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Status på Projekt ”Troen på borgernes jobchance” 

– hvad er vi i fællesskab i gang med at blive klogere på? 
 

 

Indledning 
 

BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET 

Projekt ”Troen på borgernes jobchance” er en udløber af Beskæftigelses Indikator Projek-

tet (BIP). BIP viste, at den faktor, der havde størst forklaringskraft i forhold til, om ud-

satte borgere lykkedes med at komme i job eller uddannelse, var sagsbehandlerens tro 

på, om borgeren kunne komme i job eller uddannelse. BIP viste en direkte, kausal sam-

menhæng mellem sagsbehandlerens tro på, at borgeren kan komme i job, og borgerens 

sandsynlighed for at komme i job1.  
 

Dette resultat kræver en opmærksomhed på, at den professionelle, der samarbejder med 

borgeren om at komme i job, ikke kan holde sig selv ude af ligningen. Den professionelle 

er med til at påvirke borgerens forventninger til sig selv og borgerens deraf afledte hand-

linger i forhold til at nærme sig arbejdsmarkedet. Ligeledes er borgerens udsagn og 

handlinger igen med til at påvirke den professionelles forventninger. Dette er illustreret i 

figuren nedenfor. 

 

 
 

I projekt ”Troen på borgernes jobchance” forsøger vi at komme et spadestik dybere. Vi 

vil gerne blive klogere på, hvad der påvirker den professionelle beskæftigelsesmedarbej-

ders ”tro” – dvs. medarbejderens forventninger til borgerens muligheder for at komme i 

job eller uddannelse. Det kan være flere forskellige forhold rundt om den professionelle. 

Ligeledes vil vi gerne have mere viden om, hvordan man i beskæftigelsesindsatsen på 

forskellige måder – fx ledelsesmæssigt, organisatorisk og beskæftigelsesfagligt – kan ar-

bejde med at styrke medarbejdernes tro på borgernes jobchance – med forventning om, 

at det vil øge borgernes reelle sandsynlighed for at komme i job.  
 

I projektet er der samtidig en åbenhed for andre forhold omkring troen på jobchancen, 

der måtte vise sig interessant undervejs. Der er eksempelvis allerede nu også en nysger-

righed på, hvad man som medarbejder gør eller ikke gør i kraft af sin ”tro”. Ligeledes 

er der en åbenhed for også fremadrettet at få viden fra borgerne om, hvordan de oplever 

og påvirkes af den professionelles udsagn og handlinger, og hvilken betydning det har for 

deres tro på egne evner og heraf afledte handlinger.  

                                           
1 Rosholm et al., 2017: ”Sagsbehandlerens betydning for udsatte borgeres jobchancer”. 
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KORT OM PROJEKTET 

”Troen på borgernes jobchance” er et 2-årigt læringspartnerskab mellem Væksthusets 

Forskningscenter og fire jobcentre: Frederiksberg, Sønderborg, Silkeborg og Odder. Pro-

jektet startede op i efteråret 2018 og afsluttes i efteråret 2020. Projektet er altså nu 

halvvejs.  

 

”Troen på borgernes jobchance” er et praksisforskningsprojekt. Det betyder, at viden 

skabes i et tæt samarbejde mellem praksis og forskning. Praksisforskningsprojektet står 

på to ben og skal tilgodese både frembringelse af viden og udvikling af praksis, således 

at projektet bliver til gavn for både forskningen, jobcentrene og borgerne. En hjørnesten 

i projektet er således den løbende vekselvirkning og dialog mellem praksis og forskning. 

 

Projektdeltagerne (ca. 20 medarbejdere i hvert jobcenter) arbejder med halvårlige akti-

onslæringsprojekter, der integreres i medarbejdernes daglige praksis. Medarbejderne  

eksperimenterer med, hvordan egen og kollegers tro på borgernes jobchance påvirkes af 

små ændringer i praksis. Medarbejderne reflekterer og uddrager læring fra deres projek-

ter, hvilket bruges som data ind i forskningen. Læring og erfaringer uddrages også i fæl-

lesskab mellem forskning og praksis på workshops lokalt i jobcentrene samt på tværkom-

munale workshops undervejs i projektperioden. Forskning og praksis interagerer også 

ved, at der løbende kastes et forskningsmæssigt blik på praksis, som gøres til genstand 

for dialog og refleksion.  

 

Projektet har haft en overordnet ramme fra start, men har samtidig en eksperimente-

rende tilgang. Ligesom der følges op på læring undervejs, følges der også op på an-

vendte processer og metoder undervejs, og der foretages løbende justeringer. 

 

De deltagende jobcentre er forskellige, hvad angår de målgrupper i LAB, projektdelta-

gerne arbejder med, samt de funktioner deltagerne har. Det er et bevidst tilvalg, da mål-

gruppen, man som medarbejder arbejder med, samt ens funktion muligvis kan være 

med til at påvirke ”troen på”. Jobcentrenes øvrige forskelligheder, hvad angår eksempel-

vis kommunestørrelse og organisering, giver os desuden mulighed for også at have blik 

for, hvilken betydning kultur, rammer og organisering kan have for medarbejdernes tro 

på borgernes jobchance. 

 

 

FORMÅLET MED DETTE NOTAT 

Dette statusnotat har til hensigt at samle op på, hvad vi i fællesskab via aktionslærings-

projekterne er i gang med at blive klogere på. Både til gavn for alle projektdeltagere og 

til inspiration for andre interesserede. Aktionslæringsprojekterne kan måske inspirere an-

dre til at gå i gang med lignende eksperimenter, som kan skabe værdi i egen praksis. 

 

Statusnotatet er ikke fuldstændigt dækkende over, hvilke temaer, der er arbejdet med, 

ligesom det heller ikke er fuldstændigt udtømmende i forhold til, hvad der fremadrettet 

kunne være interessant og relevant at arbejde videre med. Notatet bærer også præg af, 

at der fortsat er en masse spørgsmål og nysgerrigheder, som vi gerne vil forfølge og 

blive endnu klogere på.  

 

I notatet bruges ord som eksempelvis sagsbehandlere, virksomhedskonsulenter, borgere 

og jobcentre som samlebetegnelser, velvidende at borgerne tilhører forskellige målgrup-

per, og medarbejderne i projektet har forskellige titler og funktioner.  
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Overblik over temaer, der er arbejdet med  
 

De temaer, vi er i gang med at blive klogere på i projektet, kan bedst illustreres ved 

hjælp af tandhjul. Aktionslæringsgrupperne er til sammen i fuld gang med at undersøge, 

hvad der sker med ”troen på”-tandhjulet, når der drejes på de små tandhjul, hvis påvirk-

ning de hver især er ved at undersøge nærmere. Tandhjulsfiguren nedenfor illustrerer 

således, hvilke temaer der indtil nu er arbejdet med i de fire jobcentre.  

