentere for, at en højere grad af relationel kapacitet blandt de professionelle ville give 
muligheder for, at nye medarbejdere hurtigt kunne blive opdateret på sagerne.  
En høj relationel kapacitet betyder også en øget ansvarlighed for hinandens viden om den 
fælles opgave, som kun opnås ved hyppig og regelmæssig videndeling. 
Dernæst vil et netværk med høj relationel kapacitet have bedre mulighed for i fællesskab at 
reflektere over løsninger, og dermed bedre kunne aftale, hvordan familien holdes opdateret 
omkring de professionelles overvejelser omkring næste skridt. 
 
Støtte-kontakt og 2. ordens opgaveløsning 
AAs støtte-kontaktperson er et godt eksempel på en medarbejder, som både passer godt ind 
både i den fagligt ansvarlige organisation såvel som i den potentielle organisation. Hun er 
fagligt dygtig, hvilket viser sig i hendes 1. ordens opgaveløsning. Hun har løftet opgaven i 
forhold til familien, hvor hun han skabt gode relationer til både elev og forældre. Hun er 
værdsat, og bliver italesat som en uvurderlig støtte. Herigennem får hun tilegnet sig en faglig 
viden om den komplekse sag, som kun de færreste professionelle har mulighed for. Alene 
kan hun dog ikke løse familiens problemer, men hun forstår at anvende sin viden om 
familiens udfordringer i 2. ordens opgaveløsning, nemlig ved at bidrage til samarbejdet, og 
sætte sin viden i spil i forhold til den tværgående opgaveløsning. Derfor vurderes hendes 
bidrag til den relationelle kapacitet så højt. 
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Til gengæld er ST/K ikke på samme måde en skattet medarbejder i det bureaukratiske 
system. Når AAs mor fortæller, at det var ST/K som foreslog at AA skulle på Christianskolen, 
og gik forrest i kampen for det, er det et klart brud på kommunens procedurer. Det er ikke 
velset, at forskellige funktioner som fx støtte-kontaktpersoner, skolelærere eller 
institutionsledere præsenterer udgiftsdrivende foranstaltninger for borgerne. Det bør kun 
være den enhed, som har det økonomiske ansvar, som ud fra en helhedsvurdering kan 
foreslå den slags indsatser.  
 
Tilfældighed 
Man kan hævde at AAs støtte-kontaktperson var den afgørende faktor for, at der blev fundet 
et passende skoletilbud til AA. At ST/Ks brud på proceduren i sidste ende bliver afgørende, 
fremhæver det elementet af tilfældighed i sagsbehandlingen, som er den bureaukratiske 
organisations mareridt. Samtidig stiller det spørgsmålet: Når det nu tilfældigvis lykkedes AA 
at få plads på Christianskolen, hvor mange elever med tilsvarende eller større 
vanskeligheder har så tilfældigvis ikke fået den specialpædagogiske og 
behandlingsmæssige bistand, som de har behov for? 
Vi kan som offentlige myndigheder ikke leve med tilfældigheder i sagsbehandling, for det 
underminerer retssikkerheden. Det dilemma der opstår er, at vi på den ene side ikke kan 
have et løsgående missil, som er økonomisk uansvarlig og lover familien løsninger, som 
måske ikke er realistiske, men samtidig har vi brug for familiens ambassadør til at få noget til 
at ske.  
 
I min optik er løsningen på dette problem, at de professionelle skal mødes og afstemme 
forventninger i netværk, hvor løsningsmuligheder løbende drøftes, hvor opgaver fordeles og 
hvor de professionelle deponerer en del af deres råderum til fordel for en bedre og mere 
sammenhængende opgaveløsning. 
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Analyse BB 

Analyse BB interview 
Interviewet med BBs far var vanskeligere at gennemføre end de andre interviews, jeg har 
lavet i forbindelse med projektet. BBs far ønskede ikke at lave en konkret aftale om et 
tidspunkt, hvor interviewet skulle gennemføres, men vi aftalte, at jeg sendte en sms en 
bestemt morgen, og derefter ville han svare, om han havde mulighed for at blive interviewet 
den samme dag. Da dagen kom, var han villig til at deltage, men det skulle foregå i 
telefonen. Interviewet er derfor mere kortfattet, og det var vanskeligt at holde fast i de 
overordnede temaer, fordi der var mange andre fortællinger, som var vigtigere for ham. 
 
BBs fars fortælling handlede om, hvordan BB i efteråret 2018, mens han gik i 8. klasse, 
flyttede fra sin mor over til sin far. I det efterår trivedes BB slet ikke i skolen, og det var svært 
at få ham i skole om morgenen. Det var svært for familien at trænge igennem til kommunen 
og få et tilbud til BB, som de mente var passende. Fars oplevelse er, at det først var da de 
skrev en mail nogle centrale personer i kommunen, at der skete noget i sagen: 
“Vi sendte en lang mail til alle dem, vi kunne finde mailadresser på. Sagsbehandler, lederen 
af socialforvaltningen, socialformanden, skolelederen, alle mulige. Vi var ikke sure i mailen, 
men skrev, at det går simpelthen ikke, det her. Og så skete der noget, så kom 
Christianskolen på banen.”  
Analysetemaerne uddyber den fortælling: 
 
Tema 1: Forældrenes oplevelse af hvem var de centrale professionelle ifm. overgangen fra 
folkeskolen til specialskolen. 
Da det kom på tale, at BB skulle flytte ind hos far, stillede far den betingelse, at BB fik 
tilknyttet en støtte-kontaktperson, “... som han kan læsse af på, og tale med om ting, som 
han ikke kan tale med mig om. En person som også kan tage over i forhold til at få ham 
afsted om morgenen. Det fungerede meget fint fra starten.” “(ST/K) er højprofessionel, en 
garvet mand i faget, det kan man godt mærke på ham.”  
Samarbejdet med støtte-kontaktpersonen gik godt, men hans opgave var hovedsageligt at 
tale med BB, og han var i fars optik ikke involveret i overgangen til specialskolen. 
 
Kontakten til Familieafdelingen var ikke særligt tilfredsstillende: 
“MP: Kunne støtte-kontaktpersonen bidrage til at i kunne få en bedre kontakt til 
sagsbehandler? 
BBs far: Det med at vi skulle have fået en bedre kontakt til sagsbehandleren er en joke. I det 
her forløb har vi fået ny sagsbehandler 3-4 gange. Kommunen tropper op med en 
sagsbehandler til et netværksmøde, og hun siger “Ja jeg har jo ikke rigtig læst på sagen.” 
Der var jeg tæt på at sige: “Hvorfor er du her så?”” 
Nogle af de skiftende sagsbehandlere fremstod dog for BBs far som gode støtter: 
“Jeg kan ikke huske hvad hun hed, men da det var rigtig mørkt, var hun rigtig god, og vi var 
ret kede af at vi skulle slippe hende.”  
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Forholdet til personalet på folkeskolen var desværre så problematisk, at BBs far ikke kunne 
bruge dem som støtte: “Jeg skældte dem også ud derovre, hvor de blev rigtig sure på mig. 
Jeg sagde til dem,“I har jo fejlet nærmest på alle områder.” Der gjorde jeg nok BB en 
bjørnetjeneste, for efter det tror jeg de sagde: “Ham der, det gider vi sgu ikke.””  
 
