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1 Indledning 

Resumé  Denne rapport indeholder en virkningsevaluering af et kombinationsforløb for kontant-
hjælpsmodtagere i matchkategori 2 gennemført i Ringsted, Sorø og Frederiksberg Kom-
muner. 

   
  Virkningsevalueringen er udarbejdet af Marselisborg – Center for Udvikling, Kompetence 

& Viden (i det efterfølgende omtalt som Marselisborg).  
   
  

1.1 Baggrund og kontekst 

Kombinations-
forløb 

 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland (BRHS), Jobcenter Ringsted, Jobcenter Sorø 
og Jobcenter Frederiksberg har i samarbejde med Marselisborg udviklet en model for akti-
veringsforløb for kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 2, der kombinerer vejlednings- 
og afklaringsaktiviteter med virksomhedsrettede tilbud.  

   
  Baggrunden for arbejdet med at udvikle et kombinationsforløb var et ønske om at styrke 

indsatsen over for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. Indsatsmodellen er udviklet via en 
forandringsteoretisk proces, som Marselisborg har gennemført i samarbejde med jobcentre-
ne og BRHS1. Den udviklede model er blevet beskrevet i en kravspecifikation, som jobcen-
tre kan bruge i forbindelse med udbudsrunder. 

   
Afprøvning af 
indsatsmodel 

 De tre deltagende jobcentre har afprøvet kombinationsforløbene via aktørerne Vikon (Job-
center Ringsted og Sorø) og F86 (Jobcenter Frederiksberg) i perioden 1. oktober 2011 til 
31. december 2011. 

   
  Nærværende virkningsevaluering belyser gennemførelse og resultater af denne afprøvning. 
   
  

1.2 Formålet med virkningsevalueringen 

Formål med 
evalueringen 

 Formålet med virkningsevalueringen er således at: 

• Undersøge resultaterne af kombinationsforløbene 

• Forholde resultaterne til de målsætninger som er beskrevet i kravspecifikationen 

• Undersøge hvorvidt kombinationsforløbene er blevet gennemført i overensstemmelse 
med det, der er beskrevet i kravspecifikationen 

• Belyse årsager til manglende målopfyldelse 

• Undersøge de hypoteser som ligger bag kravspecifikationens forandringslogik 
   
  

1.3 Læsevejledning 

                                                      
1 Jobcenter Kalundborg indgik også denne proces, men trak sig ud af projektet inden indsatsen gik i gang. 
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Afsnit 2  Afsnit 2 indeholder virkningsevalueringens konklusion. 
   
Afsnit 3  Afsnit 3 præsenterer forløbets resultater og forholder disse til de målsætninger, der fremgår 

af kravspecifikationen. Afsnittet indeholder desuden en undersøgelse af, om forløbet har 
haft en større/mindre gavnlig effekt for forskellige delmålgrupper. 

   
Afsnit 4  Afsnit 4 indeholder en evaluering af den forandringslogik, der ligger til grund for kravspeci-

fikationen. Nærmere bestemt undersøger afsnittet, hvorvidt forløbet har bekræftet de hypo-
teser, som indgår i forandringslogikken. 

   
Afsnit 5  Afsnit 5 indeholder en kort redegørelse for leverandørernes oplevelse af at arbejde med 

kravspecifikationen, herunder deres forklaringer på manglende målopfyldelse. 
   
Afsnit 6  Afsnit 6 forholder sig til jobcentrenes oplevelse af forløbet, herunder indsatsmodellens for-

ankring. 
   
Afsnit 7  Afsnit 7 beskriver virkningsevalueringens datagrundlag 
   
  

2 Konklusion 

Overordnet 
konklusion 

 Evalueringens overordnede konklusion er, at forløbet kun i mindre grad har realiseret de 
håndfaste målsætninger, der var formuleret i kravspecifikationen, mens de processuelle 
målsætninger næsten alle er blevet indfriet. Således er færre borgere end forventet kommet i 
job/uddannelse eller er blevet visiteret til matchekategori 1. Til gengæld har størstedelen af 
borgerne oplevet en progression i forhold de processuelle målsætninger, der indgår i krav-
specifikationen.  

   
Årsag til man-
gelende målop-
fyldelse 

 Årsagen til den manglende målopfyldelse synes primært at være, at forløbets varighed ikke 
har givet tilstrækkelig mulighed for at bearbejde borgernes ofte relativt ”tunge” problemstil-
linger. Forløbets aktiviteter vurderes derimod at være korrekte i forhold til at sikre mål-
gruppen progression mod arbejdsmarkedet. 

   
  Nedenfor fremgår evalueringens mere specifikke konklusioner. 
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  Relativt få borgere er kommet i job eller uddannelse 
8% er kommet 
i job eller ud-
dannelse 

 8% af borgerne er kommet i job eller er påbegyndt ordinær uddannelse, mens 12% er ble-
vet visiteret til matchkategori 1. Målsætningerne for disse parametre var hhv. 10% og 30%, 
og forløbet har dermed på dette punkt ikke indfriet målsætningerne. 

   
  Hovedparten af borgerne har oplevet en progression 
50% har fået 
styrket motiva-
tionen 

 Borgerne har gennemgået en positiv udvikling i forhold til hovedparten af de processuelle 
parametre, som indgår i kravspecifikationen. Eksempelvis er godt halvdelen af borgerne 
blevet mere motiverede og forandringsvillige, og 75% har fået et mere positivt arbejdsmar-
kedsperspektiv. Disse effekter skal ses i lyset af, at mange af borgerne allerede ved opstarten 
var relativt motiverede og forandringsvillige. Det må derfor anses for positivt, at forløbet 
har formået at rykke dem yderligere. 

   
  Kombinationen af virksomhedspraktik og vejledning er lykkedes i varierende grad 
Samtlige borge-
re fra Frede-
riksberg har 
været i praktik 

 Der er stor forskel på, hvorvidt det er lykkedes for de deltagende kommuner/leverandører 
at få iværksat virksomhedspraktikker parallelt med vejledningsaktiviteterne. I Frederiksberg 
har samtlige borgere været udplaceret i praktik som en del af forløbet. I Sorø og Ringsted er 
de tilsvarende andele hhv. 27% og 35%. Leverandøren i Sorø og Ringsted begrunder dette 
med, at borgernes barrierer har gjort det uhensigtsmæssigt at iværksætte en virksomheds-
indsats indenfor forløbets rammer. Dette støttes op af leverandøren i Frederiksberg, der 
giver udtryk for, at forudgående kendskab til borgerne har været medvirkende til, at det er 
lykkedes at få så mange udplaceret på virksomheder indenfor forløbets varighedsbegræns-
ning. 

   
  Vekselvirkningen mellem virksomhedspraktik og vejledning kan virke forvirrende 
Forvirrende 
struktur 

 Leverandørerne giver udtryk for, at vekselvirkningen mellem virksomhedspraktik og vej-
ledningsaktiviteter har virket forvirrende på mange af borgerne. De har haft vanskeligt ved 
at navigere i forskellige sammenhænge og omstille sig fra en vejledningssituation til en be-
skæftigelsessituation. Kombinationen, som ellers opleves positivt af leverandørerne, foreslås 
i stedet struktureret med adskilte perioder med hhv. praktik og vejledning. 

   
  Størstedelen af forandringsteorien er blevet bekræftet 
Hypoteser 
bekræftet 

 Den forandringsteori, der ligger til grund for kravspecifikationen, er langt hen ad vejen 
blevet bekræftet. Forandringsteorien indeholder en række hypoteser for forholdet mellem 
aktiviteter og målsætninger på kort, mellemlang og lang sigt. Hovedparten af disse hypote-
ser er blevet bekræftet. Forventningen til de mere langsigtede mål (job/uddannelse, om-
matchning) er dog ikke blevet bekræftet. 