 

 
 

Alle temaerne – de små tandhjul – påvirker hver især troen på borgernes jobchance, 

men vi kan også allerede nu se, at flere af dem griber ind i hinanden og påvirker hinan-

den. Hvordan denne proces nøjagtig foregår, er også noget af det, vi er i gang med at 

blive klogere på. Samtidig ligger der i flere af tandhjulene greb til, hvordan man kan ar-

bejde med at styrke troen på borgernes jobchance. Ovenstående figur skal for nu kun il-

lustrere hvilke tandhjul, vi er i gang med at få viden omkring. Figuren afspejler altså 

ikke, hvilke tandhjul, der griber ind i hinanden, og hvordan. Det er vores håb, at vi ved 

projektets afslutning også vil være klogere på denne proces og den komplekse sammen-

hæng mellem tandhjulene. 

 

Erfaringen er indtil nu, at der ofte dukker nye perspektiver frem, når man arbejder med 

et tema, hvorved der kan være behov for at komme et spadestik dybere eller forfølge en 

ny vinkel på samme tema i et efterfølgende aktionslæringsprojekt. Der kommer også nye 

temaer til, ligesom der fortsat er temaer, der er underbelyste og fortjener at blive under-

søgt nærmere. 

 

I de følgende afsnit uddybes indholdet i temaerne, som er vist i figuren ovenfor. 
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Betydningen af forforståelser 
Forforståelser og de forventninger til borgeren, de kan medføre, er et tema, som på 

tværs af jobcentre viser sig vigtigt, og som også knytter sig tæt til flere af de øvrige te-

maer. To af disse temaer er taget med under dette afsnit, nemlig betydningen af sprog-

brug og erfaringer med andre borgere. 

 

 
 

VORES SPROGBRUG OM BORGERNE 

Der er på tværs af jobcentre refleksioner, som knytter sig til sprogets betydning for for-

forståelsen. I to jobcentre hører vi det eksemplificeret med en refleksion over følgende 

situation: Man overtager en sag fra en kollega, og kollegaen siger ”held og lykke!”. Det 

kan også være måder at omtale borgerne på. Det kan være øgenavne til borgerne eller 

kommentarer om borgerne, fx ”han er da helt væk”. En medarbejder udtrykker, at man i 

sådanne tilfælde med meget lidt sprog giver billeder i hovedet på andre kolleger, der skal 

arbejde med borgeren. Det har fået medarbejderne til at reflektere over, hvordan sprog-

brug om borgeren påvirker ens forforståelse af den borger, man nu skal overtage. 

  

Vi hører også, at sprogbruget omkring borgeren kan være forskelligt, afhængig af om 

borgeren er til stede i rummet eller ej. I et jobcenter beskriver medarbejderne, at de har 

en kultur med sort humor, hvor der bliver joket en del – og at det ofte er noget negativt 

hos borgeren, der bliver joket omkring. Blandt medarbejderne er der forskellige holdnin-

ger til, om dette er okay. Nogle mener, det er okay at joke bag lukkede døre, mens an-

dre mener, at det slet ikke er okay.  

 

En aktionslæringsgruppe har eksperimenteret med at gå fra det ubevidste til det bevidste 

sprogbrug – og i den forbindelse hen i mod det ressourceorienterede sprogbrug. Det har 

bl.a. givet en større bevidsthed omkring eget sprogbrug og de positive effekter af selv at 

have fokus på ressourcer og muligheder. Det har også givet en opmærksomhed på eks-

terne samarbejdspartneres sprogbrug, hvor der er set eksempler på negative forventnin-

ger til konkrete borgere i måden, samarbejdspartnerne udtaler sig på.   

  
BETYDNINGEN AF EGEN VIDEN OG ERFARING 

Egne eller andres negative erfaringer med borgere kan også påvirke ens forforståelse. 

Eksempelvis hører vi i et af jobcentrene ad flere omgange om en bestemt familie i kom-

munen. Familien er kendt i jobcentret gennem mange år, og det fortælles, at hører man 

familiens efternavn, tænker de fleste ”de kommer aldrig videre”. Fortællingen om fami-

lien er gentagne gange blevet bekræftet. For nyligt er det imidlertid lykkedes at finde en 
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praktik til en ung mand fra denne familie. Virksomheden er blevet glad for ham, og bor-

geren fik en succesoplevelse. Modsat tidligere forløb er han nu mødestabil, og de er nu 

begyndt at tale uddannelse med ham. Det betyder, at udsagnene omkring familien også 

har ændret sig. I stedet for at sige, ”de når ingen steder”, er medarbejderne begyndt at 

sige, ”det kan godt være, det er svært, men det kan godt lykkes”. Der gives udtryk for, 

at medarbejderne er blevet bedre til at tale respektfuldt om borgerne. Selv de kolleger, 

som har været ansat i kommunen længe og også har kendt til nogle af borgerne længe, 

er blevet mere bløde i deres vendinger, forlyder det. 

 

Vi hører også om erfaringer med flere andre ting, der kan påvirke ens forforståelse og de 

forventninger, man møder borgeren med. En aktionslæringsgruppe har eksempelvis haft 

fokus på, hvordan forhåndsviden om en borgers diagnoser er med til at påvirke deres 

forforståelse af borger. I den forbindelse er de blevet opmærksomme på, at borgernes 

forståelse af sig selv og deres diagnose også er med til at påvirke, hvor stort fokus der er 

på diagnoser i samtalen, også selvom man selv forsøger at mindske et sådant fokus.  

 

Målgruppen i LAB, som borgeren er indplaceret i, kan også positivt såvel som negativt 

påvirke ens forforståelse. Ligeledes hører vi, at information om, at en ny borger er i et 

psykiatrisk forløb, kan påvirke forforståelsen. Så tænker man, at så er det ikke uddan-

nelse eller job, der ligger først for. Der gives også udtryk for, at det ved overtagelse af 

en sag fra en anden afdeling hurtigt kan ses i sagen, om sagsbehandleren har troet på 

borgerens jobchancer – har man kigget på ressourcer eller alt det, der er gået galt? Det 

kan også potentielt påvirke.  

 

Der er stadig en del at udforske i forhold til temaet forforståelser fremadrettet – noget 

sker som led i arbejdet med andre temaer i øjeblikket. 