Far huskede ikke, at han havde haft nogen kontakt til hverken PPR-psykolog, 
uddannelsesvejleder eller specialskolen undervejs i forløbet.  
 
Tema 2: Forældrenes opfattelse af om at de centrale professionelle var gode til at arbejde 
sammen og dele viden omkring sagen. 
Far kunne ikke forholde sig til, om der havde været noget samarbejde mellem de 
professionelle eller ej. Fra hans vinkel var handlingerne betinget af, at nogen i systemet gav 
de rette ordrer. Den lange mail, som familien sendte, var i hans optik den egentlige årsag til 
at kommunen kom i gang:  
“Så havnede den på områdechefens bord, og så har hun taget affære over for sine 
medarbejdere. Det var ret tydeligt, at der er en eller anden, som har fået besked på at løse 
det her problem nu.”  
 
Tema 3: Oplevelsen af om at de centrale professionelle var lydhøre over for forældrenes 
ønsker og behov. 
Den førnævnte sagsbehandler, som BBs far var glad for, var også hende, som var den mest 
lydhøre: 
“Hun var dygtig, grundig, og lyttende. Hun kunne godt se at det var skævt, det der foregik 
omkring BB. Hun var en god støtte. På det tidspunkt hvor det var allersværest, lyttede hun til 
vores ønsker. Jeg havde en oplevelse af, at hun kæmpede vores sag, så godt som hun 
kunne.”  
Men det var ikke det generelle billede, at der var lydhørhed blandt de professionelle:  
“En dag ringede jeg til sagsbehandler og sagde: “Jeg vil gerne have du tager referat af det 
her, og tager det med på mødet. Nu er det simpelthen f*** nok.” Efter det skete der ikke rigtig 
noget, men så skrev vi den der mail.” 
 
Tema 4: Forældrenes oplevelse af om de centrale professionelle var i stand til at få noget til 
at ske i sagen - var de i stand til at handle? 
“...hvis vi ikke selv havde presset på, og sagt “Nu er det fanme nok”, så var der ikke sket 
noget… Det var ret tydeligt, at de ikke havde tænkt sig at foretage sig mere, hvis de ikke var 
tvunget til det.”  
 
Tema 5:  Forældrenes frustration over mødet med et uoverskueligt system med uforståelige 
procedurer. 
BBs far undrer sig over, at der ikke er nogen i kommunen, som fik den tanke, at en mere 
indgribende indsats på folkeskolen kunne have støttet BB i at blive i folkeskolen. Det havde 
været en bedre og billigere løsning:  
“De skulle på have sat en lærer kun på ham, det havde været den billige løsning. Hvis BB 
havde haft sin egen lærer med sig, måske sammen med en anden inklusionselev, så havde 
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kommunen kunnet spare mange penge, i forhold til at sende ham på Christianskolen.” 
 
Analyse BB survey 
Opbygningen af BBs netværksdiagram (bilag 4) ligner meget AAs, for det er de samme seks 
funktioner, der er i netværket omkring BB. Ligesom i AAs sag, er de ansvarlige 
sagsbehandlere ikke i længere ansatte i kommunen. Dette faktum fortæller i sig selv noget 
om, hvor stor en opgave det er, at skabe og vedligeholde gode produktive relationer på 
tværs af fagområderne. 
 
Netværksdiagrammet viser med tydelighed, at den relationelle kapacitet i denne case er 
lavere, end vi så hos AA.  
Der er blandt de fleste respondenter enighed om, at både FAMs og FSKs bidrag til 
relationelle kapacitet skal have en lav vurdering. Derudover er der tale om et ret broget 
billede, hvor ingen funktion entydigt bliver vurderet højt.  
 
Gennemsnitskemaet tegner et dystert billede af den relationelle kapacitet omkring BB: 
 

BB: gennemsnit af de enkelte funktioners bidrag til relationel kapacitet 

FAM PPR FSK ST/K UU 

2,3 2,5 2,6 1,3 3,7 

 
Det er bemærkelsesværdigt, at UU er vurderet med det højeste gennemsnit, når BBs far slet 
ikke kan huske at have haft kontakt med UU-vejlederen. Et bud på en tolkning kunne være, 
at det er en historie om nogle professionelle, som i deres vurdering har været fokuserede på 
at pege på de mangler, der har været i samarbejdet omkring sagen. I kraft af UU-vejlederens 
begrænsede involvering er hun måske sluppet lidt mere nådigt end andre. 
 
Efter min mening er det mest interessante i denne undersøgelse, at se hvor lavt ST/K 
vurderes hos BB (gns. 1,3), sammenlignet med den samme funktion hos AA (gns. 4,7). Der 
kan være flere årsager til denne markante forskel:  
1. En støtte-kontaktperson foranstaltes af Familieafdelingen, og behovet for antallet af 
støttetimer vurderes af sagsbehandler. Det er muligt, at AAs støtte-kontakt havde flere timer, 
og derfor havde mulighed for i højere grad at bidrage til en løsning, som involverede andre 
funktioner. Jeg har ingen viden om, hvor mange timer de to støtte-kontakter havde i de to 
sager. 
2. En anden årsag handler mere om, hvordan de to professionelle ville svare, hvis de stillede 
sig selv spørgsmålet: Hvad er min opgave i forbindelse med dette barn?  
Som vi så tidligere, ville AAs ST/K svar ligge op ad både 1. og 2. ordens opgaver - både den 
direkte hjælp i familiens dagligdag, men også i opgaven med at arbejde sammen med andre 
professionelle om at dele viden og finde fælles løsninger. 
At dømme ud fra BB’s fars beskrivelse, såvel som målingen af den relationelle kapacitet, har 
BBs ST/K været meget mere enstrenget i sin tilgang til opgaven. Det betyder ikke at ST/K 
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ikke er god til sit job, tværtimod er både BBs far og jeg enige om, at det er en garvet og 
dygtig medarbejder, som er rutineret i 1. ordens opgaveløsning. Desværre opleves han ikke 
som en professionel, som binder ting sammen. Og det er ærgerligt, for der er meget mere 
potentiale i den funktion, som vi så det hos AA.  
 

