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ABSTRACT 
 
This master’s thesis examines the occupational identity of five long-term unemployed men and 

women who receive social benefits. The thesis furthermore examines how the programs of which 

these men and women are subject to are taking their occupational identities into account. The 

thesis is a qualitative study drawing on interviews with five welfare claimants and their social 

workers. 

Drawing on theory by Gary Kielhofner the study finds that each of the five welfare claimants 

have an occupational identity although they have not been on the labour market for up to 40 

years. The welfare claimants are motivated to get a job, but they have different wishes for the role 

a potential job should play in their life. Furthermore, the analysis shows that the welfare claim-

ants challenge the political discourse presented in the active labour market policies, which claims 

that unemployment is the result of the individual’s lack of motivation and/or skills. Contrary to 

this, the welfare claimants describe themselves as both motivated and skilled. The barriers that 

have resulted in the exclusion of the welfare claimants from the labour market are described as a 

co-occurrence of several coincidences such as health issues, changes at the labour market and 

different sorts of other life changes. Using Pierre Bourdieu’s theory, we find that these circum-

stances have left the welfare claimants with low cultural, economic, social and health capital 

which lowers their chances of getting a job. 

In addition to this, our study finds that the welfare claimants’ perceptions of the employment 

initiative depend on the given social worker’s ability to meet the needs of each specific welfare 

claimant through encounters and activities. Furthermore, the analysis finds that the social workers 

in this study aim at recognizing the welfare claimants’ occupational identities, because they expe-

rience that this approach increases not only the welfare claimants’ quality of life but also their 

chances of maintaining a future job. This method is time consuming, and thus conflicting with the 

Employment Act dictating that the welfare claimants must get a job as soon as possible. Never-

theless, the social workers perceive this more time-consuming method as more efficient on the 

long run in the process of the welfare claimants reaching and maintaining employment. Theory 

by Axel Honneth and Peter Høilund & Søren Juul is used to examine how this work method can 

be perceived as a way for the social workers to recognize the welfare claimants and thereby sup-

port their chances of living meaningful lives. 

However, the legal framework conditions cause several obstacles in the way of recognizing the 

occupational identities of the welfare claimants. With the purpose of pursuing their own moral 

code, and for the benefit of the welfare claimants, the social workers use coping mechanisms that 
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make it possible to recognize and acknowledge the welfare claimants’ occupational identities. In 

this part of the analysis we apply the concept of street level bureaucrats represented by Michael 

Lipsky to unfold the coping mechanisms and their consequences. In addition, we use theory by 

Margaretha Järvinen and Nanna Mik-Meyer to show how the approach and methods presented by 

the social workers can be understood as a special kind of identity work. 

In the last part of the thesis we argue that the Danish Employment Act draws on a Weberian work 

concept, as work is understood as an ethical obligation. The welfare claimants, on their side, draw 

on a Marxist work concept, as they perceive work as crucial to their self-realization. The differ-

ences in the work concepts can explain why the social workers are partly working against the 

legislation when recognizing the needs of the welfare claimants. Both work concepts are produc-

tive to the capitalist society, as they see work as crucial to living “the good life”. The work con-

cepts, however, lead to the unemployed welfare claimants being stigmatized and potentially to the 

loss of personal identity. This is why some people argue that it would be healthier for the individ-

ual to identify with several different markers as this would make the individual less sensitive to 

unemployment and avoid the feeling of loss of identity. 
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KAPITEL 1. INDLEDNING 

Hvis jeg opgav at være kunstner og fik et fuldtidsjob – og der er helt sikkert man-

ge jobs, jeg ville kunne få – [...] så tror jeg ikke, at jeg nogensinde ville blive glad. 

Altså det ville gøre noget andet psykisk ved mig, som, jeg tror, ville være værre 

[end at være ledig og have en dårlig økonomi]. 

(Clara:77, l. 2711-2714)  

Clara – en kvinde i 30’erne, der på syvende år søger et fast job – giver her udtryk for, hvor vigtigt 

det er for hende at beskæftige sig med kunst. Hun beskriver ikke kunsten som et arbejde, men 

nærmere som sin identitet – det at være kunstner er en større drivkraft for hende, end det er at få 

et fuldtidsjob. Clara giver desuden udtryk for, at det ville skade hende psykisk, hvis hun havde et 

arbejde, der ikke inkluderede kunsten. Hun er et godt eksempel på, at arbejdet ofte spiller en så 

essentiel rolle i livet, at det kan føles afgørende for vores mentale sundhed, at vi arbejder med 

noget, vi finder interessant, og som vi måske endda er passionerede omkring. En stærk forbindel-

se mellem arbejde, identitet og livskvalitet kommer således til udtryk i ovenstående citat – og 

denne forbindelse er omdrejningspunktet for nærværende kvalitative speciale. 

Specialet beskæftiger sig således med den del af individets identitet, der karakteriseres som ar-

bejdsidentiteten. Der tages afsæt i en forståelse af arbejdsidentitet som værende individets opfat-

telse af egne interesser, kapaciteter og mål i relation til arbejdsmarkedet (Kielhofner 2015:120). 

Arbejdsidentiteten kan antage forskellige former, og mens nogle mennesker er drevet af at tjene 

penge, er andre drevet af at beskæftige sig med sine værdier eller – som Clara – udfolde sin krea-

tivitet. 

Specialet beskæftiger sig med arbejdsidentiteten hos en række aktivitetsparate langtidsle-

dige borgere, som udover at være ledige desuden kæmper med problemer af social, psykisk 

og/eller fysisk karakter (Borger.dk-a). Motivationen til at foretage en undersøgelse med udgangs-

punkt i ovenstående målgruppe og med fokus på arbejdsidentitet beror på en nysgerrighed efter 

viden om, hvad der sker med arbejdsidentiteten, når individet ikke har mulighed for at udleve 

denne gennem et job – og derudover har været ledig i en længere periode og kæmper med pro-

blemer udover ledigheden. Yderligere beror motivationen for specialet på en nysgerrighed efter 

viden om, hvorvidt den aktive beskæftigelsespolitiks fokus på, at målgruppen skal hurtigst muligt 

i beskæftigelse udfordrer muligheden for, at borgernes ønsker og oplevede kapaciteter anerkendes 

og inddrages i beskæftigelsesindsatsen. For når succeskriteriet for indsatsen er, at borgerne kom-

mer hurtigst muligt i job, er der så risiko for, at de tvinges ud i et job, de ikke kan identificere sig 

med, hvorved anerkendelsen af det enkelte individs behov og ønsker overses? Og er der tilmed en 
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risiko for, at borgernes social- og sundhedsproblemer ikke anerkendes og dermed afhjælpes, når 

det primære mål med indsatsen er at få borgerne i job? 

At anerkendelse er et vigtigt element i socialt arbejde bygger på en argumentation, som 

Peter Høilund og Søren Juul fremsætter med afsæt i Axel Honneths teori om anerkendelse. De 

peger på, at anerkendelse bør være det etiske grundlag for alt socialt arbejde, idet anerkendelse 

kan bidrage til menneskets udvikling af en vellykket identitet og derigennem vedkommendes 

mulighed for at forfølge sin egen vision om det gode liv (Høilund & Juul 2005:12). Vellykket 

identitet beskriver den situation, hvor et individ bliver anerkendt som person i overensstemmelse 

med den opfattelse, som vedkommende har af sig selv (ibid:22). Både verbal og handlingsoriente-

ret anerkendelse af borgeren forudsætter derfor, at sagsbehandleren har indsigt i den enkeltes 

borgers selvopfattelse og lader indsatsen tage afsæt heri, hvormed sandsynligheden for, at det 

sociale arbejde lykkes, forøges (ibid:29-32). At have fokus på anerkendelse er således både til 

gavn for individet og samfundet, fordi anerkendelse fører til, at individet kan opnå selvrespekt og 

selvværd og derigennem udvikle en vellykket identitet. Dette er en forudsætning for, at vedkom-

mende kan blive et socialt velfungerende individ, hvilket igen er afgørende for medborgerskabet, 

hvormed det i sidste ende har betydning for institutionerne og samfundet som helhed (ibid:12). 

Med afsæt i ovenstående undersøger specialet således beskæftigelsesindsatsens mulighe-

der og forhindringer for at anerkende den enkelte borgers arbejdsidentitet og derigennem støtte 

borgerens vej til udlevelsen af det gode liv og dermed forhøjet livskvalitet. 

1.1 PROBLEMFORMULERING OG  
FORSKNINGSSPØRGSMÅL 

I nærværende speciale undersøges fem aktivitetsparate langtidsledige borgeres arbejdsidentiteter, 

som disse kommer til udtryk gennem borgernes narrativer om deres arbejdsliv og ledighedsfor-

løb. Derudover undersøges det i specialet, hvilken rolle borgernes arbejdsidentiteter spiller i be-

skæftigelsesindsatsen, herunder hvorvidt og hvordan disse anerkendes. Problemformuleringen, 

som danner udgangspunkt for besvarelsen af ovenstående, lyder: 

Hvilke arbejdsidentiteter samt årsager til ledighed kommer til udtryk i fem aktivitetsparate 
langtidsledige borgeres fortællinger? Og hvilke muligheder og udfordringer rummer be-
skæftigelsesindsatsen for at anerkende borgernes arbejdsidentiteter? 

Problemformuleringen vil blive besvaret med afsæt i følgende forskningsspørgsmål: 

- Hvilke oplevelser af egne interesser, kapaciteter og mål kommer til udtryk gennem bor-

gernes fortællinger om deres arbejdsliv? 
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- Hvilke årsager til ledighed og barrierer for at komme i arbejde findes i borgernes fortæl-

linger? 

- Hvilken rolle spiller beskæftigelsesindsatsen i borgernes fortællinger, og hvilke forhold 

har betydning for, om borgerne oplever indsatsen som meningsfuld? 

- Hvilken betydning tillægger sagsbehandlerne borgernes arbejdsidentiteter, og hvilken ad-

færd giver de udtryk for at have over for borgerne? 

- Hvilke udfordringer er der forbundet med at anerkende borgeres arbejdsidentiteter i be-

skæftigelsesindsatsen? 

Specialet besvarer problemformuleringen på baggrund af viden opnået gennem 10 kvalitative 

interviews med hhv. fem aktivitetsparate langtidsledige borgere og deres respektive sagsbehand-

lere. Eftersom én af sagsbehandlerne er tilknyttet to af borgerne, indgår der ni informanter i un-

dersøgelsen. I det følgende specificeres specialets målgrupper, mens argumentationen for af-

grænsningen af disse belyses i Kapitel 3. 

1.1.1 SPECIALETS MÅLGRUPPER 
Specialets ene målgruppe er aktivitetsparate langtidsledige borgere. Med dette forstås den borger-

gruppe, der er omfattet af §2, pkt. 3 i Bekendtgørelsen af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, 

som udgøres af: 

Personer, der modtager kontanthjælp eller integrationsydelse efter lov om aktiv 

socialpolitik, og som er aktivitetsparate, bortset fra integrationsydelsesmodtage-

re, som er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven. 

(Beskæftigelsesministeriet 2016). 

Det er således både kontanthjælps- og integrationsydelsesmodtagere, der indgår i nærværende 

undersøgelse, forudsat at de ikke er omfattet af integrationsprogrammet, og at de er visiteret akti-

vitetsparate, hvormed de vurderes at kæmpe med problemer udover ledigheden. Derudover indgår 

der kun borgere i undersøgelsen, som er over 30 år, har været ledige i tre år eller derover og som 

minimum har en erhvervskompetencegivende uddannelse eller tidligere har været i ordinær be-

skæftigelse. Desuden udelades indvandrere og flygtninge, som vurderes til at være udfordret af 

forhold relateret til deres fortid i et andet land. 

Det er ikke muligt at angive antallet af individer i specialets specifikke målgruppe, men i 

februar 2019 var der 50.237 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år i Danmark (job-

indsats.dk). Der er i denne opgørelse ikke taget højde for borgernes tidligere uddannelse eller 

beskæftigelse, samt antal år som ledige. Desuden indgår indvandrere og flygtninge i målingen, 
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mens integrationsydelsesmodtagere ikke indgår heri. Opgørelsen angiver således ikke det præcise 

antal borgere i specialets målgruppe, men giver en indikation af, hvor stor denne er (se Bilag 10 

for uddybende information). 

Specialets anden målgruppe udgøres af virksomhedskonsulenter, der er ansatte i det sam-

me jobcenter, og som er sagsbehandlere for mindst én af borgerne i undersøgelsen. Virksomheds-

konsulenterne vil blive omtalt som sagsbehandlere, idet de har en myndighedsfunktion over for 

borgerne, og da deres opgaver kun til dels omfatter virksomhedsopsøgende arbejde. 

1.2 FELTAFGRÆNSNING 
I følgende afsnit gives et indblik i det felt, som specialet beskæftiger sig med. Først belyses den 

politiske udvikling på beskæftigelses- og socialområdet gennem de seneste ca. 30 år. Dette bidra-

ger med en indsigt i den politiske kontekst, som den indsats, de ledige modtager, indgår i, og som 

sagsbehandlernes arbejdsbeskrivelse tager afsæt i. Dernæst beskrives de konkrete elementer i den 

indsats, som aktivitetsparate ledige indgår i. 

1.2.1 FRA PASSIV TIL AKTIV BESKÆFTIGELSESPOLITIK 
I løbet af 1990’erne skete der et såkaldt paradigmeskifte i den danske beskæftigelses- og social-

politik, ligesom der gjorde det i mange andre europæiske lande. Udviklingen var en konsekvens 

af landets øgede behov for at være konkurrencedygtig på det globale marked, hvilket skabte et 

fokus på at øge arbejdsstyrken (Barbier 2005:113f; Lødemel & Trickey 2000:2). Paradigmeskiftet 

indebar et skift fra en primært passiv til primært aktiv beskæftigelses- og socialpolitik, og der 

skete desuden en delvis sammenlægning af disse politikker. Med argumentet om at alle har et 

iboende potentiale for at arbejde, hvorfor indsatsen bør være beskæftigelsesrettet, overtog Be-

skæftigelsesministeriet således en stor del af Socialministeriets tidligere opgaver (Bredgaard et al. 

2017:10). Den nuværende politik kan karakteriseres som en aktiveringspolitik (Aktivlinjen), og 

denne har medført en ny balance mellem borgeres rettigheder og pligter, hvor sidstnævnte i dag 

vejer tungere end førhen (ibid:29; Møller & Larsen 2016:29). I forlængelse heraf beskrives ud-

viklingen som et skift fra welfare til workfare, og flere har beskæftiget sig med, hvilke konse-

kvenser denne har haft for velfærdsstaten, herunder den berørte borgergruppe (fx Møller & Lar-

sen 2016; Torfing 1999; Barbier 2005; Andersen 2005; Pedersen 2011). 

Med paradigmeskiftet ændrede synet på ledighed sig, idet man bevægede sig væk fra en 

keynesiansk forståelse af, at ledighed er en konsekvens af konjunktursvingninger. I stedet opfat-

tes ledighed som et resultat af de lediges manglende kvalifikationer, motivation eller omstillings-

parathed. Fra at anskue ledige som ofre for makroøkonomiske tendenser lægges ansvaret for le-
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digheden således over på den ledige selv (Bredgaard et al. 2017:18). Aktivlinjen indebærer af den 

grund strategier, der sigter mod at motivere og opkvalificere ledige borgere. Politikken antager 

desuden en afstraffende og disciplinerende karakter ved at indebære lave ydelser, krav om at 

borgere arbejder for ydelserne, samt kontrol over borgerne (ibid:29f;45). Disse disciplinerende 

elementer kan bl.a. findes i flere af de reformer, der, siden finanskrisen i 2008, har præget områ-

det, heriblandt kontanthjælpsreformen fra 2014, hvor skærpede krav om deltagelse, lavere ydelser 

og øget brug af sanktionering var centrale elementer (ibid:25; Beskæftigelsesministeriet 

2013:8ff). 

At Aktivlinjen bygger på en forståelse af, at alle har et iboende potentiale for at arbejde, 

kommer bl.a. til udtryk i reduktionen af visitationskategorier for kontanthjælpsmodtagere fra tre, 

herunder midlertidigt passiv, indsatsklar og jobklar, til de nuværende to kategorier jobparat og 

aktivitetsparat. Det er således ikke muligt at kategorisere kontanthjælpsmodtagere som ude af 

stand til at arbejde og dermed lade dem blive passivt forsørget i dag (Danneris 2016:12). Kun i få 

tilfælde vurderes det, at en borger ingen mulighed har for at komme i job, hvormed vedkommen-

de tildeles førtidspension, og kravet om aktivering som modydelse frafalder (ibid:13). Udviklin-

gen i kategoriseringen er et udtryk for, at beskæftigelsesområdet er genstand for en række politisk 

funderede sociale konstruktioner, der har til hensigt at ændre den virkelighed, som politikken 

beskæftiger sig med. At kontanthjælpsmodtagere er enten aktivitetsparate eller jobparate er såle-

des en social konstruktion, der skaber en række virkelige konsekvenser for gruppen, idet indsat-

sen ændrer sig, selvom borgergruppen er den samme som tidligere. De der før blev visiteret mid-

lertidigt passive, vil således i dag blive visiteret aktivitetsparate, og der er derfor stor spredning i 

de problematikker, som borgerne i gruppen oplever (Danneris 2016:12). 

Nogle argumenterer for, at den delvise sammenlægning af beskæftigelses- og socialpoli-

tikken står i vejen for at hjælpe de borgere, der kæmper med komplekse problemer. Sagsbehand-

lerne i beskæftigelsesindsatsen ansættes oftere på baggrund af en beskæftigelsesfaglighed og 

målet er, at borgerne kommer hurtigt i beskæftigelse. Dette kan stå i vejen for det sociale arbejde, 

der har til hensigt at få borgerne ud af social udsathed med støtte og hjælp fra fagpersoner på 

socialområdet (Murakami 2012:294; Cekik 2011). I forlængelse heraf var det sociale arbejde 

tidligere problemorienteret, hvormed det ansås som nødvendigt, at fagprofessionelle kendte til 

borgerens problemer og årsagerne hertil, mens man i dag har fokus på borgerens ressourcer og 

deraf fremadrettede handlingsstrategier (Järvinen & Mik-Meyer 2012:22). 

1.2.2 YDELSEN OG INDSATSEN I JOBCENTRET 
Den aktive beskæftigelsesindsats varetages i dag i kommunernes jobcentre, mens den overvåges 

og styres af staten på afstand (Bredgaard et al. 2017:69f). Når en borger melder sig ledig, indkal-
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des vedkommende til en samtale i bopælskommunens jobcenter, og på baggrund heraf visiteres 

borgeren til en ydelse og indsats. 

Kontanthjælp og integrationsydelse har det til fælles, at de gives til borgere, der er hhv. 

over 30 år og under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse, som ikke har mulig-

hed for at forsørge sig selv og deres familier. Det er derudover en betingelse, at det ikke er muligt 

for borgeren at få dækket forsørgelsesbehovet gennem andre ydelser, såsom dagpenge, pension 

eller lignende. Sidst kræves det, at borgeren står til rådighed for arbejdsmarkedet ved at udnytte 

arbejdsmuligheder og deltage i beskæftigelsesfremmende forløb. Indsatsen er som udgangspunkt 

rettet mod ordinær beskæftigelse, men for ufaglærte kan målet også være uddannelse (STAR-a; 

Borger.dk-b). Mens borgerne, der udgør målgruppen i dette speciale, alle sammen er omfattet af 

ovenstående indsats, modtager de forskellige ydelser. Hvorvidt man er berettiget til kontanthjælp 

eller integrationsydelse afhænger af ens opholdstid i Danmark. Integrationsydelsen gives til bor-

gere, der sammenlagt har opholdt sig i mindre end syv ud af de seneste otte år i Kongeriget Dan-

mark, mens borgere, der har opholdt sig i mere end syv ud af de seneste otte år i Kongeriget 

Danmark, modtager kontanthjælp (Beskæftigelsesministeriet 2017). Satserne for hhv. kontant-

hjælp og integrationsydelse vurderes med afsæt i, om borgeren har børn eller ej, er hjemme- eller 

udeboende, samt er over eller under 30 år. Desuden varierer integrationsydelsen, alt efter om 

modtageren er enlig eller gift/samlevende. Den største difference mellem kontanthjælpen og inte-

grationsydelsen findes mellem forsørgende kontanthjælpsmodtagere over 30 år, der modtager 

15.180 kr. pr. md., og gifte/samlevende forsørgende integrationsydelsesmodtagere, der får 8.393 

kr. pr. md. (3F-a; 3F-b). Integrationsydelsen er således markant lavere end kontanthjælpen. 

Mht. indholdet af den specifikke indsats er det afgørende, om en borger visiteres job- eller 

aktivitetsparat. Borgere, der vurderes klar til at påtage sig et ordinært arbejde, visiteres jobparate 

og forventes at være aktivt jobsøgende. Det kræves, at de arbejder for kontanthjælpen i fx virk-

somhedspraktik, hvis ikke de er kommet i job inden for tre måneder (Borger.dk-a). For aktivitets-

parate borgere vurderes det derimod, at problemer udover ledighed forhindrer dem i at påtage sig 

et ordinært arbejde inden for tre måneder. Aktivitetsparate ledige tilbydes derfor en indsats, der 

tager udgangspunkt i behovet for særlig støtte, og som så vidt muligt foregår på en arbejdsplads. 