 
DELING AF SUCCESHISTORIER MELLEM KOLLEGER 

Forforståelser er ikke kun negative. De kan også påvirke troen på i positiv retning. I for-

hold til positive erfaringer er der bl.a. eksperimenteret med deling af succeshistorier. I et 

jobcenter har et team sat ”den gode historie” på som punkt på dagsordenen på deres 

teammøder. Der arbejdes struktureret med at uddrage læring af erfaringerne, hvor de 

efter fremlæggelse af en historie går sammen to og to for dernæst i plenum at drøfte, 

hvad man bliver inspireret af, og hvad man kunne gøre mere af. En afledt effekt af lærin-

gen er bl.a., at de nu i højere grad arbejder med delmål, da det ses som vigtigt i forhold 

til at tro på borgernes jobchance. Oplevelsen fra lederen af teamet er, at ”den faglige 

snak går bare helt vildt”. Kollegerne bliver inspireret til at prøve nye tilgange af.  

 

Et team i et andet jobcenter har også succeshistorier på som punkt på teammøderne. 

Her bruges det dog mere som en måde at skabe en god stemning på – et klap på skulde-

ren, som kan give positiv energi. Det kan dermed være forskelligt, hvad målet med de-

ling af succeshistorier er – uanset dette, hører vi, at forforståelsen af andre borgere po-

tentielt kan påvirkes ved at høre de positive fortællinger om lignende borgere. Der arbej-

des flere steder fortsat videre med deling af de gode historier enten som en del af driften 

eller som en del af et aktionslæringsprojekt. 
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Matchet/relationen mellem den professionelle og borger 
Et tema, der ser ud til i nogle tilfælde at hænge sammen med forforståelser, er temaet 

omkring relationen mellem den professionelle og borgeren, som også ser ud til at kunne 

påvirke den professionelles tro på borgerens chance for at komme i job eller uddannelse. 

Dette er et tema, som medarbejdere i flere jobcentre har haft interesse i at undersøge.  

 

 
 

I flere grupper er der blevet peget på, at matchet og relationen mellem sagsbehandler og 

borger kan have betydning for, om der kommer til at ske en progression frem mod job 

eller uddannelse. Vi hører, at der kan være borgere, som man har nemmere ved at se 

komme på arbejdsmarkedet end andre på baggrund af den viden og de erfaringer, man 

har. Samtidig hører vi udtalt, at der kan være borgere, man har mere sympati med eller 

”svinger bedre med”, og at det også kan have indflydelse på troen. Man påvirkes også 

forskelligt af mødet med en borger, som ikke udviser lyst til at komme i job eller uddan-

nelse. Vi hører eksempelvis, at nogle reagerer ved at miste troen og undlade at handle, 

mens andre bliver ivrige efter at gå på jagt efter, hvad borgeren kan og vil. 

 

I to grupper i forskellige jobcentre er der blevet eksperimenteret med temaet, hvor der 

har været et særligt fokus på at skifte sagsbehandler eller jobkonsulent, hvis kemi eller 

andet ikke var til gavn for samarbejdet mellem den professionelle og borgeren. Flere ste-

der hører vi, at det er legalt at skifte, men der gøres sjældent brug af det. Trods den 

øgede opmærksomhed, endte det i begge grupper ikke med et skift, da situationen blev 

løst ved enten at søge sparring hos kollegaer eller ved at tage en snak med borgeren om 

relationen. Nogle første erfaringer fra en igangværende gruppe peger også i retning af, 

at man påvirkes i relationen undervejs. Det kan være i negativ retning, hvis eksempelvis 

borgeren har meget fokus på sygdom eller har mange udeblivelser eller fravær i tilbud. 

Eller positivt hvis borgeren udviser motivation eller vilje. 

 

Et nyt perspektiv i relation til temaet, som vi er blevet opmærksomme på, er, hvorvidt 

der kan ske en selektion i forhold til, hvilke borgere vi bruger tid på og handler på. Har 

matchet og relationen mellem den professionelle og borgeren indflydelse på den professi-

onelles handlinger, hvad denne vælger at gøre eller ikke at gøre? Hvem udtrykker vi 

troen over for, og hvem gør vi ikke? Og hvad er det for nogle sager, vi søger sparring 

på? Hvad ligger til grund for en eventuel selektion? Og hvor bevidste og åbne er vi om-

kring en sådan selektion? Der er her en masse at være nysgerrig på. 
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At få flere øjne på sagen – sparringskultur  
I projektet arbejder vi på at blive klogere på dels et tema omhandlende at få flere øjne 

på sagen og et tema omhandlende sparringskultur. De to temaer behandles i dette afsnit 

sammen, da de ligger meget tæt op ad hinanden og begge fortsat er temaer, som vi kun 

har begrænset viden om. 

 

 
 

I et af jobcentrene siges i alle de fire læringsgrupper, der blev dannet ved projektets op-

start, at man har lært noget om, at det at få andres øjne på en sag er meget betydnings-

fuldt i forhold til at kunne se nye veje, man kan gå med en borger. Især i de tilfælde, 

hvor man er kørt lidt fast. At få nye øjne på sagen har stor betydning for ens tro på bor-

gerens muligheder for at komme i job eller uddannelse, hører vi. Det kan eksempelvis 

være en mentors øjne, en virksomhedskonsulents øjne eller ledelsens øjne på sagen. Der 

er eksperimenteret med dette på forskellige måder, eksempelvis ved at etablere tætte 

samarbejder omkring nogle konkrete borgere, ved at invitere en kollega med ind til sam-

taler med borgere, ved at holde formøde med en kollega forud for samtalen med borge-

ren eller ved fremlæggelse af en sag med henblik på at få input til den videre plan. Det 

er en erfaring, at når kollegaen kommer ind med friske øjne og kaster nogle bolde op, 

kan det give nye perspektiver og ideer til forløbet med borgeren. Der kan også komme 

noget nyt frem, når der er en anden, der stiller spørgsmål til borgeren. Det kan give po-

tentiale for at se borgeren på en anden måde og derved få en styrket tro på borgerens 

muligheder for at komme i job eller uddannelse. Det kan også medvirke til at optimere 

mødet med borgeren, hvor man udnytter hinandens viden bedst muligt og får mere ud-

bytte af mødet, hvilket potentielt kan give en styrket fælles tro. Der kan her ligge et po-

tentiale for at kunne etablere et bedre match mellem borger og virksomhed og dermed 

også en styrket tro på jobchancen. 

 

En aktionslæringsgruppe bestående af ledere har arbejdet konkret med at give flere øjne 

på udvalgte sager ved først selv at gennemgå sagerne, hvorefter sagsbehandlerne, der 

havde sagerne, kom foran et panel bestående af ledelsesgruppen med henblik på at få 

anvisninger til handlinger i sagen fremadrettet (se evt. afsnittet om ledelse).  