Analyse BB delkonklusion 

Sammenhæng 
Når jeg kigger samlet på de to forskellige undersøgelser omkring BB, må jeg konkludere, at 
der er god sammenhæng mellem undersøgelsen af den relationelle kapacitet og BBs fars 
opfattelse. Og ingen af de dele kan vi være særligt stolte af.  
Det er nærliggende at konludere, at fars negative udsagn om kommunen er en konsekvens 
af den manglende relationelle kapacitet blandt de professionelle. Jeg vil dog tillade mig at 
tage det forbehold, at jeg er usikker på, om vi ville kunne se et resultat med omvendte 
fortegn. Jeg tvivler ganske enkelt på, at selv en tårnhøj vurdering af den relationelle 
kapacitet ville føre til overvejende positive udsagn fra far. Vi må huske på, hvor stor en 
følelsesmæssig belastning, en familie er udsat for i den pågældende situation.  
 
Den afgørende faktor 
Som vi har set ovenfor, og skal se igen herefter, skiller BBs sag sig ud fra de to andre sager 
på den måde, at der ikke er en enkelt professionel, som er den afgørende faktor i forhold til 
at få noget til at ske. Det betyder ikke, at der ikke var en afgørende faktor i denne sag. Den 
afgørende faktor var mailen, som familien sendte til politikere og chefer på rådhuset.  
Den afgørende faktor er også i dette tilfælde en faktor, som ikke følger de bureaukratiske 
procedurer. Det er ikke meningen, at borgere skal kontakte politikere og fagchefer for at få 
hjælp til deres problemer, det bør kunne håndteres af de medarbejdere, som er tilknyttet 
sagen. Men også denne fortælling beskriver, hvordan bureaukratiets regler og procedurer 
spiller fallit. 
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Analyse CC 

Analyse CC interview 
I skoleåret 2018-2019 gik CC i 7. klasse på en af kommunens folkeskoler, men sygefravær 
steg i løbet af efteråret, og der kom flere og flere dårlige dage. I november holdt han helt op 
med at gå i skole, og hans mormor, som han er netværksanbragt hos, kunne ikke få ham ud 
af lejligheden længere.  
“CC havde ikke været i skole siden november. Jeg var så frustreret derhjemme, og ringede 
til kommunen, men det blev hele tiden holdt hen. Der skete ikke noget. CC fik det værre og 
værre, for han var jo hele tiden alene derhjemme, og sad bare og spillede. Hans søster var 
heller ikke hjemme, så det var kun ham og mig derhjemme.”  
Mormor henvendte sig til kommunen, men selv om der i forvejen var opmærksomhed på den 
lille familie, stod indsatserne langt fra i kø og ventede. 
 
Som det fremgår af netværksdiagrammet (bilag 6), er netværket i denne case noget mindre 
end i de andre, og består kun af fire professionelle, hvoraf specialskolen igen først rigtig kom 
ind i sagen efter visitationen var gennemført.  
Det er ST/K og UU, der mangler i diagrammet i forhold til de to andre sager. 
Familieafdelingen har på det tidspunkt åbenbart ikke vurderet, at der var behov for en 
støtte-kontaktperson i familien, og lovgivning kræver først UU-vejlederens involvering fra 8. 
klasse. 
Det efterlader et billede af en familien, som var meget alene, og det er samme billede, som 
CCs mormor tegner i interviewet. Hun beskriver, hvordan hun selv afprøvede mange 
forskellige tiltag for at hjælpe CC med sin selvtillid, og da det blev tydeligt, at han ikke kunne 
gå på sin folkeskole længere, prøvede hun selv af finde en løsning: 
“Jeg prøvede selv at ringe til nogle andre skoler, bl.a. en produktionsskole, bare for at finde 
ud af, om der var mulighed for, at han kunne komme ud og gøre noget andet. Bare et eller 
andet som var anderledes.”  
For familien virkede kommunens repræsentanter også i denne sag fodslæbende og 
handlingslammede, hvilket tydeligt fremgår, når jeg gennemgår de 5 analysetemaer: 
 
Tema 1: Forældrenes oplevelse af hvem var de centrale professionelle ifm. overgangen fra 
folkeskolen til specialskolen. 
Som nævnt var det et meget beskedent netværk, der var omkring CC, og det er klart 
igennem hele interviewet, at mormor følte sig meget alene og afmægtig i processen. 
 
Igennem forløbet havde CCs mormor kontakt til både sagsbehandler og PPR-psykologen. 
Sagsbehandler oplevedes som hendes naturlige kontaktperson: “(SB) var god nok, når han 
var derhjemme hos os, han var skidesød og havde rigtig gode intentioner.” 
 
Mormor oplevede ikke at folkeskolen gjorde meget, hverken mens CC gik der, eller efter han 
reelt var stoppet med at gå i skole: “De gjorde ikke noget. Der var ikke nogen støtte på ham.” 
 

37 



 

Tema 2: Forældrenes opfattelse af om at de centrale professionelle var gode til at arbejde 
sammen og dele viden omkring sagen. 
Mormor fortalte, at sagsbehandler og psykolog sammen havde været på besøg i hjemmet, 
og at der havde været møder, hvor begge havde deltaget. 
Derudover havde hun ikke oplevelse af, at der var noget velfungerende samarbejde mellem 
de forskellige områder. Hun fortalte om et tidspunkt, hvor hun ringede til folkeskolen og 
fortalte, at CC nu stod helt uden skole: “De var forfærdede over det, men kunne ikke gøre 
noget. De sagde: “Ja vi skal også gøre noget, men (sagsbehandler) kan ikke, og så kan 
(psykologen) ikke, og det skal altså være sammen med dem, at vi skal holde et møde.” Det 
stod på i et halvt år.”  
Det er uforståeligt for mormor, at ingen orienterer hinanden: “(Folkeskolen) burde have 
ringet til kommunen og sagt, at de ikke kan få CC i skole.” 
 
Tema 3: Oplevelsen af om at de centrale professionelle var lydhøre over for forældrenes 
ønsker og behov. 
Det ambivalente forhold til sagsbehandler, var også tydeligt ift. mormors vurdering af 
lydhørheden: 
“...jeg er meget hurtigt til at kigge efter muligheder, jeg er en der handler. De var gode til at 
lytte til mig…” Men når mormor kom med ideer til en mulig løsning for CC, syntes 
sagsbehandler ikke, det var de rigtige forslag: “(Sagsbehandler) talte til CC som om han var 
Lille Per. Sådan som man gjorde, da min far var barn: “Han skal sgu da bare ha en cykel, og 
cykle til Helsingør, og ud at fiske. Han skal bare afsted.” Men det dur altså ikke i dag.”  
 
Tema 4: Forældrenes oplevelse af om de centrale professionelle var i stand til at få noget til 
at ske i sagen - var de i stand til at handle? 
Jeg behøver ikke mange flere eksempler, for at underbygge mormors oplevelse af et 
system, som består af venlig men inaktive professionelle. Dog er et enkelt citat næsten for 
godt til at udelade: 
“...i kommunen skete der ikke en skid, og heller ikke i PPR. De har været der i hundrede år, 
og der sker ikke noget, og det er det samme de siger. Det samme når man går til psykolog 
deroppe. Vorherre bevares, de rykker ikke en meter, det er bare sådan noget navlepilleri. 
Jeg kan ikke ha’ det.”  
 
