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Afsæt og bagvedliggende antagelser

• ”Hvad der virker” afhænger af den måde en 
indsats oversættes og fortolkes på i praksis i 

relation til den kontekst hvori borgerne møder 

jobcenteret

• Som kritisk kompetent aktør besidder den 
enkelte borger unik viden, der er værdifuld i 

forsøget på at forstå (og forbedre) effekter af 

en indsats



SAG: Men man kan sige [NAVN] at for at komme derhen, hvor at vi kan undersøge om, 

altså om du er i målgruppen for, for eksempel at få tilkendt et fleksjob ikke? 

Du har jo været ude i den her arbejdsprøvning i de 2,5 måned, hvor du var hos 

den virksomhed på det kontor noget hvor du sad og opdaterede databaser og sådan 

noget ikke?

BOR: Ja

SAG: Ja, men for at man kan få, altså tilstrækkeligt grundlag så vil vi være nødt 

til og skulle udvide den beskrivelse

BOR: Ja

SAG: Hvad tænker du om det?

BOR: Jamen det må I da gerne

SAG: Men det betyder at vi er nødt til og i samarbejde med en virksomhed og få måske 

tre måneder mere, hvor at vi kan beskrive din arbejdsevne

BOR: Nå ja

SAG: Og det er ikke formålsløst [NAVN], for der er faktisk en mening med det

BOR: Nå ja

SAG: Giver det mening for dig det jeg siger? 

BOR: Altså du følger jo bare reglerne så jeg ved ikke

SAG: Jeg følger reglerne, men jeg vil faktisk også rigtig gerne lande på noget som 

er godt for dig [NAVN]

BOR: Ja, men jeg gider ikke ret godt flere praktikker 

SAG: Nej jeg tænkte nok at du ikke vil være sådan helt vildt begejstret

BOR: Ja

SAG: Ja. Hvad tænker du selv, altså kunne være en god fremtid for dig i forhold til 

arbejdsmarkedet?

BOR: Jeg mener ikke der er nogen fremtid



SAG: Men man kan sige [NAVN] at for at komme derhen, hvor at vi kan undersøge om, 

altså om du er i målgruppen for, for eksempel at få tilkendt et fleksjob ikke? 

Du har jo været ude i den her arbejdsprøvning i de 2,5 måned, hvor du var hos 

den virksomhed på det kontor noget hvor du sad og opdaterede databaser og sådan 

noget ikke?

BOR: Ja

SAG: Ja, men for at man kan få, altså tilstrækkeligt grundlag så vil vi være nødt 

til og skulle udvide den beskrivelse

BOR: Ja

SAG: Hvad tænker du om det?

BOR: Jamen det må I da gerne

SAG: Men det betyder at vi er nødt til og i samarbejde med en virksomhed og få måske 

tre måneder mere, hvor at vi kan beskrive din arbejdsevne

BOR: Nå ja

SAG: Og det er ikke formålsløst [NAVN], for der er faktisk en mening med det

BOR: Nå ja

SAG: Giver det mening for dig det jeg siger? 

BOR: Altså du følger jo bare reglerne så jeg ved ikke

SAG: Jeg følger reglerne, men jeg vil faktisk også rigtig gerne lande på noget som 

er godt for dig [NAVN]





Fra:

• Driftsstyrede beskæftigelsesindsatser præget af

institutionelle logikker (mål- og resultatkrav, 

aktivitetsstyring, dokumentationskrav og bundne

procedure) og administrative benspænd som fx ventetider

på rehabiliteringsmøder, manglende

beslutningskompetence hos de professionelle, 

uigennemsigtige beslutningsprocesser, forældelse af

lægelige attester mv.

Til

• Responsive og borgerinddragende 

beskæftigelsesindsatser, hvor udgangspunktet er den 

enkelte borgers aktuelle situation og hvor 

medarbejderne kan skabe mening og gennemsigtighed 

omkring rammer, nødvendige procedurer og aktiviteter 

undervejs mod tydelige mål

SOPHIE DANNERIS

Rammerne for den meningsfulde indsats



SAG: Men man kan sige [NAVN] at for at komme derhen, hvor at vi kan undersøge om, altså om 

du er i målgruppen for, for eksempel at få tilkendt et fleksjob ikke? Du har jo været 

ude i den her arbejdsprøvning i de 2,5 måned, hvor du var hos den virksomhed på det 

kontor noget hvor du sad og opdaterede databaser og sådan noget ikke?

BOR: Ja

SAG: Ja, men for at man kan få, altså tilstrækkeligt grundlag så vil vi være nødt til og 

skulle udvide den beskrivelse

BOR: Ja

SAG: Hvad tænker du om det?

BOR: Jamen det må I da gerne

SAG: Men det betyder at vi er nødt til og i samarbejde med en virksomhed og få måske tre 

måneder mere, hvor at vi kan beskrive din arbejdsevne

BOR: Nå ja

SAG: Og det er ikke formålsløst [NAVN], for der er faktisk en mening med det

BOR: Nå ja

SAG: Giver det mening for dig det jeg siger? 