 

Betydningen af sparringskultur for troen på borgernes chance for at komme i job eller 

uddannelse er der kommet mere fokus på som et tema at arbejde videre med. Flere 

igangværende aktionslæringsprojekter sætter på en eller anden måde fokus på at blive 

klogere på netop dette. Ved forskningscentrets observationer i jobcentrene ser vi forskel-

lige typer af sparring – eksempelvis uformel sparring, som foregår ad hoc, og sparring på 
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møder hvor der enten bruges eller ikke bruges metoder til understøttelse og strukture-

ring af sparringen. I et jobcenter, hvor der ikke har været brugt sådanne metoder, har vi 

hørt udtalt, at der i sparringen kan være en tendens til at ville finde løsninger frem for at 

blive lidt længere i det reflekterende, nysgerrige og undersøgende rum. I to af de andre 

jobcentre har vi set eksempler på brugen af metoder som Inddrag.nu, Vækstmodellen 

samt reflekterende team. Der eksperimenteres nu med, hvad det giver at anvende for-

skellige metoder i sparringen i forhold til troen på borgernes jobchance. 

 

 

 

Samarbejde med interne/eksterne samarbejdspartnere  
I forlængelse af temaet omkring betydningen af flere øjne på en sag, er der også i flere 

læringsgrupper sat fokus på samarbejdet med andre parter omkring en borgers sag ud 

fra en antagelse om, at dette også er med til at påvirke alle parters tro på, at en borger 

kan komme i job eller uddannelse. Indtil videre er der kommet flest erfaringer på samar-

bejdet med interne samarbejdspartnere, og her er der fortsat behov for at blive klogere. 

Og så er der flere perspektiver at dyrke nærmere, som omhandler samarbejdet med eks-

terne samarbejdspartnere, hvilket der i øjeblikket også er grupper, som har taget fat på. 

 

 
 

BETYDNINGEN AF DET INTERNE SAMARBEJDE 

I et jobcenter har en gruppe eksperimenteret med, at flere fagligheder arbejder tættere 

sammen omkring nogle borgere end normalt. Nogle erfaringer er, at når en sagsbehand-

ler og en mentor kører et meget tæt samarbejde omkring en borger, giver det mere ind-

sigt og viden omkring borgeren, idet mentor i forhold til borgeren har nogle andre ind-

faldsvinkler, kan tage nogle andre snakke og har tæt kontakt til borger. Samarbejdet har 

rykket rigtigt meget og givet viden om, hvilken vej de skal gå. Det gælder både i forhold 

til at finde retning fremad mod job, og når der skal noget andet til i forhold til en borger. 

Når der arbejdes tæt sammen omkring borgeren, kan det ifølge sagsbehandleren og 

mentoren blive nemmere at finde den rette løsning for borger – eller få kastet lys over, 

hvorfor en given indsats ikke lykkes som planlagt. Det øger troen på job.  

 

I to jobcentre har nogle arbejdet med forberedelse og forventningsafstemning mellem 

sagsbehandler og virksomhedskonsulent forud for samtale med borger. Det har bl.a. til 

hensigt at få nyeste viden om det lokale arbejdsmarked og konkrete praktik- eller jobåb-

ninger i spil samt sikre fælles retning og mål for samtalen. På tværs af grupper og job-

centre bruges også udtrykket ”at løfte i flok”. I et jobcenter udtrykker en sagsbehandler 

det på denne måde: ”Vi kan godt have nogle sager, som er så komplekse, at der er der 

denne ene ting, jeg tror på, så er det den, jeg italesætter. Indtil jeg får overbevist alle 

andre, så er det denne vej, vi går, vi går efter denne pil eller bold. Det er også igen at se 

borgernes ressourcer og potentialer hele tiden. Vi ved, at han kan, men det kræver også, 
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at vi alle sammen går ind og løfter, og hvis vi alle går ind og løfter på den måde, så tæn-

ker jeg også, at borgeren selv kan tro på det. Og det har jeg set ske mange gange, og 

det er jo næsten magisk, når det sker, at man får dem løftet en bestemt vej”. På tværs 

af flere grupper er der gjort den erfaring, at flere fælles drøftelser bidrager positivt ind i 

troen på borgerens chancer for at komme i job eller uddannelse.  

 

PÅVIRKNINGEN FRA DE EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE 

Mens et styrket internt samarbejde og mindset flere steder synes at bidrage positivt ind i 

troen på borgerens chance for at komme i job eller uddannelse, italesættes særligt i et af 

jobcentrene, at mindsettet hos eksterne samarbejdspartnere nogle gange kan være en 

udfordring for troen på. De eksterne samarbejdspartnere i andre organisationer (fx prak-

tiserende læge eller undervisere på uddannelsesinstitutioner) eller i andre afdelinger i 

kommunen (fx familie- eller socialafdelingen) kan have et andet mindset, som kan clashe 

og udfordre samarbejdet om at hjælpe borgerne hen i mod at komme i job eller uddan-

nelse. Det handler blandt andet om en oplevelse af, at nogle eksterne samarbejdspart-

nere vil passe på borgerne og ”pakke dem ind”, mens man i dette jobcenter ser det som 

sin opgave at give borgerne nogle tilpasse udfordringer, som kan medvirke til at ruste 

dem, så de ikke vælter, når de kommer ud. Der er en oplevelse af, at nogle af de eks-

terne samarbejdspartnere gerne vil gøre det sikre i samarbejdet med borgerne. Medar-

bejdernes egne erfaringer er modsat, at man ikke skal sætte barren for lavt, men turde 

prøve og lære undervejs.  

 

Der gives fra både medarbejdere og ledere udtryk for vigtigheden af at have fokus på 

samarbejdet på tværs som en betydningsfuld faktor for troen på borgernes chance for at 

komme i job eller uddannelse. Der er et ønske om at kunne løfte i flok ikke kun internt 

men også sammen med eksterne og om at nærme sig hinanden og forbedre samarbejdet 

omkring borgerne. Deltagerne i en aktionslæringsgruppe ser et potentiale i at få eget 

mindset omhandlende troen på til at smitte af i andre afdelinger i kommunen. De ekspe-

rimenterer med at løfte det ud af huset ved naturligt at tale troen på ind i samarbejdet 

med eksterne samarbejdspartnere. 
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Redskaber og metoder 
 

Dette tema handler om betydningen af at have de nødvendige redskaber og metoder til 

at ”flytte” borgeren hen i mod job eller uddannelse. Hvilke redskaber og metoder kan 

være virkningsfulde i forhold til at styrke troen på borgerens chance for at komme i job 

eller uddannelse – både sagsbehandlerens egen tro samt borgerens tro? Vi hører flere 

steder refereret til forskellige redskaber og metoder, men bidrager de i sig selv til at øge 

troen på borgernes jobchancer? 