Tema 5:  Forældrenes frustration over mødet med et uoverskueligt system med uforståelige 
procedurer. 
“Selvom CC gerne ville være med til, at der kom en og hjemmeunderviste ham, så var det 
som om kommunen syltede det. Der skete ikke noget, der kom ikke nogen.”  
“Men når tingene skulle køres igennem kommunen, så skete det ikke, så blev det ikke til 
noget. Så skulle man ringe op hele tiden, og så sagde han altid: “Jeg har lige nu haft sagde 
fremme” - godmorgen mand! Det sagde han hver gang, jeg ringede. Jeg synes ikke det var 
troværdigt.” 
 
Det særlige i denne sag er, at det var mormors kontakt til den UU-vejleder, som er tilknyttet 
Christianskolen (UU-CH), og som på det tidspunkt intet havde med sagen omkring CC at 
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gøre, som blev den afgørende faktor for, at der blev fundet en løsning for familien. Mormor 
havde kontakten til UU-vejlederen fordi CCs storesøster er tidligere elev på Christianskolen. 
Således er det ikke en af de formelt sagstilknyttede professionelle, som mormor fremhæver 
som den afgørende faktor i processen: 
“Jeg var ovre og tale med (UU-CH) og hun sagde, at han skal da på Christianskolen. Nu ville 
hun ringe til (sagsbehandler), og først der kom der skred i det. Det var (UU-CH), som 
sørgede for at der kom til at ske noget. Det er godt jeg kender (UU-CH). Hun kan rykke på 
tingene…” 
 
Analyse CC survey 
Jeg har allerede gennemgået hvilke professionelle, der deltog i undersøgelsen omkring den 
relationelle kapacitet i sagen om CCs overgang fra folkeskole til specialskole.  
Netværksdiagrammet (bilag 6) viser umiddelbart en højere grad af relationel kapacitet end i 
de to andre sager. Dog er der en del uenighed i resultaterne, idet pilene mellem FSK og 
FAM samt mellem FSK og PPR fortæller, at den ene part har en helt anden oplevelse af 
kvaliteten af samarbejdet end den anden.  
FAM og PPR fremstår som enige omkring, at der er en høj grad af relationel kapacitet i 
deres samarbejde, og i CCs mormors udsagn fremgår det da også, at de to funktioner i en 
eller anden grad koordinerede med hinanden, og fx tog sammen på hjemmebesøg. 
 
I  matricediagrammet (bilag 7) ses det, at FSK ret markant vurderer de andre funktioner lavt, 
og at FSK også selv bliver vurderet lavt i sagen. Jeg ved at det er samme person på 
folkeskolen, som har svaret på spørgeskemaerne for hhv. AA og CC, og de to billeder er da 
også ret enslydende.  
I gennemsnitsudregningen ligger alle tre funktioner højere end hos især BB, men også 
højere end AA.  

CC: gennemsnit af de enkelte funktioners bidrag til relationel kapacitet 

FAM PPR FSK 

3,1 4,4 3,7 

 
Vi må dog ikke tillægge den konklusion alt for meget mening, men huske på det forhold, at 
der kun er meget få respondenter i CCs undersøgelse. 
 

Analyse CC delkonklusion 

Sammenhæng 
CCs mormors udsagn fortæller overordnet set en historie, som minder om fortællingen i de 
to andre sager. Dog er den nok knap så negativt ladet, som BBs fars oplevelse, for hun følte 
sig trods alt set og hørt af sagsbehandler og PPR-psykolog, som undervejs viste familien 
interesse. Når vurderingen af den relationelle kapacitet er lidt højere end hos AA, og 
markant højere end hos BB, vidner det om en vis sammenhæng imellem de to slags 
undersøgelser i CCs sag, som kan udtrykkes således: 
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Det er ikke sådan, at høj relationel kapacitet blandt de professionelle automatisk medfører 
at alle forældrenes frustrationer forsvinder, men der kan ses en sammenhæng. 

 
Involverende netværk 
Når vi kan se, at forholdet mellem folkeskolen og resten af systemet får ret enslydende lave 
vurderinger, så passer det fint med mormors oplevelse af, at folkeskolen ikke deltog i 
opgaveløsningen. Det kan man hævde er helt naturligt, for de bureaukratiske procedurer 
beskriver ikke, at det folkeskolens opgave at bidrage til en sammenhæng indsats i forhold til 
at finde et mere passende skoletilbud. Det er dog også ærgerligt, at de ikke var mere 
involverede, for folkeskolen har jo masser af viden om CC, som kunne være relevant for den 
fælles opgaveløsning. 
I et 3. ordens perspektiv kunne den situation afhjælpes ved at skabe et involverende 
netværk, som også folkeskolen kan se relevansen i at deltage i, og netværket ville også 
kunne hjælpe på den lave relationelle kapacitet mellem folkeskolerne og specialskolen, som 
alle tre surveys peger på. I netværksdesignet skal der tages højde for, at opgaven ikke kun 
skal handle om at skabe gode processer for elever, som er stoppet med at gå i folkeskole, 
men også skabe fokus på, hvordan folkeskolen kan blive bedre til at håndtere elever tidligere 
i forløbet, og hvordan andre faggrupper ville kunne bidrage til det. Hvis metaguvernøren 
lykkes med at skabe et netværk, som har relevans for alle de deltagende professionelle, er 
der skabt grobund for opbygning af relationel kapacitet, som igen vil være en fordel, når vi 
pludselig møder de endnu ukendte udfordringer. Man kan sige at metaguvernøren skaber 
den potentielle organisation, når han sætter rammer og praksisser på spil, og bruger 
netværket til at åbne for den potentielle opgaveløsning. 
 
Den afgørende faktor 
Endeligt er det værd at bemærke, at også i denne sag viste det sig, at der skulle det, som 
jeg vil kalde en uden-bureaukratisk afgørende faktor til, før kommunen kunne finde en 
løsning for familien. Den pågældende UU-vejleder kontaktede faktisk mig omkring sagen, 
inden den blev forelagt visitationen, og jeg må selvransagende overveje, om det ikke havde 
gavnet processen og familien, hvis jeg havde tilbudt mig som bindeled - som familiens 
kontaktpunkt i forhold til kommunen.  
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Samlende analyse 

Sammenfatning surveys 
I det samlede netværksdiagram har jeg lagt alle data fra mine surveys sammen i et samlet 
overblik : 23

 
Diagrammet giver ikke noget entydigt resultat for, hvor højt vi vurderer den relationelle 
kapacitet blandt de professionelle. Der er både gode og dårlige tegn, og det fremgår, at 
antallet af grønne pile svarer ret præcist til antallet af røde.  
Der er dog flest grønne pile omkring støtte-kontaktpersonerne, mens der er mange røde 
omkring både Familieafdelingen og folkeskolerne. Det faktum fortæller mig, at det er vigtigt, 
at sagsbehandler og repræsentanter fra folkeskolen bliver inviteret ind i de involverende 
netværk, for det er i samarbejdet omkring disse funktioner, der særligt behov for at forbedre 
den relationelle kapacitet. 
 