Formålet er at bringe borgerne tættere på arbejdsmarkedet, så de på sigt kan komme i ordinært 

arbejde. Indsatsen indebærer bl.a., at borgerne har ret til en koordinerende sagsbehandler, der skal 

sikre en koordineret indsats på tværs af kommunale forvaltninger og andre myndigheder (ibid). 

De har desuden ret til helhedsorienteret indsats, der skal afspejle deres individuelle behov, samt 

sikre et jobrettet forløb. Med henblik på løbende at sikre opfølgning på og tilpasning af indsatsen 

afholdes der samtaler på jobcentret mindst fire gange inden for 12 måneder (ibid). Det er desuden 
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muligt for gruppen at få tildelt en mentor, hvis det i en periode grundet “personlige forhold” ikke 

er muligt at deltage i aktive tilbud (ibid). 

Som ledig kan man blive sanktioneret, hvis man ikke lever op til kravene om at stå til rå-

dighed for arbejde og beskæftigelsesfremmende tilbud (Borger.dk-a). Kommunen skal dog tage 

højde for, at aktivitetsparate ledige ikke altid kan leve op til de krav, der stilles, og skal derfor 

foretage en individuel vurdering af, hvorvidt der er rimelige grunde til ikke at sanktionere (ibid). 

1.3 LITTERATURREVIEW 
I nærværende litteraturreview præsenteres nyere forskning inden for beskæftigelsesområdet. Vi 

vil således ikke inddrage forskning fra før 1990’erne, men kun fokusere på forskning, der befin-

der sig i det paradigme, som beskæftigelsespolitikken placerer sig inden for i dag. 

1.3.1 BESKÆFTIGELSESPOLITIKKENS UDVIKLING 
En lang række danske undersøgelser omhandler beskæftigelsespolitikkens udvikling, herunder 

ændrede rationaler, processer, instrumenter og syn på ledige – typisk med fokus på udviklingen 

fra welfare til workfare (fx Nielsen 2015; Larsen 2013; Andersen 2005; Torfing 2004; Bonoli 

2010; Dingeldey 2007; Borghi & Van Berkel 2007; Brodkin & Marston 2013; Caswell & Dall 

2015; Dean 2007; Knotz 2012). En anden gren af forskningen beskæftiger sig med, hvilke driv-

kræfter og barrierer der findes i beskæftigelsesindsatsen, samt hvordan indsatsen kan tilrettelæg-

ges på bedst mulig vis, således at borgerens arbejdsmarkedsparathed og progression styrkes (fx 

Caswell & Monrad 2017; Arendt et al. 2017; Væksthusets Forskningscenter 2017b; Væksthusets 

Forskningscenter 2016; Damvad 2015; Rosholm 2014; Van Hooft et al. 2013; Boll & Christensen 

2001). Af indikatorer der, ifølge undersøgelserne, fremmer lediges progression kan bl.a. nævnes 

borgerens evner og tro på sig selv, samt sagsbehandlerens tro på borgeren (Væksthusets Forsk-

ningscenter 2017b; Caswell & Monrad 2017). 

1.3.2 ET MAGTPERSPEKTIV PÅ SOCIALT ARBEJDE 
En række øvrige undersøgelser af socialt arbejde anlægger et markarbejderperspektiv og har fo-

kus på, hvordan politikken udføres i praksis af markarbejderne (sagsbehandlerne) (fx Van Berkel 

& Van der Aa 2013; Van Berkel et al. 2010; Dubois 2010; Mcdonald & Marston 2008; Marston 

et al. 2005; Brehm & Gates 1999). Inden for denne tradition beskæftiger man sig især med, hvor-

dan markarbejderne på den ene side har magt til at implementere den førte politik på området, 

mens de samtidig er underlagt institutionelle begrænsninger i arbejdet. 
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En anden og nyere tradition i forskningen anlægger et andet magtperspektiv på borgeres 

møde med systemet (fx Mik-Meyer 2018; Järvinen et al. 2002; Järvinen & Mik-Meyer 2003; 

Nissen et al. 2007; Mik-Meyer & Villadsen 2007; Caswell 2018; Danneris et al. 2017; Danneris 

& Dall 2017; Caswell et al. 2011; Carstens 1998). Disse forskningsprojekter beskæftiger sig især 

med, hvordan velfærdsinstitutionerne opstiller særlige rammer og begrænser handlemulighederne 

for både fagprofessionelle og borgere. Blandt andre viser antologien At skabe en klient (Järvinen 

& Mik-Meyer 2003), hvordan velfærdsinstitutionerne er udformet på en måde, hvor særlige “pro-

blemidentiteter” skabes, og hvor det sociale arbejde handler om at få borgerne til at påtage sig 

sine problemer og handle på disse. Sidenhen har Järvinen & Mik-Meyer udgivet At skabe en pro-

fessionel, der viser, hvordan også fagprofessionelle er underlagt særlige rammer for arbejdet, 

hvilket ligeledes påvirker selvforståelsen og arbejdet med borgerne (Järvinen & Mik-Meyer 

2012). 

1.3.3 ET BORGERPERSPEKTIV PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 
Andre forskningsprojekter har undersøgt de konsekvenser, ledighed har for individet, herunder 

hvordan ledige oplever basale afsavn pga. fattigdom, og hvordan det at være ledig kan medføre, 

at man udsættes for stigmatisering (fx Andersen et al. 2015; Andersen & Larsen 2016; Benjamin-

sen et al. 2016; Møller & Larsen 2016). Færre undersøgelser beskæftiger sig kvalitativt med ledi-

ges perspektiver på beskæftigelsesindsatsen (Eskelinen & Olesen 2010; Blustein et al. 2013; 

Væksthusets Forskningscenter 2017a; Danneris 2016). I 2010 udgav AKF rapporten Beskæftigel-

sesindsatsen og dens virkninger set fra kontanthjælpsmodtagerens perspektiv, udarbejdet af Lee-

na Eskelinen og Søren P. Olesen. De undersøgte, om det var muligt at finde ændringer i kontant-

hjælpsmodtageres fortællinger relateret til ændringer i beskæftigelsesindsatsen. Ligeledes under-

søgte de borgernes oplevelser med beskæftigelsesindsatsens mulighed for at inddrage dem i tilret-

telæggelsen af deres forløb (Eskelinen & Olesen 2010:15). De fandt, at beskæftigelsessystemet 

fremstod usammenhængende for borgerne. Dette fordi indsatsen forudsætter enkle og afgrænsede 

problemstillinger, hvilket står i kontrast til borgernes situationer, der netop er komplekse og vari-

erende. Det konkluderes således, at beskæftigelsessystemet ikke er sensitivt nok over for borger-

nes individuelle behov, hvorfor de ikke oplever at blive hjulpet tilstrækkeligt (ibid:118ff). 

I sin ph.d.-afhandling om arbejdsmarkedsparathed blandt aktivitetsparate kontanthjælps-

modtagere undersøger Sophie Danneris – i stil med Eskelinen & Olesen – borgeres egne fortæl-

linger om den indsats, de er omfattet af. Hun finder bl.a., at målgruppen er kompleks, og at bor-

gernes ledighedsforløb ikke er lineære og forudsigelige, men derimod komplekse processer med 

frem- og tilbageskridt ind og ud af forskellige livsfaser (Danneris 2016:10). Netop derfor er det 

vigtigt at være opmærksom på målgruppens diversitet – både i forskningen og i indsatsen 
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(ibid:19). Danneris konkluderer dermed, at individuelt tilrettelagte indsatser på baggrund af dyb-

degående og jævnlig dialog med borgerne er vejen frem i beskæftigelsesindsatsen (ibid:64). 

1.3.4 LEDIGE OG (ARBEJDS)IDENTITET  
Mange studier har desuden undersøgt forholdet mellem arbejde og identitet og fundet, at arbejde 

fungerer som identitetsmarkør, idet vi identificerer os med vores job (fx Chandler 2016; Gini 

1998; Walsh & Gordon 2008; Norris 2016; Caswell et al. 2011; Rogge 2010; Riach & Loretto 

2009). For at blive klogere på hvilken betydning arbejde har for vores livskvalitet, foretog Cle-

mens Hetschko, Andreas Knabe og Ronnie Schöb i årene 1984-2010 en undersøgelse af, hvordan 

en række hhv. arbejdende og arbejdsløse personer oplevede det at gå på pension. De fandt, at de 

ledige oplevede en større lettelse ved at gå pension, mens de, som blev pensioneret fra arbejde, 

oplevede det som en livskrise. Forskerne begrunder dette med, at mens normen for personer i den 

arbejdsaktive alder er, at de skal arbejde, så gælder denne forventning ikke for dem, som er pen-

sionerede. De ledige oplevede derfor at blive normkonforme ved pensionering, mens tabet af 

arbejde førte til tab af identitet, status, formål og livskvalitet for den arbejdsaktive. Forskerne 

konkluderede dermed, dels at ledige i den arbejdsaktive alder oplever at afvige fra normen og 

føler sig pressede heraf, og dels at arbejde i høj grad er med til at give den enkeltes liv mening 

(Hetschko et al. 2014:149f). Undersøgelsen viser, dels hvor stor betydning arbejdet har for det 

enkelte individ, og dels hvordan dette er udtryk for en indlejret samfundsskabt norm. Undersøgel-

sen understøtter således argumentationen i nærværende speciale om, dels hvor stor betydning 

arbejdet har for det enkelte individ, og dels hvordan dette er udtryk for en indlejret samfundsskabt 

norm, der bl.a. opstår og reproduceres gennem politikken.  

1.3.3 SPECIALETS BIDRAG TIL FORSKNINGEN   
Ovenstående litteraturreview har til hensigt at give indblik i hovedtræk ved tidligere forskning 

relateret til emnet for nærværende speciale. Med et fokus på borgeres oplevelse af beskæftigelses-

indsatsen læner vi os op af især Ekselinen & Olesens samt Danneris’ undersøgelser. Specialet 

bidrager imidlertid til denne forskning gennem udarbejdelsen af en aktuel undersøgelse, der inde-

holder følgende tre unikke elementer: 

1. Specialet foretager en teoretisk udfoldelse af begrebet arbejdsidentitet, hvormed der udføres en 

operationalisering af et hyppigt anvendt begreb, som typisk anvendes uden yderligere definition. 

Vi mener således, at specialet bidrager med en nødvendig begrebsafklaring, der muliggør anven-

delsen af begrebet arbejdsidentitet som analytisk redskab. På den måde kan begrebet anvendes til 

at foretage en nuanceret og omfattende undersøgelse af individers orientering mod arbejdsmarke-
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det, herunder deres individuelle følelse af kapacitet, ønsket om, hvilken rolle arbejdet skal spille i 

deres liv, deres motivation for at arbejde, samt deres interesser i relation til arbejdsmarkedet og 

dermed deres ønsker for indholdet i et kommende arbejde. 

2. Specialet bidrager med viden om beskæftigelsesindsatsen opnået gennem indsigt i borgeres 

fortællinger om bl.a. denne. Borgerperspektivet er, ifølge både Danneris og Eskelinen & Olesen, 

underrepræsenteret i forskningen på området (Danneris 2016:16; Eskelinen & Olesen 2010:7), 

hvorfor vi finder det relevant at belyse borgernes egne fortællinger. Dette perspektiv bidrager 

med indblik i borgergruppens diversitet og nuancer, samt med viden om den virkning og betyd-

ning, beskæftigelsesindsatsen har i praksis for den enkelte borger. Specialet supplerer således 

forskningen på området med flere nuancer ift. det komplekse samspil, der gør sig gældende mel-

lem ledighed, fysiske, psykiske og/eller sociale udfordringer, arbejdsidentiteten og beskæftigel-

sesindsatsen. 

3. Specialet anvender et særligt undersøgelsesdesign, der inkluderer interviews med både borgere 

og deres sagsbehandlere. Det er kendt fra tidligere forskning, at borger og sagsbehandler begge er 

medkonstruktører af borgerens beskæftigelsesforløb, hvorfor relationen mellem de to har stor 

betydning og er præget af begge parters deltagelse, handlingsrum og tilgang (Eskelinen & Olesen 

2010:9). Af den grund er det værdifuldt at undersøge de mekanismer, der, set fra begge perspek-

tiver, er med til at danne en velfungerende relation og indsats. Med dette fokus adskiller specialet 

sig først og fremmest fra Danneris’ afhandling ved at inddrage sagsbehandlernes perspektiver. 

Yderligere adskiller designet sig fra Eskelinen & Olesens undersøgelse, hvor det primære data-

materiale udgøres af samtaleobservationer og interviews med kontanthjælpsmodtagere, mens 

sagsbehandlerinterviewene blot udgør sekundært materiale (Eskelinen & Olesen 2010:37). 

1.4  I SAMARBEJDE MED VÆKSTHUSETS  
FORSKNINGSCENTER   

Udarbejdelsen af dette speciale er foregået i samarbejde med Væksthusets Forskningscenter. 

Væksthusets Forskningscenter har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis på beskæf-

tigelsesområdet og beskæftiger sig med aktivitetsparate borgere, herunder hvordan indsatsen over 

for disse borgere kan kvalificeres (Væksthusets Forskningscenter). Nærværende speciale opererer 

således i samme felt, som Væksthusets Forskningscenter gør, hvorfor vi har fundet det hensigts-

mæssigt at indgå et samarbejde med forskningscentret. 

Samarbejdet indebærer, at vi har haft en specialeplads på Væksthusets Forskningscenters 

kontor, og at forskningscentret har fungeret som gatekeeper til rekruttering af informanter (uddy-
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bes i Kapitel 3). Derudover har vi løbende sparret med medarbejderne i forskningscentret. Sam-

arbejdet munder ud i udgivelsen af en pixiudgave af specialet, der giver et resumé af undersøgel-

sen og de frembragte resultater. Det bør understreges, at specialet er udarbejdet og udtænkt af os 

på baggrund af vores egen motivation og interesse, hvormed det ikke er bestilt af Væksthusets 

Forskningscenter, der blot har ønsket at støtte op om projektet. 

1.5 LÆSEVEJLEDNING TIL SPECIALET   
Specialet er inddelt i syv kapitler, hvoraf vi netop har behandlet Kapitel 1. Kapitel 2 belyser teo-

rien, som specialet trækker på i analysen. Dette indebærer teori af Gary Kielhofner, Peter Høilund 

& Søren Juul med afsæt i Axel Honneth, Pierre Bourdieu, Michael Lipsky samt Margaretha Jär-

vinen & Nanna Mik-Meyer. 

Kapitel 3 omhandler specialets metodologi og giver indblik i specialets socialkonstruktivistiske 

videnskabsteoretiske position, undersøgelsens vidensbidrag, det kvalitative undersøgelsesdesign, 

udførelsen i praksis, etiske og validitetsmæssige overvejelser, samt den anvendte analysestrategi. 

Kapitel 4 udgør specialets analyse, der er opdelt i tre dele og undersøger hhv. borgernes fortæl-

linger om deres arbejdsliv og ledighedsperiode, borgernes fortællinger om beskæftigelsesindsat-

sen, og sagsbehandlernes arbejde med borgerne. 

Kapitel 5 rummer en diskussion, der tager afsæt i et af analysens fund og med brug af Max We-

bers og Karl Marx’ teorier belyser og kritisk diskuterer forskelle, ligheder og udfordringer ved de 

arbejdsbegreber, der viser sig i hhv. lovgivningen og borgernes fortællinger. 

Kapitel 6 fremfører konklusionen på specialet, hvormed der samles op på analysen og diskussio-

nen med udgangspunkt i at besvare den overordnede problemformulering.  

Afslutningsvis foretages der i kapitel 7 en perspektivering, der indeholder en anbefaling til frem-

tidig forskning om emnet. 
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KAPITEL 2. TEORI  
Det teoretiske kapitel er inddelt i tre dele, hvor første del behandler identitet og identitetsdannel-

se. Her introduceres teori om arbejdsidentitet med afsæt i Kielhofners teori om aktivitetsidentitet, 

samt anerkendelsesteori af Honneth og Høilund & Juul. Anden del omhandler kapitalformer med 

afsæt i Bourdieus teori om samme, mens tredje del beskæftiger sig med markarbejderes arbejds-

betingelser og adfærd med udgangspunkt i teori af Lipsky, samt Järvinen & Mik-Meyer.  

2.1 IDENTITET OG IDENTITETSDANNELSE  
Nærværende afsnit behandler specialets anvendte arbejdsidentitetsbegreb, der indebærer indivi-

dets opfattelse af egne interesser, kapaciteter og mål. Begrebet anvendes i analysen til at udfolde, 

hvilken opfattelse af sig selv i relation til arbejdsmarkedet borgerne fremstiller, og hvordan denne 

opfattelse er præget af de sociale omstændigheder og erfaringer, som vedkommende har gjort sig. 

Afsnittet beskæftiger sig desuden med anerkendelsesteori, hvor anerkendelse ses som den univer-

selle betingelse for, at et menneske kan udvikle en vellykket identitet. I den forbindelse udfoldes 

det, hvordan socialt arbejde kan bidrage positivt hertil, hvilket anvendes i analysen til at udfolde 

sagsbehandlernes tilgang i arbejdet. 

2.1.1 ARBEJDSIDENTITET  
Arbejdsidentitet er et begreb, der bruges bredt og uden yderligere definition i en række artikler, 

bøger mv. (fx Ellerman 2018; Schou 2009; Teknologirådet 2005). I dette speciale betragtes ar-

bejdsidentitet som en del af et individs samlede identitet, der desuden består af en række andre 

identitetsmarkører, såsom kønsidentitet, kulturel identitet og etnisk identitet (Paludan-Müller 

2016:483f). Med begrebet ønsker vi at dykke ned i den del af individets identitetsdannelse, der 

knytter sig til arbejdslivet. Vi tager afsæt i Kielhofners teori om aktivitetsidentitet, som den 

kommer til udtryk i hans model over menneskelig aktivitet (Model of Human Occupation). 

Kielhofner anvender begreberne aktivitetsidentitet og aktivitetsadaptation, når han beskri-

ver menneskers løbende aktivitetsdeltagelse. At deltage i en aktivitet dækker over involvering i 

hhv. arbejde, leg og de dagligdagsaktiviteter, der udgør et menneskes liv (Kielhofner 2015:115f). 

Kielhofner beskriver aktivitetsidentitet som en ”sammensat følelse af, hvem man er og ønsker at 

være.” (Kielhofner 2015:119f). Denne følelse er skabt på baggrund af de livserfaringer, individet 

har gjort sig gennem deltagelse i en lang række aktiviteter (ibid). Aktivitetsidentiteten opbygges 

således på baggrund af erfaringer og indebærer et kendskab til egne kapaciteter, samt en forståelse 

af, hvad man finder interessant og tilfredsstillende at lave. Den indebærer i forlængelse heraf en 
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værdibaseret vision og retning for ens kommende handling og den fremtid, man ønsker (ibid:120). 

Derudover beskriver Kielhofner aktivitetsadaptation som målet for individets aktivitetsdeltagelse. 

Aktivitetsadaptationen sker, når aktivitetsidentiteten udøves på en kompetent måde, dvs. når indi-

videt anvender sine kapaciteter og interesser og følger sine mål for fremtiden. Aktivitetsadaptation 

opstår således, når et individ har opbygget en aktivitetsidentitet og udlever denne gennem aktivi-

tetsdeltagelse, hvormed individet kan opnå et tilfredsstillende og interessant liv (ibid). 

Ifølge Kielhofner opbygger og udvikler individet sin aktivitetsidentitet løbende gennem 

vedvarende og forskelligartet aktivitetsdeltagelse. De fleste mennesker vil imidlertid på et eller 

flere tidspunkter i deres liv opleve, at det ikke er muligt at opnå aktivitetsadaptation. Dette fordi 

aktivitetsidentiteten enten bliver uklar, eller kontekstbestemte begrænsninger står i vejen for, at 

individet kan udleve sin aktivitetsidentitet gennem aktivitetsdeltagelse – fx hvis individet mister 

sit arbejde (Kielhofner 2015:120). 

Kielhofner hævder, at aktivitetsidentiteten kommer til udtryk gennem individets aktivitets-

fortællinger. Aktivitetsfortællinger defineres som historier, der både fortælles og udspiller sig i 

praksis gennem individets handlinger. Her knytter vedkommende fortid, nutid og fremtid sammen 

gennem beskrivelsen og udøvelsen af sin aktivitetsidentitet, herunder vilje, vaner og kapaciteter. I 

tråd med den narrative teori mener Kielhofner således, at det er gennem fortællinger, at individet 

giver mening til sin historie og de aktiviteter, som han eller hun har deltaget i, og derved skaber 

og udtrykker sin aktivitetsidentitet (Kielhofner et al. 2015:127f). 

Da dette speciale beskæftiger sig med arbejdet, anvendes betegnelserne arbejdsidentitet 

og arbejdsadaptation i analysen og dermed fokuseres der på den aktivitetsdeltagelse og identi-

tetsdannelsesproces, der relaterer sig til arbejdslivet. Dermed forstår vi arbejdsidentitet som indi-

videts oplevelse af egne interesser, kapaciteter og mål relateret til arbejdsmarkedet, som det viser 

sig gennem vedkommendes fortælling, hvor fortid, nutid og fremtid kobles sammen. Ligeledes 

forstår vi arbejdsadaptation som situationen, hvor arbejdsidentiteten udleves gennem et arbejde. 