   
  Forløbets varighed lader til at være begrænsende for målopfyldelsen 
Forløbets va-
righed for kort 

 Leverandørerne giver samstemmende udtryk for, at forløbets varighed (12 uger) har udgjort 
en barriere for målopfyldelsen. Borgerne har haft en række relativt ”tunge” problemstilling-
er, som tager lang tid at bearbejde. Det har således ikke været muligt at gøre dem klar til 
arbejdsmarkedet indenfor forløbets tidsramme. 
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  Teori- eller implementeringsfejl? 
Teorifejl: Va-
righedsbe-
grænsningen 

 Det er evaluators vurdering af den manglende målopfyldelse primært skyldes teorifejl. Som 
det fremgår ovenfor, er størstedelen af forandringslogikken blevet bekræftet, hvilket under-
streger, at rationalet bag indsatsen langt hen ad vejen har vist sig korrekt. De afgørende 
hypoteser for de langsigtede og håndfaste resultater har dog ikke levet op til forventningen, 
hvilket som nævnt primært skyldes forløbets relativt korte tidsramme.  

   
Aktiviteterne er 
rigtige 

 Indholdet i indsatsen vurderes således at være effektfuldt for målgruppen, mens den afgø-
rende fejl i forandringslogikken synes at være forventningen om, at det inden for 12 uger er 
muligt at gøre borgere, der i udgangssituationen ikke er i stand til at deltage i praktik, 
jobklare. 

   
  Dette støttes op af leverandørerne, der giver udtryk for, at aktiviteterne er de rigtige i for-

hold til at skabe progression mod arbejdsmarkedet, men at der er behov for mere tid for at 
processen bliver en succes. 

   
Implemente-
ringsfejl 

 Det skal dog pointeres, at implementeringen ej heller er foregået fuldt ud som planlagt. 
Som allerede nævnt har de direkte jobrettede aktiviteter ikke fyldt så meget i forløbet i Sorø 
og Ringsted som planlagt. Det er dog usikkert, om denne implementeringsfejl har nogen 
særlig betydning for målopfyldelsen, eftersom de borgere, der har været i praktik, hverken i 
større eller mindre grad er kommet job eller er blevet ommatchet. 

   
  En anden tilsyneladende fejl i implementeringen er, at de supplerende moduler, der er 

beskrevet i kravspecifikationen, ikke er blevet anvendt tilstrækkeligt individuelt. Evaluerin-
gen viser således, at de samme moduler i høj grad er blevet anvendt over for samtlige borge-
re, hvilket indikerer, at borgernes behov kun i mindre grad har været styrende for indsat-
sens indhold. Dette står i modsætning til intensionen i kravspecifikationen. Det er imidler-
tid vanskeligt at vurdere, hvilken betydning dette har haft for indsatsens resultater. 

   
  Jobcentrene er positive overfor processen og kombinationsforløbet 
  Jobcentrene giver udtryk for, at det har været en spændende og lærerig proces at udvikle 

kravspecifikationen og kombinationsforløbet.  
   
  De er desuden positivt indstillet overfor forløbets indhold og effekt. I Ringsted har man 

eksempelvis valgt at forlænge forløbet hos leverandøren og forventer at anvende hele eller 
dele af kravspecifikationen, når Jobcentret igen skal gennemføre udbudsrunder. 
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3 Målsætninger og resultater 

Resultater og 
målsætninger 

 Dette afsnit belyser kombinationsforløbets præstationer og resultater. De resultater der 
undersøges, er både i form af konkrete effektmål og processuelle resultater. Hvor det er 
relevant bliver resultaterne holdt op imod de målsætninger, der er beskrevet i kravspecifika-
tionen. 

   
  Tabel 1 sammenfatter forløbets resultater og forholder dem til de opstillede målsætninger. 
   
Tabel 1   Målsætninger og resultater 
   

  

Målsætning Forventet Realiseret 
     
  

Ordinær beskæftigelse eller uddannelse 10% 8% 

  
Job med løntilskud 20% 6% 

  
Virksomhedspraktik 70% 46% 

  
Ændret til matchkategori 1 30% 12% 

    N = 52 
     

8% er kommet 
i job/ uddan-
nelse 

 Som det fremgår, har forløbet ikke helt indfriet målsætningerne. 8% af deltagerne i forløbet 
er kommet i ordinær beskæftigelse eller uddannelse. Målsætningen var 10%. På dette punkt 
har forløbet således været meget tæt på at indfri målsætningen.  

   
6% i job med 
løntilskud 

 Det ses også, at 6% af borgerne er kommet i job med løntilskud. På dette målepunkt lever 
forløbet dermed ikke op til målsætningen på 20%. 

   
47% har delta-
get i praktik 

 Tabel 1 viser desuden, at 46% af borgerne har deltaget i virksomhedspraktik som en del af 
forløbet. Forventningen var, at 70% skulle deltage i virksomhedspraktik. På dette punkt er 
forløbet således relativt langt fra at realisere forventningen. Det skal i denne sammenhæng 
nævnes, at der ift. dette målepunkt er relativt stor forskel på resultaterne fra de enkelte 
kommuner. Dette uddybes i afsnit 3.2.  

   
12% er blevet 
ommatchet 

 Endelig viser tabel 1, at 12% af deltagerne er skiftet til matchkategori 1. Målsætningen var, 
at 30% skulle visiteres til en lavere matchkategori, hvorfor forløbet ej heller på dette punkt 
har levet op til forventningen. 

   
  Alt i alt har forløbet således ikke levet op til målsætningerne. 
   
Årsager til 
manglende 
målopfyldelse 

 Afsnit 5 belyser aktørernes forklaringer på den manglende målopfyldelse. Den primære 
årsag forekommer at være, at borgernes udfordringer har været for ”tunge” til, at det har 
kunnet lade sig gøre at rykke borgerne tilstrækkeligt indenfor forløbets tidsramme på 12 
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uger. 
   
  

3.1 Gennemførte aktiviteter 

Aktiviteter  Kravspecifikationen angiver en række aktiviteter, som skulle indgå i kombinationsforløbet. 
En del af disse aktiviteter var obligatoriske for alle borgere, mens andre skulle sættes i værk 
efter behov. Tabel 2 viser, hvorvidt aktiviteterne i kravspecifikationen er blevet afholdt som 
tilsigtet. Nærmere bestemt viser tabellen andelen af deltagerne, der har deltaget i moduler-
ne. Evalueringen af aktiviteterne bidrager til undersøgelsen af, om manglende målopfyldelse 
skyldes teori- eller implementeringsfejl. 

   
Tabel 2   Gennemførte aktiviteter 
   

Aktivitet 

Jobcenter Total 

Sorø Ringsted Frederiksberg Antal Andel 

      

Praktik 27% 35% 100% 24 46% 

Parallelindsats 44% 50% 50% 22 42% 

Obligatoriske moduler      

Individuelle samtaler 56% 50% 100% 34 65% 

Ret & Pligt 100% 100% 100% 52 100% 

Realistisk arbejdsmarkedsper-

spektiv 
31% 100% 100% 41 78% 

Jobsøgning & jobsamtale 44% 29% 100% 27 52% 

Supplerende moduler      

Personlig fremtræden og ad-

færd 
44% 100% 100% 43 82% 

Økonomisk rådgivning 69% 100% 0% 34 65% 

Socialforståelse, teamsamar-

bejde mv. 
69% 100% 100% 47 90% 

Inddragelse af rollemodeller 69% 100% 0% 34 65% 

Faglig opkvalificering 31% 100% 0% 28 54% 

Kilde: Leverandørernes egne ugeplaner/deltagerlister 
   
  Tabellen viser flere forskellige resultater. 
   
