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Scenen for at udvikle beskæftigelsesindsatser for udsatte grupper 

Akavet. Det er et dækkende ord for situationen i lokalet. Den unge mand, som sidder lettere sammen-
sunket kigger flygtigt op på først den kommunale sagsbehandler, som sidder lige overfor ham og der-
næst over på forskeren, som sidder på en stol op ad væggen sådan lidt udenfor, hvor man ellers ville 
have siddet, hvis det skulle have været en samtale mellem tre. Forskeren sidder og skriver lidt i en no-
tesbog, og gør nærmest demonstrativt alt for at gøre sig usynlig ved ikke at få øjenkontakt med nogle af 
de to. Hun fik indledningsvist meget kortfattet, nærmest staccato, sagt at hun bare var en flue på væg-
gen, som de bare kunne ignorere.  

Sagsbehandleren rømmer sig, han sidder lettere foroverbøjet med alle papirerne om den unge mand 
foran sig, klar til på bedste professionelle vis at få udredt, hvad der nu skal ske i sagen med den unge 
mand, som har så svært ved at få etableret et ordentligt liv, både privat og arbejdsmæssigt. Han skæver 
over på forskeren og er sig bevidst, at han har lukket en udenforstående ind til, hvad der ellers er et 
lukket univers, og gør sig anstrengelser for at begynde samtalen så professionelt så muligt.  

Han lægger ud med en række spørgsmål om de faktuelle ting, som indledningsvist skal sættes på plads. 
Eller måske rettere konstateringer af, hvad der ifølge papirerne er sket siden sidst. Den unge mand nik-
ker og svarer af og til med en gryntende bekræftelse under oplistningen af, hvad der burde være sket og 
hvad der så ikke skete alligevel i forhold til de sidst indgåede aftaler. Tydeligvis vant til at sidde over-
for myndighedspersoner fra forskellige institutioner, lige fra de mange skoler, ungdomsinstitutioner, 
fængslet og andre kommunale afdelinger, tager den unge mand overraskende sikkert over i samtalen, 
godt hjulpet på vej af sagsbehandleren, og forklarer sig i forhold til forløbet, som er kørt af sporet. 
Skilsmisse, problemer med samvær med børnene, manglende netværk - eller i hvert fald det forkerte 
netværk - og flere typer bogstavskombinationer af diagnoser kommer op på bordet. Forhold som gør 
både det gode liv og arbejdsliv til en svær ting at realisere.  

Den akavede stemning er næsten forsvundet. Forskeren har tilsyneladende glemt alt om noter og sidder 
næsten ude på kanten af stolen helt opslugt af den livshistorie, som oprulles lige for øjnene af hende. 
Sagsbehandleren har i den intensive dialog tilsyneladende glemt, at han er under observation og taler 
engageret om, hvordan en kombination af deltagelse på fitnesshold efterfulgt af et virksomhedspraktik-
forløb med mentor måske kunne være et bud på en vej frem, samtidigt med at han understreger, at det 
altså er vigtig med den unge mands aktive deltagelse i tilbuddene, samtidigt med at det jo ”i sidste ende 
gerne skal føre til beskæftigelse”. Han er med andre ord professionelt i gang med at afbalancere de 
mange lovgivningsmæssige og organisatoriske krav og muligheder med, hvad der i den næste fase for-
håbentlig kan ændre den unge mands livsbane i en positiv retning.  
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Den unge mand synes på den ene side at være glad for at fortælle sin historie og kigger mere og mere 
sikkert over på både sagsbehandleren og forskeren, men er på den anden side også meget opmærksom 
på ikke at blive sat på et nyt forløb, han ikke kan klare. Han nærmest også beder til, at han ikke bliver 
trukket i kontanthjælp. 

Efter en del diskussion ender mødet med en ny aftale for det videre forløb. Sagsbehandleren opfordrer 
den unge mand til at tage kontakt, hvis han støder på nye udfordringer og siger, at han er der for at 
hjælpe, og at han bare kan sende en sms eller ringe, så skal han nok hurtigt vende tilbage. Mødet sluttes 
af i en opløftet stemning med håndtryk, hvor sagsbehandleren fik sat en ny proces i gang, borgeren 
kom i gang igen, og forskeren fik en praksisnær oplevelse af et møde mellem en sagsbehandler og en 
borger. Om det så lykkes denne gang må tiden vise.   
 

LISES-projektet 

Scenen her kunne være fra vores fireårige forskningsprojekt LISES, som mindre mundret står for ”Lo-
cal Innovation in Social and Employment Services”. Projektet, som er finansieret af Innovationsfonden, 
er udviklet i et tæt samarbejde mellem Aalborg Universitet, KL samt Holstebro og Herning Kommune, 
og startede op i 2016. Fra 2017 indgår også Gladsaxe, Aarhus, Vesthimmerland og Silkeborg Kommu-
ne. Målet er at udvikle mere innovative beskæftigelsesindsatser for udsatte grupper.  

Projektet tager dermed fat på en af de store samfundsudfordringer i Danmark, nemlig at få flere af de 
borgere, som har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, i beskæftigelse. Dette problem er 
ikke alene dansk, men en kendt problemstilling i de fleste moderne velfærdsstater. Der er flere sam-
fundsmæssige grunde til at fokusere på dette: Økonomisk bæredygtighed, demografiske udfordringer 
med en aldrende befolkning og international konkurrence, som gør det stadig vanskeligere at omfordele 
ressourcer mellem borgere i beskæftigelse og borgere uden for arbejdsmarkedet. Endvidere er det vig-
tig at sikre, at udsatte borgere og deres familier ikke ekskluderes fra samfundet med de negative konse-
kvenser, det kan have for både samfund og den enkelte borgers livssituation.  

Trods utallige reformer, der indeholder både understøttende og disciplinerende elementer, har succesen 
med at få denne gruppe af mere udsatte borgere ind på arbejdsmarkedet hidtil været begrænset. Det er i 
det lys, at dette projekt søger at udvikle nye metoder og tilgange i implementeringen af beskæftigelses-
indsatser over for udsatte grupper. Indsatser som i højere grad både kan involvere medarbejderne i at 
udvikle nye indsatser, samt inkludere borgernes eget perspektiv.  

Her er vi så tilbage til det indledningsvist beskrevne møde mellem sagsbehandler og borger. Mødet er i 
udgangspunktet rammesat af politiske prioriteringer, institutionelle regler (lovgivning), økonomi og 
organisatoriske rammebetingelser, som først og fremmest er kraftigt medvirkende til at bestemme hvad 
sagsbehandleren kan, bør og faktisk gør i forhold til borgeren. Borgeren er også underlagt lovgiv-
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ningsmæssige forpligtelser og rettigheder (eksempelvis med forpligtelse til deltagelse i aktivering og en 
rettighed om økonomisk forsørgelse), men har også nogle bestemte forudsætninger og behov som på-
virker mulighederne for at kunne modtage hjælp og opfylde endemålet om beskæftigelse og selvforsør-
gelse. Der er også et aspekt af enten modvillighed (der kan tage karakter af selvbeskyttelse) eller ac-
cept/medvirken fra borgeren, som kan være afgørende for, om indsatserne lykkes i forhold til formålet.  

Udgangspunktet for projektet er derfor, at udviklingen af nye innovative velfærdsløsninger må med-
tænke både politiske og organisatoriske perspektiver, herunder frontmedarbejdernes rolle, samtidigt 
med at der er fokus på, hvordan borgerens adfærd og holdninger påvirkes af disse. Sagt med andre ord: 
det er antageligt ikke blot et spørgsmål om hvilke ydelser og indsatser du får som borger, men også et 
spørgsmål om hvordan disse besluttes, organiseres og udføres. Et centralt mål med projektet er derfor 
at udvikle nye modeller for, hvordan borgerens perspektiv kan inkluderes på måder, der både forbedrer 
kvaliteten af samarbejdet mellem borger og professionel i jobcentrene og fører til mere effektive ind-
satser, hvad angår omkostninger og resultater. Det er projektets antagelse, at borgerens rolle og mulig-
hed for deltagelse i at udvikle indsatserne er af meget stor betydning for at opnå målet om en øget ar-
bejdsmarkedsdeltagelse. Der er således fokus på mødet mellem sagsbehandler og borger, hvorfor den 
indledningsvise beskrivelse af en typisk scene fra de igangværende feltstudier i kommunerne meget 
godt illustrerer, hvad det er, der arbejdes med her.  