2.1.2 ANERKENDELSENS BETYDNING FOR INDIVIDETS  
IDENTITET  

Følgende afsnit udfolder først Honneths teori om anerkendelsens betydning for individets identitets-

dannelse og dernæst Høilund & Juuls argumentation for, at anerkendelse bør være det grundlæggende 

element i socialt arbejde. 

2.1.2.1 Honneth: Anerkendelsens betydning  
Honneth hævder, at individet udvikler sin personlige identitet og integritet gennem anerkendelse, 

idet anerkendelse fører til selvtillid, selvrespekt og selvværdsættelse (Willig 2006:8;11). Disse 
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forhold er ifølge Honneth afgørende for menneskets mulighed for at opnå selvrealisering og der-

med fungere som et socialt vellykket individ og bidrage til at realisere samfundets målsætninger 

(Honneth 2003:168; Høilund & Juul 2005:25). Anerkendelse betragtes dermed som en forudsæt-

ning for sammenhængskraften i et samfund (Willig 2006:13). Ligeledes kan mangel på anerken-

delse have alvorlige psykiske og sociale konsekvenser for individet, idet manglende anerkendelse 

og social disrespekt beskrives som det psykiske modstykke til fysisk sygdom, og symptomer som 

følelsen af mindreværd, skam og vrede følger heraf (Høilund & Juul 2005:28). 

Honneth beskriver i den forbindelse forudsætningerne, der må være til stede i et samfund, 

for at individet kan opnå anerkendelse i hhv. privatsfæren, den retslige sfære og den solidariske 

sfære (Honneth 2003:43). I privatsfæren opnås følelsen af selvtillid gennem anerkendelse i gensi-

dige, emotionelle afhængighedsforhold til fx familie, venner og samlever (Willig 2006:11). I den 

retslige sfære opbygges individets selvrespekt gennem oplevelsen af at have de samme universel-

le rettigheder som samfundets øvrige medlemmer og dermed føle sig som et ligeværdigt medlem 

af samfundet (Honneth 2012:8). Mens individet i den solidariske sfære opbygger selvværdsættel-

se, hvis vedkommende anerkendes for sit særegne bidrag til samfundet (Honneth 2003:44). 

2.1.2.2 Høilund & Juul: Anerkendelse i socialt arbejde  
Høilund & Juul har forsket i socialt arbejde, og med afsæt i Honneths teori om anerkendelse pe-

ger de på, at anerkendelse bør være det etiske grundlag for socialt arbejde (Høilund & Juul 

2005:19;29f). Socialt arbejde skal således ikke blot være rettet mod at sikre individets materielle 

goder, men mod at skabe de rette betingelser for individets vellykkede identitetsdannelse, samt 

mod at “understøtte den enkelte borgers mulighed for så vidt muligt at kunne forfølge sin egen 

vision om et godt liv” (ibid:12;31f). Dette forudsætter, at det enkelte individ oplever at blive mødt 

og genkendt i den givne indsats som den person, han eller hun selv mener at være, hvilket inde-

bærer, at vedkommende bliver set, hørt og forstået (ibid:30). Det er således væsentligt, at socialt 

arbejde bygger på indsigt i den enkelte borgers selvopfattelse, da man herigennem kan sikre, at 

borgeren kan identificere sig med det sociale arbejdes kultur (ibid). Hvis dette ikke sker, øges 

sandsynligheden ifølge Høilund & Juul for, at det sociale arbejde mislykkes, hvormed de peger 

på, at manglende anerkendelse kan forklare, hvorfor mange sociale og beskæftigelsesrettede ind-

satser er fejlslagne (ibid). 

Man kan således hos Høilund & Juul identificere to grundlæggende årsager til, at socialt 

arbejde bør være anerkendende: Dels fordi det skaber bedre forudsætninger for, at et menneske 

kan udvikle en vellykket identitet og forfølge sin vision om det gode liv, og dels fordi det øger 

sandsynligheden for, at det sociale arbejde lykkes. Begge parametre er afgørende for samfundets 
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overlevelse, fordi borgernes muligheder for at blive socialt velfungerende individer, der bidrager 

til samfundet, således forøges (Honneth 2003:168; Høilund & Juul 2005:25). 

2.1.3 SOCIALKONSTRUKTIVISTISK IDENTITETSFORSTÅELSE MED 
ET NORMATIVT STREJF  

Ved at operere med ovenstående arbejdsidentitetsbegreb anlægger specialet en socialkonstruktivi-

stisk identitetsopfattelse. Identitet anses som noget foranderligt, noget forhandlingsbetinget og 

noget, der formes efter konteksten, hvormed teorierne forholder sig til det dialektiske forhold 

mellem aktør og socialitet, herunder hvordan identitet og identifikation både påvirkes af og er 

med til at ændre de sociale omstændigheder. Kielhofner præsenterer således en teori om, hvordan 

identitet skabes, forandres og forandrer, mens han ikke angiver, hvordan samfundet bør indrettes 

for, at individet kan udvikle en vellykket identitet. Dette videnskabsteoretiske udgangspunkt ad-

skiller sig fra teorierne om anerkendelse, da disse tilhører den kritisk teoretiske retning. Dette 

fordi de udover at stille spørgsmålstegn ved samfundsforholdene også er normative ved at opstille 

et ”bør”. Anerkendelsesteorierne beskriver således, hvilke betingelser der bør være til stede for, 

at individet kan opnå en vellykket identitetsdannelse (Willig 2006:9;12). 

Specialets afsæt i både socialkonstruktivismen og den kritiske teori anses som værdifuldt, 

idet vi gennem et socialkonstruktivistisk identitetsbegreb kan undersøge arbejdsidentiteten og 

dens udvikling, herunder forhold der har haft betydning herfor, med fokus på bl.a. beskæftigelses-

indsatsens påvirkning. Samtidig danner den normative anerkendelsesteori udgangspunkt for ar-

gumentationen om, at det er meningsfuldt at undersøge, hvorvidt beskæftigelsesindsatsen inde-

holder forudsætningerne for, at borgerne kan blive anerkendt. 

2.2 BOURDIEU OG KAPITALFORMERNE  
Vi begrænser brugen af Bourdieus begrebsapparat til at omfatte hhv. økonomisk, kulturel og social 

kapital. Begreberne anvendes til at forstå de, af borgerne påpegede, årsager til deres ledighed som et 

udtryk for manglende ressourcer. Vi tilføjer desuden helbredskapital som en fjerde kapitalform, idet 

flere centrale forskere har peget på, at helbredskapital er betydningsfuldt for kontanthjælpsmodtageres 

mulighed for at ændre position i samfundet (Andersen et al. 2015:13). 

2.2.1 ØKONOMISK, SOCIAL OG KULTUREL KAPITAL  
Grundlaget for Bourdieus klassificering af kapitalformerne var en erfaring han gjorde sig, om at 

”økonomi i det menneskelige samvær ikke bare handler om penge, men omfatter alt det, der er 

genstand for genkendelse og anerkendelse” (Järvinen 2013:369). Man kan således være “rig” i 



 ARBEJDE FOR ENHVER PRIS? • SIDE 23 AF 107 

anden forstand end økonomisk, idet “rigdom” ifølge Bourdieu indebærer at besidde meget af 

noget, som andre mennesker anerkender. Beskrivelsen af hhv. økonomisk, kulturel og social ka-

pital er netop udtryk for dette. Økonomisk kapital omfatter adgangen til penge og materielle go-

der; kulturel kapital rummer uddannelse, sproglige kompetencer og finkulturelle færdigheder, der 

er afgørende for beherskelsen af den legitime kulturs koder, mens social kapital henviser til de 

ressourcer og den værdi, et individ har i kraft af sit sociale netværk og gennem medlemskab af 

specifikke grupper. Social og kulturel kapital kan desuden omdannes til økonomisk kapital, og 

omvendt kan også økonomisk kapital omdannes til social og kulturel kapital (ibid:372). Bourdie-

us teori viser, at graden, af hvor meget kapital det enkelte individ besidder, er afgørende for, om 

han eller hun kan begå sig i samfundets højere kredse og magtfelt (Bourdieu 1986:241-249). 

2.2.2 HELBREDSKAPITAL  
Som videreudvikling af Bourdieus kapitalformer har en række forskere anvendt begrebet hel-

bredskapital, der omfatter et individs fysiske og psykiske helbred. I 2015 udgav John Andersen, 

Jørgen Elm Larsen og Maja Müller bogen Fattigdom, Afsavn og Coping. Heri konstaterer de, at 

kontanthjælpsmodtageres ressourcer generelt er langt under gennemsnittets, når man betragter 

både deres økonomiske, kulturelle, sociale og helbredsmæssige kapital (Andersen et al. 2015:13). 

I bogen præsenteres desuden resultaterne fra et studie af konsekvenserne ved at modtage de lave-

ste sociale ydelser. Heraf fremgår det, at ca. halvdelen af kontanthjælpsmodtagerne og modtagere 

af lavere sociale ydelser 1) oplevede at have dårligt helbred, 2) oplevede, at de ikke kunne gøre 

det, de havde lyst til pga. helbredsproblemer, 3) mente, at deres dårlige helbred var en barriere for 

at blive selvforsørgende, og 4) ikke kunne varetage et ordinært fuldtidsjob pga. helbredsproble-

mer (ibid:13f). Det konkluderes på baggrund heraf, at helbredskapitalen blandt den pågældende 

gruppe er lav og at der er tale om en hønen-eller-ægget-situation, idet dårligt helbred selekterer til 

ledighed, samtidig med at ledighed og lav økonomisk kapital har negativ indvirken på en borgers 

helbredssituation (ibid:13f;17). 

2.3 MARKARBEJDERES ARBEJDSBETINGELSER  
OG ADFÆRD  

Forskningen i socialt arbejde og markarbejderadfærd kan overordnet opdeles i to fagtraditioner 

med rod i hhv. politologien og sociologien. Førstnævnte fagtradition findes blandt andre hos 

Lipsky samt Søren Winter & Peter May, der anlægger et top-down-perspektiv ved at fokusere på, 

hvorvidt og hvordan markarbejdere udfører den gældende politik, samt hvorfor de har den ad-

færd, de har (Winter & Nielsen 2008:116-124). Den sociologiske tilgang er bl.a. repræsenteret af 
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Järvinen & Mik-Meyers forskning i klientgørelse, der trækker på begreber fra teoretikere som 

Bourdieu, Michel Foucault, Erving Goffman og Howard Becker. Her præsenteres et bottom-up-

perspektiv på, hvordan særligt udsatte borgere udsættes for en skjult magtudøvelse i mødet med 

systemet og de fagprofessionelle (ibid:124ff). Perspektiverne abonnerer således på to forskellige 

magtforståelser og dermed forskellige opfattelser af markarbejderens handlerum og frie valg. 

Disse udfoldes i nærværende afsnit. 

2.3.1 SKØNNET I MARKARBEJDERNES ARBEJDE  
Lipsky er kendt for sin forskning i implementering og forvaltning, herunder om den indflydelse, 

som markarbejdere (street level bureaucrats) har på implementeringen af den givne politik (Win-

ter & Nielsen 2008:103). Lipsky karakteriserer markarbejdere som offentligt ansatte, der har di-

rekte kontakt til borgere i deres arbejde (Lipsky 2010:3). Endvidere indgår det i markarbejderes 

arbejdsbetingelser, at de besidder et forholdsvist stort skøn i deres daglige arbejde, herunder i 

interaktionen med borgerne (ibid). Skønnet opstår som konsekvens af, at lovgivningen ikke kan 

detailregulere markarbejderens arbejde, da det er umuligt at foregribe alle tænkelige scenarier 

(ibid:13). Skønnet beskriver således det rum, som lovgivningen giver markarbejderen til selv-

stændigt at fastlægge mål og midler i indsatsen (Winter & Nielsen 2008:107f). Afhængigt af både 

lovgivningen, samt de politiske og administrative ledere på området vil graden af skønnet variere 

hos grupper af offentligt ansatte (ibid:104;108). 

Markarbejdere har desuden stor indflydelse på borgeres liv, hvorfor markarbejdere risike-

rer, at borgere holder dem ansvarlige for den givne indsats (Lipsky 2010:9). I den forbindelse kan 

markarbejdere befinde sig i et krydspres, idet de både står til ansvar for lovgivere, politikere og 

den administrative ledelse, mens deres beslutninger og adfærd samtidig har substantielle konse-

kvenser for den enkelte borger. Dertil kommer, at der ofte er begrænsede ressourcer til rådighed, 

samt forskellige opfattelser i feltet af, hvordan disse ressourcer bedst anvendes (Winter & Nielsen 

2008:113f;129). Flere undersøgelser har vist, at krydspresset kan lede til frustrationer hos mark-

arbejdere i deres daglige arbejde (fx Brandt & Rasmussen 2016; Kjørstad 2016; Martinsen 2012), 

og særligt er det udfordrende, når markarbejderen er uenig i den førte politik (ibid). 

2.3.2 ET TOP-DOWN-PERSPEKTIV PÅ MARKARBEJDERES  
ARBEJDSBETINGELSER  

Ifølge Lipsky kan der på tværs af forskellige fag identificeres en række afværgemekanismer, som 

markarbejderne gør brug af for at imødekomme krydspresset (Winter & Nielsen 2008:116). Af-

værgemekanismerne kan opdeles i fire kategorier: begrænsning af efterspørgsel, rationering af 
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service, automatisering af service og kontrol over klienten. Da kontrol over klienten minder om 

klientgørelse, udfoldes denne kategori ikke her. Ligeledes vil begrænsning af efterspørgsel ikke 

blive uddybet, da vi ikke finder i denne undersøgelse, at sagsbehandlerne giver udtryk for at gøre 

brug af denne slags afværgemekanismer. Det kan skyldes, at disse afværgemekanismer bl.a. in-

debærer lange ventetider og kortere åbningstider på fx jobcentret, hvilket ofte sættes i værk på 

ledelsesniveau. Netop denne pointe, om at afværgemekanismer også udøves på ledelsesniveau, er 

blevet fremført som en kritik af Lipskys teori (ibid:117). 

I undersøgelsen finder vi, at markarbejderne giver udtryk for at gøre brug af visse afvær-

gemekanismer forbundet med rationering af service samt automatisering af service. Rationering 

af service indebærer, at markarbejderen prioriterer sit arbejde. Prioriteringen relaterer sig dels til, 

hvor meget tid markarbejderen anvender på forskellige arbejdsopgaver, og dels til deres tilgang 

til aktuelle sager. Markarbejderen kan fx foretage creaming ved at fokusere på de borgerforløb, 

hvor der er større sandsynlighed for succes, som er lettere at gå til, eller som ved udførelse opfyl-

der de politiske mål for indsatsen. Ligeledes kan markarbejderen vælge at bruge mere tid på pro-

gramsatte aktiviteter frem for ikke-programsatte aktiviteter. Markarbejderen kan også modificere 

politik og programmål til fordel for deres egne mål. Derudover kan markarbejderen vælge at fo-

kusere på enkelte opgaver eller udvalgte behov hos borgeren, således at problemernes kompleksi-

tet reduceres, og det bliver lettere at træffe beslutninger. Sidst kan en afværgemekanisme være at 

udvikle en kynisk opfattelse af borgerne (Winter & Nielsen 2008:118ff). 

Automatisering af service beskriver handlinger, hvor markarbejderen anvender grove 

standardklassifikationer og tommelfingerregler i håndteringen af borgerne eller i relation til de 

opgaver, der skal løses. Adfærden består således i at gøre “som man plejer” uden at vurdere, om 

det er den bedste måde at håndtere opgaveløsningen på og uden at differentiere mellem de for-

skellige borgeres behov og løse opgaverne forskelligt fra borger til borger (Winter & Nielsen 

2008:120). 

Winter & May har sidenhen suppleret Lipskys begrebsapparat med begrebet markarbej-

derstil, hvilket karakteriserer markarbejderens individuelle væremåde over for borgeren. Begrebet 

indebærer dimensionerne formalisme, tvangsorientering og professionel distance (Winter & Niel-

sen 2008:118). Formalisme omhandler, hvorvidt markarbejderen holder sig til de formelle regler 

eller er villig til at bøje eller omgå disse. Tvangsorientering handler om, hvorvidt markarbejderen 

er tillidsfuld og giver medbestemmelse til borgeren, eller i højere grad er skeptisk og anvender 

trusler mod borgeren om fx sanktionering. Sidst handler professionel distance om, hvorvidt 

markarbejderen inddrager hele sin person i arbejdet ved at udvise forståelse og personligt enga-

gement, eller i stedet er distanceret og forsøger at undgå personlige relationer til borgere 

(ibid:123f). Begrebet markarbejderstil kan således anvendes til at udfolde, hvorvidt den enkelte 
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markarbejder agerer som “borgerens mand”, ved at give medbestemmelse til borgeren og engage-

re sig personligt, eller om vedkommende i højere grad agerer “klassisk bureaukrat” ved at lægge 

distance til borgeren og være loyal over for reglerne (ibid:131). 

Lipskys teori tager afsæt i en magtforståelse, der kan udfoldes med Max Webers magtbe-

greb, hvor magt forstås som noget, den enkelte kan besidde, og hvor magt refererer til sandsyn-

ligheden for at sætte sin vilje igennem i en social relation (Månson 2013a:111;116). Denne magt-

forståelse viser sig i Lipskys teori, idet markarbejderne anses som besiddere af en magt i kraft af 

skønnet, som giver dem mulighed for at foretage prioriteringer, samt præcisere og udfylde regler-

ne i varierende grader (ibid; Winter & Nielsen 2008:107). Markarbejderen får således til dels en 

beslutningstagende funktion uden at være folkevalgt politiker, og dermed kan skønnet betragtes 

som en demokratisk udfordring, der bryder med den legitime samfundsorden, hvorfor politikere 

kan ønske at detailstyre markarbejderes arbejde, for at den politiske intention gennemføres (Lip-

sky 2010:13f; Månson 2013a:111; Møller 2012:168). Ifølge Lipsky må skønnet og den dertilhø-

rende fleksibilitet dog anses som nødvendig, da det giver markarbejderen mulighed for at møde 

borgeren som et unikt individ og foretage en subjektiv, faglig vurdering af borgerens situation og 

behov (ibid:169; Lipsky 2010:15). 

På trods af at Lipsky, ifølge ham selv, ikke betvivler, at markarbejderne arbejder ihærdigt 

og loyalt, kan man argumentere for, at brugen af afværgemekanismer er dysfunktionel adfærd, 

der implicerer et kompromis med lovgivningens ideal om individuel og ligelig behandling af alle 

borgere (Winter & Nielsen 2008:122;123). Afværgemekanismerne kan således have negative 

konsekvenser i form af forskelsbehandling, manglende individuelle hensyn, målforskydning, 

utilstrækkelig sagsbehandling, samt utilfredshed med og manglende tillid til det offentlige sy-

stem. Flere peger dog på, at markarbejdere også kan være med til at gøre selve opgaveløsningen 

mere fleksibel og gennem brug af fornuft og viden om målgruppen løse de problemer, der kan 

opstå, når regler og administrative strukturer fremstår meningsløse (ibid:128). Analyser på inte-

grationsområdet har fx vist, at creaming kan have positive effekter, idet en større andel i mål-

gruppen kommer i beskæftigelse (ibid). 

Der kan findes flere forklaringer på, hvorfor markarbejdere udøver den adfærd, de gør. 

Søren Winter & Vibeke Nielsen peger på, at både personlige karakteristika, evner, vilje og insti-

tutionelle forhold kan have betydning for markarbejderens adfærd. Markarbejderen skal således 

forstås som en aktør med egne interesser, værdier, viden og kompetencer, der påvirker, hvordan 

vedkommende vil og kan agere. Samtidig påvirker de institutionelle rammer markarbejderens 

adfærd, idet disse kan begrænse vedkommendes mulighed for at handle ud fra egne interesser 

(Winter & Nielsen 2008:139). 
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2.3.3 ET BOTTOM-UP-PERSPEKTIV PÅ MARKARBEJDERNES  
ARBEJDSBETINGELSER  

I antologien At skabe en klient sætter Järvinen & Mik-Meyer fokus på borgeres møde med vel-

færdsinstitutionerne, og hvordan der i mødet foregår et identitetsarbejde og klientgørelse af bor-

geren (Järvinen & Mik-Meyer 2003:9f). Dette sker i en proces, hvor “menneskelige problemer 

oversættes til ‘systemsprog’; hvor individets situation afklares ud fra institutionelt fastlagte diag-

noser og forståelsesrammer; hvor klienter tilpasses kategorier, der modsvarer de foranstaltnin-

ger og handlingsmodeller, velfærdsinstitutionerne råder over.” (Järvinen & Mik-Meyer 

2003:10). Ifølge Järvinen & Mik-Meyer skaber og påvirker velfærdsinstitutionerne således pro-

blemidentiteter, idet borgerens situation afklares ud fra de forståelsesrammer, der hersker i insti-

tutionen, hvormed menneskelige problemer standardiseres, fordi ingen institution kan forholde 

sig til “det hele menneske” (ibid:15). Problemkategorierne “misbruger”, “hjemløs” eller “lang-

tidsledig” fortæller således ikke kun noget om de berørte individer; de er institutionelle identite-

ter, der formes gennem de tilbud, som den pågældende borger modtager i systemet. De er således 

ikke neutrale, men derimod socialt skabte kategorier, der indikerer, at den pågældendes livsførel-

se falder uden for samfundsnormen (ibid:11f). 