Sammenfatning interviews 
Alle tre forældreinterviews fortæller ganske tydeligt, at vi ikke er dygtige nok til at håndtere 
sager, hvori der optræder wicked problems. Vi har set, hvordan borgerne oplever, at 
adgangen til hjælp i systemet er komplet uoverskuelig. Der sker ikke noget, det hele går i stå 
og der er en oplevelse af at sagerne syltes. Når vi ikke formår at forklare borgerne, at 
komplekse problemer ikke kan løses med enkle midler, fremstår vi uprofessionelle og 
usammenhængende. Der er risiko for at den oplevelse af frustration, som disse borgere 
oplever, bliver kendetegnende for den offentlige sektor evne til at løse opgaver, og derfor er 
det nødvendigt, at vi også bliver bedre til at håndtere de allersværeste sager. 
 
Mine interviews har vist at det organisationsfelt, som ligger rundt omkring de elever, som er i 
overgangen mellem folkeskolen og specialskolen, forsøges styret med bureaukratiske 

23 Se også bilag 8 
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regler, men har spillet fallit fordi kompleksiteten i sagerne er for stor. Den er så stor, at 
hverken bureaukratiske, fagligt ansvarlige eller strategiske organisationer kan løse dem 
alene - der er behov for samspil af mange forskellige fagligheder, som ikke er til stede i en 
enkelt organisation.  
 

Teori og analyse 
Inden den endelige konklusion, vil jeg sammenfatte min analyse ved systematisk at forholde 
hver sag til de tre teorier, som havde analytiske formål  nemlig: organisationernes 24

udviklingsstige, relationel kapacitet og metastyring. 
 
Teori og analyse AA 
I AAs sag så vi, at i forhold til organisationernes udviklingsstige var både bureaukratiet og 
fagligheden til stede og rimeligt velfungerende. AAs mor fortalte, hvordan folkeskolen blev 
ved med at afprøve løsninger for AA, hvilket er et tegn på, at folkeskolen agerede efter, at de 
havde det formelle ansvar for elevens skolegang, og virkede fagligt ansvarlige over for 
opgaven. Det samme kan man sige om støtte-kontaktpersonen, som udover at fremstå som 
fagligt dygtig, også tog et ansvar i forhold til at inddrage andre fagligheder i 2. ordens 
opgaveløsning.  
 
Støtte-kontaktpersonen prøvede at skabe relationel koordinering, når hun, gennem hyppig 
kommunikation med andre professionelle, forsøgte at øge den fælles viden og gensidige 
respekt, og herigennem finde løsninger på AAs vanskeligheder. Hendes handlinger er et 
godt eksempel på, hvordan relationel kapacitet kan opbygges nedefra og på tværs af 
organisationer. Det er tydeligt i de professionelles vurdering af den relationelle kapacitet, at 
støtte-kontaktpersonen fik skabt produktive relationer i sit arbejde, og at den indsats bliver 
værdsat både af borgeren og hos de andre professionelle.  
Desværre så vi også, hvordan det var et enkeltstående eksempel, som var drevet af en 
ildsjæl. Nu hvor den pågældende støtte-kontaktperson ikke længere arbejder i kommunen, 
kan vi ikke forvente samme styrke i de relationer, som hun bandt sammen. 
 
En enkelt ildsjæl kan nok bidrage til den 
relationelle koordinering, men uden et 
ledelsesmæssigt og strategisk fokus på 
netværksledelse og metastyring, bliver der 
ikke opbygget en stærk relationel kapacitet. 
Når man anskuer AAs netværksdiagram fra 
den vinkel, er det tydeligt at relationerne i 
sagen er skrøbelige, og er bundet op på 
støtte-kontaktpersonens indsats. → 

 
Casen viser os, at uden en høj grad af 
relationel kapacitet, forsvinder også 

24 jf. oversigten på side 20 
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muligheden for at at have stærke potentielle organisationer: Der er simpelthen for mange 
transaktionsomkostninger forbundet med at skulle skabe nye produktive relationer hver gang 
en sag opstår, og det hæmmer muligheden for at udnytte potentialerne i vores omgivelser. 
Dermed er jeg fremme ved en hovedpointe, nemlig at: 

Metastyring er en forudsætning for opbygningen af relationel kapacitet, som igen er en 
forudsætning for den potentielle organisation. 

 
Teori og analyse BB 
I sagen omkring BB bevæger vi os hele tiden på et lavere udviklingstrin end i de andre 
sager. Når sagsbehandlere konstant udskiftes, kommer uforberedte til møder med familien, 
og når forældrene ikke oplever at kunne trænge igennem til systemet, er det tegn på, at 
sagsbehandlingen er usaglig, og hverken de bureaukratiske regler eller den faglige 
ordentlighed er til stede.  
Til trods for at netværket omkring sagen var ret udbygget, og der var mange professionelle 
involveret, var den relationelle kapacitet nærmest ikke-eksisterende, hverken i de 
professionelles vurdering eller i farens udsagn. Der er nok ikke nogen tvivl om, at 
samarbejdet med faren har været vanskeligt for nogle af de professionelle, hvilket far også 
selv påpeger. Det er meget sandsynligt, at det har medvirket til, at de forskellige fagligheder 
lukker sig om sig selv, og håber at nogle andre tager affære. Vi så hvordan både 
støtte-kontaktpersonen og folkeskolen kun tog sig af sine egne dele af opgaveløsningen, og 
desuden var der flere af de professionelle i netværket, der meldte sig helt ud af samarbejdet 
omkring opgaveløsningen, så far slet ikke kunne erindre at have haft kontakt med dem.  
 

BB: gennemsnit af de enkelte funktioners bidrag til relationel kapacitet 

FAM PPR FSK ST/K UU 

2,3 2,5 2,6 1,3 3,7 

 
Resultatet af min survey omkring relationel kapacitet tegner et billede, som understøtter 
farens oplevelse, nemlig at der er tale om et fuldstændigt sammenbrud i sagen. Der er intet 
positivt at sige omkring vores sagsbehandling, og vi fremstår inkompetente, når 
samarbejdsvanskeligheder med en borger i en udsat position kan få vores system til at 
kollapse.  
 