Dette fokus indebærer som sagt også en forståelse for betydningen af politiske prioriteringer og strate-
gier, samt den organisatoriske rammesætning. Formålet med projektet er - i tæt samarbejde mellem 
forskning og praksis – at udvikle nye velfærdsløsninger i beskæftigelsesindsatsen, som kan styrke ar-
bejdsmarkedsdeltagelsen for udsatte grupper. På baggrund af litteraturstudier og dialog med de delta-
gende kommuner har vi på forhånd opstillet fem mulige potentialer for at udvikle mere innovative og 
bedre beskæftigelsesindsatser for udsatte grupper. Der forventes at være klare potentialer ved:  
 

1) At udvikle politisk/organisatoriske strategier til at 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 virksomhedssamarbejdet, således at arbejdsgivers forventninger og engagement 
medtænkes i beskæftigelsesindsatsen 

I det næste vil vi, dels gennemgå hvorfor disse fem potentialer er udvalgt, dels præsentere de første 
resultater i forhold til analysen af disse i Holstebro og Herning Kommune. Resultaterne bygger på in-
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tensive feltstudier bestående af interviews med ledere, mellemledere, medarbejdere og borgere, obser-
vation af ledelsesmøder, teammøder, virksomhedsbesøg og samtaler/møder mellem sagsbehandlere og 
borgere, virksomhedsbesøg samt studier af forskellige typer af dokumenter. Her ud over består dataind-
samling og analyse af, hvad vi betegner som fælles lærings- og innovationsplatforme (FLIP). FLIP-
formatet indebærer en ny måde at udvikle viden på, hvor forskere og praktikere arbejder tæt sammen 
undervejs i processen. Det skal, inden vi vender os mod de fem potentialer, forklares nærmere.  

Beskæftigelsesområdet har altid været et af de mest evaluerede sektorområder i Danmark (Albæk & 
Rieper 2002), men med skiftende dominerende evalueringsformer. I de seneste to årtier er den evidens-
baserede evaluering (med randomiserede kontrollerede forsøg eller RCT studier) blevet mere og mere 
dominerende for politikudvikling og styring af praksis. Dette afspejles også af, at Beskæftigelsesmini-
steriet og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har brugen af evidensbaseret viden 
som en del af deres officielle strategi. I denne forståelse af evidens opereres der med et evidenshierarki, 
hvor metaevaluering og RCT-studier forstås som den højeste og mest valide form for viden. Ministeriet 
og STAR producerer og distribuerer i dette perspektiv viden om ”hvad der virker” og har lavet en web-
baseret vidensbank (jobeffekter.dk), hvor det er muligt at finde beskæftigelseseffekten af forskellige 
indsatser og ordninger baseret på RCT studier. Her er det muligt at vælge en specifik målgruppe, en 
indsats og evt. aldersgruppe og køn, og herefter se hvad vej forskningen peger for den pågældende 
målgruppe og indsats. Det er også RCT studier, som er basis for rådgivning af politikere og de lokale 
jobcentre. Evidensbaseret viden er yderligere promoveret af Rigsrevisionen og Finansministeriet, hvor 
sidstnævnte også anvender evidensbaseret viden til at udregne de økonomiske konsekvenser af forskel-
lige politikforslag. Det er tydeligt, at det centrale politisk-administrative niveau forsøger at få kommu-
ner og jobcentre til at handle i overensstemmelse med den evidensbaserede viden, når de vælger indsat-
ser til bestemte målgrupper.  

Men kommunerne og praktikerne har generelt haft svært ved at følge anbefalingerne, når det kommer 
til implementeringen af indsatserne. Et oplagt problem er, at evidensbaseret viden diskvalificerer den 
viden og ekspertise, som de professionelle frontlinjemedarbejdere har og deres hverdag opleves som 
mere kompleks end de fund og anbefalinger forskningen kommer med. Dette skaber en generel mistil-
lid fra praksis til den evalueringsviden, som overleveres fra forskning til praksis (Krejsler & Christen-
sen 2015). Et andet problem for lokalt at implementere en praksis på evidensbaseret viden er de valg og 
rationaler, som er indlejret i de evidensbaserede metoder. Den evidensbaserede viden forsøger at svare 
på, ”hvad der virker” i beskæftigelsesindsatserne, men at kunne svare præcist herpå, kræver meget spe-
cifikke og målbare mål, homogene og afgrænselige målgrupper og en forholdsvis kortsigtet tidshori-
sont til at opnå disse mål i. Det medfører, at disse studier ofte kommer til at indeholde en vis reduktio-
nisme, hvor problemer simplificeres ligesom redskaber og instrumenter slås sammen i målbare katego-
rier (samtaler, praktik, mentor, etc.). I virkelighedens verden er der imidlertid som oftest tale om meget 
heterogene grupper af ledige borgere og de anvendte instrumenter og metoder kan, selv om de katego-
riseres under samme hat, være meget forskelligt udformet. Det vil sige, at det er usikkert, hvilke pro-
blemer de enkelte borgere reelt har, ligesom det er forskelligt, hvad der forstås ved uddannelse, samta-
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ler, mentorer, etc. kommunerne imellem. Et godt eksempel på dette problem i RCT studierne er påvis-
ningen af en beskæftigelseseffekt ved brug af samtaler, hvilket har vist sig vanskeligt at omsætte i 
praksis, eftersom det ikke er blevet specificeret, hvad samtalerne med de ledige skal handle om 
(Rosholm et al. 2010). Dette skyldes, at beskæftigelseseffekten ikke siger noget præcist om, hvorfor de 
enkelte aktive indsatser virker, som de gør. Endelig kan det være et problem at adskille effekten af for-
skellige instrumenter, da nogle af disse ofte vil være det første af flere instrumenter og nogle gange 
foregår parallelt med hinanden. Dette vil specielt gøre sig gældende for gruppen af udsatte borgere, 
som har komplekse problemer og ofte modtager flere typer af indsatser undervejs i et forløb. Hermed 
overses let effekten af nogle typer af redskaber og metoder. Summa summarum, så udfordres det efter-
stræbelsesværdige ideal om at basere indsatserne på evidensbaseret viden, dels under en udpræget grad 
af reduktionisme, hvor komplekse problemer og indsatser overforsimples, dels af en manglende anven-
delse (og mistro) til den viden, som overleveres fra forskningen til praksis (kommunerne og deres 
frontmedarbejderne). Det er i dette lys, at vi i LISES-projektet afprøver FLIP-formatet, som et muligt 
supplement til den evidensbaserede vidensudvikling. FLIP står som sagt for fælles lærings- og innova-
tionsplatform. Fremfor at overlevere viden fra forskning til praksis, så er det intentionen at udveksle og 
genere viden mellem forskning og praksis. Teoretisk læner tilgangen sig op ad begreberne “cooperative 
knowledge production (CKP)” (Hüttermann and Sommerfeld, 2008) og ”collaborative innovation (CI)” 
(Sørensen and Torfing, 2011). For yderligere uddybning se Andersen et al 2017.  Tankegangen kan 
illustreres i følgende figur:   

 

 



7 

 

Forskningen indeholder den dobbelthed, at de generelle antagelser eller teorier, som erhverves i grund-
forskningen, forsøges anvendt i praksis, ligesom den praksisviden, der erhverves, ligger til grund for 
selvsamme grundforskning. Praksisverdenen har et lignende cirkulært forløb, hvor der af forskellige 
grunde kontinuerligt stilles krav om udvikling og forandring af driften, som efterfølgende forsøges om-
sat til rutiner og produktion, som igen kan nødvendiggøre ny udvikling og forandring. I FLIP-formatet 
mødes forskere og praksis om innovation i krydsfeltet mellem anvendt forskning og udvikling og for-
andring i praksisverdenen. Den forskningsviden, som allerede eksisterer, søges omsat til anvendelse i 
praksis, men måske endnu vigtigere får forskerne vigtig ny viden om praksis til at kvalificere ny forsk-
ning. Udover erhvervelsen af forskningsviden til at kvalificere vidensgrundlaget for forandring, så gi-
ver den fælles proces også praktikerne en anden måde at skabe udvikling og forandring på. Udover 
forhåbentlig at skabe innovation, så er en væsentlig positiv bi-effekt i denne proces, at der sker kompe-
tenceudvikling af såvel forskere som praktikere.      