Ifølge Järvinen & Mik-Meyer er der i arbejdet med borgerne fokus på at ændre den enkel-

tes handlingsmønstre, holdninger og færdigheder, hvilket bl.a. indebærer at få borgeren til at på-

tage sig den givne problemidentitet og deraf indse sit problem og indstille sig på en personlig 

forandring (Järvinen & Mik-Meyer 2003:12; Winter & Nielsen 2008:125). I markarbejdernes 

arbejde er det i den forbindelse væsentligt at lede borgerne til selvstyring og dermed skabe an-

svarlige og autonome individer (ibid; Järvinen & Mik-Meyer 2012:18ff). Det er således målet at 

skabe empowerment i borgeren, hvilket med afsæt i en neoliberal forståelse kan beskrives som 

borgerens evne og vilje til at tage ansvar for eget liv uden at stille spørgsmålstegn ved samfundets 

marginaliserende strukturer (Andersen & Larsen 2011:475). Empowerment er produktivt for det 

sociale arbejde, idet tilgangen skaber individer, der påtager sig skyld og ansvar og griber til hand-

ling for at komme ud af den tilstand, samfundet definerer som problematisk (Lazzarato 

2009:118f). Ud fra en neoliberal logik er dette i sidste ende produktivt for markedet, da det fun-

gerer som led i at skabe homo oeconomicus – et økonomisk tænkende individ, der tager vare på 

og optimerer sig selv i tråd med markedslogikken, hvormed vedkommende kan bidrage til den 

økonomiske vækst (ibid:121). 

I forlængelse af ovenstående har markarbejderens rolle ændret sig fra at være en ekspert-

rolle, der tog beslutninger om mål og midler, til en coach-rolle, da vedkommende skal guide bor-

geren til selvstyring. Markarbejderen forventes således at inddrage hele sin person og udvise em-
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pati, samt leve sig ind i borgerens situation (Järvinen & Mik-Meyer 2012:21f). Markarbejdere har 

dermed en dobbeltfunktion, idet de både skal støtte og hjælpe, men samtidig kontrollere borgerne. 

Foucaults magtbegreb er her centralt, da markarbejdere kan siges (ubevidst) at udøve en form for 

usynlig magt over borgerne, idet de forsøger at styre borgerne i en bestemt retning gennem op-

dragelse, støtte og vejledning. Magten er produktiv, idet markarbejderen herigennem opbygger en 

tillidsfuld relation til borgeren, hvilket gør det lettere at styre borgeren og ændre måden, hvorpå 

vedkommende styrer sig selv (Winter & Nielsen 2008:126; Foucault 1994:98ff). I forlængelse 

heraf må den særlige forståelse af, hvad der anses som problematisk for borgeren og løsningen 

derpå, betragtes i lyset af de herskende diskurser i samfundet, der fastlægger mening og betyd-

ning inden for et domæne og dermed definerer, hvad der er “sandt” og “normalt” (Phillips 

2010:265;279). Foucault peger i den forbindelse på, at diskursive strukturer er magtfulde, idet de 

er afgørende for, hvordan vi forstår virkeligheden og bl.a. producerer subjektiviteter (Wæver 

2012:307f). 

Udover at pege på at borgere udsættes for ovenstående identitetsarbejde og disciplineren-

de magtudøvelse, påpeger Järvinen & Mik-Meyer i antologien At skabe en professionel desuden, 

at markarbejdernes selvforståelse også formes af velfærdsstatens strukturer og diskurser på områ-

det. De hævder, at markarbejderne også er underlagt styringsteknologier, såsom kontrol med 

arbejdet og værdibaseret ledelse, der har til formål at sikre, at de arbejder i retning af det politiske 

mål (Järvinen & Mik-Meyer 2012:15). 
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KAPITEL 3. METODOLOGI  
Følgende kapitel behandler den metodologi, der udgør grundlaget for specialet. Kapitlet præsen-

terer indledningsvist det socialkonstruktivistiske udgangspunkt. Efterfølgende beskrives undersø-

gelsens vidensbidrag, hvor der reflekteres over den producerede viden og dens udsigelseskraft. 

Herefter introduceres specialets undersøgelsesdesign, hvor det kvalitative interview og den narra-

tive tilgang præsenteres. Dernæst følger en gennemgang af, hvordan undersøgelsen er foretaget i 

praksis, samt de etiske overvejelser, vi har gjort os ifm. empiriindsamlingen. Afslutningsvis be-

skrives det, hvordan vi har forsøgt at opnå validitet i specialet, samt hvilken analysestrategi der er 

anvendt. 

3.1 EN SOCIALKONSTRUKTIVISTISK TILGANG  
Videnskabsteoretisk inspireres nærværende speciale af socialkonstruktivismen repræsenteret ved 

Finn Collin. Vi betragter dermed fænomener af forskellig art som kontingente – med andre ord er 

de hverken universelle, nødvendige eller logisk begrundede. Til grund herfor findes en anskuelse 

af fænomener som værende frembragt af og opretholdt gennem sociale praksisser, hvormed ingen 

fænomener opfattes som uafhængigt eksisterende, logiske strukturer (Collin 2013:335). I det 

følgende uddybes specialets epistemologi og ontologi.  

3.2.1 STÆRK EPISTEMOLOGISK MEN MODERAT ONTOLOGISK 
SOCIALKONSTRUKTIVISME  

Specialet er især inspireret af den epistemologiske socialkonstruktivisme, samtidigt med at det 

læner sig op ad en moderat ontologisk socialkonstruktivisme. Mens den ontologiske socialkon-

struktivisme erklærer selve virkeligheden for en social konstruktion, hævder den epistemologiske 

socialkonstruktivisme, at det blot er vores erkendelse af verden, der er socialt konstrueret (Collin 

2013:336). Her anskues erkendelsen som betinget af beskuerens historiske og kulturelle kontekst. 

Man beskæftiger sig i den forbindelse ikke med, hvorvidt erkendelsen er sand eller falsk; man er 

tværtimod interesseret i den erfaring, som den enkelte beskuer har gjort sig, herunder beskuerens 

videreformidling af denne erfaring, som også må betragtes som en social konstruktion (ibid). 

Inden for både den epistemologiske og ontologiske socialkonstruktivisme findes en skel-

nen mellem den fysiske og sociale virkelighed, og det er således muligt at bekende sig til den 

epistemologiske eller ontologiske socialkonstruktivisme inden for hvert af de to virkelighedsom-

råder (Collin 2013:336f). Mht. den epistemologiske socialkonstruktivisme bekender vi os til den-

ne i relation til både den fysiske og sociale virkelighed, idet vi opfatter erkendelsen af disse som 
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en social konstruktion (Collin 2004:29). I dette tilfælde betyder det, at vi betragter informanternes 

fortællinger og erkendelser af fx beskæftigelsesindsatsen som produkter af den samfundsmæssige 

kontekst, de indgår i. I relation til den ontologiske socialkonstruktivisme bekender vi os blot til 

denne mht. den sociale virkelighed, idet vi anser den som socialt konstrueret. I modsætning hertil 

anser vi ikke den fysiske virkelighed som et produkt af vores erkendelse, idet vi betragter visse 

fysiske forhold som objektive, fastlåste strukturer. Vi betragter fx borgernes fysiske udfordringer, 

såsom rygproblemer og dårlige tænder, som en uafhængigt eksisterende fysisk virkelighed. 

3.2 UNDERSØGELSENS VIDENSBIDRAG  
Følgende afsnit beskæftiger sig med undersøgelsens vidensbidrag. Først beskrives tilgangen til 

fortolkning med afsæt i Hans-Georg Gadamers filosofiske hermeneutik. Dernæst argumenteres 

der med afsæt i Charlotte Delmars bidrag til debatten for, hvorfor og hvordan man kan foretage 

generalisering i kvalitative undersøgelser.  

3.2.1 HERMENEUTISK FORTOLKNINGSKUNST  
Med afsæt i Gadamers filosofiske hermeneutik anses forståelse og fortolkning i nærværende spe-

ciale som et grundelement i den menneskelige væren (Gilje 2017:134f). Ifølge Gadamer besidder 

individer en forforståelse og en række fordomme, der er skabt af vores sociale, kulturelle og hi-

storiske betingelser. Fordomme skal imidlertid ikke forstås negativt; fordomme er legitime og en 

forudsætning for, at vi kan forstå noget som noget (ibid; Gadamer 1999:139). Det er således i 

kraft af vores fordomme, at vi eksempelvis kan snakke om ledighed, dvs. situationen uden arbej-

de.  

Vores forforståelse og fordomme udgør tilsammen den horisont, vi tilgår nærværende un-

dersøgelsesfelt med, og som har betydning for fortolkningerne i undersøgelsen. Ifølge Gadamer 

er det kun muligt at være delvist bevidst om denne horisont, ligesom den er umulig at fralægge 

sig helt. Det er således med afsæt i vores horisont, at vi kan opnå en ny forståelse af undersøgel-

sesfeltet (Gilje 2017:136). Således tilgår man altid et undersøgelsesfelt med en forforståelse, 

hvorefter man opnår viden, der reviderer og bidrager til skabelsen af en ny (for)forståelse 

(ibid:134f). Gadamer karakteriserer denne proces som den hermeneutiske spiral, der “beskriver et 

ontologisk strukturmoment i forståelsen” (Gadamer 1999:157). I den hermeneutiske spiral bevæ-

ger man sig mellem del og helhed, hvor delen eksempelvis kan være et interview, der anvendes 

som baggrund for en revidering af helhedsforståelsen af det undersøgte fænomen. Processen ska-

ber nye forståelser, da der sker en horisontsammensmeltning, hvilket indebærer, at vi som forske-

re nærmer os en forståelse af verden på baggrund af informanternes horisont. Det er dog kun 
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muligt at nærme sig informanternes horisont, da vi aldrig kan se verden fuldkommen igennem 

deres horisonter (Gilje 2017:136). 

Vi går således til genstandsfeltet med forforståelser og fordomme, som er præget af den 

teori og viden om området, som vi på forhånd har haft kendskab til og bl.a. opnået gennem tidli-

gere arbejde med feltet (fx Brandt & Rasmussen 2016). Ydermere er disse præget af den generel-

le akademiske viden, vi har opnået ved at studere på universitetet. Vores horisont er aktivt taget i 

brug i udformningen af specialet, da det først og fremmest er med afsæt i vores forforståelse og 

fordomme, at vi har valgt at dykke ned i nærværende undersøgelsesfelt. Dernæst er disse anvendt 

i udformningen af problemformuleringen samt undersøgelsesdesignet, ligesom vores forforståel-

ser og fordomme har haft betydning for analyse- og fortolkningsprocessen. 

3.2.2 GENERALISERBARHED I KVALITATIV FORSKNING  
Der har blandt forskere traditionelt set været en forståelse af, at man hverken ønsker at eller kan 

foretage generaliseringer på baggrund af kvalitativ forskning. Inden for de seneste årtier er denne 

forståelse imidlertid blevet udfordret, og det er i dag mere anerkendt at tale om generaliserbarhed 

ifm. kvalitative data (Delmar 2010:117; Halkier 2011:787; Thomas 2010:575). Den kvalitative 

generalisering er interesseret i situationers repræsentativitet, i modsætning til den kvantitative 

forskning, der er optaget af demografisk repræsentativitet. Situationers repræsentativitet undersø-

ges ved at finde sammenhænge, der muliggør, at et studies resultater kan overføres til andre lig-

nende situationer. Man kan således udvide abstraktionsniveauet af den givne forskning ved at 

undersøge genkendeligheden af den givne situation (Delmar 2010:121ff). 

Delmar hævder, at alle situationer på én gang er både typiske og unikke, og hun anvender 

betegnelsen situationens dobbelthed herom (Delmar 2010:121;181). Med dette anerkender Del-

mar også den kontekstafhængige viden – dvs. det unikke aspekt ved situationen – og understre-

ger, at også dette er vigtigt. Ifølge Delmar er det nemlig ikke muligt at beskrive en situation uden 

at inkludere og tage højde for de deltagende aktører, disses relationer, samt den kontekst og det 

tidspunkt, som den givne situation udspiller sig i – her findes det unikke. Det typiske findes imid-

lertid i de fænomener, fx følelser og egenskaber, som mennesker har til fælles. Man kan på bag-

grund heraf netop identificere genkendeligheden af situationer i form af tværgående mønstre 

(ibid:121ff). 

I nærværende speciales analyse undersøger vi således relationen mellem det unikke og 

typiske i informanternes fortællinger, hvorefter vi med brug af teori udfolder empirien yderligere. 

Hermed hæves abstraktionsniveauet, og der foretages en analytisk generalisering (Delmar 

2010:121ff). 
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3.3 EN KVALITATIV UNDERSØGELSE  
I følgende afsnit belyses undersøgelsens kvalitative design yderligere. Først redegøres der for 

forståelsen af det kvalitative interview og den deraf frembragte viden. Dernæst udfoldes den nar-

rative tilgang, der anvendes ved borgerinterviewene, hvorefter det semistrukturerede interview 

præsenteres. Afslutningsvis beskrives interviewguidenes tilblivelse og form. 

3.3.1 KVALITATIVE INTERVIEWS  
Ifølge Lene Tanggaard og Svend Brinkmann er veludførte interviews ”en af de vigtigste og mest 

effektive måder, vi kan forstå vores medmennesker på” (Tanggaard & Brinkmann 2015:30). In-

terviewet giver mulighed for at spørge ind til og dermed undersøge en begrænset mængde perso-

ners oplevelser af og holdninger til bestemte begivenheder, fænomener eller situationer. Ved at 

udføre kvalitative interviews har vi således fået mulighed for at spørge ind til borgernes og sags-

behandlernes oplevelser og derigennem fået indblik i de mekanismer, der er på spil i det kom-

plekse samspil mellem ledighed, psykiske, fysiske og sociale udfordringer, beskæftigelsesindsat-

sen og arbejdsidentiteten. 

Vi anser i forlængelse heraf ikke interviewet som en måde, vi kan ”tappe viden” og opnå 

et autentisk indblik i en objektiv sandhed om informanternes indre tanker, følelser og erfaringer 

(Tanggaard & Brinkmann 2015:31; Järvinen 2005:28). I tråd med specialets socialkonstruktivisti-

ske udgangspunkt betragtes interviewet derimod som et socialt møde mellem informant og inter-

viewer, hvor den fremkomne viden er et resultat af interaktionen heri. Både informantens og in-

terviewerens holdninger, interesser og forudsætninger vil nemlig præge de fortolkninger og me-

ninger, der skabes i interaktionen (Järvinen 2005:29). 

Vores forståelse af det kvalitative interview tager desuden afsæt i Erving Goffmanns teo-

ri, om at interaktion skal forstås som værende præget af aktørers ønske om at præsentere deres 

”foretrukne selv”. Dette beror på tanken om, at hvert menneske besidder mange ”selver”, som 

han eller hun kan vælge imellem, alt efter hvad der er meningsfuldt i den givne sammenhæng 

(Järvinen 2005:30). Dette implicerer, at vi som interviewere forsøger at fremstå som ”den gode 

forsker”, der er seriøs, udviser interesse for informanten og har viden om området. Ligeledes kan 

sagsbehandlerne have et ønske om at fremstå som ”den gode sagsbehandler” og borgerne som 

”den gode ledige”. Kvalitative interviews er desuden præget af deltagernes positioneringer i rela-

tion til særlige sociale kategorier, der er associerede med særligt definerede egenskaber. I nærvæ-

rende undersøgelse har vi eksempelvis allerede før interviewenes gennemførsel udvalgt og der-

med kategoriseret borgerne som ”ledige” – en social kategori, der implicerer særlige forståelser af 

borgerne og deres livssituation (Järvinen 2005:31f). Denne kategorisering træder ligeledes frem i 
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de spørgsmål, vi stiller, og bekræftes eller forhandles i de svar, borgerne giver. Vi anser det som 

en uundgåelig forudsætning, at interviewene er præget af både selvfremstillinger og positionerin-

ger. Dog anser vi det ikke som begrænsende for den frembragte viden. Et indblik i selvfremstil-

lingerne kan give værdifuld viden om, hvilke normer der hersker i feltet, og ligeledes skal positi-

oneringerne i relation til sociale kategorier ses som en uundgåelig præmis, der udgør et vigtigt led 

i, at vi kan forstå hinanden. 

Selvom vi abonnerer på denne forståelse af, at al frembragt viden er præget af interaktion 

– og at denne interaktion er interessant – ønsker vi også at undersøge indholdet af interviewene, 

med andre ord: hvad informanterne siger. Således bekender vi os også til en opfattelse af, at vi 

gennem informanternes fortællinger kan få indblik i en virkelighed, der hersker uden for inter-

viewsituationen – omend fremstillingen af denne er præget af interaktionen (Tanggaard & 

Brinkmann 2015:31). 

3.3.2 DET NARRATIVE INTERVIEW  
Borgerinterviewene tilgås i undersøgelsen ud fra en narrativ tilgang. Formålet hermed er at dykke 

ned i hver enkelte borgers fortælling om sit beskæftigelsesforløb for at undersøge, hvordan begi-

venheder og aktører sammenkædes i denne fortælling. I den narrative tilgang forstås identiteter 

som narrativer ”hvor mennesker fortæller sig selv og andre om, hvem de er (og hvem de ikke er)” 

(Riesmann 2017:238f). Der skabes således en mening og en social identitet gennem narrativet, og 

narrativerne er dermed både ”strategiske, funktionelle og formålsbestemte” (ibid:239). Det skal 

dog ikke forstås sådan, at narrativer altid er bevidste, da det kan være fremmed for fortælleren, 

hvilket mål der forsøges nået med fortællingen. I den forbindelse skal narrativer ses i sammen-

hæng med de diskurser og magtrelationer, der omgiver dem og dermed spiller ind i dem (ibid). 

At vi anskuer interviewene ud fra en narrativ tilgang skal ikke forveksles med, at vi over-

giver os til en forståelse af, at menneskets sociale identitet udelukkende skabes gennem fortællin-

ger. Interviewet er et medium, hvori det er muligt at fortælle sin historie og berette om begiven-

heder og aktører på en særlig måde, hvormed en selvfremstilling og social identitet skabes. Vi 

mener dog, at det er muligt også at identificere en social identitet uden for interviewsituationen, 

som bl.a. skabes gennem de erfaringer informanterne har gjort sig. 

Narrativerne i nærværende undersøgelse er i udgangspunktet begrænset til at omhandle 

borgernes arbejdsliv og ledighedsperiode. Det er således ikke hensigten at udfolde livsbiografiske 

narrativer, selvom elementer heraf fremkommer, når informanterne fx fortæller om, hvordan de-

res opvækst har haft betydning for deres nuværende situation. 
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3.3.3 DET SEMISTRUKTUREREDE INTERVIEW  
Interviewene i undersøgelsen er semistrukturerede, da interaktionen dels blev styret af interview-

erens på forhånd nedskrevne spørgsmål og dels af de svar, som informanterne gav (Tanggaard & 

Brinkmann 2015:36f). Interviewene tog således afsæt i en fast struktur, idet vi havde udvalgt 

områder, som vi ønskede at udfolde i interviewene og ligeledes kun fokuserede på en afgrænset 

periode af borgernes liv. Ved på forhånd at definere særlige emner relateret til forskningsspørgs-

målene har vi forsøgt at undgå, at interviewene stritter i for mange forskellige retninger, hvilket 

kan være en konsekvens af et løst struktureret interview (ibid:35). Samtidig har vi efterstræbt at 

give informanterne plads til at fortælle om de oplevelser, som de fandt mest relevante, og i den 

rækkefølge de selv præsenterede dem i. Dette for at undgå, at interviewene blev for stramt struk-

tureret, og at der dermed ikke var plads til borgernes og sagsbehandlernes egne fortællinger. Vi 

har således holdt os åbne overfor nuancer i informanternes fortællinger, der rakte ud over vores 

forforståelse og dermed de planlagte spørgsmål. I forlængelse heraf har vi heller ikke fulgt inter-

viewguidens opbygning slavisk, hvis informanten fx startede sin fortælling et andet sted end den-

ne. I så fald sprang vi frem til det sted i guiden, som informantens fortælling var relateret til, for 

så på et senere tidspunkt at vende tilbage til interviewguidens første del. 

3.3.3.1 Interviewguides: Tilblivelse og indhold  
Der er udarbejdet to interviewguides: en til sagsbehandlerne og en til borgerne. Begge er bygget 

op omkring temaer og spørgsmål, der har haft til hensigt at besvare forskningsspørgsmålene. 

Spørgsmålene i borgerinterviewguiden (Bilag 6C) er inddelt i temaerne baggrund, arbejdsliv før 

ledighed, efter ledigheden indtræffer, beskæftigelsesindsatsen og fremtiden, hvormed den følger 

en tidsdimension. Guiden har således til formål at give indsigt i borgernes arbejdsidentitet, årsa-

ger til ledighed samt deres oplevelse af beskæftigelsesindsatsen. Sagsbehandlerinterviewguiden 

(Bilag 6E) er inddelt i temaerne organisering i kommunen, baggrund og arbejdsopgaver, den 

konkrete borgers problemstilling og arbejdsidentitet, indsatsen over for den konkrete borger og 

arbejdet med borgerne på tværs. Guiden har således til formål at give indsigt i, hvordan sagsbe-

handlerne forstår de specifikke borgeres arbejdsidentiteter og barrierer for at komme i job, samt 

hvordan de fremstiller deres arbejde med borgergruppen, herunder deres værdier og adfærd. Da 

sagsbehandlerne arbejder i den samme kommune er der kun spurgt ind til organiseringen af denne 

i det første interview. 

