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Forsker og lektor Dorte Caswell, Aalborg Universitet
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LISES

Local Innovation in Social and 

Employment Services

Et ikke helt sædvanligt projekt…

Find mere information på https://lisessite.wordpress.com/

https://lisessite.wordpress.com/


De fem potentialer i LISES

1) At udvikle politisk/organisatoriske strategier og ledelse som kan 

styrke borgerinddragelsen og håndtere hyppige politiske, 

organisatoriske og økonomiske forandringer

2) At udvikle helhedsorienterede indsatser på tværs af organisatoriske 

enheder og fagområder 

3) At udvikle tilgange til at kvalificere mødet mellem 

frontlinjemedarbejdere og borgere

4) At udvikle muligheden for reel inddragelse af (og samskabelse med) 

borgerne

5) At udvikle den virksomhedsrettede indsats, så virksomhederne 

inddrages stærkere i forhold til at sikre reel beskæftigelse for 

udsatte grupper



TÆT på den faktiske praksis på beskæftigelsesområdet

Etnografiske casestudier i 6 danske kommuner (jobcentre), herunder: 

75 observationer af møder mellem frontlinjemedarbejdere og borgere  

51 FLIP - 2-4 timer med medarbejdere eller ledere med 

udgangspunkt i potentialerne

14 ‘positive deviance’ cases – med interview med borger og 

professionel(le)

52 observationer af møder (ledermøder, teammøder mv.)

17 interview med borgere (efter samtaler)

Et todages medarbejderseminar med 25 medarbejdere (fokus på 

samtaler) samt årlige lederseminarer (2017, 2018) hvor analyser og 

fund sættes i spil i mødet mellem forskning og praksis

FULD og ÅBEN adgang til praksis i de deltagende kommuner



• Borgernes forståelse, accept og aktive deltagelse har vist sig at 
være en vigtig parameter for at skabe bedre 
beskæftigelseseffekter, især for udsatte grupper

• En sådan omstilling er en kolossal opgave for kommunerne, og 
den involverer politikere, ledelse, medarbejdere og borgere, 
samt øvrige samarbejdspartnere 

• Det kræver klare politiske strategier og ledelse, der ikke alene 
er mål- og aktivitetsstyring 

• Medarbejderne skal arbejde relationelt, kommunikativt 
kompetent og tillidsskabende med borgerne 

• Borgerne må betragtes som medproducenter af 
beskæftigelsespolitikken

Centrale pointer fra LISES



Hvad betyder det, at samtaler virker?



Har du nogen spørgsmål?

næ



Hvilke spørgsmål har du?

Nu skal du høre……



Rammerne for afholdelse af samtaler varierer 

• Meningsfulde <-> hyppige samtaler

De kommunikative kompetencer er fagligt hjerteblod

• Kollegial sparring og fortløbende refleksion <-> generel træning i 

samtaleteknik

Borgerinddragelse sker (bl.a.) gennem samtaler

• Responsivitet og respekt <-> det institutionelt meningsfulde
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Borgerens konkrete arbejdsmarkedsperspektiv formuleres som regel 

forsigtigt, implicit og tøvende af borgeren
”Det lyder… Jeg synes det… altså jeg har brug for noget kreativt, fordi jeg har… altså 

jeg kan jo ikke sådan… jeg tænkte også, fordi der sådan en… jeg tænkte også, hvis 

jeg skal finde nogle timer, så det er med arbejde og sådan noget, så skal man jo være 

helt stabil og jeg kan ikke love…”

Det institutionelt meningsfulde fylder meget i samtalerne
”Jeg ridser lige dagsordenen op, fordi dagsordenen det er et eller andet med en status 

på, hvor er du henne i verden. Det vi gerne skal have ud af den her samtale, det er at 

lave en eller anden form for aftale om en indsats, der skal i gang, fordi du har ikke 

været i gang i et stykke tid og det skal vi simpelthen have kigget på også for dit eget 

lovkrav om, at man deltager i en eller anden form for LAB?-tilbud. Og hvis ikke man 

kan det, det kan der jo være nogle situationer, hvor man af gode grunde ikke kan det, 

jamen så er der egentlig krav om, at man så bliver tilknyttet en ret-og-pligt mentor”

To ting der besværliggør ”gribning”:



Kvalificering af samtaler kræver:

• Nysgerrighed på det faktisk sagte

• Accept af at naturlige taleture afviger fra vores 

forestillinger 

• Åbenhed og villighed til at gøre det kommunikative til 

genstand for faglig refleksion



Tilbage til potentiale 1

Hvordan bevæger kommunerne sig fra reaktive 

implementerings- og driftsorganisationer 

til 

proaktive, dialogisk vidensudviklende og 

responsive organisationer?
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• At gå fra et fokus på enkelt interventioner til et fokus på
bredere politisk-organisatoriske sammenhænge

• At frontlinjemedarbejderen spiller en afgørende rolle i at 
oversætte politik til virkelighed

• Potentialet i en dialogisk vidensproduktion mellem forskning
og praksis

• Et potentiale i at medarbejdere og borgere inddrages i design 
og gennemførsel af beskæftigelsesindsatser

LISES peger på betydningen af:



Det vi troede var en metodisk tilgang, viste sig at være et 

potentiale mere….

Andersen, Caswell og Larsen 2017
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Frokost

› Frokosten foregår i:

› Foyer – foran plenum

› Papegøjeburet – 1. sal

› Restaurant Papegøjehaven – stuen

Vi ses i plenum kl. 13.15 – husk at besøge standene