I praksis fungerer FLIP på den måde, at der arbejdes med udviklingen af et af de fem potentialer be-
skrevet ovenfor. Der deltager mellem 4-8 medarbejdere og et antal relevante forskere, som er indstillet 
på at være med til at udvikle nye indsatser (lave innovation) i fællesrummet mellem forskning og prak-
sis. Udgangspunktet for de fleste FLIP er, at forskerne præsenterer, hvad der forskningsmæssigt vides 
om problematikken, hvorefter praktikerne har mulighed for at supplere i forhold til, hvordan det ser ud 
fra en praksis synsvinkel. Umiddelbart kan forskningsverdenen med dens teoretiske begreber og meto-
dologiske viden synes langt fra praksisverdenens driftsperspektiv. Men når anvendt forskning møder 
udviklings- og forandringsparat praksis, skabes rum for fælles vidensudveksling og innovation. I første 
omgang ligner det på mange måder et fokusgruppeinterview, hvor problematikken afdækkes. I den 
proces kan praktikerne også bede forskerne om yderligere viden omkring specifikke emner. Efterhån-
den som gruppen mødes flere gange, udvikles der mere løsningsorienterede forslag, som kan testes. 
Formatet giver dermed muligheder for, dels at forskerne kommer meget tæt på de praktiske udfordrin-
ger, som kan være forbundet med forskellige typer af tiltag, dels at praktikerne får mulighed for at re-
flektere over egen praksis med en forskningsvinkel, herunder at inddrage og omsætte forskningsviden i 
forhold til egen praksis. Det er forskerne som undervejs og efterfølgende holder snor i processen, hvor-
for alle FLIP optages på bånd til videre analyse efterfølgende.  

I det efterfølgende vil der være eksempler på, hvordan disse FLIP har fungeret i forhold til at udvikle 
nye løsninger. Det vil være et selvstændigt mål at udvikle FLIP-formatet yderligere i den næste fase af 
projektperioden.    
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De fem potentialer: Hvad ved vi efter første runde i Herning og Holstebro Kom-
mune? 

I det næste gennemgås de fem potentialer og de foreløbige resultater fra arbejdet med kommunerne 
præsenteres. 

 

1. Potentialet i at udvikle politiske og organisatoriske strategier til at håndtere 
hyppige politiske, organisatoriske og økonomiske forandringer 

Beskæftigelsesområdet er formodentligt et af de områder, hvor der gennem de sidste to årtier er iværk-
sat flest reformer med et utal af skiftende politisk-administrative prioriteringer til følge. Der er dog og-
så nogle generelle udviklingstræk, som har præget perioden. Kort fortalt er målet om beskæftigelse 
blevet en strømpil langt ind i det, der tidligere blev forstået som socialpolitiske problemer, hvorfor 
målgruppen for den ny opfundne beskæftigelsespolitik er kommet til at indeholde en langt bredere 
målgruppe. Samtidigt er politikken blevet langt mere disciplinerende i sin karakter, hvor incitamenterne 
til at komme i beskæftigelse er søgt markant styrket (Larsen 2013). Der har under disse generelle ud-
viklingstendenser været en tsunami af både politiske og styringsmæssige reformer, i øvrigt nok så vig-
tigt ofte kædet sammen med de statslige økonomiske refusioner til kommunerne.  Godt hjulpet på vej 
af nye styringsmekanismer som kontraktstyring, præstationsmålinger, benchmarking af sammenligneli-
ge kommuner, mv., har det betydet konstante omlægninger af de kommunale organiseringer og beskæf-
tigelsesindsatser, hvor forskellige redskaber og målgrupper i perioder har fået en særlig status i de 
kommunale indsatser. For bare at nævne nogle af disse, har det eksempelvis i perioder medført priorite-
ringer af aktiveringsgrad, rettidighed, samtaler, bestemte målgruppeinddelinger (matchkategorisering), 
antal jobansøgninger, jobtræning, virksomhedspraktik, mentorer, osv. osv.). Listen kunne oplagt laves 
meget længere, men det handler i bund og grund om skiftende prioriteringer af målgrupper og redska-
ber under de generelle udviklingstræk med mere disciplinerende og beskæftigelsesrettede indsatser 
overfor en bredere målgruppe.    

Allerede inden projektopstart blev der fra kommunerne peget på det kommunale behov for at udvikle 
politiske og organisatoriske strategier, som både indeholder en grundkerne i forhold til egen organisati-
ons ”DNA” i relation til fælles programteorier og faglighed og en organisatorisk tilpasningsevne til at 
forstå og tilpasse sig nye rammevilkår for indsatserne. Fra januar 2016 er dette behov yderligere blevet 
aktualiseret med refusionsreformens ikrafttræden. Refusionsreformen giver kommunerne en større 
økonomisk ansvarlighed i forhold til forsørgelsesudgifterne mod større frihedsgrader til at prioritere 
målgrupper og indsatser. Det er dog også vigtigt at bemærke, at det ikke er sådan, at alle tidligere stats-
lige styringstiltag dermed er suspenderet, idet præstationsmål, monitorering og benchmarking stadig er 
en del af den kommunale hverdag. Men der er oplagt kommet nogle nye frihedsrammer. Disse nye 
rammer stiller i endnu højere grad krav til kommunerne om at have politiske og organisatoriske strate-



9 

 

gier, som understøtter en faglig pilotering af indsatserne. Det skyldes ikke mindst, at kommunerne med 
den større økonomiske ansvarlighed også skal vurdere, hvorvidt de skal foretage investeringer i be-
stemte grupper og redskaber eller om der snarere skal skæres ned. Det vil sige et valg mellem besparel-
ser eller investeringer, som det ofte italesættes.  