 

 
 

Som nævnt har vi under observationer af møder set metoder som Inddrag.nu, Vækstmo-

dellen og reflekterende team anvendt. Metoder der eksempelvis kan fremme et ressour-

cefokus, og at nye perspektiver kommer frem. Erfaringer er endvidere, at det kan gøre, 

at man er mere undersøgende og nysgerrig, før man tyr til løsninger. I forhold til spar-

ring udvælges og afprøves i et jobcenter som nævnt metoder hertil, hvor man hidtil ikke 

har gjort det. Vi vil således komme til at få flere erfaringer i projektet på dette, både fra 

jobcentre, hvor det er noget nyt, og fra jobcentre hvor det har været anvendt i længere 

tid – ligesom vi fortsat vil observere møder, som ikke gør brug af specifikke metoder. 

 

Vi har også observeret borgersamtaler, hvor der er blevet tegnet og skrevet på tavle el-

ler papir. Bag dette ligger også viden om forskellige metoder, og hvad der kan være 

gavnligt at bringe i spil i den konkrete situation. Vi hører også, at det er noget der bl.a. 

kan medvirke til progression i samtalerne, da man ved næste borgersamtale kan se på 

illustrationerne fra sidst og bygge videre derfra. Endvidere har der i en gruppe været en 

hensigt om at afprøve brugen af små film og lignende visuelle greb under borgersamta-

ler. Endelig er der en gruppe, der eksperimenterer med virkningen af at bruge Jobnet 

CV’et som redskab i samtalen, samt en gruppe der afprøver virkningen af en bestemt 

test af borgernes indlæringsprofil.  

 

Der er også blevet eksperimenteret med at arbejde struktureret med fokus på 2-3 delmål 

i borgernes forløb, som der er spurgt ind til i samtalen hver gang. Det er blevet brugt 

som et styringsredskab og som redskab til at tro lidt mere på, om borgerne er på vej i 

den rigtige retning eller ej, og som et redskab til at skabe gennemsigtighed for borgeren. 

Erfaringen er bl.a., at der er en balance, hvor man heller ikke må blive for styret af det, 

men der skal være plads til, hvad der ellers rører sig hos borgeren. Men det giver en ty-

delighed i forhold til, hvad der er fokus på, og det giver en rød tråd.  
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Viden om arbejdsmarkedet/uddannelsessystemet 
 

Det har været en antagelse fra start, at det kan have betydning for en sagsbehandlers 

tro på en borgers chance for at komme i job eller uddannelse, at denne har noget viden 

om arbejdsmarkedet/uddannelsessystemet og de jobfunktioner, arbejdsopgaver mv., der 

findes og kan skabes på arbejdsmarkedet. Dette tema er der fra projektets begyndelse et 

par grupper, som har haft fokus på. 

 

 
 

I et af jobcentrene har nogle eksempelvis eksperimenteret med selv eller sammen med 

en kollega at foretage praktiketablering eller praktikopfølgning ude på virksomhederne. 

Det at se konkrete arbejdspladser og møde konkrete arbejdsgivere har givet viden om 

bl.a. arbejdsfunktioner, arbejdsmiljø og ledelsesstil, som betyder, at sagsbehandleren fø-

ler sig bedre i stand til at lave et godt match mellem borger og arbejdsplads. Erfaringen 

er, at man som sagsbehandler føler sig mere troværdig i samtalen med borgere om ar-

bejdspladser, fordi der kan fortælles mere detaljeret herom. Og det betyder noget for 

sagsbehandlerens tro på, at der findes arbejdspladser, hvor borgeren passer ind. Som en 

sagsbehandler udtaler: ”Jo mere viden jeg har, jo mere detaljeret kan jeg formidle det. 

Jeg får selv troen på, at det er et godt match. Jo mere jeg får viden om, at der findes ar-

bejdspladser, hvor man tager hensyn til folk, jo mere tror jeg på, at der vil kunne findes 

en plads. Jeg er mere troværdig, synes jeg… Jeg opdagede med mig selv, at jo mere jeg 

vidste om muligheder, jo mere troede jeg selv på det. Efterhånden er jeg blevet hurti-

gere til at snakke om praktik med borgerne og mere detaljeret… Jeg har fået mere fokus 

på arbejdsmarkedet”.  

 

I et andet jobcenter har en gruppe afprøvet at invitere virksomhedskonsulenter med til 

borgersamtaler for at få viden om konkrete arbejdspladser mere i spil. Virksomhedskon-

sulenterne ses her som dem, der har fingeren på pulsen ift. det lokale arbejdsmarked. I 

et samspil med sagsbehandler, som har kendskabet til borgeren, kan forskellige mulighe-

der bringes i spil i borgersamtalen og forskellige detaljer kan komme frem i dialogen. Ek-

sempelvis under en af samtalerne, som forskningscentret har observeret, bliver en ar-

bejdsgiver over for borgeren beskrevet således: ”Han er en, som lytter. Han er rummelig 

og er kendt for at være en god mand ude i byen. Ud fra det, vi har hørt, kunne det blive 

et godt samarbejde mellem ham og dig. Han er rolig og har et serviceniveau og punktlig-

hed, ligesom dig”.  

 

Vi hører fra flere steder, at det er svært selv at have og vedligeholde en så detaljeret vi-

den om arbejdsmarkedet, hvorfor en kultur, hvor man trækker på hinandens viden, er en 

måde at øge egen viden på. Ligesom vi hører, at det også giver meget viden om arbejds-

markedet at involvere sig i rekrutteringsevents og andre arrangementer, hvor man kan 

møde virksomheder eller uddannelsesinstitutioner. Og som nævnt ved selv at tage ud på 
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virksomheder. Forskellige organiseringer synes at give forskellige muligheder for at opar-

bejde viden om arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet.  

 

Det ser ud til, at det at øge sin konkrete viden om arbejdsmarkedet og uddannelsessy-

stemet kan være effektfuldt i forhold til at styrke troen på borgerens chance for at 

komme i job og uddannelse. Det er noget, vi fortsat gerne vil blive klogere på i projektet.  

 

 

 

At gøre ”troen på” eksplicit 
Hvad sker der med vores tro på borgerens jobchancer, når vi begynder at italesætte 

troen – både over for borgeren selv og over for kollegerne? Og hvad sker der med troen 

(både vores egen og kollegers), når vi begynder at udtrykke vores tro i de skriftlige do-

kumenter, vi udarbejder omkring borgeren? I forhold til dette tema viser der sig forskel-

lige spændende perspektiver. Der er på forskellig vis arbejdet med temaet på tværs af 

jobcentre, hvilket også har givet anledning til nysgerrighed på yderligere perspektiver 

omkring temaet, hvoraf nogle forfølges i øjeblikket. 