Mest jobrettet i 
Frederiksberg 

 For det første ses det, at forløbet er blevet grebet forskelligt an af leverandørerne i de tre 
kommuner. Eksempelvis indikerer tabel 2, at forløbet har været mere jobrettet i Frederiks-
berg end i de to øvrige kommuner. Dette kommer til udtryk ved, at samtlige borgere har 
været i praktik og har modtaget undervisning omkring jobsøgning og jobsamtaler. 

   
Obligatoriske 
aktiviteter 

 Det ses også, at der er relativt store variationer i, hvorvidt borgerne har deltaget i de aktivi-
teter, der ellers er angivet som obligatoriske i kravspecifikationen. Som det fremgår, har 
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samtlige borgere deltaget i de obligatoriske aktiviteter i Frederiksberg, mens deltagelsen har 
været mere varierende blandt de borgere, der er visiteret fra Jobcenter Ringsted og Sorø. 

   
Varierende 
aktivitetsniveau 

 Tabel 2 tegner generelt et billede af varierende aktivitetsniveau. De borgere, der er visiteret 
til forløbet fra Jobcenter Sorø, har generelt deltaget i færre aktiviteter end borgerne fra de 
øvrige jobcentre. Leverandøren (Vikon) giver udtryk for, at dette primært skyldes, at en 
betydelig del af borgerne har haft relativt svære misbrugsproblemer, hvilket har givet sig 
udslag i ustabilt fremmøde til undervisningen/vejledningen. 

   
Manglende 
individualise-
ring 

 Endelig indikerer tabellen, at forløbet ikke er blevet individualiseret i det omfang, som 
kravspecifikationen lægger op til. I kravspecifikationen fremgår det, at de supplerende mo-
duler skal bringes i anvendelse i overensstemmelse med borgerens behov. Tabellen viser 
dog, at mange af de supplerende aktiviteter er blevet afholdt for samtlige borgere i Frede-
riksberg og Ringsted (i Sorø har dette ikke været tilfælde pga. det ustabile fremmøde). Det-
te indikerer, at den enkeltes borgers barrierer kun i mindre omfang har været bestemmende 
for sammensætningen af forløbet. Eksempelvis fremgår det, at samtlige borgere i Ringsted 
har deltaget i vejledning om økonomi. Progressionsmålingen (jf. afsnit 3.3) viser imidlertid, 
at blot 13% af disse borgere manglede overblik over deres privatøkonomi ved forløbets 
opstart. Det er derfor usikkert, hvilket udbytte disse borgere har haft af undervisningen2. 

   
Parallelindsat-
ser 

 Kravspecifikationen lægger desuden op til, at kombinationsforløbet skulle støtte op om 
eventuelle parallelle indsatser. Som det fremgår, har mellem 44% og 50% af borgerne del-
taget i parallelle indsatser, mens de har været tilknyttet kombinationsforløbet. Karakteren af 
disse parallelle indsatser fremgår nedenfor i figur 1. 

   
  

                                                      
2 Man skal dog være opmærksom på at startmålingen udfyldes i forløbets opstart. Der kan således være problematikker (fx 
økonomi), som først dukker frem undervejs i forløbet, og som derfor ikke afspejles af startmålingen. 
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Figur 1   Parallelle indsatser 
   

  

 
   

  N = 52 
   
15% er været i 
misbrugsbe-
handling 

 De parallelle tilbud, der er blevet anvendt flittigst, er misbrugsbehandling samt udred-
ning/behandling af helbredsproblemer. Disse initiativer er blevet anvendt for 15% af bor-
gerne. Det ses også, at 11% har modtaget psykologbistand. Endelig har 2% hhv. deltaget i 
fysioterapi og fået tilknyttet en støtte-kontaktperson3. 

   
Sammenfatning 
– obligatoriske 
moduler 

 Alt i alt vurderes det, at leverandørerne langt hen ad vejen har levet op til indholdet i krav-
specifikationen, hvad angår de obligatoriske moduler. Det skal dog bemærkes, at de direkte 
jobrettede aktiviteter tilsyneladende ikke har haft den tiltænkte vægt i Sorø og Ringsted, 
hvilket er et problem ift. rationalet bag kravspecifikationen, hvor disse aktiviteter tillægges 
stor betydning for borgernes progression mod arbejdsmarkedet.  

   
Supplerende 
moduler 

 I forhold til de supplerende moduler er det vanskeligt at bedømme leverandørernes præsta-
tioner, da disse moduler i sagens natur ikke skal bringes i spil overfor alle borgere. Men som 
nævnt indikerer evalueringen, at anvendelsen af disse moduler ikke har været tilstrækkeligt 
individuel. 

   
  

3.2 Resultater 

Yderligere 
belysning af 
resultater 

 Nedenfor belyses resultaterne af forløbet yderligere. Figur 2 viser udfaldet af forløbet, dvs. 
årsagen til at borgerne har afsluttet forløbet. Figuren viser dermed forløbets resultater på 
kort sigt. Figur 3 viser derimod borgernes nuværende status. Figuren illustrerer dermed 
forløbets effekt på lidt længere sigt.  

   

                                                      
3 En betydelig del af borgerne har desuden deltaget i fysisk træning. Dette anses dog ikke som en parallel indsats i denne 
sammenhæng 
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Figur 2   Udfald af forløbet 
   

  

 
   

  N = 52 
   
87% er gen-
nemført forlø-
bet planmæs-
sigt 

 Som det fremgår, har langt hovedparten af borgerne gennemført tilbuddet planmæssigt, og 
har afsluttet forløbet i forbindelse med, at tilbuddets varighedsgrænse er nået. Dette gør sig 
gældende for 87%. 

  
4% er afsluttet 
pga. sygdom 

 4% har afsluttet forløbet på grund af sygdom, og 2% er blevet trukket tilbage på grund af 
manglende medvirken.  

   
Job med løntil-
skud 

 Figuren viser også, at 2% er kommet i job med løntilskud i direkte forlængelse af tilbuddet, 
og at 2% er påbegyndt uddannelse.  

   
Længere sigt  Figur 2 viser borgernes status pr. maj 2012, dvs. 4-5 måneder efter forløbets afslutning. 

Figuren medvirker dermed til at belyse forløbets effekter på længere sigt.  
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Figur 3   Borgernes nuværende status 
   

  

 
   

  N = 52 
   
60% er fortsat 
ledige 

 Figuren viser, at 60% af borgerne fortsat er ledige, mens 12% på nuværende tidspunkt 
deltager i virksomhedspraktik. Jobcentrene giver i denne forbindelse udtryk for, at projek-
tet, samt efterfølgende tilbud, har betydet, at flere af de borgere, der på nuværende tids-
punkt er ledige (de 60%), er nået så langt i processen mod arbejdsmarkedet, at de er klar til 
at komme i virksomhedspraktik. Der arbejdes intensivt med at finde egnede praktikpladser. 

   
10% er syge-
meldt 

 Figuren viser også, at 10% af borgerne er blevet sygemeldt.  
  

8% er i uddan-
nelse 

 Endelig viser figuren, at 8% af borgerne pt. er i uddannelse, og at 6% er i job med løntil-
skud. 

   
  Som nævnt ovenfor er forløbet blevet grebet forskelligt an i de tre jobcentre. Resultaterne af 

forløbet varierer ligeledes. Tabellen nedenfor sammenfatter resultaterne for hvert af de del-
tagende jobcentre. 
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Tabel 3   Resultater for de enkelte jobcentre 
   

Målsætning 

Jobcenter 

Ringsted Sorø Frederiksberg Total 

     

Antal deltagere 24 16 12 52 

Ordinær beskæftigelse eller uddan-

nelse 
4% 6% 17% 8% 

Job med løntilskud 9% 0% 8% 6% 

Virksomhedspraktik 35% 27% 100% 46% 

Ændret til matchkategori 1 4% 19% 17% 12% 

   
17% er kom-
met i 
job/uddannelse  

 Som det fremgår, varierer andelen der er kommet i job eller uddannelse fra 4% (Ringsted) 
til 17% (Frederiksberg). Frederiksberg lever dermed op til målsætninger på de 10% (jfr. 
tabel 1)4. 