De nye rammer for indsatsen med refusionsreformen medfører også, at beskæftigelsesområdet i betyde-
lig større omfang bliver et område på linje med andre velfærdsområder i kommunerne. Tidligere har 
det mere været et driftsområde, hvor kommunerne har kunnet skrue op og ned på indsatser i forhold til 
at optimere refusionen fra staten, mens det nu i større omfang bliver et område, hvor kommunerne mere 
selvstændigt kan prioritere at skære ned eller investere. Strategilægningen og prioriteringerne får der-
med to overordnede formål, hvilket har været meget tydeligt i vores to første case kommuner. Beskæf-
tigelsesområdet er så at sige blevet konkurrenceudsat. For det første kan faste og synlige prioriteringer 
være med til at fastholde den, set i et beskæftigelsespolitisk perspektiv, konstruktive dialog mellem det 
kommunale politiske niveau og forvaltningen. Det handler om, at der er en politisk forståelse for sam-
menhængen mellem de forskellige dele af indsatserne. Eksempelvis at en besparelse på indsatserne 
ikke nødvendigvis i sidste ende er en krone til krone besparelse, hvis den medfører øgede forsørgelses-
udgifter eller andre relaterede sociale udgifter.  Det giver et administrativt behov for at kunne synliggø-
re opadtil, hvad der foregår i organisationen i relation til, hvordan bestemte indsatser på både kort og 
lang sigt påvirker beskæftigelseseffekter og forsørgelsesudgifter. Dette stiller også større krav til at 
organisationen i samarbejde med medarbejderne kan prioritere delområder, hvor der er fokus på doku-
mentation og evalueringskompetencer. For det andet har sådan en strategisk tænkning i forhold til 
kommunens beskæftigelsesindsatser en enorm signalværdi og kan fungere som et "hjælpeværktøj" ned-
ad i organisationen i forhold til selvforståelse og daglige prioriteringer i indsatserne. I den sammen-
hæng er det bemærkelsesværdigt, at medarbejderne på vores FLIP meget tydeligt har været i stand til at 
gengive de strategier, som ledelsesniveauet har fastlagt. Man er på medarbejdersiden meget opmærk-
somme på organisationens forståelse af relationen mellem bestemte indsatser og formodede effekter, 
herunder også om der arbejdes med nedskæringer eller en investeringstankegang. Flere medarbejdere 
har i øvrigt også peget på strategilægningspotentialet, som det mest vigtige at udvikle. Det skyldes ikke 
mindst, at de dagligt står med prioriteringer af strategisk karakter i indsatserne. Strategisk tænkning har 
således også en stor værdi nedad i organisationerne, herunder at få medarbejderne til at forstå og arbej-
de ud fra et fælles grundlag.  

LISES-projektet er i arbejdet med dette potentiale der, hvor behovet for en faglig pilotering af indsat-
serne er dokumenteret. Vi har således været til stede under de kommunale budgetforhandlinger, hvor 
behovet ”opadtil” blev meget synligt. Herudover har vi observeret ledelsesmøder, lavet lederinterviews, 
samt arbejdet med dette i en FLIP i den ene kommune. Det har bekræftet os i, at det er et rigtigt poten-
tiale at arbejde med i forhold til at udvikle de kommunale beskæftigelsesindsatser overfor udsatte grup-
per.  
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Det er endnu for tidligt at udpege præcise løsningsmodeller for, hvordan det så kan gøres i praksis. Vi 
er meget optaget af tanken om ”investeringspakker”, hvor man organiserer ”projekter” med udvalgte 
indsatser og målgrupper, samtidigt med at der opbygges evalueringskompetencer og dokumentation, 
som kan sige noget om afkastet af investeringerne. Silkeborg Kommune arbejder med dette koncept, 
som vi vil følge nærmere i den kommende periode. Vi er ligeledes stødt på andre kommuner, som har 
inddraget medarbejderne aktivt i at komme med forslag til, hvordan afsatte projektmidler kan anvendes 
som mulige investeringer overfor bestemte målgrupper, hvor der således også er indlejret et element af 
medarbejderinnovation. Det skal der fokus på i den næste fase af projektet.  

 

2. Potentialet i at udvikle helhedsorienterede indsatser på tværs af organisatoriske 
enheder og fagområder 

Det forventede potentiale ved en mere helhedsorienteret indsats er en del af det tankegods, som er for-
bundet med et begyndende opgør med New Public Management (NPM). Der er meget litteratur om, og 
indlæg i samfundsdebatten, hvor en ny æra for styringsprincipper i den offentlige sektor annonceres. 
Der tales om, at vi er gået fra Old Public Management (OPM) til NPM og dernæst er vi nu ved over-
gangen til post-NPM, eller som nogen har døbt det, New Public Governance (NPG). Nogle kommuner 
har endda taget retorikken så meget til sig, at der tales om version 1.0., 2.0. og nu 3.0. kommunen. Det 
er nok for tidligt at erklære NPM (eller for den sags skyld OPM) for død, men der kan konstateres et 
større fælles fodslag om nogle af de konstaterede ulemper ved NPM.  

Det handler for det første om, at tankegangen om mere autonome institutioner, som styres ved hjælp af 
output- fremfor inputstyring, eksempelvis i form af målstyring, ofte skaber fragmentering og siloer i 
den offentlige sektor. Hver sektor, organisation og institution fokuserer på at præstere på de præstati-
onsmål, de hver især er underlagt, mens koordinering på tværs er sværere at gøre operationelt målbart. 
Derfor skabes der siloer i den offentlige sektor, primært på tværs af organisationer (interorganisato-
risk), men også internt i organisationerne (intraorganisatorisk). Præstationsmålingerne har derudover 
den bieffekt, at de målbare mål har en tendens til at fortrænge ikke-målbare mål. Der sker dermed en 
målforskydning, som kan have utilsigtede konsekvenser i forhold til opgavevaretagelsen. I hvert fald i 
det omfang, at ikke-målbare indsatser er en væsentlig del af kerneopgaven. Opgavevaretagelsen er 
endvidere påvirket af de, ofte voldsomme, dokumentationskrav, som følger med præstationsmålinger-
ne, hvilket skaber en bureaukratisering med et enormt ressourceforbrug til følge. Risikoen er igen, at 
fokus og ressourcer dermed flyttes væk fra den kerneopgave, som organisationen er sat til at løse.  

I filosofien skulle NPM egentlig give større frihedsgrader til at løse opgaverne decentralt, mod at de 
decentrale institutioner leverer på de præstationsmål, som på forhånd er formuleret. I virkelighedens 
verden er det dog ofte sådan, at opfyldelsen af de ofte snævre fastsatte mål fører til standardiseringer og 
dokumentation. Man har fra det centrale niveau generelt mistillid til, at medarbejderne forstår vigtighe-
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den af netop de opsatte mål fremfor mere brede eller implicitte faglige mål. NPM har derfor også haft 
et præg af mistillid til de ”professionelle”, som derfor er søgt af-professionaliseret i et vist omfang.  

Endelig er der relationen til borgeren, som skifter karakter i disse forskellige styringsoptikker. I OPM 
var borgeren klient, hvilket indebar et forsøg på skræddersyede løsninger til et forholdsvist passivt in-
divid. I NPM er udgangspunktet en kunde- eller forbrugerrolle, hvor man har enslydende ”forbrugerret-
tigheder”, men også en forventning om, at det enkelte individ kan handle efter eget bedste (det vil sige, 
at borgeren er udstyret med en rationalitet). Derfor påvirkes deres adfærd også af incitamenter. Det er i 
øvrigt kendetegnende, at NPM med en højere grad af standardisering (standardydelser), har gjort det 
sværere at behandle borgere ens ved at behandle dem forskelligt. Indsatserne bliver mindre responsive 
overfor særlige behov. I NPG (eller post-NPM) er idealet, at borgeren er medproducent af den offentli-
ge service. Det vil sige, at borgeren er en aktiv del af at sikre samskabelse i tilrettelæggelse og gennem-
førelse af indsatser og ikke bare en passiv modtager eller forbruger, hvilket skulle give borgeren accept 
og medansvar for løsningerne, samt sikre muligden for en aktiv deltagelse i form af empowerment.  
Opsummerende kan man sige, at der er flere konstaterede problemer med NPM, og at der gradvist sø-
ges udviklet nye svar på styringsudfordringerne i den offentlige sektor    

Potentialet om helhedsorientering, og i øvrigt også de fleste af de øvrige potentialer, ligger sig i slip-
strømmen af denne NPM kritik og de nye tiltag, som er på vej i forhold til at imødegå denne. Det er så 
at sige her, at der er et potentiale for innovation.   