 

 
 

ITALESÆTTELSE AF ”TROEN PÅ” OVER FOR BORGER OG BALANCERING HERAF 

Italesættelse handler om, hvordan troen på borgerens muligheder for at komme i job el-

ler uddannelse kommer til udtryk i dialogen med borgeren. Det kan både handle om, 

hvor meget og med hvilke ord det kommer til udtryk. Og ligeledes hvordan det modtages 

og responderes på af borgeren. Nogle interessante erfaringer på tværs af flere grupper 

og jobcentre, som stadig udforskes, handler om at balancere troen. Kan man som profes-

sionel nogle gange tro for meget eller udtrykke troen på borgerens jobchance over for 

borgeren for meget? På den anden side, hvis man tror eller udtrykker troen på for lidt, 

kommer man så til at fratage borgerne nogle muligheder? Opdager man det selv, når 

man udtrykker troen for lidt, eller ser man det kun, når man tror for meget? I en gruppe 

udtrykkes: ”Når vi tror på nogen, er det også, hvilket niveau vi tror på. Vi kan også tro 

for meget. Det er småjusteringer og småvurderinger. Nogle gange kan jeg godt blive for 

ambitiøs på borgernes vegne og må trække tilbage, så starter vi der”. 

 

På den ene side er der erfaringer med, at man har set positive virkninger af at udtrykke 

troen på over for borgeren – borgeren oplever det som et skulderklap, og det kan give 

motivation. På den anden side er der også erfaringer med, at man kan være for ambitiøs 

i den tro, man udtrykker over for borgeren, og at borgeren kan opleve det som et pres, 

hvilket øger risikoen for at opleve et nederlag. Omvendt igen er der også erfaringer med, 

at man kan ”samle borgeren op igen”, hvis man har været lidt for ambitiøs, og at ingen 

er væltet af at blive mødt med positive forventninger.  
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Nogle erfaringer fra en aktionslæringsgruppe indikerer, at forskelle i, hvordan italesæt-

telse af troen modtages af borgeren, kan handle om timing i forhold til borgerens aktu-

elle tilstand, dvs. humør, overskud mv. I ét tilfælde reagerede borgeren positivt, da med-

arbejderen italesatte sin tro over for borgeren. Det virkede opmuntrende på borgeren, 

som netop skulle i gang med et forløb. I et andet tilfælde blev borgeren ked af det, da 

vedkommende var opgivende og ønskede førtidspension. Det synes at være vigtigt, at 

borgeren kan spejle sig i den tro, man udviser.  
 

Erfaringer fra andre grupper peger i retning af, at det i arbejdet med udsatte borgere 

handler meget om at overføre sin egen tro til borgeren. De oplever, at de som medarbej-

dere ofte tror mere på, at borgeren kan komme i job eller uddannelse, end borgeren selv 

gør. En måde at arbejde med det på beskrives som at forsøge at så nogle små frø i bor-

geren, som kan spire. Modsatte erfaringer ses også, i tilfælde hvor man som medarbej-

der kan påvirkes af en borger, der tror mere på sine jobchancer end man selv gør. Her 

kan man nogle gange ved at gå med borgerens idéer blive overbevist og styrket i troen, 

når borgeren så lykkedes.  
 

Der ser således ud til at være en gensidig påvirkning ift. troen på – som kan gå i både 

positiv og negativ retning – mellem medarbejdere og borgere. Der gives i en gruppe ud-

tryk for en interessant sondring mellem den professionelle tro og den autentiske tro. Re-

fleksionerne går her på, om man kan beslutte sig for at tro og ”tage den kappe på” i mø-

det med borgeren, eller om det kun er, når troen kommer helt fra hjertet, at det har en 

positiv effekt? 
 

Der eksperimenteres også fremadrettet med den konkrete italesættelse af troen på over 

for borger, herunder de konkrete ord, der bruges. Flere er også begyndt at interessere 

sig for både den verbale og non-verbale kommunikation af troen på til borgeren. 

 

ITALESÆTTELSE AF ”TROEN PÅ” OVER FOR KOLLEGER 

At gøre ”troen på” eksplicit kan også ske i kommunikationen om borgerne mellem kolle-

ger. Flere steder fortælles det, at ”troen på” allerede er ved at være en indgroet ting i 

det mindset eller den kultur, der er i jobcentret. Her bruges troen på eksempelvis som 

fælles referenceramme eller som et greb til aktivt at ændre dialogen eksempelvis på 

sparringsmøder. Vi hører det udtrykt ved, at man eksempelvis kan sige ”lad os lige tage 

”troen på” hatten på og se sagen fra den vinkel”.  

 

Fra flere aktionslæringsgrupper hører vi, at det er legalt at sige højt og evt. søge spar-

ring, hvis troen på en borgers jobchancer ikke er der eller forsvinder. I forhold til dette 

hører vi også, at der er et dilemma, når den iboende opgave er at fokusere på, at bor-

gerne kommer på arbejdsmarkedet, men faktum også er, at en del af borgerne ikke når 

dertil. Medarbejderen, som beskriver dilemmaet, udtrykker i forlængelse heraf: ”Jeg vil 

gerne være det vikarierende håb, men hvor langt skal man strække sig for ikke at 

trække sagen i langdrag?”. En anden udtaler, at det er ”en del af fagligheden at be-

grunde, når troen ikke er der, og borgeren skal noget andet”. 

 

I projektet er der behov for at udforske yderligere, hvornår og hvordan det også er en 

del af en beskæftigelsesfaglig vurdering ikke at tro på borgerens jobchancer, fordi borge-

ren skal i en anden retning end arbejdsmarkedet. 