For at afprøve og kvalitetssikre borgerinterviewguiden foretog vi et pilotinterview (Bilag 

6A) med en bekendt, der er langtidsledig og har været tilknyttet beskæftigelsesindsatsen i store 

dele af sit liv. Med afsæt i dette interview foretog vi en række ændringer i guiden (Bilag 6B), og 

dernæst foretog vi yderligere et par ændringer, hvorefter guiden i store træk forblev den samme 
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til de efterfølgende fire interviews (Bilag 6C). Sagsbehandlerinterviewguiden findes i to udgaver, 

hvoraf første udgave (Bilag 6D) blev anvendt til det første interview, og anden udgave blev brugt 

til de resterende interviews (Bilag 6E). 

3.4 INFORMANTERNE  
I det følgende beskrives og argumenteres der for de kriterier, der har dannet udgangspunkt for 

afgrænsningen af de to målgrupper, og afsnittet giver desuden indblik i rekrutteringsprocessen. 

3.4.1 MÅLGRUPPERNE  
3.4.1.1 Aktivitetsparate langtidsledige borgere  
Formålet med at afgrænse målgruppen til borgere, der er visiteret aktivitetsparate, er, at vi der-

med kan undersøge, hvilken betydning både ledigheden og problemer ud over ledigheden har for 

borgernes arbejdsidentiteter. Man har i det pågældende jobcenter valgt at opdele aktivitetsparate 

borgere i dem, som er hhv. klar og ikke er klar til at modtage en virksomhedsrettet indsats. Bor-

gerne i undersøgelsen hører til den gruppe, der er vurderet klar til at komme i almen virksom-

hedspraktik eller job med løntilskud. De er desuden over 30 år, da indsatsen i kommunen er or-

ganiseret således, at borgere under 30 år er tilknyttet ét jobcenter, mens borgere over 30 år er 

tilknyttet et andet – som vi har rekrutteret igennem.  

Vi har desuden afgrænset målgruppen til at være langtidsledige. Langtidsledighed define-

res ofte som ledighed i mere end ét år (Danmarks Statistik 2018:5). Vi finder det dog mest inte-

ressant at fokusere på borgere, der har indgået i indsatsen i mere end tre år, da vi har en formod-

ning om, at borgere, der har været væk fra arbejdsmarkedet over en længere periode, gemmer på 

en række interessante erfaringer og refleksioner over deres ledighedsperiode, da denne netop har 

været meget lang. 

Vi har desuden lagt vægt på, at borgerne skal have været i ordinært arbejde eller have 

gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse, fordi de i så fald på et tidspunkt har taget 

stilling til deres arbejdsliv og ønsker herfor. Udvælgelseskriteriet beror således på en antagelse, 

om at borgere med tidligere tilknytning til enten arbejdsmarkedet eller uddannelse har eller har 

haft en arbejdsidentitet, hvilket er mindre sandsynligt for de borgere, der ikke har haft samme 

tilknytning. 

Målgruppen er derudover afgrænset til ikke at indbefatte indvandrere eller flygtninge, for 

hvem sagsbehandlerne vurderer, at der er udfordringer på spil, som er relateret til vedkommen-

des fortid i et andet land. Disse udfordringer kan fx være manglende dansksproglige kompeten-

cer, kulturelle barrierer, såsom kønsstereotype opfattelser af arbejds- og familieliv, social kontrol 
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og diskrimination og/eller psykiske problemer som følge af flugt og krigstraumer (Oxford Re-

search 2018:45;47; Thuesen 2016; Dansk Flygtningehjælp 2009), dvs. udfordringer og omstæn-

digheder der gør, at gruppen kan have anderledes behov i indsatsen. Ligeledes har vi ikke inklu-

deret borgere, som er omfattet integrationsprogrammet, da dette indebærer aktiviteter, der rækker 

ud over den indsats, som vi ønsker at undersøge. Det er således sandsynligt, at der vil være andre 

forhold på spil i disse borgeres fortællinger, end i den øvrige gruppes fortællinger. Selvom vi 

også finder disse forhold interessante at undersøge, mener vi ikke, at det er meningsfuldt at gøre i 

nærværende speciale, da de kontekstuelle forhold og betingelser bør behandles i en selvstændig 

analyse, der netop kan rumme dette. Vi er bevidste om, at vi dermed udelukker borgere, der po-

tentielt kan bidrage med relevante fortællinger. Afgrænsningen er dog foretaget mhp. ikke at gabe 

over en for bred målgruppe, hvormed vi bedre kan gå i dybden med den aktuelle problemformu-

lering. 

Endelig udgøres målgruppen af både kontanthjælps- og integrationsydelsesmodtagere, 

der modtager den samme indsats – som ikke er en integrationsindsats. 

3.4.1.2 Sagsbehandlere der er tilknyttet de specifikke borgere  
Den anden målgruppe består af sagsbehandlere, der er tilknyttet én eller flere borgere i undersø-

gelsen. Sagsbehandlernes arbejdsfunktioner uddybes i det følgende med afsæt i sagsbehandlerne 

Sannes og Ullas beskrivelser heraf (Bilag 3). 

Sagsbehandlerne er ansat som virksomhedskonsulenter, hvormed de arbejder virksom-

hedsrettet (Ulla:205). Deres sagsstamme består af aktivitetsparate borgere, der vurderes klar til at 

komme i virksomhedspraktik eller løntilskudsjob. Ifølge Sanne skal der blot være det mindste 

tegn på, at borgeren kan komme i praktik eller job med løntilskud, før disse tildeles en virksom-

hedskonsulent. 

De pågældende sagsbehandlere varetager tre overordnede funktioner, idet de både har en 

myndighedsrolle, en virksomhedsrettet mentorfunktion, samt arbejder med virksomhedsopsøgen-

de arbejde (Sanne:137f). Myndighedsfunktionen indebærer, at de skal sanktionere borgere, der 

ikke lever op til kravene. Den virksomhedsrettede mentorfunktion indebærer virksomhedsrettede 

samtaler, hvilket borgerne i den pågældende kommune har krav på 15 min. ugentligt 

(ibid:137;145). Borgere fra satspuljeinitiativet “Flere skal med” har dog krav på dobbelt mentor-

tid (Ulla:206). Disse borgere er karakteriseret ved, at de har været ledige i mere end fem år og 

kæmper med langvarig sygdom (STAR-b). Sagsbehandlernes mentorfunktion skal imidlertid ikke 

forveksles med den mentorindsats, som borgere kan tildeles gennem fx Socialforvaltningen eller 
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en anden aktøri. Endeligt indebærer sagsbehandlernes virksomhedsopsøgende arbejde at finde og 

tage kontakt til virksomheder, der potentielt kan udbyde praktikpladser, løntilskudsjobs eller or-

dinære jobs til borgerne (Sanne:138). De pågældende sagsbehandlere har en sagsstamme på om-

kring 50 borgere (Ulla:207). 

3.4.2 REKRUTTERING  
I rekrutteringsprocessen var adgangen til borgerne afhængig af kontakten til et jobcenter. Ligele-

des var det afgørende, at der i samme jobcenter var en række sagsbehandlere, som kunne afsætte 

tid til at blive interviewet. I følgende afsnit beskrives det, hvordan rekrutteringen af først sagsbe-

handlere og dernæst borgere er foregået. 

3.4.2.1 Fremgangsmåde  
Rekrutteringen af informanter er først og fremmest foretaget i samarbejde med Væksthusets 

Forskningscenter, der har ageret gatekeeper. Væksthusets Forskningscenter kontaktede således en 

række jobcenterchefer med anmodningen om at hjælpe os med at finde informanter til specialet. 

Dette så vi som en styrke, idet Væksthusets Forskningscenter har autoritet i feltet i kraft af med-

arbejdernes omfattende arbejde på beskæftigelsesområdet (Riis 2004:66). Jobcentercheferne 

modtog en mail, hvori en beskrivelse af undersøgelsen, interviewenes omfang, samt kriterier for 

de ønskede målgrupper fremgår (Bilag 5). Da en jobcenterchef vendte tilbage med positivt svar i 

relation til deltagelse, viderestillede vedkommende os til to sagsbehandlere. De rekrutterede der-

efter de øvrige sagsbehandlere, som, udover selv at ville deltage i et interview, desuden var til-

knyttet borgere, som levede op til kriterierne, og som ønskede at deltage. Sagsbehandlerne har 

således udvalgt borgere i deres sagsstamme med afsæt i vores kriterier og dernæst kontaktet den 

enkelte borger og spurgt, hvorvidt vedkommende var interesseret i at deltage i undersøgelsen. 

Med borgernes accept har sagsbehandlerne dernæst videreformidlet borgernes kontaktoplysninger 

til os, hvorefter vi selv har kontaktet dem telefonisk og fortalt nærmere om undersøgelsen, samt 

lavet aftaler om interviews. 

3.4.2.2 Fremgangsmådens betydning for det endelige datamateriale  
Da rekrutteringen af borgerne er foregået gennem deres sagsbehandlere, kan det tænkes, at sags-

behandlerne har haft interesse i at udvælge borgere, som kunne bidrage med positive fortællinger 

om dem og indsatsen. I interviewet med sagsbehandleren Ulla fortalte hun fx, at hun har udvalgt 

                                                        
i Anden aktør er en samlet betegnelse over leverandører af beskæftigelsesrettede indsatser, kurser, forløb mv., som jobcen-
trene samarbejder med og kan henvise borgere til. Disse omfatter bl.a. konsulentvirksomheder, socialøkonomiske virksom-
heder, samt dele af kommunen, der er placeret organisatorisk uden for jobcentret (findnytjob.dk). 
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en borger, som hun har brugt ekstra meget tid på, fordi hun aldrig ville vælge en borger til opga-

ver som denne, der har en negativ fortælling om hende (Ulla:226). Vi anser imidlertid ikke dette 

forhold som begrænsende for undersøgelsen, men som en præmis vi må tage højde for ifm. de 

analytiske konklusioner. Det inddrages således aktivt i analysen, herunder at fx Dorte er Ullas 

“udvalgte” borger. Denne relation er i sig selv interessant, idet den kan give indsigt i de velfunge-

rende elementer ved indsatsen. Vi mener desuden, at vi også kan få indblik i de mindre velfunge-

rende elementer i indsatsen, idet borgerne ligeledes fortæller om erfaringer med tidligere sagsbe-

handlere og forløb, som ikke har været positive. Desuden skal det bemærkes, at ikke alle sagsbe-

handlere nødvendigvis har gjort sig samme tanker om valget af borgere, som Ulla. Fx er borgeren 

Erik meget frustreret over beskæftigelsesindsatsen, og dermed kan man argumentere for, at han 

ikke ville være det “oplagte valg” for sagsbehandleren, Viggo. 

At borgerne har valgt at takke ja til at indgå i undersøgelsen kan desuden være udtryk for, 

at de er relativt velfungerende og ressourcestærke, idet de har haft overskud til at møde op og 

dele deres historie. Derudover tilhører borgerne som nævnt en gruppe af de aktivitetsparate, som 

ifølge sagsbehandlerne er ressourcestærke nok til at modtage en virksomhedsrettet indsats. Ana-

lysens resultater skal således ses i lyset af, at borgerne i jobcenterets øjne tilhører den mere res-

sourcestærke gruppe af aktivitetsparate borgere. Det er muligt, at der for mere udsatte borgere vil 

være andre udfordringer på spil. 

3.5 INTERVIEWENE I PRAKSIS  
De ti interviews er foretaget i perioden fra d. 2.-29. nov. 2018. Interviewene varede mellem 60-95 

minutter. Det ene interview med sagsbehandleren Tom varede dog kun 35 minutter, idet han er 

sagsbehandler for to af borgerne, hvorfor vi ikke fandt det meningsfuldt at stille spørgsmål til 

hans baggrund, værdier og arbejde med borgergruppen generelt i begge interviews. 

Ni interviews er afholdt i det pågældende jobcenter, mens interviewet med borgeren Erik 

efter hans ønske blev foretaget i Væksthusets Forskningscenters lokaler. Interviewene med bor-

gerne er foretaget i jobcentret pga. en regel om, at der skal være sikkerhedspersonale til stede ved 

mødet med borgere. Denne regel bad de ansatte os om at overholde, hvilket vi naturligvis gjorde. 

Dog foretog vi en undtagelse i Eriks tilfælde, hvilket blev godkendt af hans sagsbehandler. Sags-

behandlerinterviewene er ligeledes foretaget i jobcentret for at gøre det lettest muligt for sagsbe-

handlerne at deltage. For at skabe et trygt rum, hvor informanterne kunne tale frit uden at nogen 

lyttede med, foretog vi interviewene i afsides og aflukkede lokaler. 

Vi var begge til stede under samtlige interviews og fungerede som hhv. interviewer og 

observatør. Intervieweren stod for den overordnede dialog med informanten, mens observatøren 
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havde overblik over interviewet og evt. supplerede med relevante spørgsmål. Interviewene er 

blevet optaget mhp. efterfølgende at kunne gennemlytte og nedskrive, hvad informanterne sagde, 

hvorved intervieweren dermed kunne fokusere på informantens fortælling og interviewets dyna-

mik i stedet for at notere undervejs. Dette muliggjorde, at intervieweren kunne være nærværende 

i situationen, se informanten i øjnene, samt lytte og stille spørgsmål til det fortalte, hvilket kan 

bidrage til informantens følelse af at blive forstået og accepteret (Karpatschof 2015:456). 

I praksis interviewede vi først borgeren og dernæst vedkommendes sagsbehandler. Vi 

ønskede at få borgerens fortælling udfoldet først, så vi havde denne viden med os, når vi inter-

viewede sagsbehandleren. Vi fik på den måde en mere meningsfuld dialog med sagsbehandleren 

om den pågældende borger, idet vi havde et bedre grundlag for at stille kvalificerede spørgsmål. 

3.6 ETISKE OVERVEJELSER  
Vores etiske overvejelser har centreret sig omkring informeret samtykke, anonymitet, samt in-

formanternes tillid til vores forskning (Ryen 2002:207f). Dette uddybes i følgende afsnit. 

3.6.1 INFORMERET SAMTYKKE  
For at sikre informeret samtykke har vi fået informanternes tilladelse til at optage og transskribe-

re interviewet, inden båndoptageren blev startet. Ligeledes har vi informeret om interviewets 

indhold og anvendelse. Da undersøgelsesdesignet indebærer, at sagsbehandlerne og borgerne 

udtaler sig om hinanden, har vi sikret deres samtykke hertil, og idet sagsbehandlerne er under-

lagt en tavshedspligt, har det desuden været nødvendigt at indhente skriftligt samtykke fra bor-

gerne herom. Samtykkeerklæringen er udarbejdet internt i jobcentret. 

Da vi af etiske årsager ikke må få udleveret borgeres kontaktoplysninger uden deres 

samtykke, er rekrutteringen som nævnt foregået gennem sagsbehandlerne. Det har i den forbin-

delse været vigtigt, at sagsbehandlerne understregede over for borgerne, at det var frivilligt at 

deltage. Dette pga. sagsbehandlernes myndighedsfunktion, der gør magtforholdet mellem dem 

og borgerne ulige, hvorfor der var risiko for, at borgerne følte sig tvunget til at sige ja til at del-

tage. 

3.6.2 ANONYMITET  
For at sikre en etisk forsvarlig brug af den indsamlede empiri har vi forsøgt at opnå anonymitet, 

hvilket medvirker til informanternes oplevelse af at kunne tale frit (Ryen 2002:209). Vi har såle-

des anonymiseret informanternes navne i både transskriberingerne og de anvendte citater. Der-

udover er kommunens navn og steder, der kan lede tilbage til informanternes identiteter, anony-
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miseret i de anvendte citater. Specialets bilag er desuden klausuleret, så kun vi, vejleder og cen-

sor kan få adgang til de ikke-anonymiserede transskriberinger. Vi har dertil valgt at udelade en 

præsentation af sagsbehandlernes uddannelse og anciennitet i jobcentret, da sådanne informatio-

ner kan afsløre deres identitet for de kollegaer, der kender til deres deltagelse i undersøgelsen. 

Vi mener dog ikke, at disse karakteristika har afgørende relevans for analysen. 

Personfølsomme oplysninger om fx borgeres helbred eller sociale og familiære forhold 

er kun inddraget i analysen, hvis borgeren selv har fortalt om disse forhold. Har sagsbehandleren 

delt oplysningerne, mens borgeren derimod har undladt at fortælle om dem, er det sandsynligt, at 

vedkommende ikke har fundet det relevant eller haft lyst til at dele det med os, hvorfor vi mener, 

at det er etisk korrekt at udelade oplysningerne fra analysen. I praksis er der tale om meget få 

oplysninger, og vi mener ikke, at disse er afgørende for analysen. 

3.6.3 EN TILLIDSFULD RELATION  
Det har desuden været vigtigt at sikre, at relationen mellem informanterne og os var tillidsfuld, 

så de dels havde lyst til at dele deres historie med os, og dels havde tillid til vores forskning 

(Ryen 2002:207f). Således har vi ærligt fortalt dem om formålet med undersøgelsen, ligesom vi 

har forsøgt at gøre det klart, at vi vil forholde os loyalt over for de indgåede aftaler. Dette kan 

særligt siges at være vigtigt i relation til borgerne, som har delt personfølsomme oplysninger 

med os, hvorfor vi har forsøgt at møde dem med empati og vise respekt for deres sårbarhed i 

fortællingerne om bl.a. dårligt helbred og svære sociale omstændigheder. 

Foruden ovenstående etiske overvejelser har vi forholdt os til og overholdt EU’s databeskyttel-

sesforordning, da vi som studerende på Københavns Universitet er omfattet af denne 

(GDPR.dk). Dette har særligt været relevant ift. beskyttelsen af informanternes personoplysnin-

ger. Se Bilag 9 for en nærmere beskrivelse af, hvordan vi har forholdt os til GDPR. 

3.7 VALIDITET  
Med formålet om at frembringe valide resultater har vi løbende forholdt os til den deskriptive, 

fortolkende, teoretiske og kommunikative validitet i udarbejdelsen af specialet. 

For at sikre den deskriptive validitet har vi optaget samtlige interviews, så vi ved senere 

gennemlytning har haft mulighed for at vurdere så præcist som muligt, hvad informanterne sagde 

og dermed transskribere interviewene i overensstemmelse med dette. Ligeledes har optagelserne 

givet mulighed for at nuancere transskriberingerne, idet vi har medtaget samtale-elementer som 

grin og pauser og på den måde sikret en høj grad af nøjagtighed, der desuden bidrager til den 
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deskriptive validitet (Maxwell 2002:45ff). Transskriberingerne er lavet med udgangspunkt i en 

transskriberingsstrategi for at sikre overensstemmelse mellem dem (Bilag 1). 

Fortolkende validitet handler om forskerens fortolkning af det, som informanterne har 

sagt og gjort. For at opnå en høj grad af fortolkningsvaliditet har vi begge været til stede under 

interviewene, samt transskriberet og kodet disse. Man kan argumentere for, at fortolkningen af 

empirien på den måde er blevet mindre snæver, fordi vi løbende har diskuteret fortolkningerne, 

udfordret hinandens argumenter og således sikret, at den endelige fortolkning er skabt på bag-

grund af et omfattende indblik i empirien, og dermed er velbegrundet og meningsfuld (Denzin 

1989:239). Vi har desuden anvendt citater i analysen mhp. at gøre argumentationen for de frem-

førte fortolkninger tydelig og dermed sikre en gennemsigtighed, som gør det muligt for læseren 

selv at vurdere, om vedkommende er enig i de fremførte konklusioner (Maxwell 2002:48f). 

Den teoretiske validitet refererer til, hvordan man applicerer teori på empiri (Maxwell 

2002:50ff). Vi har forsøgt at opnå teoretisk validitet ved at udfolde den anvendte teoretiske ram-

me, herunder argumentere for teoriernes relevans, samt for hvordan de anvendes i analysen. Vi 

har desuden været opmærksomme på ikke at “presse” teori ned over empirien, og har derfor an-

vendt flere forskellige teorier mhp. at udfolde de empiriske fund bedst muligt og dermed nuance-

re analysen (Timmermanns & Tavory 2014:43). Ligeledes har vi med vores abduktive tilgang 

ladet empiri og teori tale sammen løbende. Dette uddybes i næste afsnit om analysestrategi. 

Udfoldelsen af transskriberings-, kodnings-, fortolknings- og analyseprocessen samt bru-

gen af teori og citater har ligeledes haft til formål at sikre den kommunikative validitet, der 

grundlæggende har til hensigt at overbevise læseren om, at de frembragte resultater og påstande 

er gyldige. Det er således hensigten at inddrage læseren i alle led af processen, der har ført til den 

endelige analyse, hvormed læseren kan vurdere, om han eller hun finder denne valid (Kvale & 

Brinkmann 2008:280ff). 