Nogle af de oplistede udfordringer har også været meget tydelige i de to ellers meget velfungerende 
kommuner, vi har arbejdet sammen med her i første fase. Det er således bemærkelsesværdigt, hvor me-
get målstyringen sætter sig igennem, både ledelsesmæssigt og i de enkelte afdelinger. Udfordringen for 
organisationen er, hvis de kvartalsvise nøgletalsrapporter viser store udsving fra landsgennemsnit og 
klyngen med sammenlignelige kommuner. Især hvis kommunen ligger under gennemsnittet, men det 
kan i nogle tilfælde også udgøre et problem at ”overpræstere”. Det tiltrækker sig både politisk og ledel-
sesmæssig opmærksomhed, hvorfor der er stor organisatorisk opmærksomhed mod, at kommunen pla-
cerer sig ”rigtigt” i målingerne. Udfordringen er i denne sammenhæng at målingerne kan afspejle såvel 
reelle udfordringer i indsatsen som alt muligt andet lige fra ikke-manipulerbare omverdensforhold, ne-
gativ påvirkning på grund af forfølgelse af andre efterstræbelsesværdige prioriteringer, forkert eller 
manglende registreringspraksis, mv. Der er derfor en delikat balance mellem at bruge målingerne som 
viden, der reelt kan forbedre indsatserne eller som noget, der mere har en symbolsk betydning for orga-
nisationen at opfylde. I forhold til sidstnævnte kan der ofte være en ikke formuleret organisatorisk mål-
sætning om at ramme plet i forhold til målopfyldelse, således at der kan skabes ro og frihedsgrader til 
også at kunne indrette indsatserne efter de mål, som ikke er indeholdt i målingerne. Eller det kan med 
andre ord være en stor udfordring, at få det, som opfattes som kerneopgaven i organisationen, til at 
harmonere med det man måler på.  
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Fragmentering eller siloer i organisationen er en problematik, som bl.a. følger af målstyringen, men 
også af specialiseringsbehov og organisatoriske behov for sikker styring af driften. I projektets første 
fase har vi set flere konkrete eksempler på, hvordan organisatorisk opsplitning kan føre til manglende 
information mellem afdelinger (f.eks. om udviklingen af aktiveringstilbud, information om samarbejdet 
med virksomheder, informationer om borgere som skifter afdeling, mv.). Det er dog vigtigt at være 
opmærksom på, at der er en delikat balance mellem specialiseringsbehov og tværfaglig koordinering. 
Men potentialet om mere helhedsorienterede indsatser peger på, at der med fordel kan arbejdes med at 
udvikle rammebetingelserne herfor. Det kunne eksempelvis være ved en mere helhedsorienteret fast-
læggelse af organisationens samlede kerneopgave(r) i relation til udarbejdelsen af fælles mål på tværs 
af afdelinger fremfor de mere afdelingsspecifikke eller målgruppeopdelte mål.  

Et andet vigtigt aspekt af helhedsorienteringen er samarbejdet mellem forskellige specialiseringer på 
både afdelings- og medarbejderniveau i relation til borgerforløb. Set fra såvel medarbejdernes som bor-
gernes perspektiv kan processen mod arbejdsmarkedstilknytning nogle gange opleves som usammen-
hængende og præget af at ”starte forfra”, når man skifter mellem afdelinger og sagsbehandlere. BIP-
projektet dokumenterer i den sammenhæng, at antallet af sagsbehandlerskift medfører en mindre sand-
synlighed for at komme i beskæftigelse.  

Vores arbejde med dette i FLIP-regi og vores borgerinterviews bekræfter for så vidt, at der kan være 
meget negative konsekvenser forbundet med sagsbehandlerskift. Både sagsbehandlere og borgere peger 
på, at relationen mellem sagsbehandler og borger er af stor betydning. Men det er meget vigtigt at slå 
fast, at et sagsbehandlerskifte kan være meget forskelligt, og der er både eksempler på meningsfulde og 
”afsporende” skift. Der er borgere, som er klar til ”at komme videre” med behov for nye typer af ind-
satser og de nødvendige personlige ressourcer hertil. Omvendt er der også eksempler på det modsatte, 
eksempelvis hvor sagsbehandlerne mod reglerne forsøger at beholde borgerne, fordi de ved at et skifte 
med stor sandsynlighed vil ødelægge den progression, som møjsommeligt er opbygget over en længere 
periode. Det synes vigtigt, at det i relation hertil ikke er de organisatoriske rammer, som blokerer for en 
indsats, hvor borgerens forudsætninger og behov tilpasses den rigtige specialiserede indsats. Der er 
således potentialer i at arbejde mere tværfagligt i forhold til en mere helhedsorienteret indsats. Vi vil i 
næste fase nøje følge nogle af de iværksatte forsøg med at samle flere funktioner hos de samme afde-
linger og medarbejdere (f.eks. rådgiver, mentor og virksomhedskonsulent), som vi har set eksempler på 
i både Holstebro og Herning kommuner. De vigtige spørgsmål er i den forbindelse, hvad sagsbehand-
lerskiftet handler om, hvordan borgeren ”overleveres” mellem afdelinger og sagsbehandlere, og om det 
giver mening for borgeren.         
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3. Potentialet i at udvikle tilgange til at kvalificere mødet mellem frontlinjemedar-
bejdere og borgere 

Frontlinjearbejdet og mødet mellem sagsbehandler og borger er af stor betydning for den indsats, som 
konkret leveres. På den ene side er frontlinjemedarbejderne dem, som indenfor en afgrænset ressour-
ceramme konkret skal føre politiske intentioner, lovgivning, organisatoriske retningslinjer og mål ud i 
livet. Det kan eksempelvis indebære, at der skal leveres en aktiv beskæftigelsesrettet indsats for alle. På 
den anden side skal de også være i stand til at afpasse indsatserne efter borgernes konkrete situation, 
behov og forudsætninger, hvorfor der også er et professionelt skøn involveret i kontakten med borge-
ren. Frontlinjemedarbejderen forventes således både at kunne agere som det offentliges ”agent” (gen-
nemføre politiske og organisatoriske krav og mål) og som ”mediator” mellem disse institutionelle mål-
krav og borgernes behov.  

En væsentlig, ofte overset, dimension af kontakten med borgeren er desuden, hvordan borgeren forstår 
og oplever mødet. Både forskning og praksis har mest været interesseret i, hvordan forskellige redska-
ber og metoder generelt virker i forhold til beskæftigelseseffekter, mens borgerens oplevelse og inddra-
gelse i den henseende ikke er blevet viet samme opmærksomhed. Dog har nyere international og dansk 
forskning peget på betydningen af, hvordan borgeren inddrages i indsatserne, hvor borgerens aktive 
medvirken og motivation er en vigtig forudsætning for, at indsatserne lykkes. Det vil sige, at relationen 
mellem frontlinjemedarbejderen og borgeren, samt hvordan borgeren inddrages og forstår de iværksatte 
tiltag, bliver vigtige parametre for en god indsats. I en dansk kontekst omhandler det eksempelvis BIP-
projektet, som bl.a. har påvist den positive effekt af frontlinjemedarbejderens tro på borgeren og borge-
rens tro på sig selv, samtidigt med at der synes at være en negativ effekt forbundet med et sagsbehand-
lerskifte.   

Der er altså et potentiale i at kvalificere mødet mellem sagsbehandler og borger, hvor der på en og 
samme tid både skal tages hensyn til 1) Institutionelle krav og rammer, 2) Udredning af borgerens be-
hov og forudsætninger og 3) Den rette informering, inddragelse, understøttelse og motivering  af borge-
ren.  

Samtalerne og de kommunikative kompetencer står i forlængelse heraf som det helt centrale i LISES-
projektet, når disse komplekse hensyn skal balanceres. Det er her politiske målsætninger oversættes til 
konkret virkelighed, hvilket kan være en kompliceret opgave.  Det kan eksempelvis handle om, at der 
skal kommunikeres et krav om en beskæftigelsesrettet indsats, samtidigt med at der skal gribes et må-
ske marginalt og begrænset arbejdsmarkedsperspektiv fra borgerens side i kommunikationen. I et så-
dant typisk eksempel vil det være en stor udfordring at håndtere eventuel modstand fra borgerens side, 
samtidigt med at sikre at borgerens mening kommer til udtryk. 