BOR: Altså du følger jo bare reglerne så jeg ved ikke

SAG: Jeg følger reglerne, men jeg vil faktisk også rigtig gerne lande på noget som er godt 

for dig [NAVN]

BOR: Ja, men jeg gider ikke ret godt flere praktikker 

SAG: Nej jeg tænkte nok at du ikke vil være sådan helt vildt begejstret



Faser i ledighedsforløb

Fase Vigtige

kendetegn

Handlings-

adfærd

Syn på systemet Orientering

Fremgang Sammenhæng, 

mestring af 

problemer og tro 

på egne evner

Handlings-

orienteret

Samarbejds-

partner

Klarhed over 

kortsigtede mål

Stilstand Fragmentering, 

usikkerhed og 

afventende

Tilpasning Barriere Mudrede, 

uopnåelige mål

Tilbagegang Isolation,

skrøbelighed og 

meningsløshed

Modstand Modstander Nedgradering af 

forventninger

Afsporing Uorden, 

resignation og 

destruktiv

Paralysering Fjern Retningsløs



Individuel

le 

ledigheds-

forløb



• Snæver forståelse af arbejdsmarkedsparathed (stabilt

fremfor flydende) som noget man kan dokumentere sig 

til, hvilket resulterer i manglende gribning af

mulige åbninger

• Arbejdsmarkedsparathed som en flydende betegner, der er 

bundet til den enkelte borgers konkrete situation; 

match med virksomhed, kontekstuelle betingelser, 

håndtering af problemer mv.; 

• Når arbejdsmarkedsparatheden er fyldende, så handler en

stor del af indsatsen om gribning: når åbningerne er 

der – det forudsætter tæt kontakt, kommunikativ

opmærksomhed og relationelt arbejde

• Midlertidighed og fleksibilitet, hvor beslutninger 

træffes i den nære kontekst hos de professionelle, når 
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Tilgangen til den meningsfulde indsats



SAG: Og det er ikke formålsløst [NAVN], for der er faktisk en mening med det

BOR: Nå ja

SAG: Giver det mening for dig det jeg siger?

BOR: Altså du følger jo bare reglerne så jeg ved ikke

SAG: Jeg følger reglerne, men jeg vil faktisk også rigtig gerne lande på noget som 

er godt for dig [NAVN]

BOR: Ja, men jeg gider ikke ret godt flere praktikker

SAG: Nej jeg tænkte nok at du ikke vil være sådan helt vildt begejstret

BOR: Ja

SAG: Ja. Hvad tænker du selv, altså kunne være en god fremtid for dig i forhold 

til arbejdsmarkedet?

BOR: Jeg mener ikke der er nogen fremtid



Indholdet i den 

meningsfulde 

indsats
• Responsiv
beskæftigelsesindsats: 
jobskabelse med afsæt i 
borgers kompetencer og 
skånebehov – fremfor kun 
omvendt, hvor borger skal 
tilpasses virksomheds behov 
(værdiskabelse)

• Fokus skal flyttes fra 
ensidigt at handle om at 
ændre på borgerne til at 
ændre på systemet, rammerne 
og mulighederne på 
arbejdsmarkedet 
(afspritterjobs)

• Ordinære timer som alternativ 
til/kombination med 
virksomhedspraktikker (men 
tungt administrativt for 
borgerne)



Borgereksempel

• Ikhlas, 57 år, fysiske smerter i ryg og lænd af
kronisk karakter

• 10 års ledighed, heraf otte på kontanthjælp

• 56 aktiveringsforløb af forskellig karakter

• Skærpet fokus på ordinære timer, håndholdt
indsats og rigtig match:

• 4 ugers praktik, herefter 20 timers ordinære
timer og nu tilkendt fleks (med fleks)

• Oplevelse af meningsfuldhed, glæde og troen
på at have en plads på arbejdsmarkedet



Mit væsentligste budskaber:

• Meningsfuldheden i beskæftigelsesindsatsen skal knyttes til 
borgeren frem for systemet. Det sker kun hvis I interesserer jer 
for det, der sker i mødet mellem borger og system og konstant er 
optagede af at skabe de bedste rammer for dette møde. 

• Vedvarende organisatorisk og ledelsesmæssigt fokus på rammerne for 
leveringen af velfærd: gribningen skabes i det enkelte møde, som 
derfor skal være underlagt så få institutionelle krav som muligt

• Arbejdsmarkedsparathed er flydende over tid: Svaret på 
spørgsmålet: ’Er du klar til at arbejde?’ afhænger af den konkrete 
situation, mødet med jobcentret og matchet med virksomheder –
kræver tæt individuel kontakt

• Borgercentrede kvalitetsparametre: Mening, sammenhæng og 
fremdrift: Evnen til at skabe mening sammen med borgeren i en 
sammenhængende og fremadskridende proces, er det der virker ifølge 
borgerne



Mine 

udviklingsmål 

den kommende 

tid:

- Fastholde meningsfuldheden 

ved at agere filter ift. 

institutionelle krav 

ovenfra og samtidig være 

relevant faglig 

sparringspartner 

- Sikre rum til  

kompetenceudvikling og 

refleksion sammen med 

medarbejderne, så de kan 

lykkedes med at arbejde 

relationelt, kommunikativt 

og tillidsskabende med 
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For den nyeste viden - hold øje 

med: 

• Center for Borgerinddragende Beskæftigelsesindsatser 
(https://www.politik-
samfund.aau.dk/forskning/forskningsprojekter/cubb/) 

• Væksthusets forskningscenter (https://vaeksthusets-
forskningscenter.dk/forskning) 

https://www.politik-samfund.aau.dk/forskning/forskningsprojekter/cubb/
https://vaeksthusets-forskningscenter.dk/forskning