3.8 ANALYSESTRATEGI: EN ABDUKTIV TILGANG  
Analyse- og fortolkningsprocessen har taget afsæt i en abduktiv tilgang, da vi har bevæget os 

frem og tilbage mellem empiri og teori. Vi har således ikke forsøgt hverken at be- eller afkræfte 

en på forhånd fastlagt teori jf. den deduktive tilgang, og det har heller ikke været intentionen at 

opfinde en ny teori jf. den induktive tilgang. Teori har til dels dannet grundlag for en forforståelse 

af forskningsfeltet, mens empirien løbende har udvidet og modificeret denne forståelse, hvorefter 

ny teori er inddraget, hvis det er fundet relevant. Med denne analysestrategi har vi holdt os åbne 

over for empiriens variationer og overraskelser (Timmermans & Tavory 2012:169ff). 
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Konkret har vi først og fremmest udarbejdet og fulgt en transskriberingsstrategi, hvor 

sproglige detaljer såsom pauser og fyldeord er medtaget i transskriberingerne af interviewene, 

hvis det blev fundet relevant. Dette har bidraget til, at nuancer af det sagte og usagte er inddraget, 

da disse elementer kan være betydningsfulde for forståelsen af fortællingen og dermed for analy-

sen. Den efterfølgende kodningsproces har overordnet taget afsæt i en kodningsstrategi repræsen-

teret ved Amanda Coffey og Paul Atkinson, hvor vi har ladet forskningsspørgsmål, forforståelse 

og teori inspirere kodningen af materialet. Vi har således dannet empiriske koder på baggrund af 

informanternes fortællinger, samtidigt med at vi har taget afsæt i teorien og fx ladet det teoretiske 

begreb arbejdsidentitet udgøre en af koderne. I kodningsprocessen har vi løbende ændret og tilfø-

jet koder, hvorved forholdet mellem empiri og teori har været flydende. Vi har således brugt de 

udarbejdede koder dels som redskaber til at simplificere data ved at ordne dette og skabe struktur, 

og dels til at komplicere data ved at stille nye spørgsmål og tænke kreativt og dermed åbne op for 

nye perspektiver og opnå nye indsigter (Coffey & Atkinson 1996:27-32;46f). 

Sagsbehandlerinterviewene er udelukkende tilgået tematisk, idet vi har kodet efter temaer 

på tværs af interviewene. Kodningen af sagsbehandlerinterviewene er foregået ved først at gen-

nemlæse de transskriberede interviews og dernæst diskutere, hvilke temaer der kunne identifice-

res på tværs af disse. Med afsæt heri har vi udarbejdet et kodetræ (Bilag 4B), som vi dernæst har 

farvekodet empirien ud fra mhp. at skabe overblik over data. 

Borgerinterviewene er desuden tilgået narrativt, da interviewene er kodet ét for ét med øje 

for den samlede fortælling. Vi har dermed anskuet og behandlet interviewene i deres helhed, 

hvorved historierne er forsøgt bevaret intakte (Riesmann 2017:244;247). Narrativer kan analyse-

res på en række forskellige måder, og forsker Cathrine Kohler Riessman fremhæver i den forbin-

delse den tematiske, den strukturelle og den performative analyse (ibid:246). I tråd med vores 

ønske om et fokus på hvad, lægger nærværende analyse sig tættest op af den tematiske analyse, 

hvori man har fokus på det fortalte (ibid:252;256). Der indgår dog også elementer af den struktu-

relle og performative analyse, da et fokus på hvordan og hvorfor også kan være relevant for at 

forstå, hvad formålet med fortællingen er, hvordan den struktureres, samt den sociale kontekst og 

de dertilhørende normer og diskurser, der omgiver informanterne. 

Konkret har vi kodet borgerinterviewene med afsæt i både temaer og narrative greb (se 

kodetræ i Bilag 4A). Med den narrative tilgang har vi haft øje for narrativernes plot, begyndelse, 

midte, slutning, vendepunkter, karakterer, formål og alternative narrativer. Plottet udgør omdrej-

ningspunktet – den røde tråd – i en fortælling, og det vil typisk indebære en tredelt struktur i form 

af en begyndelse, midte og slutning, der normalt er organiseret omkring en krise (Järvinen 

2005:36). I den forbindelse står også vendepunkt-begrebet centralt. “Vendepunkter” er et nøgle-

begreb inden for livsforløbsteori og involverer “a substantial change in the direction of one’s 
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life” (Elder Jr. et al 2003:7). Et vendepunkt kan således forstås som en specifik begivenhed eller 

oplevelse, der skaber afgørende forandring og ændring af kurs i den pågældendes livsforløb (ibid; 

Teruya & Hser 2010:189). Med vendepunkt-begrebet har vi således haft fokus på og kodet hæn-

delser, der fremstår som udslagsgivende i borgernes fortællinger. Vi har desuden kodet de karak-

terer, der optræder i narrativerne, ved at have øje for hvem og hvad der fremtræder som fx skurke 

eller ofre i fortællingerne (Järvinen 2005:37). Sidst har vi fokuseret på narrativernes formål, hvil-

ke diskurser de trækker på, samt om der kan identificeres modsigelser i fortællingerne, som indi-

kerer alternative narrativer til det, der udfoldes over for os (Riessman 2017:244).  
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KAPITEL 4. ANALYSE  
Nærværende analyse indeholder tre overordnede dele, der hhv. besvarer 1. og 2. forsknings-

spørgsmål, det 3. forskningsspørgsmål, samt 4. og 5. forskningsspørgsmål. Gennem hele analysen 

er Kielhofners begreb om arbejdsidentitet centralt, idet borgernes arbejdsidentiteter udfoldes i 

første del og bringes videre og anvendes aktivt i anden og tredje del. Dertil anvendes Bourdieus 

teori om kapitalformer i første del af analysen, mens tredje del tager afsæt i hhv. teori om klient-

gørelse af Järvinen & Mik-Meyer, teori om anerkendelse af Høilund & Juul samt teori om mark-

arbejderes arbejdsbetingelser og adfærd af Lipsky samt Winter & May. 

Analysen er baseret på transskriberinger af de kvalitative interviews (Bilag 3). I afsnit 

4.4.2 og 4.4.3, der tager udgangspunkt i både borger- og sagsbehandlerinterviewene, angives der 

et B efterfulgt af vedkommendes anonymiserede navn ved henvisning til borgerne, mens S angi-

ver, at der er tale om en sagsbehandler – fx (B Bo) og (S Tom). Der henvises altid til sidetal, mens 

linjenummerering inddrages ved citater. Kortere citater markeres med kursivering og citations-

tegn, mens længere citater markeres med kursivering og indryk i margenen. I tilfælde hvor citater 

er kortet ned, angives det med [...] og hvis dele af citatet er anonymiseret, anvendes { } om den 

anonymiserede del. 

4.1 PRÆSENTATION AF INFORMANTERNE   

BORGERE SAGSBE- 
HANDLERE 

Navn, alder og 
ledigheds-
periode  

Uddannelse og  
tidligere arbejdsliv 

Forløb i jobcentret  Navn 

Anders 
51 år  

Ledig i 7-8 år 
(seneste ledig-
hedsperiode) 

 

• Uddannet skibsassi-
stent i 80’erne og tek-
nisk assistent/designer i 
starten af 00’erne. 

• Har haft ordinært arbej-
de i skibsbranchen og 
hos et vikarbureau, 
hvorfra han har arbejdet 
som bl.a. gartner og 
pædagogmedhjælper. 

• Har modtaget kontant-
hjælp i hele perioden. 

• Blev først visiteret jobpa-
rat, men efterfølgende 
aktivitetsparat, da han fik 
et rygproblem. 

• Har været tilknyttet 7-8 
forskellige jobcenter-
lokationer og forskellige 
sagsbehandlere. Han 
har haft Sanne som 
sagsbehandler i de sid-
ste to år. 

Sanne 
Ikke socialrådgiver-
uddannet 
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Bo 
57 år  

Ledig i ca. 15 år  

 

• Autodidakt håndvær-
ker. 

• Har været selvstændig 
hele sit arbejdsliv. 

• Har brugt meget af sit 
arbejdsliv på at opbyg-
ge en forretning som 
inkluderer et forlag, et 
galleri og en butik. 

• Modtog sygedagpenge i 
de første to år af sin le-
dighedsperiode. Har si-
den da modtaget kon-
tanthjælp.  

• Har haft sin nuværende 
sagsbehandler Tom i ca. 
6 år. 

Tom 
Ikke socialrådgiver-
uddannet 

Clara 
39 år  

Ledig i 6-7 år 

• Uddannet billedkunst-
ner fra Kunstakademiet 
i 2005. 

• Har siden sin uddan-
nelse været delvist le-
dig, og delvist arbejdet 
i småjobs inden for 
kunstbranchen - fx haft 
udstillinger, undervist 
og lavet workshops. 

• Modtager integrations-
ydelse, grundet et op-
hold på fire år i Berlin. 

• Har været tilknyttet 
samme jobcenter i peri-
oden, og haft tre forskel-
lige sagsbehandlere. 

• Har haft sin nuværende 
sagsbehandler Tom 
størstedelen af tiden. 

Dorte 
53 år  

Ledig i 8-10 år 

 

• Har en akademiuddan-
nelse i kommunikation 
og formidling.  

• Har haft chefstillinger i 
restaurations- og bu-
tiksbranchen samt vi-
karjobs i restaurations-
branchen og undervis-
ningsjobs i en special-
klasse i en folkeskole. 

• Startede sin ledigheds-
periode på sygedagpen-
ge, og har efterfølgende 
været på revalidering og 
kontanthjælp - kortvarigt 
afbrudt af en periode, 
hvor hun levede af sin 
pension. Modtager nu 
kontanthjælp. 

• Har haft sin nuværende 
sagsbehandler Ulla i ca. 
ni måneder. 

Ulla 
Ikke socialrådgiver-
uddannet 

Erik 
60 år  

Ledig i ca. 40 år 

• Har en bachelor i in-
formationsvidenskab 

• Har som eneste ordi-
nære beskæftigelse 
været ansat i et bar-
selsvikariat i 7 måne-
der.  

• Har de sidste ca. 17 år 
været aktivt jobsøgende. 
Det fremgår ikke af Eriks 
fortælling, hvilken tilknyt-
ning han har haft til be-
skæftigelses-systemet i 
de første 22 år af sin le-
dighedsperiode.  

• Modtager kontanthjælp. 

• Har haft en lang række 
sagsbehandlere gennem 
årene, og har haft sin 
nuværende sagsbehand-
ler, Viggo, i ca. et halvt 
år. 

Viggo 
Ikke socialrådgiver-
uddannet 
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4.2 DEL 1. BORGERNES FORTÆLLINGER  
Denne første del af analysen tager afsæt i den narrative metode, hvormed hvert enkelt interview 

anses som den respektive borgers narrativ om sit arbejdsliv. Narrativerne udfoldes ét ad gangen 

mhp. at undersøge borgernes arbejdsidentiteter, samt de barrierer der står i vejen for, at de kan 

arbejde og dermed opnå arbejdsadaptation. Afslutningsvis foretages en sammenligning af borger-

nes fortællinger på tværs af disse. 

4.2.1 ANDERS: SØGEN EFTER EN NY KURS  
Plottet i Anders’ fortælling om sit arbejdsliv er, at ændringer på arbejdsmarkedet har sendt ham 

ud af kurs og ind i en ledighedsperiode, som det ikke er lykkedes ham at komme ud af; dels grun-

det tilfældigheder, dels grundet hans personlighed. 

Anders konstruerer en begyndelse i sin fortælling, der indebærer, at han blev uddannet 

skibsassistent som ung og derefter sejlede lang- og færgefart i 1980’erne og 90’erne. Dernæst 

fremkommer et vendepunkt, da han skildrer, hvordan åbningen af Storebæltsbroen samt Øre-

sundsforbindelsen medførte, at jobfunktionen forsvandt, hvorfor Anders blev ledig første gang 

omkring årtusindeskiftet (Anders:5f). Dette bringer ham ud af kurs, og han må starte forfra – tage 

en ny uddannelse og på ny forsøge at etablere en relation til arbejdsmarkedet (Anders:9). Herefter 

følger en midte i fortællingen, om hvordan Anders de seneste 20 år har været skiftevis ledig og i 

arbejde i forskellige brancher (Anders:5-11). Slutningen af Anders’ fortælling er, at han oriente-

rer sig mod at arbejde med IT, men mest af alt ønsker at være på en arbejdsplads med mulighed 

for at skabe sociale relationer (Anders:14). 

Én lang søgen efter det rigtige 

Anders’ fortælling om sit ledighedsforløb og arbejdsliv bærer præg af, at han ikke på noget tids-

punkt har fundet endeligt ud af, hvad han vil. De seneste 20 år har Anders forsøgt sig i forskellige 

brancher, hvor han har haft ordinære løntimer eller været ansat i praktik eller i løntilskudsjob. 

Anders har bl.a. taget en uddannelse som teknisk assistent/designer, arbejdet i fire forskellige 

institutioner, hos et vikarbureau, som pedelmedhjælper, som gartner, som butiksassistent og på en 

postterminal (Anders:5-8). De mange forskellige arbejdsfunktioner indikerer, at Anders’ interes-

ser på den ene side spænder meget bredt, samtidigt med at det får hans interesser til at fremstå 

uklare. Anders nævner de mange forskellige jobs i flæng og fremhæver ikke nogle som mere 

betydningsfulde end andre. Ingen af dem bliver således udpeget som værende retningsgivende for 

hans efterfølgende arbejdsliv. Derimod har de mange aktiviteter nærmere tjent formålet, at An-

ders har afprøvet en masse jobfunktioner for derefter at finde ud af, at de ikke interesserede ham. 

Anders peger fx på, at gartnerjobbet ikke var det “helt store”, men “meget godt at få prøvet af” 
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(Anders:7, l. 130f). Ligeledes siger Anders, at SOSU-uddannelsen, som han også har forsøgt sig 

med, “ikke lige var mig” (Anders:8, l. 166). Selv Anders’ nuværende plan om at arbejde med IT 

fremstår lidt tilfældig, idet han til spørgsmålet om, hvad der kunne være interessant at arbejde 

med, svarer: “Øh altså nu [...] er jeg på IT-vejen.” (Anders:14, l. 390). Anders giver her udtryk 

for, at han gerne vil arbejde med IT, men indikerer samtidigt med formuleringen “nu”, at det 

muligvis er en midlertidig plan. Således fremstår Anders’ fortælling om sit arbejdsliv som én lang 

søgen efter, hvad der interesserer ham, hvormed det ikke er en fortælling om et målrettet, bran-

chespecifikt jobsøgningsforløb. 

Selvom Anders’ orientering mod arbejdsmarkedet bærer præg af en uklar kurs, er der ét 

ønske, der står utvetydigt frem i fortællingen – ønsket om at arbejdet skal opfylde et socialt behov 

ved at være arena for social kontakt. Anders formulerer det bl.a. således: ”Jeg håber selvfølgelig, 

at jeg får et rigtigt godt arbejde. Altså --- et godt IT-job, hvor jeg er glad for at være, med gode 

kolleger, det er det, der betyder mest.” (Anders:29, l. 934ff). Han rangerer således ønsket om at 

opnå social kontakt gennem arbejdet højere end ønsket om, at arbejdet skal indebære IT-opgaver. 

På den måde viser det sig, at Anders først og fremmest ønsker, at arbejdet skal være et middel til 

at skabe sociale relationer. 

Ringe tiltro til egne evner  

Af interviewet med Anders fremgår det endvidere, at Anders har ringe tiltro til sine egne evner. 

Da han bliver spurgt, om han er tættere på arbejdsmarkedet nu, end han var for syv år siden, sva-

rer han: 

Altså det håber jeg. Og tror. Det er jo svært, for IT er jo en meget svær branche i 

sig selv. Det er jo meget bredt, og der er også mange om buddet, altså mange 

dygtige IT-mennesker, så den ER svær (Anders:29, l. 926-928). 

Anders beskriver her IT-branchen som en svær branche med mange dygtige mennesker, hvorfor 

han ikke er overbevist om, at det vil lykkes ham at finde et job inden for IT. I stedet fremhæver 

han de begrænsninger, han ser, for at det vil lykkes, hvilket indikerer, at han ikke har så stor tro 

på sig selv. Dertil giver Anders udtryk for, at det er vigtigt for ham at få anerkendelse for det, han 

gør: “Det er noget af det bedste, at folk siger, de er glade for det, man gør.” (Anders:11, l. 280f). 

At Anders lægger stor vægt på at blive anerkendt, understøtter tolkningen om, at Anders’ tro på 

egne evner ikke er særlig stærk. Anders’ narrativ er således, at han ikke er lige så dygtig som de 

andre “IT-folk”, hvilket giver indtryk af, at han er en forsigtig og lidt tilbageholdende mand, der 

har behov for at blive bekræftet. 
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”Svært at svare på, hvorfor jeg er ledig” 

Mens Anders tidligere i sit liv har været ledig i kortere eller længere perioder, er Anders’ nuvæ-

rende ledighedsperiode på syv-otte år den længste, han har oplevet (Anders:5-8;11f). Som svar på 

det afsluttende spørgsmål om, hvorfor han er ledig, siger Anders: 

Ja, det er svært at svare på --- man kommer ligesom igennem nogle ting i livet og 

kommer ud for nogle ting og tilfældigheder, som så gør, at man havner der, hvor 

man er. Så der er mange ting, der spiller ind. Både ud fra den man er og ens om-

givelser (Anders:33, l. 1089-1095). 

Anders’ fortælling er således, at hans ledighed skyldes tilfældigheder, hans personlighed og om-

givelserne. Anders nævner i den forbindelse en enkelt hændelse som udslagsgivende for, at han 

stadig er ledig i dag; nemlig at hans mor døde samtidigt med, at han blev tilbudt en fastansættelse. 

Han fortæller, at morens død og de psykiske konsekvenser, det medførte, var årsag til, at han 

takkede nej til stillingen (Anders:15). Fortællingen om morens død understøtter Anders’ udsagn 

om, at man kommer ud for nogle ting i livet, som gør, at man havner der, hvor man er. I Anders’ 

fortælling fremstår det ikke klart, hvad der i øvrigt er årsag til, at han er ledig. Først og fremmest 

giver Anders flere gange udtryk for, at han har svært ved at svare på dette spørgsmål, og derud-

over beskriver han ikke yderligere, hvordan tilfældigheder, hans personlighed og omgivelser kan 

kædes sammen med ledigheden. Han nævner kort, at han har et rygproblem, som gør, at han ikke 

kan foretage tunge løft, men han tilskriver heller ikke dette stor betydning i fortællingen om, 

hvorfor han ikke har et arbejde (Anders:15). I Anders’ svar kan der desuden spores den ringe 

tiltro til egne evner, idet han nævner, at “hvem man er” har betydning for ledigheden.  

Opsamling: Anders’ arbejdsidentitet 

I Anders’ arbejdsidentitet, udtrykt gennem hans narrativ, er ønsket, om at hans arbejdsliv skal 

mediere social kontakt gennem et anerkendende og stærkt kollegialt fællesskab, helt centralt. Det 

er således et gennemgående tema i Anders’ fortælling, at social kontakt er det altoverskyggende 

mål for hans arbejdsliv, mens hans interesser fremstår uspecifikke og tilfældige. Ledigheden til-

skrives i første omgang, at hans stabile arbejdsliv smuldrede pga. ændrede branchevilkår, og at en 

blanding af tilfældigheder og hans personlighed er skyld i, at han stadig er ledig i dag. 

4.2.2 BO: EN ISCENESÆTTER SÆTTES I BERO  
I Bos narrativ om sit arbejdsliv kan der identificeres et plot om, at han er en mand med store 

drømme og ambitioner, som han er blevet forhindret i at udleve, da hans livsværk er gået kon-

kurs, og han er blevet opkrævet en gæld på 1,7 mio. kr. Narrativet tjener særligt formålet om at 
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fremstille det som meningsløst at opkræve en gæld så stor, at Bo aldrig vil kunne betale den til-

bage, hvilket derfor sender ham ud i ledighed. Bos fortælling er således en fortælling om storhed 

og fald, og om hvordan en mand med store ambitioner er blevet sat i bero. 

Begyndelsen af Bos fortælling er konstrueret omkring tiden, før hans forretning gik kon-

kurs. Her udfolder sig en historie om en dygtig og ambitiøs mand, der har arbejdet som selvstæn-

dig iværksætter og brugt sine hænder og sociale kompetencer til at skabe en succesfuld karriere 

inden for håndværk og kultur (Bo:36). Dernæst følger et vendepunkt i fortællingen, konstrueret 

omkring forretningens konkurs, hvorefter midten af historien udfolder sig. Her beskriver Bo 15 

års ledighed, hvor han bl.a. knækkes af en dyb depression og kæmper en lang kamp mod det da-

værende Told & Skat, fremover benævnt ved sit nuværende navn Skatteforvaltningen, om at få 

gælden annulleret (Bo:36ff). Slutningen i Bos fortælling fremstår åben, idet han på den ene side 

ønsker at blive selvstændig, men på den anden side oplever at være forhindret i dette pga. gælden 

(Bo:50). Bo beskriver derfor sin nuværende situation som en stand by-tilstand, hvor han venter 

på, at Skatteforvaltningen eftergiver gælden, så han kan udleve drømmen for sit arbejdsliv 

(Bo:56). 