Igen vil jeg vende mig mod netværksledelse som en mulighed for at forebygge, at vi ender i 
sådan en situation igen. Netværksledelsen kan naturligvis ikke modvirke enkeltestående 
bureaukratiske eller faglige svigt. Men som kommune ville vi med et stærkt netværk omkring 
BB, kunne have reageret hurtigere, løftet sagen til et andet ledelsesmæssigt niveau, og 
dermed selv agere som den afgørende faktor. På den måde havde vi undgået den for alle 
uværdige situation, at BBs familie skulle skrive til chefer og politikere, for at få gang i 
opgaveløsningen. Når netværket arbejder sammen om at finde fælles, tværgående 
løsninger, er en af styrkerne netop, at vores bundniveau løftes, for der er mindre risiko for at 
sager bliver glemt og falder igennem. 

43 



 

  
Teori og analyse CC 
I sagen omkring CC så vi ikke tegn på mangler 
i de bureaukratisk dele af sagsbehandlingen. 
Det betyder ikke nødvendigvis at alt er i orden, 
men blot at der ikke var åbenlyse tegn på fejl i 
min empiri. 
Til gengæld er der tegn på flere svigt på det 
faglige trin i udviklingsstigen. I det meget 
begrænsede professionelle netværk, der var 
omkring sagen, trak folkeskolen sig helt fra 
opgaveløsningen på et kritisk tidspunkt, og 
familiens kontakt med PPR og sagsbehandler 
var præget af, at sagen blev syltet igennem 
mange måneder.  
Den relationelle koordinering var præget af, at 
de forskellige funktioner i netværket gav 
hinanden skylden for, at det ikke kunne lade sig gøre at mødes om sagen, men alligevel har 
de professionelle vurderet hinanden relativt højt - dog med udsving. ↑ 
 
Vi så hvordan Christianskolens UU-vejleder, som formelt ikke var tilknyttet sagen, blev 
italesat som den afgørende faktor. I modsætning til den afgørende faktor i AAs sag, nemlig 
støtte-kontaktpersonen, prøvede UU-vejlederen ikke at lave relationel koordinering omkring 
CC. Hendes indsats var mere pragmatisk og rettet mod at finde en løsning på CCs 
skolesituation. Uanset hvor prisværdigt denne indsats er, bidrager den ikke til den 
relationelle kapacitet, og heller ikke til at vi kan forløse et potentiale, og finde nye og varige 
måder at finde løsninger. Den løser kun det ene problem.  
 
Metastyring og opbygningen af relationel kapacitet er endnu vigtigere i sagsnetværk, som 
består af få professionelle, som vi havde omkring CC. Jeg har argumenteret for, at et stærkt 
involverende netværk, som i ‘fredstid’ havde opbygget en relationel kapacitet mellem 
folkeskolen og specialskolen, kunne have bidraget til en løsning, som var mere velfunderet. 
Og måske kunne metastyring og en højere grad af relationel kapacitet endda have undgået, 
at det kom så vidt, at CC skulle på specialskole.  
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6. Konklusion 

Min problemformulering lød i begyndelsen af afhandlingen: 

Jeg ønsker at undersøge hvilken sammenhæng, der er at spore mellem den relationelle 
kapacitet blandt de fagprofessionelle, og forældrenes oplevelse af kvalitet i mødet med 
kommunen, når deres barn er i overgangen mellem folkeskole til specialskole. 

 
Sammenhæng 
Den direkte sammenhæng mellem de professionelles vurdering af den relationelle kapacitet 
og forældrenes fortællinger, er mindre tydelig end jeg forventede i min hypotese . Men jeg 25

vil alligevel konludere, at jeg kan spore en vis sammenhæng. Den sag, hvor borgeren havde 
den dårligste oplevelse i mødet med kommunen, er også den sag, hvor den relationelle 
kapacitet blandt de professionelle var lavest. I de to andre sager var den relationelle 
kapacitet højere, og borgernes vurdering var nok ikke helt så negativ - dog uden at være 
prangende.  

Så den sammenhæng, jeg kan spore mellem den relationelle kapacitet og forældrenes 
oplevelse er altså ikke en sammenhæng, som nødvendigvis betyder, at høj relationel 
kapacitet giver høj tilfredshed blandt familierne. Til gengæld har vi set spor af, at lav 
relationel kapacitet medfører lav tilfredshed hos borgeren.  

Måske er det også for meget at forvente, at vi kan fjerne alle frustrationer, i situationer, som 
er så komplekse og ulykkelige for borgerne. Det er blevet klarere for mig undervejs i 
projektet, at høj relationel kapacitet måske nok kan nedbringe frustrationer, men ikke 
nødvendigvis fjerne dem. 
 
Tilfældighed 
Jeg har vist, hvordan familiernes frustration hænger sammen med oplevelsen af, at det 
system, som vi forventer kan håndtere sager lige og retfærdigt efter nogle bureaukratiske 
principper, viser sig ikke at kunne håndtere de komplekse vanskeligheder. De familier, som 
kommunen har kunnet tilbyde en løsning, har alle haft adgang til en uden-bureaukratisk 
afgørende faktor, som har hjulpet dem i deres møde med systemet - for systemet kan 
tilsyneladende ikke tage imod familien uden at få ekstern hjælp. Hermed bliver den offentlige 
service skævvredet og tilfældig i sin tilgang til borgerne.  

Jeg mener det er en vigtig pointe i projektet, at opbygning af en høj relationel kapacitet, 
blandt de professionelle, kan bidrage til at mindske tilfældigheden og dermed højne 
kvaliteten i sagsbehandlingen.  

På den måde bliver den paradoksale konklusion, at de bløde relationer er afgørende for, at 
det hårde bureaukratiske system kan virke.  
 

25 Se side 5. 
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Normativt 
Som jeg vil beskrive i næste afsnit er den normative kompetence centralt i 
MPG-uddannelsen, og derfor vil jeg, som en afslutning på konklusionen, forholde mig 
normativt til de problemstillinger i vores håndtering af sagerne, som jeg har brugt så meget 
af projektet på at analysere.  
 
Helt grundlæggende mener jeg, at det er nogle skræmmende udsagn jeg fik fra forældrene i 
mine interviews. De tegner et billede af et system, der er kollapset, hvor der sker brud på 
basale bureaukratiske regler og hvor fagligheden mange steder er uværdigt lav.  
Det er meget nemt at pege på de kaotiske tilstande i Familieafdelingen, hvor medarbejderne 
udskiftes i en lind strøm, som roden til alle problemerne, og helt aktuelt er der mange ting, 
der peger i den retning . Men den konklusion er efter min mening alt for letkøbt, for jeg ser 26

tegn på lav faglighed og lavt fokus på at skabe sammenhæng mange steder i de beskrevne 
sager, og i kommunen som helhed, så vi er flere, der har et ansvar. Som skoleleder på 
Christianskolen har jeg også en del af ansvaret.  
 