   
100% har været 
i praktik 

 Som allerede nævnt, er der stor forskel på hvorvidt, det er lykkedes at få udplaceret borger-
ne i virksomhedspraktik via forløbet. I Frederiksberg har samtlige borgere deltaget i praktik, 
mens det samme gør sig gældende for hhv. 27% og 35% i Sorø og Ringsted. På dette 
punkt lever Frederiksberg således i høj grad op til målsætningen (90%). 

   
  Endelig ses det, at andelen, der er blevet visteret til matchkategori 1, varierer fra 4% i Ring-

sted til 19% i Sorø. Ingen af kommunerne lever dog på dette punkt op til målsætningen for 
forløbet (30%).  

   
  

3.3 Processuelle effekter 

Processuelle 
effekter 

 Dette afsnit beskriver de mere processuelle effekter af kombinationsforløbet. Disse er blevet 
målt via en progressionsmåling, som er foretaget ved opstart og afslutning på forløbet. 

   
  Jævnfør kravspecifikationen var forventningen, at kombinationsforløbet skulle medføre 

følgende processuelle effekter. Borgerne skulle via forløbet: 

• Blive motiveret og positivt indstillet overfor forandringer, som kan styrke tilknytningen 
til arbejdsmarkedet 

• Kunne begå sig socialt 

• Opnå øgede faglige kompetencer, som matcher det job/den uddannelse han/hun arbej-
der hen imod 

• Få styrket sproglige og skriftlige kompetencer 

• Blive i stand til at tage ansvar for eget liv 

• Opnå forståelse for arbejdsmarkedet, herunder arbejdsnormer og jobmuligheder 

                                                      
4 Basseret på de langsigtede resultater (nuværende status) 
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• Få forbedret overblik over privatøkonomi 

• Blive i stand til at matche egne jobønsker med udbuddet af jobmuligheder 

• Blive bevidst om egne muligheder og barrierer for at opnå selvforsørgelse 

• Opnå styrket fremmødestabilitet 

• Få en øget arbejdsidentitet, herunder et ønske om at arbejde skal være en del af tilværel-
sen   

   
  Figur 4 til 13 illustrerer borgernes udvikling på de ovenstående parametre under forløbet. 

Nærmere bestemt viser figuren andelen af borgerne, der hhv. har udviklet sig positivt, nega-
tivt eller som er ikke har oplevet en udvikling på hvert af de ovenstående parametre. 

   
  

3.3.1 Motivation og forandring 

  Figur 4 viser borgernes udvikling på tre parametre, der omhandler deres motivation og 
forandringsvillighed. 

   
Figur 4   Udvikling i borgernes motivation og forandringsvillighed 
   

  

 
   

  N = 52 
   
Mellem 21% og 
42% har rykket 
sig positivt 

 Figuren viser, at borgernes motivation og forandringsvillighed overordnet set har udviklet 
sig positivt under forløbet. Som det fremgår, har mellem 21% og 42% af borgerne oplevet 
en positiv udvikling på de tre paratmetre gennem forløbet. Det hører med til historien, at 
en betydelig del af borgerne allerede i udgangssituationen var placeret i den positive katego-
ri, hvorfor der ikke var mulighed for yderligere progression. Tilsammen betyder det oven-
stående, at langt hovedparten af borgerne efter forløbet var motiverede og forandringspara-
te. 

   
42% tager mere 
initiativ 

 Således udviser 42% af borgerne i højere grad selv initiativ i forhold til handlinger og tiltag, 
som kan medvirke til at bringe dem ud af ledigheden, og 24% er mere tilbøjelige til at bede 
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om hjælp til at komme videre. I udgangssituationen var hhv. 40% og 64% af borgerne 
placeret i de positive kategorier på disse to spørgsmål. 

   
  Endelig viser figuren, at 21% af de borgere, der ikke tidligere gav udtryk for at job eller 

uddannelse var målet, efter forløbet udtrykker netop dette. I forhold til dette parameter er 
det særligt væsentligt at være opmærksom på, at borgernes udgangspunkt var meget posi-
tivt. Således gav 76% af borgerne ved startmålingen udtryk for at job og uddannelse var 
målet. Borgernes progression betyder dermed, at 94% af borgerne ved forløbets afslutning 
var placeret i den positive kategori på spørgsmålet. 

   
  

3.3.2 Arbejdsmarkedsperspektiv 

  Figur 5 viser borgernes progression på tre parametre, der omhandler deres arbejdsmarkeds-
perspektiv. 

   
Figur 5   Udvikling i borgernes arbejdsmarkedsperspektiv 
   

  

 
   

  N = 52 
   
50% er blevet 
mere realistiske 

 Som det fremgår, er halvdelen af borgerne blevet mere realistiske i deres jobønsker, mens 
14% har oplevet en negativ progression på dette punkt. På dette punkt var 38% af borger-
ne ved forløbets opstart placeret i de positive kategorier.  

   
13% er blevet 
villige til at 
tage en uddan-
nelse 

 Det ses også, at 13% af de borgere, der ikke tidligere var villige til at påbegynde en ad-
gangsgivende uddannelse, nu i højere grad orienterer sig mod uddannelse. Ved forløbets 
opstart gav 57% af borgerne udtryk for, at de ikke var villige til at påbegynde en uddannel-
se. Der har således på dette punkt været betydeligt rum for progression, hvorfor forløbets 
effekt på dette punkt må betegnes som begrænset. 

   
33% udviser  Figuren viser desuden, at 33% af borgerne udviser større pendlervillighed, efter de har del-
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større pendler-
villighed 

taget i forløbet, mens 8% er blevet mindre villige til at pendle for at komme i beskæftigelse. 
Ved forløbets opstart var blot 4% af borgerne villige til at pendle mere end en time, mens 
77% var villige til at pendle mellem ½ og 1 time. 

  
  

3.3.3 Økonomi 

  Figur 6 viser borgernes udvikling i forhold til deres overblik over privatøkonomien. 
   
Figur 6   Udviklingen i borgerens overblik over sin privatøkonomi 
   

  

 
   

  N = 52 
   
Begrænset 
mulighed for 
progression 

 Som det fremgår, er det meget få borgere, der på dette punkt har oplevet en progression. 
Således har 8% af borgerne fået bedre overblik over deres privat økonomi, mens 4% har 
oplevet en negativ progression. Det hører med til historien, at det kun var et mindretal af 
borgerne, der i udgangssituationen havde problemer med deres privatøkonomi. Dette gjor-
de sig gældende for 21%. Ikke desto mindre har forløbet dog tilsyneladende kun haft en 
begrænset effekt på dette punkt. 

   
  

3.3.4 Ret & pligt 

  Figur 7 viser borgernes progression på to parametre, der vedrører borgernes forståelse af ret 
og pligt som ledig. 
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Figur 7   Udvikling i borgernes forståelse for ret og pligt 
   

  

 
   

  N = 52 
   
21% har fået 
bedre fremmø-
de 

 Figuren viser, at 21% af borgerne har opnået et bedre fremmøde via af forløbet. Det ses 
dog samtidig at 24% udviser mere ustabilt fremmøde ved forløbets afslutning end ved dets 
opstart. Målgruppens fremmødestabilitet er således tilsyneladende ikke blevet forbedret 
under forløbet. Det kan dog ikke afvises at medarbejderne kan have haft vanskeligt ved at 
bedømme fremmødet ved opstart, hvorfor de kan have fastsat det for højt. Ved forløbets 
opstart vurderede medarbejderne at 49% af borgerne havde et stabilt fremmøde. 