En succesfuld mand med mange kvalifikationer 

I Bos fortælling fremstår hans kapaciteter og interesser i relation til arbejdsmarkedet meget stær-

ke, og et gennemgående tema i hans narrativ om sit arbejdsliv er, at han altid har været selvstæn-

dig iværksætter. Bo fortæller: 

Jeg har været håndværker, jeg har været forlægger, jeg har været gallerist, jeg 

har haft butikker og sådan noget, ik’. Så min historie er, at jeg kommer fra en 

selvstændig iværksætterkultur, og så kan man sige, ”hvorfor det?”. Jamen, jeg er 

vokset op gennem 60’erne, enlig mor, institutioner hele mit liv, anoreksi, hvad ved 

jeg, bum bum frem og tilbage, [...] bliver tidligt far, og det eneste der sådan set er 

for mig, det er at gå ud og være selvstændig, altså finde mit eget. [...] Efter insti-

tutioner i 70’erne og 60’erne, det var ikke altid ubetinget fedt, så folk kom ret 

skadede ud. Så jeg havde sådan et anti-autoritært forhold til alle, der havde lyst 

til at fortælle mig, hvad jeg skulle gøre. Så derfor har jeg været selvstændig hele 

mit liv nærmest. Jeg bryder mig ikke om småtbegavede mennesker, der slår mig i 

hovedet og fortæller mig, hvad jeg skal gøre. [...] Bare for at forklare præmissen, 

inden jeg falder igennem (Bo:36, l. 1180-1192). 

Bos fortælling er således, at han har haft et alsidigt arbejdsliv som både håndværker, forlægger, 

gallerist og butiksindehaver. Denne fortælling udfoldes yderligere senere i interviewet, da Bo 
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fortæller om sin fortid med stillinger, herunder lederstillinger, i bl.a. musik-, design-, kunst- og 

håndværkerbranchen (Bo:40-54). Løbende fortæller Bo desuden om flere kendte personer, han 

har samarbejdet med (Bo:42;45f). Alt sammen er det med til at skabe en fortælling om en succes-

fuld og indflydelsesrig mand, der begik sig i kredse langt væk fra kontanthjælpens verden. Dertil 

kommer, at Bos liv tidligere centrerede sig om arbejdet, hvorfor han oplevede at tabe ”lidt af sin 

identitet”, da hans forretning lukkede (Bo:100, l. 3527). Han beskriver således, at arbejdet er 

identitetsbærende for ham. Bo kæder desuden sin barndom sammen med sit valg om at blive 

selvstændig ved at fortælle, at det er hans hårde opvækst på bl.a. institutioner, der har givet ham 

en stærk modstand mod autoriteter. Dette er, sammen med beretninger om anoreksi og tidligt 

faderskab, med til at understøtte narrativet om succes, ved netop at udfolde hvilken kamp Bo 

kæmpede og vandt som ung. Sidst i citatet konstruerer Bo en skelnen mellem før og efter, idet 

han beskriver, at han nu har forklaret præmissen, før han “faldt igennem”. Ved at udpensle sin 

egen succes og fortælle, om hvordan han har rejst sig fra en hård opvækst og har skabt en storslå-

et karriere før forretningen gik konkurs, forstærker Bo fortællingen om, hvor stort et nederlag han 

efterfølgende led, og hvorfor det har haft så store personlige konsekvenser for ham, at hans for-

retning gik konkurs. 

Livet tager en drejning 

I den del af Bos fortælling, der kan karakteriseres som midten, er Skatteforvaltningen en central 

aktør, som Bo i høj grad bebrejder, at han i dag er ledig. Bo fortæller, at hans forretning gik kon-

kurs som følge af et større byfornyelsesprojekt, der skabte udfordringer med at skaffe kunder, idet 

forretningen blev mindre tilgængelig (Bo:35). Skatteforvaltningen vurderede efterfølgende, at 

Bos varelager var flere mio. kr. værd og fastsatte en gæld på 1,7 mio. kr. (Bo:38). I fortællingen 

iscenesættes Skatteforvaltningen som skurken og Bo selv som offeret, idet han beskriver den 

lange kamp mod Skatteforvaltningen om at få gælden nedsat eller eftergivet, da han mener, at den 

er baseret på en forkert vurdering (Bo:36). Ifølge Bo står gælden i vejen for, at han kan komme 

tilbage på arbejdsmarkedet. Dette skyldes først og fremmest, at han ikke må eje noget, hvilket 

umuliggør ønsket om en fortsat karriere som selvstændig (Bo:50). Et ønske der legitimeres af 

fortællingen om en hård barndom, der afholder ham fra at kunne være underlagt en chef. Bo giver 

dog udtryk for, at han gerne arbejdede med at samle kuglepenne, hvis det kunne få ham ud af 

beskæftigelsessystemet, men at han grundet krav om tilbagebetaling af gælden ikke har noget 

økonomisk incitament for at arbejde pt. (Bo:47). Det er således Bos fortælling, at han er motive-

ret for at arbejde, men at gælden til Skatteforvaltningen udgør en stopklods for, at dette kan ske. I 

den forbindelse udviser Bo også stor frustration over, at han ikke har råd til at opsøge gældsråd-

givning, fordi hans ydelse ikke rækker dertil, hvormed han oplever at være fanget i en venteposi-

tion (Bo:56). 
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Forretningens konkurs medførte også, at Bo fik en svær depression og i en periode kæm-

pede med selvmordstanker som resultat af, at han mistede alt, han ejede, og måtte stoppe med at 

arbejde (Bo:51;36). Efter et par år med småjobs og dagpenge blev Bo tilknyttet kommunen, der 

sendte ham til lægen, hvor han fik konstateret posttraumatisk stresssyndrom, hvilket i fortællin-

gen etableres som starten på Bos mangeårige relation til kontanthjælpssystemet (Bo:47). Herefter 

følger beskrivelsen af en række hændelser, som er med til at understøtte den samlede fortælling 

om, at Bo har været udsat for mange uheldigheder uden for hans kontrol. Fx fortæller Bo, at hans 

tænder blev ødelagt af depressionen, fordi han ikke sov om natten, hvilket skabte ubalance i pH-

værdien i hans mund, og at han ikke havde råd til at gå til tandlægen (Bo:59). Derudover blev Bo 

sagsøgt af Koda og stævnet i fogedretten, fordi han ikke havde betalt for afspilningen af noget 

musik på et sted, som han tidligere ejede (Bo:37). Bo kæder således en række begivenheder 

sammen med sin ledighed; byfornyelse, forretningens konkurs, gæld, depression, PTSD, dårlige 

tænder og stævning i fogedretten. Han fortæller i det følgende citat, hvordan de mange nederlag 

har ændret hans kapacitetsniveau: 

I gamle dage kunne jeg have syv bolde i luften. Altså jeg havde et forlag, galleri, 

tre forretninger, otte medarbejdere, lavede festivaler rundt om. Altså jeg havde 20 

bolde i luften, og jeg kunne godt styre det. Og da jeg fik min depression og punk-

terede fuldstændig, bl.a. på Told & Skat, så må jeg sige --- så pludselig kunne jeg 

kun have én bold. Jeg kan kun én ting. Når vi laver sådan en aftale om et møde i 

dag, så kan jeg ikke andre ting i løbet af den her dag [...] Det er ikke mentalt do-

venskab, det er ikke sådan et eller andet, jeg har udviklet, men det blev virkelig 

kompliceret for mig (Bo:40, l. 1323-1330). 

Bo fortæller om udviklingen fra at være den livlige, succesfulde iværksætter skildret i første del 

af fortællingen, til i dag at have omlagt sit liv, fordi han ikke kan håndtere den samme arbejds-

mængde. Han lægger desuden vægt på, at det ikke skyldes dovenskab, men netop skal tilskrives 

de ting, han har været igennem. I dag beskriver Bo sin tilstand som stilstand, men der kommer 

også et håb til udtryk i drømmen om, at Skatteforvaltningen ikke kontakter ham i fem år, hvor-

med gælden annulleres, og han kan arbejde igen (Bo:57). 

I Bos fortælling kan der identificeres et alternativt narrativ. Han giver dels udtryk for en 

nedsat arbejdsevne i beskrivelsen af, at mødet med os er den ene ting, han kan i løbet af en dag. 

Derudover udtrykker han senere i interviewet stor frustration over, at hans erfaring og kompeten-

cer ikke anerkendes på arbejdsmarkedet, fordi han ikke har en uddannelse (Bo:55). Dertil påpeger 

han, at det, at han blev ledig som 40-årig, gør det sværere for ham, end hvis han var blevet ledig 

som 20-årig, hvilket indikerer, at Bo betragter sin middelhøje alder som en begrænsning for at få 
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et arbejde i dag (Bo:44). Det kan heraf tolkes, at Bos foretrukne narrativ er, at gælden er skyld i, 

at han ikke arbejder i dag, men samtidigt kan der udledes et alternativt narrativ om, at der også er 

andre barrierer, der forhindrer Bo i at arbejde. 

Opsamling: Bos arbejdsidentitet 

Bos arbejdsidentitet, som den kommer til udtryk i hans narrativ, inkluderer en lang række interes-

sefelter, herunder kunst, kultur og håndværk, samt en stor viden og faglige kompetencer inden for 

disse områder. Dertil kommer de omfattende sociale kompetencer, der tilsammen har ført til, at 

Bo har opnået stor succes i sit felt. En række hændelser har siden ramt ham og udløst hinanden 

som dominobrikker, der vælter, og han ser sig i dag begrænset af en omfattende gæld til Skatte-

forvaltningen, der står i vejen for, at han kan udleve sin drøm om igen at blive selvstændig iværk-

sætter. Der kan desuden identificeres et alternativt narrativ om, at Bo ikke kun er ledig pga. gæl-

den, men også har en begrænset arbejdsevne som konsekvens af de psykiske belastninger, han har 

været udsat for, ligesom hans autodidakte baggrund og alder forringer hans attraktivitet på ar-

bejdsmarkedet. 

4.2.3 CLARA: PASSIONERET KUNSTNER MED ET TURBULENT LIV  
I Claras narrativ kan der identificeres et plot om, at hun er en passioneret og kompetent kunstner, 

der identificerer sig med sit arbejde og er ledig som et resultat af at have kæmpet med både psy-

kiske og fysiske udfordringer i forsøget på at finde fodfæste i en branche med svære vilkår. Det er 

også en fortælling om oprejsning og overvindelse af modgang – dog uden at målet er nået endnu. 

Clara blev uddannet som billedkunstner fra Kunstakademiet i 2005, hvilket konstrueres 

som begyndelsen i hendes fortælling om sit arbejdsliv. Derefter boede hun i Berlin og levede af 

småjobs og få økonomiske midler i en syvårig periode (Clara:67f). At hun derefter flyttede til 

Danmark, fik en depression og meldte sig ledig i jobcentret kan identificeres som et vendepunkt i 

fortællingen (Clara:68). Dernæst følger en midte med udfoldelsen af, at Clara skiftevis har kæm-

pet med fysiske og psykiske udfordringer, som gang på gang har slået hende ud af kurs og med-

ført, at hun må genstarte forløbet med sin sagsbehandler (Clara:69-70). Slutningen i Claras for-

tælling er, at hun har justeret planerne for sit fremtidige arbejdsliv. Mens hendes endelige mål er 

at blive selvstændig kunstner, vil hun sideløbende med, at hun forsøger at opnå dette mål, gerne 

have et deltidsjob som underviser, der skal bidrage til forsørgelsen af hende selv og hendes fami-

lie (Clara:72). 

Passionen for kunsten 

I Claras narrativ om sit arbejdsliv er passionen for kunsten et altoverskyggende fokus. Dette 

kommer til udtryk ved, at Clara løbende i interviewet fortæller, at hun har tilvalgt kunsten, fordi 
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hun inderligt brænder for den, på trods af de mange udfordringer der er forbundet med at arbejde 

som kunstner. Clara fortæller som det første i interviewet, at hun altid har vidst og forventet, at 

det ville blive svært at etablere sig på arbejdsmarkedet i branchen (Clara:67), men hun legitimerer 

valget med fortællingen om, at hun ikke ville være glad i andre jobs: 

Jeg ved vitterligt ikke, hvor mange penge jeg har i næste måned. Og at leve under 

det [...] er et psykisk pres. Men hvordan det ville være anderledes? Det ville det væ-

re, hvis jeg opgav at være kunstner og fik et fuldtidsjob – og der er helt sikkert man-

ge jobs, jeg ville kunne få – men desværre så tror jeg ikke, at jeg nogensinde ville 

blive glad. Altså det ville gøre noget andet psykisk ved mig, som, jeg tror, ville være 

værre (Clara:77, l. 2708-2417). 

Clara beskriver, hvordan passionen for kunsten besværliggør vejen mod et fuldtidsjob og en der-

tilhørende stabil økonomi, men at et arbejde uden om kunsten ville medføre værre psykiske kon-

sekvenser for hende, end det gør at være ledig med en dårlig økonomi. Clara giver således udtryk 

for, at arbejdet først og fremmest skal være en aktivitet, hvorigennem hun kan udleve sin passion, 

og de mange udfordringer står ikke i vejen for den drøm: 

Jeg kan slet ikke forstå, hvordan nogle mennesker kan stå op om morgenen, og tage 

hen og udføre et arbejde, som de ikke har nogen passion eller lidenskab for. Det er 

mig simpelthen en gåde. [...] Jeg vidste godt, at jeg ikke ville kunne ændre hele 

kunsthistorien, da jeg blev færdiguddannet, så jeg vidste godt, hvad for en udfor-

dring der ville ligge i det. [...] Men jeg har min drømmeuddannelse, og jeg er lige 

præcis det, jeg vil. [...] Så på den måde føler jeg mig også heldig. Og det er EKS-

TREMT ironisk, altså fordi det er [...] det absurde samtidig med, det er ekstremt 

privilegeret (Clara:81, l. 2841-2862). 

Interessen for kunsten fremstår således som udslagsgivende for Claras valg af uddannelse, samti-

dig med at hun fremhæver det absurde i at have valgt en branche med hårde vilkår, der gør det 

svært at etablere en stabil karriere. Hun giver udtryk for, at hun anser det som privilegeret at be-

skæftige sig med noget, hun elsker, og samtidig tager hun afstand fra en tilgang til arbejdet som 

en aktivitet, der blot skal overstås. Claras passion for kunsten, kombineret med de svære vilkår i 

branchen, fremstilles således som en af forklaringerne på, at Clara er ledig i dag. 

At Clara anvender denne gennemgående fremstilling af sig selv som en passioneret og 

dedikeret kunstner kan anskues som en måde at legitimere ønsket om ikke at gå på kompromis 

med sin arbejdsidentitet for til gengæld hurtigere at kunne finde et ”almindeligt fuldtidsjob”. Nar-
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rativet tjener således det formål, at vi som lyttere skal få sympati med Claras valg og få forståelse 

for, at der ikke er noget alternativ til en karriere som kunstner. 

Livet som en bølgegang 

Claras fortælling om årsagerne til hendes ledighed er, at hun har været ramt af en stribe uheld og 

tilfældigheder. Efter en fireårig periode i Berlin flytter Clara tilbage til Danmark. Her ændrede 

hendes tilværelse sig, da hun fik en depression. Hun beskriver dette som starten på “en kolbøtte-

tur ind i kontanthjælpssystemet i Danmark” (Clara:68, l. 2366). I sin fortælling fremstiller Clara 

depressionen som det første af flere sygdomsforløb, der skiftevis besværliggjorde og satte hendes 

jobrettede aktiviteter på pause: 

Og så skete der igen et sygdomsforløb, hvor jeg ikke kunne bruge min hånd. Sim-

pelthen en meget mærkelig sygdom som gjorde, at jeg slet ikke kunne bevæge nogle 

af mine led. Meget skræmmende, og lægerne kunne faktisk heller ikke finde ud af, 

hvad det var, så det var sådan et langt forløb på, jeg tror næsten et år, hvor jeg var 

hos alle hospitaler i København og blev scannet og ind og ligge og køre rundt, og 

endte til sidst med et medicinsk forløb, som så blev bedre [...] Men det var igen en 

sygemelding lige oven på, at nu var vi i gang. Og da det så heldigvis gik over med 

denne her sygdom --- så var vi ligesom startet på ny, så skulle det i gang, hvor hav-

de jeg sluppet [...] og så blev jeg gravid, og det var jo dejligt, men det viste sig, at 

jeg skulle have en abort, fordi fosteret havde downs syndrom, og det slog mig fuld-

stændigt ud [...] på papiret var det ikke en sygemelding, men jeg var i hvert fald ik-

ke i stand til at tage til nogen som helst jobsamtaler eller noget efter det. Så det har 

været meget sådan her [tegner bølger med sin hånd i luften]. Så fik jeg stress [gri-

ner] [...] og så da jeg kom ud af det, så blev jeg gravid med en dejlig datter, som ik-

ke fejlede noget [...] Og var så på barsel [griner] i ni måneder efter (Clara:69f, l. 

2406-2449). 

Claras fortælling om sin ledighedsperiode er, at den som en bølge har indebåret både op- og ned-

ture, hvor hver overvindelse af et sygdomsforløb er fulgt af et nyt sygdomsforløb eller en ny gra-

viditet. Hun giver udtryk for, da hun griner, at hun har været så uheldig, at det grænser til det 

komiske. Clara beskriver desuden, hvordan sygdomsforløbene har medført, at hun og hendes 

sagsbehandler har måttet starte beskæftigelsesforløbet forfra flere gange, da episoderne har været 

stopklodser i arbejdet med at komme i job. 

I Claras fortælling om hvorfor hun er ledig i dag, beskrives således en række hændelser, 

der, ligesom kunstbranchens svære vilkår har gjort det, har besværliggjort og forsinket processen 
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med at finde et job. Fortællingen afsluttes med, at Clara beskriver, at hun desuden har haft stress i 

en længere periode, hvilket både tilskrives hendes engagement i kunsten, som hun har haft svært 

ved at lægge fra sig, og eftervirkninger af aborten (Clara:80;69f). I den forbindelse fortæller Cla-

ra, at hun pga. den lave ydelse ikke havde råd til at betale for en psykolog, hvilket forsinkede 

processen yderligere (Clara:70). Alle disse begivenheder kobles således sammen til én lang årsag-

virkningssammenhæng, hvor fysisk og psykisk helbred, livsbegivenheder, arbejdsmarkedsvilkår, 

ledighed og arbejdsidentitet påvirker hinanden. 

I slutningen af sin fortælling beskriver Clara, at hun fortsat har et mål om at leve af sin 

kunst, men at hun har erkendt, at det på nuværende tidspunkt er nødvendigt at finde et deltidsjob, 

som hun kan have sideløbende med, at hun arbejder med sin kunst (Clara:72). Dette skyldes, at 

Clara ikke må drive selvstændig virksomhed, så længe hun modtager offentlig forsørgelse, og hun 

er derfor nødsaget til at tjene penge i et fleksibelt deltidsarbejde, der giver plads til kunsten på 

sidelinjen (Clara:72). Hun giver desuden udtryk for, at arbejdet i fremtiden skal fylde mindre i 

hendes liv, så hun dels undgår at få stress igen og dels kan være mere nærværende overfor sine 

nærmeste (Clara:86). 

Opsamling: Claras arbejdsidentitet 

Claras arbejdsidentitet kommer til udtryk i hendes narrativ, som er, at hun har stærke fagspecifik-

ke interesser og kompetencer inden for billedkunsten. Ledigheden tilskrives ikke manglende mo-

tivation eller kompetencer, men en branche med svære vilkår, samt en række livsbegivenheder og 

sygdomsforløb, der løbende har sat processen mod ordinært job på pause. Clara er orienteret mod 

en fremtid på arbejdsmarkedet, hvor hun i sit job kan realisere sin drøm om at arbejde med kunst, 

og hvor en deltidsstilling skal sikre økonomisk stabilitet. Dette mål er udtryk for, at der undervejs 

i det lange ledighedsforløb er sket en ændring i hendes arbejdsidentitet. 

4.2.4 DORTE: EN ARBEJDSHEST RAMMES AF DÅRLIGDOMME  
I Dortes narrativ kan der identificeres et plot om, at hun elsker at arbejde og har aftjent mange år 

på arbejdsmarkedet i forskellige brancher, men at en række helbredsproblemer og hændelser i 

privatlivet har ramt hende og sammen med manglende efterspørgsel på arbejdsmarkedet har re-

sulteret i en uønsket ledighed og kursændring undervejs. 

Begyndelsen i Dortes fortælling er konstrueret omkring historien om, at hun forelsker sig 

i en græsk mand, dropper ud af sin uddannelse, flytter til Grækenland og driver en restaurant med 

manden (Dorte:91f). Efter 18 år i Grækenland bliver Dorte skilt fra manden og flytter tilbage til 

Danmark, hvilket kan karakteriseres som et vendepunkt i fortællingen (Dorte:92). Dernæst følger 

en midte, hvor en turbulent periode skildres med forskelligt arbejde, praktikker, uddannelse samt 



 ARBEJDE FOR ENHVER PRIS? • SIDE 56 AF 107 

fysiske, psykiske og sociale udfordringer, der sender hende ud i og fastholder hende i en 8-10 år 

lang ledighedsperiode (Dorte:92ff). Slutningen på Dortes fortælling er, at hun er overbevist om, 

at hun vil få et arbejde en dag, og at hendes drømmejob findes inden for formidling og rådgiv-

ning. Sker dette ikke, vil Dorte hellere arbejde et sted, hvor hun ikke anvender sine faglige kom-

petencer, end hun vil forblive ledig (Dorte:111). 