Jeg må overveje, om jeg kan fortsætte med at påtage mig det ansvar, og om jeg kan 
acceptere at være en del af et dysfunktionelt system. Hvis jeg rettede blikket indad mod 
Christianskolen, og koncentrerede mig om at drive skole for de elever, som nu engang er 
visiteret til skolen, ville jeg opfylde systemets forventninger til mig, og samtidig slippe for at 
tage stilling til alle de problemer, som vi oplever i organisationsfeltet omkring os. Men ved at 
gøre det, ville jeg reproducere, hvad de mindst kompetente af mine kollegere rundt omkring i 
kommunen gør. Den tilgang ville være i modstrid mod min tro på, at komplekse problemer 
kun kan løses på tværs af fagligheder og organisationer. Jeg er dogmatisk i mit forhold til 
betydningen af relationel kapacitet - jeg tror ganske enkelt ikke der er en anden vej, hvis vi 
skal levere bedre velfærdsydelser til borgerne, men hvis jeg er alene med den 
overbevisning, er mine chancer for succes jo dårlige.  
 
  

26 Børne- og ungedirektørens bortvisning i november 2019 udsprang af rod i sagsbehandlingen i 
Familieafdelingen.  
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7. Ledelsesmæssig udvikling 
I begyndelse af MPG-uddannelsen skrev jeg mig ind på forventninger og forhåbninger til 
uddannelsen i forbindelse med udviklingsplanen på modulet Ledelsesfagligt Grundforløb. 
Udgangspunktet her var den kompetenceprofil, Torben Beck-Jørgensen  havde udarbejdet 27

som grundlaget for MPG-uddannelsen: 
 

 
 
Kompetenceprofilen er en også fin indgangsvinkel til at beskrive den ledelsesmæssige 
udvikling, jeg har gennemgået undervejs på uddannelsen, og derfor vil jeg afslutningsvis 
beskrive min udvikling inden for de forskellige kompetencer: 
 
Kontekstuel videnkompetence 
Jeg håber denne afhandling fortæller en tilstrækkelig tydelig historie om, hvor langt jeg er 
kommet i min forståelse af den kontekst jeg indgår i. Mit fokus er i dag hovedsageligt 
udadgående, forstået på den måde, at jeg oplever Christianskolen som så velfungerende og 
i besiddelse af så stort opgavemæssigt overskud, at vi har en moralsk forpligtelse til at 
orientere os udad og være nysgerrige på, hvordan vi kan bidrage til opgaveløsning uden for 
egne organisatoriske rammer. 
Jeg mener, vi er et sted, hvor vi kan påvirke den offentlige og politiske kontekst, vi indgår i,  
ikke mindst i den usikre tilstand, som Frederiksberg Kommune befinder sig i for tiden.  28

27 Beck-Jørgensen 2015 
28 Både Kommunaldirektøren og Børne- og Ungedirektøren er blevet afskediget inde for det sidste 
halve år. 
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Især Andersen og Pors’ historisk gennemgang af den offentlige organisering på modulet 
Strategisk HRM, men også de forskellige styringsmekanismer, vi er blevet introduceret til på 
modulet Offentlig Styring har bidraget til min forståelse for vores kontekst. I samspil med de 
andre moduler på uddannelse oplever jeg, at jeg i dag i langt højere grad er i stand til at 
kigge ud af egen organisation og tage begrundet stilling til vores organisering og 
samarbejdsformer på kommunalt niveau.  
 
Analytisk kompetence 
Jeg har igennem de to år på MPG opnået et meget mere nuanceret billede af min omverden, 
og det har åbnet for flere analytiske muligheder. Jeg vil ikke sige at verden synes mindre 
kompleks i dag, måske tværtimod, men jeg kan i højere grad bevidst vælge hvilke vinkler, 
jeg vil anlægge i min analytiske tilgang - hvilke briller, jeg vil se på min omverden igennem. 
 
Et godt eksempel er, hvordan valgfaget De Politiske Budgetter har givet mig nye 
handlemuligheder, fordi jeg nu i højere grad forstår, at kommunens budgetlægningsproces 
er et fortløbende arbejde, og at timing derfor er afgørende, hvis man ønsker at gøre sin 
indflydelse gældende. Også valgfaget The Rhetoric of Management har givet mig en helt 
anden mulighed for at forstå, hvor dygtigt nogle folk omkring mig anvender retorikken - og 
hvordan andre fejler af samme årsag. 
 
Refleksiv kompetence 
Under studiet på MPG er der som sagt opstået mange nye mulige analyser og analytiske 
tilgange, og de nye analysemuligheder skaber også nye refleksionsmuligheder. I min 
udviklingsplan skrev jeg i foråret 2018: “Jeg må erkende, at jeg reflekterer bedst sammen 
med andre. Det er som om refleksionerne først har en værdi, når de kommer ud gennem min 
mund. Jeg er glad for, at der er mange gode folk at reflektere sammen med på MPG-holdet.”  
Jeg har det stadig sådan, og har været glad for alle de diskussioner, vi har haft på holdet, 
både med og uden undervisere.  
Kun sammen bliver vi dygtigere, kunne være et tema for det faglige indhold i denne 
afhandling, men også for de første tre semestre på MPG-holdet. Desværre har det kun i 
mindre grad præget processen omkring masterafhandlingen, som i sin organisering har 
været meget mindre anlagt på den læring, som opstår i mødet mellem mennesker, som er 
optaget af det samme emnefelt.  
 
Personlig udviklingskompetence 
Udviklingsplanen handlede om at udvikle min rolle som tilknyttende leder, og jeg har en 
oplevelse af, at jeg er blevet mere reflekteret over min rolle som skoleleder. Jeg er ikke 
sikker på, at alle vil mene jeg er mere tilknyttende, men jeg ved at det er en del af min 
værktøjskasse i dag. I min udadvendte rolle, er det ikke i alle situationer, at den tilknyttende 
rolle er relevant, men jeg må heller ikke underkende vigtigheden af at kunne agere 
tilknyttende. Uanset hvilken funktion jeg i fremtiden skal bestride, vil jeg have brug for fortsat 
at udvikle min evne som tilknyttende leder, og udvikle min evne til at skabe følgeskab. 
 
Praktisk ledelseskompetence 
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Ofte omtales den praktiske ledelseskompetence som noget man får med erfaring - altså det 
med at gøre noget mange gange, og derfor føle sig sikker i handlingen. Men jeg mener ikke 
erfaring kan stå alene. De analytiske og refleksive kompetencer - altså den kognitive 
overbygning - er forudsætningen for en praktisk ledelseskompetence, som er velbegrundet, 
og som kan forklare sig til en omverden. I dag forventes det af lederen, at han kan forklare 
baggrunden for sine beslutninger, og argumentet “det er min erfaring at...” er ikke i sig selv 
begrundelse nok. 
 