   
35% medvirker 
i højere grad 

 Figuren viser samtidig, at 35% af borgerne deltager mere aktivt i udarbejdelsen af jobpla-
nen, mens 18% er mindre aktivt medvirkende. På dette punkt har målgruppen således 
samlet set udviklet sig positivt5. Ved forløbets opstart deltog 43% af borgerne aktivt i udar-
bejdelsen af jobplanen. 

   
  

                                                      
5 I forhold til disse parametre gør leverandørerne opmærksomme på at man ikke altid kan sætte lighedstegn mellem borge-
rens forståelse for ret og pligt og borgerens evne til at efterleve denne forståelse. Parametrene måler mest korrekt borgerens 
evne til at efterleve forståelsen af ret og pligt.  
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3.3.5 Arbejdsidentitet 

  Figur 8 viser borgernes progression på tre parametre, der omhandler deres arbejdsidentitet. 
   

Figur 8   Udvikling i borgernes arbejdsidentitet 
   

  

 
   

  N = 52 
   
Positiv effekt  Figuren viser, at borgerne overordnet har fået styrket deres arbejdsidentitet. Således udtryk-

ker 35% af borgerne efter forløbet i højere grad et ønske om, at arbejde skal være en del af 
deres tilværelse, og 41% ser i højere grad se sig selv i en proces mod arbejdsmarkedet. Ved 
forløbets opstart var hhv. 35% og 33% af borgerne placeret i de positive kategorier på disse 
paramtere. 

   
  Det ses også, at 45% i højere grad kan se sig selv i konkrete jobs eller uddannelser. 51% af 

borgerne kunne allerede ved forløbets opstart se sig selv i konkrete jobs eller uddannelser. 
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3.3.6 Borgerens faglige kompetencer 

  Figur 9 illustrerer borgernes progression på to parametre, der relaterer sig til deres faglige 
kompetencer. 

   
Figur 9   Borgernes faglige kompetencer 
   

  

 
   

  N = 52 
   
47% er mere 
afklarede om 
deres faglige 
kompetencer 

 Som det fremgår, er borgerne blevet mere afklarede omkring deres faglige kompetencer. 
Nærmere bestemt gør dette sig gældende for 47% af borgerne. 34% af borgerne var allerede 
ved forløbets opstart afklarede omkring deres faglige kompetencer, hvorfor der for disse 
borgere ikke var rum for en positiv progression. 

  
Større match  Det ses også, at 47% af borgerne under forløbet har opnået et bedre match mellem deres 

kompetencer og de jobs der arbejd hen imod. Ved forløbets opstart var der for 49% af 
borgernes vedkommende et match mellem kompetencer og de relevante jobs.  
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3.3.7 Borgernes sproglige kompetencer 

  Figur 10 viser borgernes udvikling på tre parametre, der omhandler deres sproglige kompe-
tencer. 

   
Figur 10   Udviklingen i borgernes sproglige kompetencer 
   

  

 
   

  N = 52 
   
Begrænset rum 
for progression 

 Figuren viser, at borgernes sproglige kompetencer kun i mindre grad er blevet forbedre 
under forløbet. Langt hovedparten af borgerne har ikke oplevet nogen progression på de tre 
parametre. Også her er det væsentligt at være opmærksom på, at det kun var et fåtal af bor-
gerne, der i udgangssituationen havde sproglige udfordringer. Dette gjorde sig gældende for 
mellem 7% og 14%.  

   
  Som det fremgår, har 22% af borgerne fået styrket deres læsekompetencer, og 12% har fået 

styrket deres skriftlige kompetencer. Endelig er 5% blevet i stand at føre samtaler på et 
niveau, der er påkrævet på arbejdsmarkedet. 

   
  På denne baggrund kan det ikke konkluderes, hvorvidt forløbet har haft en effekt. 
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3.3.8 Borgernes helbredssituation 

  Figur 11 viser hvorvidt borgerens helbredssituation er blevet mere afklaret, mens de har 
været i forløbet. 

   
Figur 11   Afklaring af borgernes helbredssituation 
   

  

 
   

  N = 52 
   
42% er blevet 
mere afklarede 
om deres hel-
bred 

 Som det fremgår, er borgerens helbredssituation samlet set blevet mere afklaret, mens de 
har været i forløbet. Således var 42% af borgerne mere afklarede omkring deres helbreds-
mæssige situation ved forløbets afslutning, end de var ved forløbets begyndelse, mens 17% 
var mindre afklarede.  

   
  Ved forløbets afslutning havde cirka halvdelen (48%) af borgerne således fået afklaret deres 

helbredsituation mod 22% ved forløbets opstart. 
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3.3.9 Sociale kompetencer 

  Figur 12 viser borgernes udvikling på fire parametre, der omhandler borgernes sociale 
kompetencer. 

   
Figur 12   Udviklingen i borgernes sociale kompetencer 
   

  

 
   

  N = 52 
   
Meget lille rum 
for progression 

 Figuren viser, at forløbet kun i meget lille grad har forbedret borgerens sociale kompeten-
cer. Dette skyldes først og fremmest, at borgerne i udgangspunktet ikke var udfordret på de 
ovenstående punkter. Ved startmålingen var det således blot mellem 0% og 6% af borger-
ne, der var placeret i de negative kategorier på de fire parametre. 

   
  Der har således kun i meget lille grad været rum for forbedringer, hvilket afspejles i at langt 

hovedparten af borgerne befinder sig i den neutrale kategori i figuren. Det er derfor ikke 
muligt med sikkerhed at konkludere, hvorvidt forløbet har haft en effekt på dette punkt. 
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3.3.10 Ansvar for eget liv 

  Figur 13 illustrerer borgerens udvikling på tre parametre, der omhandler evnen til at tage 
ansvar for eget liv. 

   
Figur 13   Udviklingen i borgernes evne til at tage ansvar for eget liv 
   

  

 
   

  N =53 
   
Mindre effekt  Figuren viser, at målgruppen kun i mindre grad har gennemgået en positiv udvikling på de 

tre målepunkter. 
   
27% ser i min-
dre grad familie 
som en barriere 

 Det ses således, at 27% af borgerne i mindre grad ser børn, familie eller helbred som en 
hindring for beskæftigelse. Samtidig oplever 26% dog i højere grad disse forhold som en 
hindring. Ved forløbets opstart anså 40% af borgerne børn, familie og helbred som en bar-
rierer for beskæftigelse. 

  
  Figuren viser desuden, at meget få borgere har fået fast bopæl under forløbet og at borgere-

ne kun i mindre grad er blevet mere præsentable og velsoignerede. Dette skyldes først og 
fremmest, at manglende bopæl og fysisk fremtræden kun har været en barriere for hhv. 6% 
og 12% af borgerne, hvorfor der kun har været meget lille rum for forbedring. 

   
  

26%

0% 0%

47%

96% 94%

27%

4% 6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ser borgeren børn, familie eller
helbred som en hindring for at

komme i beskæftigelse?

Har borgeren en fast bopæl? Er borgeren normaltvist
præsentabel og velsoigneret?

Negativ progression Neutral Positiv progression



Evaluering af kombinationsforløb for kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 2 

 

25

  Tabel 4 sammenfatter analysen af forløbets processuelle effekter. 
   
Tabel 4   Opsummering af processuelle effekter 
   

  
Parameter Effekt under forløbet? 