 

”TROEN PÅ” I DE SKRIFTLIGE PRODUKTER 

Skriftlig dokumentation er en stor del af medarbejdernes beskæftigelsesfaglige arbejde, 

og også her eksperimenteres der med, hvordan ”troen på” gøres eksplicit. Hvordan skin-

ner troen på igennem, når man kigger i sagens dokumenter? Er det primært ressourcer 

eller begrænsninger, der skrives om? Vi har her hørt udtalt, at ”det skrevne ord har magt 

– det er levnet fra samtalen med borgeren og det, vi tager med til næste samtale”.  
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En gruppe medarbejdere har eksperimenteret med skriftlighed i forbindelse med overle-

vering fra sagsbehandler til virksomhedskonsulent. Hvad gør det, hvis man i visitations-

skemaerne bytter punktet ”skånebehov” ud med et punkt om ”ressourcer”? Erfaringen 

fra tidligere var, at der var meget fokus på, hvad borgeren ikke kunne. Arbejdet med ak-

tionslæringsprojektet har bl.a. givet den erfaring, at ændringen i skemaet gjorde noget 

ved sagsbehandlerens samtale med borgeren. Samtalen får en anden karakter, fordi man 

skal have nogle andre oplysninger frem, og man skal udtrykke over for borgeren, at på 

trods af hvad der kan være af udfordringer, så ser man de her muligheder. Fokus rettes 

mod, hvad kan og vil borgeren? Oplevelsen er, at der tænkes meget mere over at være 

positive i samtalen – uden at negligere det negative, der måtte være. For virksomheds-

konsulenten er erfaringen bl.a., at det nye skema gør, at han har en anden indstilling: 

”Det har gjort en forskel. Hvis jeg har fået skånehensyn at vide, så fokuserer jeg på det. 

Det bliver bøvlet, hvad skal jeg finde på? Jeg får en anden forforståelse [med det nye 

skema]. Jeg får noget andet at gribe i”.  

 

I forhold til troen på i det skriftlige udtrykkes også nogle dilemmaer og balancer. Nogle 

gange skal borgerens udfordringer beskrives i forbindelse med indstilling til eksempelvis 

STU eller i forbindelse med visitering til målgruppen aktivitetsparat. Det opleves at clashe 

med troen på. Man er nødt til at beskrive udfordringerne, men hvordan kan ressourcer 

og udviklingspotentialer også komme med, uden at det kommer borgeren til last i form 

af eksempelvis et afslag? En bedre balance vil også kunne give en bedre dialog med bor-

geren omkring beskrivelsen, hvor vægten ikke tipper for entydigt i en negativ retning.  

 

 

 

At sætte handling på troen 
 

Et nyt særskilt tema, som vi i projektet er blevet opmærksomme på, omhandler det at 

sætte handling på troen. For at troen på jobchancen kan føre nogle forandringer og no-

get progression mod job eller uddannelse med sig, kræver det, at den afføder nogle 

handlinger. Det kan være, at borger selv handler, men det kan også være, at vi skal 

igangsætte nogle tilbud, der gør, at borger kan handle på en ny måde. Vi har hørt bor-

gersager omtalt på den måde, at troen på borgernes jobchancer er til stede hos sagsbe-

handleren, men der sker alligevel ikke noget i sagen. Det er ikke nok kun at italesætte, 

at man tror på, at borgeren kan komme i job eller uddannelse, det skal også give sig ud-

slag i handlinger, siger flere af deltagerne. Tro flytter ikke bjerge i sig selv.  

 

 
 

På tværs af jobcentre og aktionslæringsgrupper hører vi forskellige perspektiver i forhold 

til det med at sætte handling på troen. Flere steder hører vi, at der er en tendens til at 

være for afventende i forhold til at sætte noget i gang i borgerens sag – eksempelvis ud-

talt som, at ”man kunne godt være lidt mere fremme i bussen”. At man er afventende 
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kan være fordi, medarbejderen vurderer, at borgeren ikke er klar, eller man afventer af-

klaring af noget eller udtalelser fra andre fagpersoner.  

 

ER DET OS ELLER BORGEREN, DER SKAL VÆRE KLAR TIL HANDLING? 

En gruppe har ønsket at blive klogere på, om man kan tale om ”timingsvinduer”. Altså et 

særligt vindue, der åbnes, når de rette omstændigheder for at handle i borgerens sag er 

til stede. Det har givet anledning til en række refleksioner omkring timing. Der bliver om-

talt et ”religionsspørgsmål” omhandlende, hvorvidt borgerne skal gå derhjemme og vente 

på at blive klar til handling, eller skal de ud ”i virkeligheden” for at blive klar? I et par af 

grupperne er der også overvejelser om, hvorvidt man i for vid udstrækning går efter bor-

gerens drøm, hvilket kan medføre meget ventetid. En medarbejder overvejer, om særligt 

de unge borgere altid har grundlaget for at have en drøm, og om man nogle gange bare 

skal starte et sted, så borgerne kan blive klogere på drømmen, for ikke at vente for 

længe. En udtaler det sådan: ”Man kan ikke tro på, at der kommer guld og grønne skove, 

mens du sidder i din sofa, du er nødt til at rejse dig. Min egen filosofi er, at man siger, at 

tro kan flytte bjerge, og nogle gange er det os, der er bjerget, der er det os, der skal op 

og flytte os, sådan ser jeg det. Og det får de [borgerne] også at vide. Skal vi ikke se at 

komme afsted. Og jeg gider godt at gå med dem. Det betyder meget, at man går det 

ekstra skridt med dem nogle gange. At man er den voksne, der går med dem, det er jo 

lidt det, vi gør, ikke går gennem ild og vand for dem, men vi følges med dem. Det ligger 

også i empowerment (…). Det handler nogle gange om nogen omkring borgeren, der skal 

flytte sig lidt”. 

 

Omvendt hører vi også flere eksempler på, at medarbejderne er gode til at sætte hand-

ling på – at man tør, prøver det af, ser hvad der sker og lærer af det. Perspektiver på 

dette hører vi udtalt som, at ”hvis ikke det går, så gør vi noget andet”, at ”der ligger 

også meget læring i det usikre”, og at ”der er skabt flere muligheder ved at gøre det, end 

ved ikke at gøre det”.  

 

HVAD KOMMER FØRST – ”TROEN PÅ” ELLER HANDLING? 

Handlinger kan være en måde at vise sin tro på – at man sætter handlinger i gang, fordi 

man tror på, at borgeren kan klare det, og at det er den rette vej for borgeren hen i mod 

job eller uddannelse. Som en udtrykker: ”Troen på er ikke bare en tanke. Nej, jeg viser 

dig, at jeg tror på det, så du også selv tror på det. Vi gør noget, vi handler. Det er jeg 

blevet mere bevidst om”. 

 

Omvendt tyder det dog også på, at det ikke nødvendigvis er givet, at man først kan 

handle, når man har troen. Nogle gange kan man også beslutte sig for at handle – og så 

ad den vej få troen på borgerens jobchance. Vi hører eksempler på, at man har gjort 

dette og på den måde er blevet styrket i sin tro. Eksempelvis: ”Nogle gange tager vi også 

fejl. Hvor vi ikke tror, men vi prøver. Og så lykkes det, og så støtter vi”.  