Analyse af samtalerne kan give medarbejderne et mere klart blik for, hvordan denne kommunikation 
kan kvalificeres, idet megen af den kommunikation, som finder sted, kan være subtil og implicit, hvor-
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for den dermed risikerer at blive overset eller slået hen. Det kræver meget opmærksomhed omkring, 
hvordan samtalerne forløber, og hvordan kommunikationen gribes an. Dette har været projektets ud-
gangspunkt for at lave observation af samtaler mellem frontlinjemedarbejdere og borgere. Samtalerne 
er blevet optaget og efterfølgende udskrevet og analyseret. Herudover er der gennemført flere FLIP 
herom mellem forskere og medarbejdere i de to kommuner.  

Afsættet for de første FLIP var fælles tekstnære analyser af anonyme udskrevne samtaler, hvor delta-
gerne blev gjort bekendt med begreber og måder at forstå og analysere en sådan type kommunikation. 
Deltagerne udtrykte stor begejstring, og der var mange ”aha oplevelser” i forhold til at forstå, hvordan 
det sproglige blev anvendt både bevidst og ubevidst i forhold til de forskellige hensyn, som rammesæt-
ter mødet. Selve formen med at diskutere samtaler imellem medarbejderne viste sig ifølge de deltagen-
de medarbejdere sig ganske nyttig i forhold til en bevidstgørelse af, hvordan sådanne samtaler både kan 
have identiske træk på tværs af medarbejdere, men også være forskellige fra medarbejder til medarbej-
der. Her synes et oplagt problem at være, at samtalerne i den daglige praksis ofte kommer til at foregå i 
næsten privat regi, hvor der ikke er meget viden om, hvordan det foregår i nabokontoret. Her er der 
oplagt et potentiale for læring, som ofte går tabt. Konklusionen var derfor, at øgede kommunikative 
kompetencer hos medarbejderne også hænger sammen med muligheden for supervision og læring på 
tværs i et mere åbent fælles rum. Næste skridt var derfor at gå fra analyser af ”andres” samtaler til fæl-
les at analysere de deltagende medarbejderes samtaler. Det skal her nævnes, at der i analyserne af sam-
taler ikke evalueres på, om det er gjort godt eller skidt, det er alene en analyse af, hvad der sprogligt 
sker og hvilken betydning det har. Alligevel var der mere blandede reaktioner på denne del. Nogle 
medarbejdere havde ingen problemer med denne åbne form for analyse (og nogle har på egen hånd 
fortsat med gensidig analyse og supervision efter forskerne er taget hjem), mens det for andre var mere 
grænseoverskridende. Tanken om rutinemæssig fælles supervision er således ikke uden forhindringer i 
forhold til medarbejdernes forskellige reaktioner.  Uagtet dette så er der stor enighed om det lærings-
mæssige potentiale i forhold til en større bevidsthed omkring det sproglige, og vi har så småt taget hul 
på, hvordan en så ressourcetung proces med at optage, udskrive og analysere samtaler kan omsættes til 
et mere håndterbart redskab, som kan integreres i praksis i organisationen.  

Indtil videre arbejdes der med to modeller: Den analytisk nørdede og observation og respons modellen. 
Den analytisk nørdede model er en mere begrænset model af den store fælles analyse, som blev gen-
nemført på FLIP med medarbejderne. Der optages 2-3 samtaler, som udvalgte medarbejdere vælger 
uddrag fra. Disse udskrives og medarbejderne/afdelingen analyserer efterfølgende disse ud fra bestemte 
kriterier. Observations og responsmodellen er yderligere begrænset, da den tager sit afsæt i, at en med-
arbejder observerer en kollega under en samtale. Også her tages der udgangspunkt i bestemte sproglige 
fokusområder, som grundlag for analyse. Formålet er faglig refleksion for både den observerede og den 
observerende.  I LISES-projektets anden fase vil processen blive gentaget i de øvrige fire kommuner, 
og modellerne skal udvikles yderligere.  
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I forhold til FLIP-formatet er det bemærkelsesværdigt, at dette af medarbejderne opfattes som meget 
givende i forhold til kompetenceudvikling. Metoden med at udvikle nye innovative indsatser har såle-
des her en selvstændig værdi i et organisationsudviklings- og fagligt opkvalificeringsperspektiv.  

 

4. Potentialet i at udvikle muligheden for reel inddragelse af (og samskabelse med) 
borgerne 

Som det allerede er beskrevet ovenfor, så finder vi, at der er et potentiale i at sikre en reel inddragelse 
af borgerne i beskæftigelsesindsatsen. Der er to begrundelser herfor.  

Den første handler om, at indsatserne indrettes efter borgernes behov og forudsætninger. Borgerper-
spektivet er med andre ord vigtigt for den professionelle udredning, som finder sted. Det skal ikke for-
stås sådan, at indsatserne nødvendigvis skal indrettes efter borgernes ønsker. Der kan være grunde til, 
at indsatsen har en disciplinerende karakter (eksempelvis i forbindelse med truslen om eller iværksæt-
telse af sanktioner) eller overtalelseselementer, hvor sagsbehandleren forsøger at overtale eller presse 
borgeren til noget vedkommende ellers ikke ville gøre (eksempelvis at ændre en bestemt adfærd, gøre 
noget ved et misbrugsproblem, etc.). Det vil ofte ikke umiddelbart være i overensstemmelse med bor-
gernes ønsker. I et udredningsperspektiv betyder det imidlertid ikke, at borgernes oplevelser og forstå-
elser er ligegyldige. Den er under alle omstændigheder vigtig for den rigtige faglige udredning. Det er 
vores påstand, at alle fagligheder påvirkes af viden om borgernes oplevelse og forståelse af processen. 
Det er således også en måde at udvikle den professionelle tilgang og faglighed i forhold til udrednings-
processen. LISES-projektet arbejder derfor med at udvikle måder hvorpå borgernes oplevelse og for-
ståelse opsamles og formidles på.  

Den anden begrundelse for at arbejde med borgernes perspektiv er empowerment vinklen. Som det 
blev forklaret tidligere, så har flere undersøgelser peget på betydningen af borgernes inddragelse, for-
ståelse og accept af indsatserne i forhold til deres sandsynlighed for at lykkes. Det er ikke så overra-
skende, hvis man tænker på et beslægtet område som sundhedsområdet, hvor det er almindeligt aner-
kendt, at borgernes tro på og aktive medvirken i behandlingen er en vigtig parameter for, om den vir-
ker. Det handler i den forstand også om at gøre borgerne i stand til selv at mestre deres situation og 
dermed selv være en aktiv medspiller i indsatserne. Sidste del af dette handler også om relationen mel-
lem sagsbehandler og borger, hvor en tillidsfuld og tæt relation synes vigtig for at understøtte empo-
werment og borgernes egen motivation og tro på at indsatserne virker.  

I forbindelse med dette potentiale er der blevet arbejdet med mulige modeller for reel borgerinddragel-
se på en række FLIP, bl.a. med afsæt i teoretisk udviklede modeller for inddragelsesformer. Vi har des-
uden gennemført en lang række borgerinterviews. Hver gang vi har observeret samtaler mellem front-
linjemedarbejdere og borgere, har vi efterfølgende spurgt borgeren om de ville mødes med os udenfor 
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kommunens regi (hjemme hos borgerne selv, på cafe eller lignende). Alle disse samtaler er efterfølgen-
de blevet udskrevet, og vi er nu i gang med at analysere på disse.  