    
  

Motivation og forandringsparathed √√√√ 
  

Realistisk arbejdsmarkedsperspektiv √√√√ 
  

Overblik over privatøkonomi* - 
  

Forståelse for ret & pligt ÷ 
  

Arbejdsidentitet √√√√ 
  

Afklaring af kompetencer √√√√ 
  

Faglige kompetencer √√√√ 
  

Sprog* - 
  

Afklaring af helbredssituation √√√√ 
  

Sociale kompetencer* - 
  

Ansvar for eget liv ÷ 

  * ikke muligt at bedømme da disse forhold kun har udgjort en barriere for et mindretal af borgerne 
   
  

3.4 Hvem virker indsatsen for? 

Effekt over for 
delmålgrupper 

 Dette afsnit forsøger at give et svar på, om der er nogle delmålgrupper, som har haft større 
eller mindre gavn af forløbet. Dette gøres ved at sammenholde en række af borgernes bag-
grundsforhold med forløbets processuelle effekter (jf. afsnit 3.3).  

   
  Tabel 5 summerer analysens resultater. Tabellen viser tre baggrundsforhold, som systema-

tisk har betydning for, hvorvidt det er lykkedes at rykke borgeren på de parametre, der 
fremgår af tabellen. I tabellen er det angivet hvor stor en andel af borgerne med et givent 
karakteristika der har gennemgået en positiv udvikling under forløbet. De parametre og 
baggrundsforhold for hvilke, der ikke kan identificeres nogen systematiske sammenhænge, 
er udeladt af tabellen6.  

   
  

                                                      
6 Der er for hvert af parametrene i afsnit 3.3 gennemført regressionsanalyser med følgende baggrundsforhold: Køn, alder, 
civilstand, uddannelse, fysiske helbredsproblemer, psykiske helbredsproblemer. 
Den afhængige variabel i disse analyser udgøres af indeks der er konstrueret i overensstemmelse med de parametre der 
fremgår af progressionsmålingen. 
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Tabel 5   Systematiske sammenhænge mellem baggrundforhold og progression 
   

 Køn Helbredsproblemer  Uddannelse 

 Kvinder Mænd Fysiske Psykiske Nej* Ja 

Motivation og forandringsvillighed   61% 51%   
Arbejdsmarkedsperspektiv   52% 62%   
Ret og pligt 28% 48% 50% 30% 39% 35% 

Arbejdsidentitet 44% 72% 64% 55% 53% 64% 

Faglige kompetencer 29% 64%     

Ansvar for eget liv 16% 40% 36% 22% 24% 29% 
* Der skelnes mellem borgere, der har en erhvervskompetencegivende uddannelse (erhvervs- eller videregående uddannelse) og borge-
re der ikke har. 
 

Større udvik-
ling blandt 
mændene 

 Tabellen viser, at mændene på en række parametre har gennemgået en mere positiv ud-
vikling end kvinderne. Dette gør sig gældende i forhold til forståelse for ret og pligt, ar-
bejdsidentitet, faglige kompetence samt ansvar for eget liv.  

   
  Eksempelvis har 48% af mændene opnået en bedre forståelse for ret og pligt, mens det 

samme gør sig gældende for 28% af kvinderne7. På samme vis har 72% af mændene og 
44% af kvinderne fået styrket deres arbejdsidentitet under forløbet. 

   
Større udvik-
ling blandt 
borgere med 
fysiske hel-
bredsproblemer 

 Tabel 5 viser samtidig, at de borgere, der har fysiske helbredsproblemer på flere punkter 
har gennemgået en mere positiv udvikling end de borgere, der har psykiske helbredspro-
blemer. Dette gør sig gældende i forhold til parametrene: motivation og forandringsvil-
lighed, forståelse af ret og pligt, arbejdsidentitet samt ansvar for eget liv. 

  
 Eksempelvis er 61% af de, der har fysiske helbredsproblemer blevet mere motiverede og 

forandringsvillige under forløbet, mens det samme gør sig gældende for 51% af de, der 
har psykiske helbredsproblemer. Det ses også, at 50% og 30% af de borgere, der hhv. har 
fysiske og psykiske helbredsproblemer har fået en bedre forståelse for ret og pligt under 
forløbet. 

   
Uddannelsesni-
veau 

 Endelig viser tabellen, at de borgere, der har en erhvervskompetencegivende uddannelse 
på to punkter har gennemgået en mere positiv udvikling end de borgere, der ikke har en 
erhvervskompetencegivende uddannelse. Dette gør sig gældende i forhold til arbejdsiden-
titet og ansvar for eget liv. Der er dog tale om relativt små forskelle. 

   
  

3.4.1 Sammenhæng mellem praktik og processuelle effekter 

Effekt af prak-
tikforløb 

 Som nævnt var et af hovedformålene med forløbet, at det skulle kombinere virksomheds-
rettet aktivering med afklarings- og vejledningsaktiviteter. Det fremgår af tabel 3, at dette 

                                                      
7 Faktisk har kvinderne i gennemsnit gennemgået en negativ progression i forhold til forståelsen af ret og pligt. 
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i varierende grad er lykkedes for leverandørerne. Evalueringen viser samtidig en sammen-
hæng mellem det, at borgerne udplaceres i praktik og flere af de processuelle resultater, 
der er beskrevet i afsnit 3.3. Dette illustreres af tabel 6. 

   
Tabel 6   Sammenhæng mellem udplacering i praktik og processuelle effekter 
   

  

Parameter 

Sammenhæng med ud-

placering i praktik 
    
  

Motivation og forandringsparathed √√√√ 
  

Forståelse for ret & pligt √√√√ 
  

Arbejdsidentitet √√√√ 

    
Praktik forløb 
mindsker risiko 
for at miste 
motivation 

 Evalueringen viser, at udplacering i praktik har sammenhæng med udviklingen i borge-
rens motivation og forandringsparathed. Mens andelen af borgere, der udviser en positiv 
progression, er næsten lige stor blandt borgere, der har, og borgere der ikke har været i 
praktik, er der væsentligt flere borgere, der udviser en negativ progression blandt de bor-
gere, der ikke har været i praktik. 

   
  Med andre ord indikerer evalueringen at forløbet være med til at fastholde og udvikle 

borgernes motivation og forandringsvillighed, hvis praktikforløb inkluderes, mens det 
ofte kan gøre borgerne mindre motiverede og forandringsparate, hvis ikke praktikforløb 
benyttes. 

   
Positiv sam-
menhæng med 
forståelsen af 
ret og pligt 

 Praktikforløbene ser ligeledes ud til at have en positiv sammenhæng med borgernes for-
ståelse af ret og pligt. Eksempelvis har 58% af de borgere, der har været udplaceret i prak-
tik opnået en bedre forståelse for ret og pligt, mens det samme gør sig gældende for 22% 
af de borgere, der ikke har deltaget i praktik. 

   
Positiv sam-
menhæng med 
arbejdsidentitet 

 Endelig viser evalueringen, at praktikforløbene har en positiv sammenhæng med borger-
nes arbejdsidentitet. Eksempelvis ser 58% af de borgere, der har været i praktik, i højere 
grad sig selv i en proces mod arbejdsmarkedet, mens det samme gør sig gældende 26% af 
de, der ikke har deltaget i praktik. 
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4 Evaluering af forandringslogikken 

Undersøgelse af 
hypoteser 

 Kravspecifikationen, der ligger til grund for kombinationsforløbet, bygger på en foran-
dringslogik, som medarbejderne i jobcentrene i fællesskab har udarbejdet. Forandringslo-
gikken indeholder en række hypoteser for forholdet mellem aktiviteter og resultater på 
kort-, mellemlangt- og langt sigt. Formålet med dette afsnit er at undersøge, hvorvidt disse 
hypoteser er gyldige. Afsnittet bidrager dermed til at belyse om forandringslogikken er kor-
rekt eller om den indeholder fejlslutninger. 

   
  Forandringslogikken kan ses i den nedenstående figur. For hver af de forventede relationer 

mellem resultaterne er det angivet, om forventningen af er blevet indfriet i forløbet. 
   
