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Hvad taler  jeg på baggrund af?

Center for  udvikl ing af  borgerinddragende 

beskæft igelsesindsatser 

CUBB 2020-2024

De deltagende kommuner Holstebro, Herning, Vesthimmerland og Silkeborg – samt fra 

foråret 2021 Mariagerfjord kommune (herudover yderligere samarbejdsprojekter med 

andre kommuner f.eks. Gladsaxe) og i forlængelse af LISES projektet (2016-2020)

Finansiering: Den A.P. Møllerske Støttefond, universitetet og de deltagende kommuner. 

Budget ca. 23 mio DKK

Deltagende forskere fra Aalborg Universitet: 

Flemming Larsen og Dorte Caswell (deler ledelsen af CUBB) samt Niklas A. Andersen, 

Mathias Herup, Tanja Dall, Mikkel Bo Madsen, Merete Morad, Karen Nielsen Breidahl, 

Stine Rasmussen og Marie Dahlsgaard Madsen
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http://www.cubb.aau.dk/


Hvad er problemet med 

beskæftigelsespolitikken og 

jobcentrene?



Der en enorm spænding 

i systemet

På den ene side står de velmenende krav, som kommer fra 

politisk hold og styrelse om blandt andet at sikre fokus på 

beskæftigelse, undgå snyd, at de ledige har de rette 

incitamenter, at bestemte virksomme redskaber og metoder 

anvendes.

På den anden side står det, der opfattes som meningsfuldt 

for medarbejdere og borgere. Gennem mange år er der 

således udviklet en "oppefra og ned"-styret produktionslogik 

med tonstunge bunker af regler og procedurer, hvor det 

kommer til at handle om produktet, som det offentlige 

leverer, frem for den hjælp, der giver mening og værdi for 

borgeren.



Hvorfor mangler systemet 

lydhørhed?
Kommunerne har (udviklet et nødvendigt) fokus på 

implementering, drift og produktionsstyring – årsagerne er 

mange:

Stærk (bureaukratisk) central kontrol ift. økonomi og 

performance management mod decentralisering af 

økonomien

Mål- og resultatstyring (fra aktivitetsstyring til bl.a. 

puljestyring og benchmarking) og omfattende 

monitorering (f.eks. jobindsats.dk) 

Voldsom mængde lovgivning, procedurer og regler, på 

trods af forenklingsbestræbelser

Det kan betyde at systemet bliver optaget af sig selv - eller 

som eksemplet viser, at der skal gøres en ekstraordinær 

indsats i praksis  



Mange borgere føler sig 

hjulpet

Måske overraskende for offentligheden, føler 

mange borgere sig meget godt hjulpet i 

jobcenteret. Der er med andre ord nogle, som har 

meget brug for den hjælp, de får i dag, ikke mindst 

blandt de mest udsatte borgergrupper.

Det glemmer de politiske beslutningstagere også 

ret ofte. Se bare corona-nedlukningen af 

jobcentrene, som de første dage blev italesat som 

en frihed for borgerne, indtil kommunerne fik råbt 

højt nok om, at der altså var borgere, man ikke 

bare kunne efterlade uden kontakt



Borgergruppen er 

heterogen

Borgerne har meget forskellige udfordringer og 

forudsætninger - fra mindre udfordringer og gode 

forudsætninger for at komme i arbejde til dem som 

kæmper med helbredsproblemer (fysiske og psykiske), 

misbrug, dårlige netværksrelationer, øvrige sociale 

problemer, mv. 