Potentialet om borgerinddragelse har været det mest vanskelige at arbejde med i FLIP-formatet. Der 
har været en tendens til, at diskussionerne ofte ender i de samme diskussioner, som vi har i forbindelse 
med potentialet om kvalificering af samtalerne. Det vil sige, at det nemt kommer til at handle om sags-
behandlernes evne til at forstå og aflæse borgerne, hvor borgerperspektivet således bliver noget, som 
medarbejderne har styr på via deres ”faglighed” og ”professionalisme”. Der er fra medarbejdernes side 
naturligt nok også fokus på borgernes modstand, hvor der oplagt kommer nogle konfliktlinjer mellem, 
hvad borgerne ønsker og gerne vil, og de krav og forventninger, som sagsbehandleren nogle gange er 
nødt til at stille (på grund af lovgivning, organisatoriske krav, mv.) eller bare krav, som de mener, er de 
bedste for borgeren. Vi har dog fastholdt borgerinddragelsesperspektivet som et vigtigt potentiale, og 
har sammen med medarbejderne forsøgt at arbejde med, hvordan det reelt kan sikres i indsatserne. Det 
er bl.a. sket med afsæt i medarbejdernes ønske om at forankre det i fagligheden, hvor der i denne ånd er 
søgt udarbejdet spørgeteknikker og spørgsmål, som kan sikre at borgerne høres på en anden måde. I 
Herning Kommune kom vi i relation hertil i en anden FLIP ind på, hvad der, set fra borgerne, er afgø-
rende for en succesfuld indsats. Det udmøntede sig i en ide om en ”positive deviance” analyse, hvor vi 
forsøger at få borgere i ”succesfulde” forløb til at fortælle om deres oplevelser. På baggrund heraf er 
der blevet udpeget et antal borgere, som vi i øjeblikket er i gang med at interviewe med afsæt i deres 
forløb gennem beskæftigelsessystemet. I den forbindelse interviewes ligeledes de medarbejdere i job-
centret, som den pågældende borger har været tilknyttet, herunder sagsbehandler og mentorkonsulent, 
for at få deres vinkel på borgerens ”succesfulde” forløb.    

Denne analyse har oplagt nogle paralleller til den viden, som der er blevet indsamlet gennem de mange 
borgerinterviews. Om end der ofte er tale om meget forskellige og unikke livshistorier og forløb gen-
nem beskæftigelsessystemet, så er der nogle generelle fællestræk i borgernes beskrivelser og oplevelser 
af forløbet. For det første er der ofte tale om forløb, som ikke er lineære i forhold til progression. Alle 
mulige kontekstforhold spiller ind undervejs: Skilsmisse, problemer med børn, boligforhold, helbreds-
problemer, vold i familien, misbrugsproblemer, kriminalitet, dårligt netværk, etc., etc. I forhold til bil-
ledet og troen på en trappelignende progression gennem et forløb, så er billedet oftest mere noget, der 
ligner en rutsjebane, hvor det går op og ned. Det gør timing eller ”gribning” af de rette tidspunkter for 
en indsats til en vigtig succesparameter. At dette ikke er helt nemt i praksis afspejles også af, at borger-
ne ofte har en fornemmelse af meget ventetid. At det ofte tager lang tid fra at man er klar til en indsats, 
og til at den faktisk sættes i værk.  

Der er hos mange borgere en følelse af at ”starte forfra”, hvor især det at få en ny sagsbehandler ople-
ves som problematisk. Endelig nævner mange borgere, at det kan opleves som meningsløse praktikker, 
som nogle gange føles som udnyttelse. Dernæst kan være svært at acceptere, at der i forbindelse med 
praktikker uden løn ofte ikke er nogen udsigt til beskæftigelse det pågældende sted. Det kan især være 
svært at forstå, at man ikke kan blive på en virksomhed, hvor man er glad for at være i en praktik. Det 



17 

 

er også vigtigt at slå fast, at der også er rigtig mange positive tilbagemeldinger fra borgerne, og også 
ofte en vis selvkritisk distance til sin egen rolle og formåen undervejs i forløbene. Der peges desuden 
ofte på navngivne sagsbehandlere, som har gjort en stor forskel, hvilket igen understreger betydningen 
af det relationelle og tilliden, og der er også flere som har oplevet, at et bestemt forløb har gjort en posi-
tiv forskel.  

Generelt ligger de borgerudsagn vi har fået i fin forlængelse af konklusionerne fra Sophie Danneris 
Jensens Ph.d. afhandling (projektdeltager i LISES). Hun peger især på betydningen af sammenhæng, 
mening og fremdrift i indsatserne, når man skal lære af den måde, som borgerne forstår og oplever ind-
satserne på. Faserne og det ikke-lineære går således også igen her. Her er timing også central. Der skal 
således, så at sige, være handlekraft og kompetence til at smede når jernet er varmt.  

I den næste fase af projektet skal der arbejdes videre med modeller for borgerinddragelse, som både 
kan bidrage til at kvalificere fagligheden hos medarbejderne og empowerment hos borgerne. Nogle af 
de nye kommuner som inddrages i LISES-projektet har allerede initiativer på området, som forhåbent-
lig kan være med til at udvikle dette potentiale.  

 

5. Potentialet i at udvikle virksomhedssamarbejdet, således at arbejdsgivers for-
ventninger og engagement medtænkes i beskæftigelsesindsatsen 

Der var i beskæftigelsespolitikken flere år et ensidigt fokus på at forbedre de lediges kompetencer og 
motivation for at komme i beskæftigelse (udbudssiden) ud fra den betragtning, at så ville beskæftigel-
sen (efterspørgselssiden) automatisk efterspørge denne arbejdskraft. Derfor blev beskæftigelsessyste-
mets virksomhedssamarbejde og –service neddroslet. Især for gruppen af udsatte ledige viste det sig 
imidlertid vanskeligt at basere sig på en sådan automatik. Der er således ofte endog meget langt fra en 
indsats målrettet individuel motivation og opkvalificering til ordinære jobs. Derfor kom der også en 
stigende erkendelse af nødvendigheden af at inddrage virksomhederne på en anden måde overfor denne 
målgruppe, som ikke umiddelbart er parate til at indgå på en arbejdsplads på almindelige løn- og ar-
bejdsvilkår. Det øgede fokus på virksomhedssidens betydning for beskæftigelsesindsatsen overfor den-
ne målgruppe har medført, at kommunerne i stigende grad opprioriterer virksomhedssamarbejdet. Der 
er således også i kommunerne en forståelse af, at der er et uudnyttet potentiale i et forstærket og ander-
ledes virksomhedssamarbejde målrettet de udsatte borgere.  

Som i arbejdet med de andre potentialer er der blevet arbejdet med dette på flere fronter samtidigt. Der 
er gennemført en række FLIP i de to kommuner, der er observeret teammøder blandt arbejdsmarkeds-
konsulenterne, og vi har været med på virksomhedsbesøg med både konsulenter og borgere. Endvidere 
har det ofte været et tema, som har stået centralt i de observerede samtaler mellem frontlinjemedarbej-
dere og borgere, samt i interviews med borgere. Desuden har vi interviewet ledere og observeret ledel-
sesmøder med dette tema på dagsordenen.   
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Generelt er det vores indtryk, at samarbejdet med virksomhederne i forhold til flere offentlige indsats-
områder fylder rigtigt meget i det politiske landskab, og der er mange aktører, som forsøger at drive 
denne dagsorden. Den brede dagsorden går groft fortegnet på, hvordan virksomhederne generelt kan 
inddrages og aktiveres mere aktivt i erhvervs- uddannelses-, arbejdsmarkeds- og socialpolitiske sam-
menhænge.  