Figur 14   Forandringslogik 
   

 
   
Hypoteser 
bekræftet 

 Som det fremgår, er forventningen til relationerne mellem kombinationsforløbets processu-
elle effekter for de flestes vedkommende blevet indfriet. Eksempelvis viser evalueringen, at 
de borgere, der er blevet mere motiverede og forandringsvillige også har fået styrket deres 
arbejdsidentitet, og har fået et mere realistisk arbejdsmarkedsperspektiv. 

   
  Det ses også, at det ikke har været muligt at evaluere samtlige forventninger i forandrings-

logikken. Dette skyldes manglende variation på en række progressionsmål. Eksempelsvis er 
det kun et fåtal af borgerne, der ved forløbets opstart manglede overblik over deres privat-
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økonomi. Det er derfor også kun et fåtal, der har oplevet progression på dette punkt, hvor-
for det ikke er muligt at undersøge om øget overblik over privatøkonomien fører til øget 
ansvarstagen. 

   
Hypoteser ikke 
bekræftet 

 Som det fremgår af afsnit 3.1, er det meget få borgere, der er blevet ommatchet til match-
kategori 1 og meget få borgere, der er kommet i job eller uddannelse. På disse punkter har 
forandringslogikken således ikke levet op til forventningen.  

   
  Figur 14 illustrerer dermed, at forandringsteorien har været korrekt, hvad angår de proces-

suelle effekter på kort og mellemlang sigt, men at hypoteserne omkring de mere håndgribe-
lige effekter på lang sigt ikke er blevet bekræftet. De processuelle effekter har ikke i forven-
tet omfang medført, at borgerne er kommet i job eller er blevet ommatchet.  

   
  Årsagerne til dette belyses i det følgende afsnit. 
   
  

5 Leverandørernes erfaringer med forløbet 

  Dette afsnit indeholder en kort beskrivelse af leverandørernes erfaringer med kravspecifika-
tionen og kombinationsforløbet. Beskrivelsen forholder sig til de udfordringer, som ifølge 
leverandørens vurderinger har været medvirkende til at begrænse målopfyldelsen, samt de 
positive erfaringer som leverandørerne har gjort sig via kombinationsforløbet. 

   
Tilfredshed 
med forløbet 

 Generelt giver leverandørerne udtryk for, at de har haft en positiv oplevelse af at gennemfø-
re kombinationsforløbet. Forløbets aktiviteter vurderes således som effektfulde i forhold til 
at rykke målgruppen tættere på arbejdsmarkedet. Leverandørerne giver dog samtidig udtryk 
for, at forløbets varighed har været for kort. 

   
  

5.1 Udfordringer for målopfyldelsen 

Årsager til 
manglende 
målopfyldelse 

 Følgende temaer gør sig gældende i leverandørernes tilbagemeldinger i relation til den 
manglende målopfyldelse: 

• Borgere med ”tunge” problemstillinger 

• Forløbets varighed har været for kort 

• Ventetid på samarbejdspartnere 

• Forvirring over kombinationen af vejledning og virksomhedspraktik 

• Årsager til mangelende jobrettet fokus i Ringsted og Sorø 
   
  Borgere med ”tunge” problemstillinger 
Tunge pro-
blemstillinger 

 Leverandørerne giver udtryk for, at de borgere, der er blevet visiteret til forløbet, har haft en 
række relativt ”tunge” problemstillinger, som har stået i vejen for inklusion på arbejdsmar-
kedet. Som eksempler nævnes massive misbrugsproblemer, psykiske helbredproblemer o. 
lign. Mange af disse problemstillinger er først kommet frem under forløbet. De individuelle 
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problemstillinger har medført, at det ikke har været muligt at opnå ommatchning og ordi-
nær beskæftigelse/uddannelse. 

   
  Forløbets varighed har været for kort 
Varighed for 
kort 

 De individuelle problemstillinger taget i betragtning vurderer leverandørerne, at varigheden 
for forløbet (12 uger) har været for kort. Forløbets rammer har ikke givet tilstrækkeligt med 
tid til at bearbejde de udfordringer, som har stået mellem den enkelte borger og arbejds-
markedet.  

   
Forlængelser 
har haft en 
effekt 

 Leverandørerne foreslår derfor, at fremadrettede forløb for målgruppen får en længere va-
righed. I denne sammenhæng skal det nævnes, at Jobcenter Ringsted ved forløbets afslut-
ning besluttede at forlænge forløbet i fire uger. I løbet af disse fire uger oplevede leverandø-
ren en betydelig progression mod arbejdsmarkedet, hvilket blandt andet medførte at flere af 
borgerne blev udplaceret i praktik. På denne baggrund vurderer leverandøren, at forløbets 
aktiviteter er de rigtige ift. at skabe progression for målgruppen, men at der blot er brug for 
længere tid for at aktiviteternes effekt for alvor slår igennem. 

   
  Ventetid på samarbejdspartnere 
Ventetid  Et af de forhold, der medvirker til at skabe tidsmangel, er, at der ofte er mange forskellige 

instanser og fagpersoner i spil overfor borgerne. Leverandørerne oplever, at der ofte har 
været ventetid til disse aktører, hvilket har forsinket processen. 

   
  Forvirring omkring vekslen mellem praktik og vejledning 
Vekselvirkning 
giver forvirring 

 Et helt centralt element i kravspecifikationen er, at vejledningsaktiviteter og virksomheds-
praktik gennemføres parallelt. Leverandørernes erfaringer med dette har dog ikke været 
entydig positive. Mens leverandørerne giver udtryk for, at tanken bag en kombination af de 
to typer tilbud er rigtig, giver de dog samtidig udtryk for at kombinationen har været med-
virkende til at skabe forvirring hos borgerne.  
Borgerne har haft vanskeligt ved at indgå i forskellige sammenhænge og omstille sig fra en 
undervisningssituation til en beskæftigelsessituation.  
 

Jeg oplevede – det gjorde vi begge – at de var lidt forvirrede. Altså, det var en stor 
mundfuld at tage. At være ét sted tre dage om ugen og så ind og være i en undervisnings-
situation to dage om ugen. 
(Medarbejder ved leverandør) 

 
Fremfor en kombination, som medfører, at borgeren skal være tre dage i praktik og to dage 
hos aktøren, foreslås det, at vekselvirkningen mellem de to typer tilbud struktureres således, 
at borgeren indledende modtager vejledning, for derefter at være i praktik i en periode. 
Efter praktikken bør borgeren igen deltage i vejledning hos aktøren.  

   
  Årsager til mangelende jobrettet fokus i Sorø og Ringsted 
  Som det fremgår af afsnit 3.1, har der været større fokus på de direkte jobrettede aktiviteter 
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i Frederiksberg end i Sorø og Ringsted. Dette ses ved, at flere af borgerne har været i prak-
tik, og at flere har modtaget vejledning om jobsøgning og ansøgninger samt at flere borgere 
er kommet i job/uddannelse. 

   
Personlige og 
sociale pro-
blemstillinger i 
fokus 

 Leverandøren, der har gennemført forløbet i Sorø og Ringsted (Vikon) begrunder dette 
med, at borgernes barrierer (jf. ovenfor) har medført, at det ikke har været hensigtsmæssigt 
at iværksætte de nævnte aktiviteter indenfor forløbets tidsramme. Der har med andre ord 
været behov for mere tid til at bearbejde personlige eller sociale problemstillinger, inden de 
direkte jobrettede aktiviteter kunne iværksættes. Leverandøren gør i denne sammenhæng 
opmærksom på, at den føromtalte forlængelse af forløbet i Ringsted medførte, at det blev 
muligt at arbejde mere jobrettet med flere af borgerne. 