 

En aktionslæringsgruppe har eksperimenteret med at se på mønstre i valg af tilbud til 

borgerne. I dette jobcenter ses stor variation fra sagsbehandler til sagsbehandler i for-

hold til, hvor meget eller hvor lidt bestemte tilbud anvendes. Hvad ligger bag valg af til-

bud? Er det det, vi tror, er det rigtige, hvor borgerens kompetencer kan sættes i spil, 

som borgeren kan profitere af? Eller er det det nemmeste, det vi kender, der hvor vi har 

relationer, det vi selv kan bevilge, eller hvor økonomien har indflydelse? En erfaring er, 

at det rette match kræver både godt kendskab til borgeren og til tilbuddet, og som der 

siges, ”jo bedre kendskab og erfaringer, jo bedre kan man matche og tro på, at det er 

det her tilbud, der gør, at vi nu rykker”. Nogle erfaringer er også, at der er et mindset, 

hvor man tager afsæt i borgeren ved valg af tilbud – at det er den rigtige løsning, der 

skal findes. Men der er også noget udefra, der kan påvirke valg af tilbud, som eksempel-

vis økonomi og dermed mulige tilbud, der kan vælges i mellem. 
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Ledelse – er det her, det starter?  
 

For at blive klogere på, hvordan ledelse på forskellig vis kan have indflydelse på en sags-

behandlers tro på borgernes chance for at komme i job eller uddannelse, er der i alle fire 

jobcentre dannet aktionslæringsgrupper bestående af ledere, faglige koordinatorer og lig-

nende funktioner. Disse grupper har indtil videre primært haft fokus på ”troen på” som 

en del af organisationens mindset og kultur.  

 

 
 

I et af jobcentrene er der eksperimenteret med, hvad de kalder ”det fælles vi”. Dette ud 

fra devisen, at det starter med ledelsen selv, måden vi samarbejder på, og måden vi 

kommunikerer på møder, i mails osv. Det handler også om at signalere, hvad man vil i 

afdelingen. Det smitter af på medarbejderne og giver en oplevelse af at være mere sam-

mentømrede i hverdagen, hvor man går mere åbent ind i samarbejdet med et fokus på, 

hvordan spiller vi hinanden gode, så vi i fællesskab lykkes med borgerne. Blandt ledel-

sen, hører vi, er man blevet opmærksom på, hvor meget man egentlig selv italesætter 

troen på – det er blevet noget, man snakker om, én til én og på møder. Man relaterer til 

det, også i ledelsestilsyn, når de gennemgår sager. Der er både blandt ledelse og medar-

bejdere kommet en øget viden om og forståelse for hinandens fagligheder og opgaver, 

og hvordan vi har brug for hinanden for at lykkes, og hvad er det, vi er fælles om. Erfa-

ringen er, at det med troen på har styrket deres ”vi-hed”, og det har også styrket afde-

lingens resultater. Der er en fortsat nysgerrighed på, om det kan vokse og sprede sig. 

 

I et andet jobcenter er der eksperimenteret med, hvordan ledelsen kan være kulturbærer 

ud fra devisen, at ”hvis det ikke starter hos os, starter det ikke”. Der har været fokus på 

”troen på” skriftligt i sagerne, i forbindelse med ledelsestilsyn, i sparringer og på team-

møde. Erfaringen er blandt andet, at det med troen på er en hensigt, alle i jobcentret 

har, men det er langt sværere at udføre i praksis. Troen på skal kobles på noget konkret, 

det skal helt ned på sagerne. Der ses endvidere et behov for at begrebsliggøre det på en 

anden måde – at omsætte det til nogle andre ord end ”troen på”. Oplevelsen er, at hvis 

man bruger det samme ord eller begreb hele tiden, bliver det udvandet. På samme tid 

opleves troen på som en god reference i dialogen med hinanden. At bruge troen på som 

reference ses på tværs af jobcentre eksempelvis i sparringer, hvor man kan tage ”troen 

på-brillerne” på (ligesom man kan referere til empowerment, samskabelse eller andre 

begreber) og på den måde skabe en anden og mere ressourcefokuseret dialog. Det er en 

oplevelse flere steder, at der er kommet en anden tilgang i organisationen, at blikket for 

ressourcer er blevet større og mere italesat. Det ser således ud til, at det at bruge troen 

på som referenceramme på eksempelvis møder kan være virkningsfuldt, men der er også 

risiko for, at det mister sin effekt, hvis det overgøres. Der er altså her tale om en ba-

lance.  
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I et tredje jobcenter har ledelsesgruppen taget fat i noget meget konkret og anderledes, i 

forhold til hvad de plejer at gøre. Her har de taget fat i nogle gamle sager, hvor der ikke 

har været aktivitet længe, samt nogle nye sager, for at se på ”troen på” i sagerne og 

komme med nogle flere øjne på sagen. Sagerne er blevet læst igennem, og sagsbehand-

lerne, der har sagerne, er for én sag ad gangen kommet foran et panel bestående af le-

delsesgruppen, hvor sagen er blevet drøftet, og der er givet anvisninger til handlinger. 

Erfaringen er blandt andet, at troen på ofte var til stede, men det kunne være tydeligere 

skriftligt, ligesom det var svært at læse sig til de faglige overvejelser, som derimod kom 

til udtryk over for panelet. Selvom troen ofte har været der, har sagsbehandlerne nogle 

gange været afventende og tøvende i deres tro frem for at få sat handling på. De har 

også kunne drøfte, hvis troen ikke var der, hvad skal der så ske. Derudover har der væ-

ret opfølgning 4 uger efter med fokus på, om der er sat handling på som aftalt. I den for-

bindelse er der også kommet blik for vigtigheden af, at det er det rette match og det 

rette tidspunkt for ikke at tabe borgeren. Sagsbehandlerens vurdering er her vigtig med 

det kendskab, denne har til borgeren. Erfaringen er også, at flere borgere har fået nogle 

skarpe planer, hvor der bliver fulgt skarpt op. Sagsbehandlerne har generelt taget rigtigt 

godt i mod ledelsens input, og flere har efterspurgt mere af dette.  

 

Vi hører fra ledelserne i alle fire jobcentre, at man er opmærksomme på, at en kulturæn-

dring omkring ”troen på” starter ved ledelsen selv. Ledelsens mindset har betydning for 

medarbejdernes evne til at udvise troen på borgerne. Dog hører vi også særligt i et job-

center, at man har fået øje på, at der også kan starte en bevægelse nedefra blandt med-

arbejderne. Når en eller flere medarbejdere får en gejst omkring ”troen på”, og hvad det 

kan forandre i borgersamarbejderne, spreder mindsettet sig på en anden måde til de øv-

rige medarbejdere, end hvis det kom ovenfra. Kulturændringen igangsættes altså ikke 

nødvendigvis kun ovenfra. 