Set i relation til praksis på det beskæftigelsespolitiske område overfor udsatte grupper, så er det vores 
indtryk, at der er meget langt fra disse meget brede dagsordener om at engagere og aktivgøre virksom-
hederne til den konkrete praksis. Her handler det langt mere om den konkrete matchning mellem nogle 
ofte meget specielle behov hos borgerne og virksomheder, som kan rumme disse særlige behov. En 
central kompetence hos medarbejderne i jobcentret er derfor kendskab og relationer til arbejdsmarkedet 
og de aktører, der findes her, både i lokale virksomheder, men også bredere i socialøkonomiske virk-
somheder og forskellige organisationer. Det er en langt bredere viden end om hvilke jobåbninger, der 
er, det handler også om kendskab til hvilke idealer, værdier og kulturer, der er i den pågældende virk-
somhed. Forudsætningen for det vi vil kalde det ’sofistikerede match’ er dels indgående kendskab til og 
forståelse af borgeren og eventuelle behov for støtte og dels tilsvarende kendskab til og forståelse for 
mulige pladser på et konkret arbejdsmarked. Vi har set mange eksempler på sådanne sofistikerede 
match. Hvor den brede dagsorden ofte handler om koordination mellem de mange offentlige aktører, 
som har kontakt til virksomhederne, så handler denne matchning ofte om næsten personlige relationer 
fra medarbejderne ind i virksomhederne. Vi har på FLIP været meget optagede af, hvordan denne 
matchningsproces kan professionaliseres. Er det de rigtige virksomheder? Hvordan formidles medar-
bejdernes kendskab og relationer til virksomhederne mellem hinanden? Forskernes udgangspunkt var 
her, at der trods organisatoriske forsøg på at registrere alle kontakter til virksomhederne på tværs af 
afdelinger i kommunen, ofte i praksis næsten er tale om ”private” relationer mellem afdeling, medar-
bejdere og virksomheder. Relationer og kendskab, som med fordel burde kunne deles mellem afdelin-
ger og medarbejdere i det beskæftigelsesrettede arbejde med de udsatte borgere. Det er imidlertid i ar-
bejdet med FLIP og observation af den konkrete matchning også blevet tydeligt, at der er et skisma 
mellem registrering og udveksling af sådanne informationer og de næsten afdelingsmæssige og person-
lige nære relationer til virksomhederne. Sidste er således en vigtig parameter for at lave den rigtige 
matchning mellem virksomhed og borger.  

Vi vil i næste fase af projektet gå dybere ned i, hvordan det sofistikerede match kan kvalificeres, her-
under hvordan de rigtige virksomheder kontaktes og hvordan informationer og relationer kan udnyttes 
på tværs. Spørgsmålet kan med andre ord siges at være, om der kan laves en bedre balance mellem det 
institutionelle og personlige netværk?    

I arbejdet med virksomhedssamarbejdet har det slået os, at kommunerne stadig er præget af den volu-
mentænkning, som har været forbundet med opprioriteringen af virksomhedsrettet aktivering og forsø-
get på at iværksætte så mange virksomhedspraktikker som muligt. Det har bl.a. resulteret i virksom-
hedscentre på virksomheder, som næsten alene fungerer som ”træningsbane” for ledige. Som resultat 
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heraf er der mange borgere, som fortæller om utallige praktikforløb, hvor der ikke har været udsigt til 
nogen form for efterfølgende lønnet beskæftigelse. Argumentet er i den forbindelse, at virksomheds-
praktikken kan bruges som ”træningsbane” i forhold til at bestride et job, hvorefter disse kompetencer 
kan anvendes i forbindelse med et ”rigtigt” job et andet sted. Der oparbejdes således generel arbejds-
markedsparathed.  Det kan selvfølgelig godt finde sted, men det er også vores indtryk fra observationen 
af de mange samtaler og interviewene med borgerne, at jobkompetencer for denne målgruppe ofte er 
bundet til den konkrete arbejdsplads. Arbejdsmarkedsparathed er med andre ord ofte bundet til en be-
stemt kontekst. Det gør sig i øvrigt også som oftest gældende set fra virksomhedernes perspektiv, hvor 
det er vigtigere at de svagere borgere passer ind i virksomhedskulturen end deres generelle arbejdsmar-
kedsparathed.   

Grundet særlige fysiske eller psykiske barrierer hos den enkelte er evnen til at indgå på en arbejdsplads 
således specifikt knyttet til et bestemt job, hvor såvel virksomhed som borgere formår at håndtere disse. 
Det kan med andre ord ikke omveksles til job andre steder. Når der så ikke er mulighed for job eller 
løntimer i forbindelse med et praktikforløb, så er der netop ikke (jf. potentialet om borgerinddragelse) 
tale om mening, sammenhæng og fremdrift i indsatserne, set ud fra et borgerperspektiv. Det udhuler 
motivation og ansvarlighed for borgerne. Og statistikken taler også sit tydelige sprog for denne gruppe. 
Det er overordentlig vanskeligt at konvertere disse virksomhedspraktikker til reelle jobs eller lønnede 
timer.  

LISES-projektet arbejder i den forbindelse med at udvikle ideer til virksomhedsrettede pakkeforløb, 
hvor der forsøges lavet en anden tilgang til virksomhedssamarbejdet, hvor virksomhederne i udgangs-
punktet søges holdt skadesløse for at tage udsatte ledige ind i virksomhedsforløb (f.eks. virksomheds-
praktik) mod til gengæld at garantere løntimer efter et tilfredsstillende forløb. vil give en større gensi-
dighed i samarbejdet mellem beskæftigelsessystem og virksomheder, samt have en motiverende effekt 
for borgernes deltagelse heri (jf. også diskussionen under potentialet om borgerinddragelse). Resultatet 
skulle gerne være en større afgang fra praktik til job. En sådan model vil kræve mange forandringer i 
tilgangen til og inddragelse af virksomhederne. Vi vil afsøge om en sådan model er mulig i det videre 
arbejde.  
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Stadig på vej – nogle reflektioner som afslutning 

Som det er fremgået, er LISES-projektet stadig i sin indledende fase og dette notat indeholder derfor 
også alene de første overvejelser og resultater fra den første periode med Herning og Holstebro Kom-
mune. Vi ser meget frem til at fortsætte dette unikke samarbejde om at skabe innovation på feltet. Der-
for også en særlig tak til de to kommuner, som har udvist en helt utrolig tillid til os og åbnet organisati-
onen på alle fronter. Vi har haft adgang til alt på alle niveauer og også sat processer i gang, som ingen 
umiddelbart kan sige hvor ender. Det er modigt og nyskabende. Det er samtidigt helt unikke forsk-
ningsbetingelser, som giver en viden som få andre vil have mulighed for at erhverve. Der er ingen in-
tentioner om at evaluere på de deltagende kommuner og deres praksis i form af at vende tommelfinge-
ren opad eller nedad. Skulle nogen derfor sidde med en fornemmelse af kritik af den eksisterende prak-
sis, så er det helt og aldeles ikke intenderet. Vi forskere har kun beundring for den måde, de her organi-
sationer professionelt udfører dette komplicerede og krævende arbejde på, og endnu mere at de samti-
digt har modet til at indgå i et fælles udviklingsarbejde om at udvikle nye løsninger. Det fortjener aner-
kendelse.  Der skal også lyde en særlig tak til KL’s repræsentanter i projektet, der har ydet et væsentligt 
bidrag i forhold til vores forståelse af resultaterne, samt både nu og fremover medvirker til at pege på 
relevante erfaringer fra andre kommuner.     

Som en afsluttende refleksion på den første periode af projektet, så er det undervejs gået op for os, at 
det måske mest nyskabende i denne proces er den måde vores metode spiller sammen med organisatio-
nernes udvikling. Det er således vores indtryk, at området generelt er præget af et forsøg på at udvikle 
quick-fix løsninger, som skal implementeres næsten ”over natten”, ofte i form af løsninger som kom-
mer ”ude- eller ovenfra”. Der kan være mange gode grunde herfor, men det skaber oplagt udfordringer 
i forhold til at sikre, at de integreres ordentlig i organisationerne, samt at der er overensstemmelse mel-
lem de valgte løsninger og det der sker i praksis. Her synes vores anvendte metode, med stærkt fokus 
på ligeværdighed og dialog mellem forskning og praksis, at udgøre et alternativt innovations- og udvik-
lingsredskab, hvor der er fokus på mere langsigtede virksomme og organisatorisk integrerede løsninger. 
Det er en langstrakt proces, som først lige er begyndt og som nu skal foldes ud i fire nye kommuner.  

 

 

Se mere om LISES projektet her: https://lisessite.wordpress.com/  
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