   
  I sammenligningen af de tre kommuner er det også væsentligt at være opmærksom på, at 

F86, der varetog forløbet for Jobcenter Frederiksberg, er en kommunal enhed og havde 
som sådan relativt stort kendskab til borgerne forud for de 12 uger. F86 giver da også ud-
tryk for, at dette ”forspring” havde stor betydning for, at det var muligt at udplacere 92% 
af borgerne i praktik indenfor forløbets tidsramme. 

   
  

5.2 Leverandørernes gode erfaringer med kombinationsforløbet 

Positive erfa-
ringer 

 Leverandørerne fremhæver følgende temaer som særligt positive i arbejdet med kravspecifi-
kationen og kombinationsforløbet: 

• Klare retningslinjer for forløbet 

• Gode erfaringer med tovholderfunktionen 

• Kombinationen af tilbud rigtig 
   
  Klare retningslinjer for forløbet 
Klare retnings-
linjer 

 Leverandørerne har oplevet det som meget positivt, at kravspecifikationen har tegnet meget 
klare linjer op for forløbet, hvilket har givet leverandøren et solidt fagligt grundlag at støtte 
sig til.  

   
  Samtidig efterspørger leverandørerne dog også højere grad af fleksibilitet på enkelte punk-

ter. Konkret udtrykkes ønske om større fleksibilitet ift. at iværksætte jobsøgningsaktiviteter 
for alle borgere. Det er efter leverandørernes vurdering ikke alle borgere, der har stor gavn 
af denne type af aktiviteter, og disse vil derfor have større gavn af at bruge tiden på andre 
aktiviteter. Derudover gør leverandørerne opmærksom på behovet for stor fleksibilitet til at 
opjustere timetallet i praktikkerne i overensstemmelse med borgernes udvikling8. 

   
  Gode erfaringer med tovholderfunktionen  
Tovholder-
funktion 

 Tovholderfunktionen fremhæves af leverandørerne som et positivt element i forløbet. 
Funktionen bidrager dels til at skabe mere effektfulde forløb og dels til at give borgeren en 

                                                      
8 Der var inden for projektets rammer mulighed for at opjustere timetallet løbende. 
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bedre oplevelse af forløbet. 
   
  På grund af de mange forskellige barrierer, der kendetegner målgruppen, er der mange 

forskellige aktører indblandet i borgerens forløb. I denne forbindelse er tovholderfunktio-
nen helt afgørende for at skabe koordination og en rød tråd gennem forløbet. Dette sikrer, 
at den relevante viden hele tiden bliver givet videre til relevante aktører (behandlingssteder, 
virksomheder mv.). 

   
  Tovholderfunktionen medvirker ligeledes til at styrke dialogen med den enkelte borger. 

Ved at tovholderen følger borgeren hele vejen gennem systemet, opstår der en særlig tillid 
og tryghed mellem borgeren og tovholderen, som er særdeles befordrende for den proces 
forløbet skal skabe. 

   
  F86 har gennemforløbet gennemført en selvevaluering blandt borgerne, som viser at netop 

tovholderfunktionen er et af de elementer, der opleves mest positivt af borgerne. 
   
  Kombinationen af virksomhedspraktik og vejledning er rigtig 
Kombination 
har værdi 

 Som nævnt oplever leverandørerne, at kombinationen er virksomhedspraktik og vejled-
ningsaktiviteter er meget hensigtsmæssig for at skabe progression mod arbejdsmarkedet. 
Erfaringen er, at hvis en virksomhedspraktik står alene for denne målgruppe, kan processen 
med at forsøge at finde et ordinært job gå i stå. Virksomhedspraktikkerne bør derfor kom-
bineres med vejledning. Men som beskrevet ovenfor foreslår leverandørerne, at vekselvirk-
ningen struktureres anderledes. 

   
  

6 Forankring af modellen 

  Dette afsnit giver en kort beskrivelse af jobcentrenes oplevelse af processen i forbindelse 
med udviklingen af kravspecifikationen samt deres overvejelser omkring videreførelse af 
indsatsmodellen. 

   
  

6.1 Oplevelse af processen omkring udarbejdelse af kravspecifikatio-

nen  

  Jobcentrene giver samstemmende udtryk for, at processen med at udvikle forandringslogik-
ken og kravspecifikationen har været god og lærerig. Særligt fremhæves det, at processen 
gav anledning til gode diskussioner mellem deltagerne, som har været meget udfordrende 
og udbytterige. Jobcentrene giver desuden udtryk for, at udviklingsprocessen er blevet godt 
styret undervejs.  

   
  I jobcenter Ringsted har arbejdet med forandringsteori desuden afstedkommet et nyt for-

andringsteoretisk projekt, som for øjeblikket bliver gennemført. 
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  Jobcentrene giver ydermere udtryk for, at kravspecifikationen har givet en god udbudspro-
ces. De meget klare retningslinjer har gjort det relativt enkelt at bedømme de indkomne 
tilbud i forhold til hinanden. 

   
  

6.2 Videreførelse af indsatmodellen 

  De tre jobcentre er alle positivt indstillede overfor indsatsmodellen og ønsker helt eller 
delvist at videreføre modellen i den almindelige drift. 

   
Jobcenter 
Ringsted 

 Jobcenter Ringsted valgte, som nævnt, ved forløbets afslutning at forlænge indsatsen hos 
leverandøren. Jobcentret forventer at anvende kravspecifikationen som inspiration ved 
kommende udbudsrunder. 

   
Jobcenter Fre-
deriksberg 

 I Jobcenter Frederiksberg er man ligeledes positivt indstillet, og overvejer for tiden om 
forløbet skal forankres i den almindelige drift. F86 har allerede besluttet at videreføre ele-
menter fra kombinationsforløbet (f.eks. tovholderfunktionen) i den almindelige indsats. 

   
Jobcenter Sorø  Jobcenter Sorø giver udtryk for, at indsatsmodellen indeholder rigtig mange gode elemen-

ter, som vil blive overført til andre kommunale tilbud. Kommunen har i den seneste tid 
hjemtaget det meste af aktiveringsindsatsen, og forventer derfor ikke at gennemføre ud-
budsrunder for målgruppen i den nærmeste fremtid. Hvis der igen skal laves udbud på 
målgruppen, forventer man dog, at hele eller dele af kravspecifikationen igen kan finde 
anvendelse. 

   
  

7 Datagrundlag 

  Virkningsevalueringen bygger på følgende datakilder: 

• Progressionsmålinger gennemført ved start og afslutning af forløbet via SurveyXact 

• Oplysninger om borgernes baggrundsforhold fra aktørernes registreringer 

• Oplysninger om borgernes status og match fra de kommunale registre 

• Interviews med medarbejdere ved aktørerne og jobcentrene 
   
  Progressionsmålinger 
  Leverandørerne har gennemført progressionsmålingen i forbindelse med hhv. opstart og 

afslutning af forløbet. Målingerne er foretager via et elektronisk spørgeskema.  
   
  Samtlige 52 har deltaget i målingen. 
   
  Oplysninger om baggrundsforhold 
  Leverandørerne har desuden leveret oplysninger om borgernes baggrundsforhold. Følgende 

baggrunds forhold er blevet inddraget: 

• Køn 
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• Alder 

• Uddannelsesniveau 

• Helbredsproblemer 

• Civilstand 
   
  Oplysninger om borgernes status og match pr. maj 2012 
  De tre jobcentre har leveret oplysninger om borgernes forsørgelsesstatus pr. maj 2012. Op-

lysningerne stammer fra jobcentrenes registre. 
   
  Interviews med leverandørerne 
  Der er gennemført telefoninterviews med tovholderen i F86 og kontaktpersonen i Vikon. 
   
  Der er ydermere gennemført interviews med én medarbejder i hvert jobcenter omkring 

jobcentrenes oplevelse af processen og deres planer for forankring af modellen 
   

 