De reagerer også ofte meget forskelligt i forhold til 

beskæftigelsessystemet og –indsatserne, lige fra at gøre 

modstand, gøre fælles front, klare sig igennem (sige alt det 

der forventes) eller på alle måder forsøge at slippe ud

Der findes ikke en standardiseret løsning/indsats, der 

passer alle



Fornyet opmærksomhed 

rettet mod borgerinddragelse

Der er overordnet enighed om at øget grad af 

borgerinddragelse er nødvendig – men ikke om hvad 

det betyder i praksis

Falsk modstilling mellem det at stille krav og fokusere 

på beskæftigelse på den ene side og 

borgerinddragelse på den anden. De kan godt 

supplere hinanden

Borgerinddragelse skaber dilemmaer i forhold til 

beskæftigelsespolitikkens nuværende udformning med 

rådigheds- og deltagelseskrav og fokus på 

beskæftigelse



Balance i 

samtalen 

Levering af institutionelle 

taleture udgør vigtig 

systemrådgivning

Hvordan balancerer 

medarbejderne mellem tro på 

borgeren, tillid og inddragelse 

på den ene side og krav og 

trusler eller rådgivning om 

sanktioner på den anden?



(lille grin) og nu får du den simpelthen fysisk her også (.) 

og så øhh og så nu skal jeg så sige til dig hvad der står på 

de 9 sider

jeg har aldrig set den før 

har du ikke åbnet den? jo det har jeg, det var bare for sjov 

nårh (griner) [borger] Øhm (.) det er sådan, når du 

modtager en ydelse fra kommunen [borger], så det 

vigtigt at du deltager aktivt i de møder vi holder og 

hvis du er syg, så skal du give mig besked (.) ikke også?

ja 

øhh hvis du ikke giver mig besked, øhh så skal du 

kontakte mig hurtigst muligt ikke også, 

øhh fordi så skal vi tage stilling til om det har været 

en gyldig grund til at du ikke har 

deltaget i mødet 



(lille grin) og nu får du den simpelthen fysisk her også (.) 

og så øhh og så nu skal jeg så sige til dig hvad der står på 

de 9 sider

jeg har aldrig set den før 

har du ikke åbnet den? jo det har jeg, det var bare for sjov 

nårh (griner) [borgers navn] Øhm (.) det er sådan, når

du modtager en ydelse fra kommunen [borgers navn], 

så det vigtigt at du deltager aktivt i de møder vi 

holder og hvis du er syg, så skal du give mig besked (.)

ikke også? ja

øhh hvis du ikke giver mig besked, øhh så skal du 

kontakte mig hurtigst muligt ikke også, 

øhh fordi så skal vi tage stilling til om det har været 

en gyldig grund til at du ikke har deltaget i mødet 

Kommunikativt merarbejde! Tilknytning/tilslutning som samarbejdende adfærd på følelsesmæssigt/ 

(taleturs)strukturelt niveau: Appel, Latter og smil til at håndtere (dis)affiliation, minimal respons kan indikere 

modstand, tøvende kommunikation kan indikere ballade i interaktionen, 



Gribning

Borgerne kommer for at få hjælp – og sandsynligheden for 

beskæftigelseseffekt øges, hvis den hjælp de får, opleves 

meningsfuld og responsiv

Derfor er det afgørende, at borgernes arbejdsmarkedsrettede 

initiativer gribes

Vi definerer gribning sådan her: 

Når den professionelle hører og knytter an til borgeres udtryk for 

arbejdsmarkedsrettet initiativ på måder der gør det muligt, at 

borgerens forslag får konsekvens for den videre handling i sagen.

Det betyder, at gribning sker i mødet med borgeren, men 

forudsætningen for at en gribning kan få positive og 

beskæftigelsesrettede konsekvenser rækker ud over mødet, 

langt ind i velfærdssystemet og videre ud i det omgivende 

samfund



Hvad skal der til for at 

skabe forandring?
Det forudsætter et beskæftigelsessystem, der er optaget 
af, hvad der giver værdi for borgerne 

Det kræver kompetente og reflekterede medarbejdere i 
frontlinjen

Det kræver, at indsatser er tids- og indholdsmæssigt 
fleksible

Det kræver lokal politisk, administrativ, økonomisk og 
faglig styring

Det kræver et tæt samarbejde med aftagerne 
(arbejdsgivere/virksomhederne)

Det kræver, at de mange og uomgængelige dilemmaer –
som ikke forsvinder - kontinuerligt afbalanceres

Det kræver viden og måske også modet til at lade sig 
forstyrre af forskningen’

Fra projekt- til systeminnovation