Normativ kompetence 
Gennem forbedrede analytiske og refleksive kompetencer, har jeg fået et bedre overblik 
over og forståelse for vores organisering og vores opgaver, som har bidraget til, at jeg i dag 
har en sikkerhed i min skoleledelse. Jeg ryster ikke på hånden, når jeg ekstraordinært 
tilbyder en elev støtte, selvom vedkommende ikke er indskrevet på skolen, eller når jeg en 
sjældent gang skal bortvise en elev. Jeg oplever, at jeg kender spillereglerne og ved hvor 
grænserne går, og jeg ved også, hvornår jeg af etiske årsager bliver nødt til at krydse 
grænsen, og være klar til at påtage mig et ansvar.  
 
Ind imellem kan jobbet som skoleleder næsten fysisk opleves som at stå i et stormvejr. Den 
normative kompetence handler om at skaffe sig en grund stå på, når stormen rammer, og 
turde blive stående. Det er nødvendigt at være bevidst om mine egne værdier, og kunne 
tage stilling til, hvad der er det vigtigste for mig. Hvad skal kendetegne mig som leder? Hvad 
skal kendetegne den skole, jeg er leder for? På hvilke områder er jeg ufravigelig i mine 
principper? På hvilke områder skal jeg trække mig og acceptere andre menneskers værdier?  
 
Jeg er ikke i tvivl om, at netop den normative kompetence er blevet udviklet igennem MPG, 
men med nye kompetencer, kommer der også nye udfordringer. Jeg tror desværre, der er en 
risiko for, at jo klogere man bliver, jo mere fastlåst og selvtilstrækkelig bliver man i sin 
verdensopfattelse. Jeg håber naturligvis ikke det er min skæbne, men for at undgå at ende 
der, er øvelsen for mig at fastholde nysgerrigheden og til stadighed turde mønstre en 
passende tvivl om min egen ledelsesfaglige viden og mine egne ledelsesmæssige evner.  
Jeg må sørge for, at jeg aldrig tillader mig selv, at føle mig fuldt informeret, men huske at jeg 
i det teoretiske hævder, at verden er for kompleks til at fuld information er en mulighed.  
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8. Abstract in English  

Relational capacity, wicked problems and potential organizations 
I am headmaster at Christianskolen, a public school in the Municipality of Frederiksberg for 
young persons of age 13 to 17 with special needs. Before being admitted to Christianskolen, 
students are referred to the school by social authorities because they have severe personal, 
social and academic problems and are no longer able to attend normal school.  
The process of agreeing to refer to Christianskolen is a difficult process for the professional 
and not least for the families around the young person. In the thesis, I argue that the young 
person’s problems can be described as wicked problems because there is neither a definite 
statement of the problem nor an agreement on what the solution could be.  
 
I show how the public sector in Denmark has developed during the last decade. I define four 
different forms of governance that historically has accumulated as expectations to public 
organizations:  

● Classic bureaucracy is the basic form that governs through laws and regulation  
● Specialist organizations are focused on speciality skills 
● Strategic organizations form their own visions and strategies  
● Potential organizations acknowledge that a single organization cannot solve wicked 

problems and thus focuses on transcending organizational borders in search of 
innovative solutions. 

 
The concept relational capacity is defined as: “The ability to create effective collaborative 
relationships around complex and dynamic interdisciplinary and cross-organizational tasks 
whenever the need arises.”  I argue that a high degree of relational capacity is a 29

prerequisite for the building of potential organizations that can help us solve wicked 
problems. By explicitly defining the concept, we can operationalize it by examining and 
gauging the level of relational capacity. Thereby it is possible to use the results to find ways 
to improve the productive relationships across organizational borders.  
 
Through three surveys of relational capacity, I show how the relational capacity among 
professional is disturbingly low in one case. The other two cases show a somewhat higher 
degree of relational capacity but with large variations around the individual professionals 
involved.  
In the case studies, I compare parent interviews with the relational capacity among the 
involved professionals. I find that when the relational capacity is low, the parents are 
generally very dissatisfied with the behaviour of the professional. I also find that with higher 
relational capacity the satisfaction of the parents only goes a little up. 
 
In the studies, I find that there are several reasons for the dissatisfaction of the interviewed 
citizens. I see many bureaucratic failures as well as signs of a low level of professional skills 

29 Storch og Hornstrup 2018, p. 28 
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in the handling of the cases. Even in cases where we see bureaucratic compliance as well 
as high levels of professional skills, I show that the lack of relational capacity is obstructing 
the possibility of effectively and consistently creating solutions to wicked problems.  
 
In the thesis I suggest that the creation of interdisciplinary networks of professionals could 
open the cross-organizational cooperation and assist in the creation of potential 
organizations. I mention meta-regulation as a way of helping the networks to self-regulate. I 
point out, that meta-regulation could be an important managerial tool in our quest for finding 
ways of handling increasingly complex problems in public welfare organization. 
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10. Bilag 
Bilag 1: Undersøgelsesspørgsmål vedrørende Relationel Kapacitet 

Spørgsmål Relationel Kapacitet 
 

1. Mine kolleger i disse grupper er med til at sikre et højt gensidigt informationsniveau 
omkring CCs overgang fra folkeskole til specialskole. 

2. Jeg har et stort kendskab til det arbejde, mine kolleger i disse grupper udfører 
omkring CCs overgang fra folkeskole til specialskole. 

3. Mine kolleger i disse grupper er med til at sikre et godt samarbejde omkring CCs 
overgang fra folkeskole til specialskole. 

4. Mine kolleger i disse grupper tager aktiv del i at finde løsninger på de problemer, 
der opstår omkring CCs overgang fra folkeskole til specialskole. 

5. Mine kolleger i disse grupper tager aktivt del i at finde nye muligheder i arbejdet 
med CCs overgang fra folkeskole til specialskole. 

6. Mine kolleger i disse grupper respekterer mit arbejde med CCs overgang fra 
folkeskole til specialskole. 

 

 
 
 
Bilag 1A: Oversigt forkortelser  

Forkortelse Funktion 

FAM sagsbehandler i Familieafdelingen 

PPR psykolog fra PPR 

FSK afgivende folkeskole 

SPSK specialskolen 

UU ungdoms- og uddannelsesvejleder 

ST/K støtte-kontaktperson 
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Bilag 2: AAs overgang fra folkeskole til specialskole  
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Bilag 3: AAs overgang fra folkeskole til specialskole  
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Bilag 4: BBs overgang fra folkeskole til specialskole  
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Bilag 5: BBs overgang fra folkeskole til specialskole  
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Bilag 6: CCs overgang fra folkeskole til specialskole  
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Bilag 7: CCs overgang fra folkeskole til specialskole  
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Bilag 8: Samlet overblik relationel kapacitet 
 

Samlet netværksdiagram: 

 

 
Samlet matricediagram: 
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