En arbejdshest med stor motivation 

I Dortes narrativ om sit arbejdsliv findes først og fremmest en fortælling om, at hun kan lide at 

arbejde og altid har gjort det. Dorte har arbejdet i mange forskellige brancher, hendes faglige 

interesser spænder vidt, og hun har erfaring og kompetencer inden for både “formidling, kommu-

nikation, journalistik, kunst, mad og ernæring” (Dorte:97, l. 3408f). Hun giver udtryk for, hun er 

en arbejdshest, der er ansvarsfuld og fungerer godt under pres (Dorte:97). Dorte fortæller, at hun 

heller ikke i sin tid som ledig har siddet stille, idet hun altid har været i praktik eller under uddan-

nelse (Dorte:103). Dorte påpeger, at selv under revalidering, hvor man ikke har pligt til at stå til 

rådighed for arbejdsmarkedet, var hun i praktik samtidigt med sine studier (Dorte:105). Dette 

understøtter fortællingen om, at Dorte er meget motiveret for at arbejde, og at ledigheden ikke er 

selvvalgt. 

En stribe af dårligdomme rammer 

Dortes fortælling om sit ledighedsforløb indledes med, at hun får slidgigt i hoften efter mange år i 

restaurationsbranchen, hvorefter hun kommer på revalidering (Dorte:93). Dernæst følger en ræk-

ke sammenfald af dårligdomme i form af fysiske, psykiske og sociale udfordringer, der skiftevis 

har begrænset Dortes mulighed for at komme i arbejde, har fastholdt hende i ledigheden, samt 

ændret hendes orientering mod arbejdsmarkedet: 

[Slidgigten] har også haft og har fortsat nogle konsekvenser, fordi jeg har rigtig 

dårlig søvn. [...] så har der jo været noget med tænderne, så det var sgu også/det 

var rigtig svært, fordi der skulle jeg ud og finde 70.000 kr. [...] jeg fik ryddet hele 

overmunden. Så man kan sige sådan lidt dårligt helbred, [...] nogle har gode ge-

ner og andre har dårlige gener, og det har knebet lidt med noget inflammation for 

mit vedkommende, noget barnløshed, fertilitet, min søster med brystkræft (Dor-

te:102, l. 3603-3610). 

Dorte beskriver, at hun har kæmpet med dårligt helbred og sygdom – også i sin nærmeste familie. 

Hun giver desuden udtryk for, at en dyr tandlægeregning har udgjort en økonomisk udfordring for 

hende. Til fortællingen om de mange udfordringer hører også, at Dorte har haft grå stær (Dor-
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te:94), lider af en depression (Dorte:108), og at hendes ekskæreste stalker og terroriserer hende 

psykisk: 

Jeg var grådlabil og rystede over det hele, fordi jeg lige [...] [var] blevet bom-

barderet med mails og opringninger og skriverier og personlig møden op [...] fra 

det her rædselsfulde menneske, som kalder mig jordens værste gloser, og håber, 

jeg snart dør af kræft (Dorte:107, l. 3797-3801). 

Dorte beskriver en grænseoverskridende adfærd fra sin ekskæreste, der kan betegnes som psykisk 

voldii, hvilket har ført til angstlignende reaktioner. Hun fremstiller kombinationen af de mange 

hændelser som udslagsgivende for, at hun føler sig psykisk skrøbelig i dag (Dorte:95). Dorte 

indgår derfor i et psykoterapeutisk forløb sideløbende med indsatsen i jobcentret (Dorte:110). 

Gennem fortællingen tydeliggøres Dortes opfattelse af, at de mange udfordringer har haft 

betydning for hendes kapaciteter og orientering mod arbejdsmarkedet. Først og fremmest fortæl-

ler Dorte, at sygdomsforløb og sygdom i familien har sat hendes jobsøgning på pause (Dorte:94). 

Derudover har den nedslidte hofte medført et karriereskifte væk fra restaurationsbranchen, hvor-

med hun valgte at tage en uddannelse i formidling og rådgivning (Dorte:93). Sidst beskriver Dor-

te, hvordan ledigheden i sig selv er med til at forværre de udfordringer, hun står overfor, idet de 

“[...] ville have fyldt mindre, hvis man bare gik afsted hver dag på et arbejde, man var glad for” 

(Dorte:102, l. 3616f). Hun beskriver sammenhængen mellem ledigheden og udfordringerne som 

en hønen-eller-ægget-situation, idet de gensidigt påvirker hinanden negativt (Dorte:102). 

Et ønske om at få et arbejde og slippe fri af systemet 

Slutningen af Dortes fortælling er, at hun er i en spændende praktikstilling og i høj grad orienterer 

sig mod en fremtid på arbejdsmarkedet. Hun giver udtryk for at være meget motiveret for at ar-

bejde og er overbevist om, at det vil lykkes hende at finde et job en dag (Dorte:110f). Af fortæl-

lingen fremgår det dog, at hun har ændret syn på sine muligheder og har indset, at det er sværere 

end forventet at få arbejde i hendes foretrukne branche, da der er mange om buddet (Dorte:96). I 

den forbindelse giver Dorte desuden udtryk for en frustration over, at hun ikke har de fornødne 

økonomiske midler til at betale for en merituddannelse som folkeskolelærer og dermed, ifølge 

hende selv, få nemmere ved at få et job (Dorte:93). Selvom Dorte fortæller, at hendes drømmejob 

er relateret til rådgivning og formidling, giver hun også udtryk for, at hun hellere vil arbejde i 

Føtex end være på kontanthjælp (Dorte:111). Dette skyldes, at Dorte ikke bryder sig om at “nasse 

på systemet” (Dorte:103, l. 3627) og savner at “udrette noget” (Dorte:103, l. 3637), samt føle en 
                                                        
ii Psykisk vold i nære relationer er gentagne handlinger, som nedgør, ydmyger, krænker, manipulerer, truer eller isolerer. 
Handlingerne kan ske i affekt eller være planlagte og have til formål at kontrollere eller begrænse den voldsudsattes livsud-
foldelse (Levudenvold.dk). 
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“tilfredsstillelse ved at vide, man får udbetalt en løn, som man har tjent ved sin egen indsats.” 

(Dorte:103, l. 3638f). Hun giver således udtryk for et stort ønske om at arbejde for at opnå auto-

nomi, økonomisk uafhængighed og føle sig produktiv – også selvom hun må gå på kompromis 

med sine faglige interesser. 

Opsamling: Dortes arbejdsidentitet 

Af Dortes narrativ fremgår en arbejdsidentitet som indebærer, at hun har kapaciteter og interesser, 

der rækker vidt og stammer fra mange års erfaring og uddannelse inden for forskellige fag. Et 

sammenfald af fysiske, psykiske og sociale udfordringer, samt et svært tilgængeligt arbejdsmar-

ked har i perioder holdt Dorte ledig og dermed forhindret arbejdsadaptation, ligesom det har re-

sulteret i, at hun har måttet søge nye veje i sit arbejdsliv. Dorte er meget motiveret for at arbejde, 

og selvom hun drømmer om et arbejde, der opererer inden for hendes interesse- og kompetence-

felt, er ønsket om at tjene penge og føle, at hun udretter noget, så stort, at hun er villig til at gå på 

kompromis med denne drøm. 

4.2.5 ERIK: OFFER FOR ET EKSKLUDERENDE ARBEJDSMARKED  
I Eriks narrativ udfolder der sig et plot om, at hans usædvanligt høje IQ har gjort ham til offer for 

et ekskluderende arbejdsmarked, der ikke kan rumme dem, der stikker ud fra normen, hvilket har 

medført, at Erik aldrig har fået fodfæste på arbejdsmarkedet. Eriks fortælling er en fortælling om 

at miste troen på nogensinde at komme i arbejde, og om hvordan 40 års ledighed har skabt en 

følelse af at være en “taber”. 

Begyndelsen i Eriks fortælling cirkulerer omkring hans valg om at droppe ud af en påbe-

gyndt universitetsuddannelse, fordi han oplevede at befinde sig blandt de fem pct., som klarede 

sig bedst, og derfor følte et særligt overskud til at klare sig selv uden for universitetet (Erik:114). 

Dette valg beskrives som et vendepunkt i Eriks liv, der indleder en 20-årig periode med frivilligt 

politisk arbejde, skæg og ballade samt indtag af alkohol og hash (Erik:114f). I fortællingen følger 

der herefter et nyt vendepunkt, som indebærer, at Erik i 40-årsalderen bliver ædru og “voksen”. 

Den følgende fortælling kan karakteriseres som en midte med 20 års aktiv jobsøgning, aktiverin-

ger og tilegnelsen af en bachelor i informationsvidenskab. Eriks fortælling er desuden gennemsy-

ret af en kritik af arbejdsmarkedet, som, han oplever, ikke kan rumme ham (Erik:115-134). Slut-

ningen i Eriks fortælling bærer præg af modløshed og manglende tro på, at fremtiden vil bringe 

ham et arbejde (Erik:134). 
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“En del af den øverste elite eller en del af den håbløse bund” 

Erik har aldrig haft et ordinært arbejde, udover et barselsvikariat i syv måneder, og han har derfor 

været ledig i 40 år (Erik:114). Hans forklaring på, hvorfor han er ledig, er, at han har en ekstraor-

dinært høj IQ, som han betragter som et handicap: 

Et ord, som jeg næsten ikke tør sige andre steder end fx her ikk, som hedder ”in-

telligenshandicap” […] det at være klogere end de andre, det betyder ikke bare at 

være lidt foran eller lidt dygtigere, eller få lidt pænere karakterer. Det betyder, at 

man er en afviger. (Erik:118, l. 4169-4174). 

Ifølge Erik gør hans høje intelligens ham således til en afviger, og derudover medfører den udfor-

dringer relateret til at kunne afkode sociale og kulturelle normer, hvilket sætter Erik bagud på 

arbejdsmarkedet: 

Meget af det man bliver vurderet på, både ubevidst ved ansøgningen og ved job-

samtalen og når man så fx er i praktik eller i løntilskudsjob eller sådan noget, det 

er, om man kulturelt passer ind. Om man kan det kropssprog og alle de der små 

sproglige nuancer, og måden som man hilser på. [...] Og det sprog, som er for-

skelligt i hver eneste af de der 1000 små sociale felter, det har jeg svært ved. 

(Erik:117, l. 4141-4152). 

Erik beskriver her sin oplevelse af, at arbejdsmarkedet består af 1000 felter med hver sine indlej-

rede sociale og kulturelle koder, som han har svært ved at afkode, hvorfor han hurtigt bliver mis-

forstået. Erik beskriver senere i interviewet, at introverthed og social kejtethed er karaktertræk, 

som mennesker med høj intelligens ofte besidder (Erik:121). Ifølge Erik er hans manglende evne 

til at agere i overensstemmelse med sociale normer en stor barriere for at få et arbejde. Han ople-

ver, at det mest afgørende for at få succes i dagens samfund er, at vi som mennesker kan være 

“søde og rare og smilende og tilpasningsdygtige og forsigtige” (Erik:121, l. 4275f), hvilket er i 

uoverensstemmelse med de karaktertræk, han besidder. 

Erik kæder desuden selve ledigheden sammen med en lavere sandsynlighed for at få et 

arbejde, idet han beskriver arbejdsmarkedet som “en effektiv marginaliseringsmekanisme [...] og 

hvis man først er ude, så er det nærmest umuligt at komme ind i varmen igen.” (Erik:116, l. 

4102f). Erik oplever altså, at ledigheden i sig selv er en eksklusionsfaktor i relation til arbejds-

markedet, og forklarer dette med, at man fx lærer at afkode en arbejdsplads’ sociale og kulturelle 

koder ved at være der over en længere periode. Ligeledes beskriver han, hvordan personligt net-

værk er afgørende for at komme i arbejde, og at disse netop skabes på arbejdsmarkedet 

(Erik:121;117). 
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Erik beskriver sin position i samfundet som todelt, idet han anskuer sig selv som “en del 

af den øverste elite eller en del af den håbløse bund. Og begge de to grupper er nærmest uaccep-

table på arbejdsmarkedet [...], fordi du SKAL bare være en helt almindelig lønmodtager” 

(Erik:123, l. 4368-4371). Mens han oplever at tilhøre en del af eliten intelligensmæssigt i kraft af 

sin høje IQ, omtaler han flere gange sig selv som en “taberbums” og henviser til den socioøko-

nomiske status han også har i kraft af sin ledighed, og som han føler er årsag til, at han bliver set 

ned på. Ifølge Erik placerer det ham i en umulig situation, idet begge ender af skalaen afviger fra 

den “almindelige lønmodtager” (Erik:123;125;133). Erik italesætter således sig selv som offeret i 

sin fortælling, mens arbejdsmarkedet iscenesættes som skurken, der medvirker til at fastholde 

ham i ledighed. 

At Eriks narrativ er, at han er offer for et ekskluderende arbejdsmarked bliver også tyde-

ligt gennem det, han ikke siger, når han fortæller om sin ledighed. Erik beskriver i starten af in-

terviewet perioden, efter han droppede ud af sin uddannelse: 

Så gik der lige 20 år med skæg og ballade [...] og --- hash og alkohol. Øh og så 

kan man sige, at jeg blev voksen i 40-års-alderen [...] for omkring 20 år siden og 

blev ædru (Erik:115, l. 4045-4048). 

Fortællingen om en tid med hash og alkohol, der munder ud i, at han først blev ædru for 20 år 

siden, kan tolkes som et misbrug. Han giver desuden udtryk for, at han ikke var jobsøgende i 

perioden, idet tiden gik med “skæg og ballade”. Dog hverken italesætter han forbruget af alkohol 

og hash som et misbrug eller tillægger det betydning i sin fortælling om, hvorfor han er ledig. Det 

er dog sandsynligt, at de 20 år uden jobsøgning og med misbrug har betydning for hans chancer 

for at komme i job. At Erik ikke selv laver denne kobling kan tolkes som understøttende for nar-

rativet om, at han er offer for et ekskluderende arbejdsmarked. Der kan således identificeres et 

alternativt narrativt, der bryder med Eriks foretrukne narrativ om, at det er arbejdsmarkedets ind-

retning, der er skyld i hans ledighed. 

At få et job ville kræve et mirakel 

Eriks motivation for at få et job beror bl.a. på ønsket om at undgå fattigdom som konsekvens af 

ledighed. Ligeledes ønsker han at få følelsen af at gøre gavn og giver desuden udtryk for, at han 

anser det meste arbejde som sjovt, så længe det er stimulerende at beskæftige sig med 

(Erik:126;133). Eriks fortælling om sine fremtidsudsigter på arbejdsmarkedet er dog, at han op-

gav håbet om et ordinært job for fire-fem år siden, og at det vil kræve et mirakel at få et job 

(Erik:134;127). Erik fortæller i den forbindelse, at han har vænnet sig til tilværelsen som ledig: 
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Altså jeg er vant til at leve af kontanthjælp, og jeg er vant til de fravalg. Og i øv-

rigt, jeg har ikke den afhængighed af arbejde, som livets eneste grundlæggende 

mening, eller som den eneste grundlæggende identitetsbærer, som langt de fleste 

mennesker har, og som også gælder dem, jeg møder som funktionærer i beskæfti-

gelsessystemet, som har meget svært ved at forestille sig, at man kan have en no-

genlunde høj selvtillid og et nogenlunde godt liv helt uden lønarbejde (Erik:131, l. 

4655-4660). 

Erik giver her udtryk for, at han ikke betragter arbejde som en forudsætning for, at han kan leve 

et meningsfuldt liv, hvilket er i uoverensstemmelse med de forventninger, han møder i jobcentret. 

Han kæder dette sammen med, at han er vant til de fravalg, der hører til kontanthjælp, og at han 

har formået at opnå en meningsfuld tilværelse på trods af ledigheden. Erik betragter desuden ikke 

arbejde som identitetsbærer, hvormed hans arbejdsidentitet fylder mindre i hans samlede identitet, 

end den gør for de andre borgere. Dette understøttes af Eriks beskrivelse af, at der er en frihed 

forbundet med ledigheden, som giver ham tid til at dyrke sin “polymorfe” nysgerrighed 

(Erik:133, l. 4729). Han beskriver dette som et privilegium, som “lønslaverne” ikke har, fordi de 

bruger deres tid på at arbejde (Erik:133). Eriks narrativ om ledigheden som en frihed kan tolkes 

som en måde, hvorpå han giver mening til sin situation, og dermed som en strategi til at håndtere 

ledigheden på, idet han ikke forventer at komme ud af denne. 

Opsamling: Eriks arbejdsidentitet 

I Eriks narrativ fremstår hans høje IQ som afgørende for arbejdsidentiteten, der udgøres af brede 

interesser, stærke faglige kompetencer, samt manglende sociale kompetencer. Dette placerer Erik 

i både eliten og bunden af samfundet, hvilket ifølge ham selv umuliggør inklusion på arbejdsmar-

kedet, der ekskluderer alle andre end “den almindelige lønmodtager”. Eriks arbejdsidentitet kan 

siges at fylde mindre i hans samlede identitet, idet han tillægger lønarbejde mindre afgørende 

betydning for muligheden for at leve et meningsfuldt liv. Dette kan tolkes som en måde, hvorpå 

Erik forsøger at finde mening i en tilværelse med ledighed, som han ikke anser det som realistisk 

at komme ud af. Erik giver dog udtryk for et ønske om at få et ordinært arbejde, der kan stimulere 

ham og give ham flere økonomiske midler. 

4.2.6 BORGERNES ARBEJDSIDENTITETER OG -ADAPTATIONER  
I de fem borgeres narrativer om deres arbejdsliv fremstilles en forståelse af, hvem de er, herunder 

hvad de kan og vil i relation til arbejdsmarkedet. Nærværende afsnit sammenholder således de 

fem borgeres arbejdsidentiteter og anvender desuden teori om kapitalformer til at belyse de barri-

erer, som borgerne oplever for at komme i ordinær beskæftigelse. 
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4.2.6.1 Arbejdsidentitet og -adaptation i forskellige former  
Af borgernes fortællinger fremgår forskellige arbejdsidentiteter. Fælles for dem er, at der på trods 

af de lange ledighedsperioder rent faktisk kommer en arbejdsidentitet til udtryk. Arbejdsidentite-

terne udtrykkes gennem borgernes fortællinger om egne interesser, kapaciteter og mål for ar-

bejdslivet, der hver især fremstår mere eller mindre specifikke, ligesom arbejdsidentiteterne i 

varierende grader har betydning for borgernes samlede identiteter. Anders’ arbejdsidentitet af-

spejler i mindre grad specifikke faglige interesser og kompetencer, men i høj grad et ønske om et 

arbejdsliv, der kan mediere social kontakt og anerkendelse. I modsætning hertil gennemsyrer en 

specifik faglig interesse, udtrykt i passionen for kunsten, Claras arbejdsidentitet. Bos arbejdsiden-

titet er primært udtrykt i hans ønske om at være selvstændig, mens Dortes arbejdsidentitet først 

og fremmest er udgjort af et stort behov for at føle sig produktiv og økonomisk uafhængig, hvil-

ket er vigtigere for hende end at udleve sine faglige interesser. Erik adskiller sig fra de andre bor-

gere, idet han dels ikke har erhvervserfaring og dels har opgivet troen på at få det. Han giver ud-

tryk for ikke selv at have valgt eller ønsket at være ledig, men at han har affundet sig med tilvæ-

relsen uden for arbejdsmarkedet, som han også mener, der er en frihed forbundet til. Ifølge Erik 

kan han godt dyrke sine interesser og leve et meningsfuldt liv, selvom han ikke har et arbejde, 

idet han ikke mener at være afhængig af arbejdet som livets grundlæggende mening. Eriks ar-

bejdsidentitet fremstår således svagere og som mindre betydningsfuld i hans samlede identitet, 

end den gør hos de andre borgere. Samtidig er Eriks narrativ, at han er kvalificeret og har speci-

fikke kompetencer og interesser, han ønsker at udleve på arbejdsmarkedet. Han opstiller ligeledes 

en række krav til et potentielt kommende arbejde. Man kan derfor argumentere for, at han stadig 

er orienteret mod arbejdsmarkedet, hvormed han har en arbejdsidentitet, der må tages højde for i 

indsatsen. 

De fem borgeres arbejdsidentiteter er således meget forskellige, men idet alle borgerne 

har et ønske om at arbejde og på tidspunktet for interviewet ikke har et job, kan man med ud-

gangspunkt i Kielhofners teori beskrive deres situation som en tilstand af manglende arbejdsadap-

tation. Man kan argumentere for, at arbejdsadaptationen først er vellykket, når borgernes arbejds-

liv afspejler deres ønsker for dette, hvormed de, ifølge Kielhofner, kan opnå følelsen af at leve et 

meningsfuldt og tilfredsstillende liv. Således vil det for Anders være, når han får et arbejde, der 

kan mediere sociale relationer, for Clara når hun bliver selvstændig kunstner, for Dorte når hun 

får et arbejde inden for formidling eller rådgivning, for Bo når han bliver selvstændig og for Erik, 

når han arbejder med noget intellektuelt stimulerende. 

Nogle af borgerne har dog måttet erkende, at deres mål for arbejdslivet er urealistiske på 

nuværende tidspunkt, hvorfor de har justeret deres krav og ønsker. Mens Clara eksempelvis i dag 

har en plan om at være deltidsunderviser ved siden af sin kunstvirksomhed, har Dorte en nødplan 
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om at arbejde som kasseassistent i et supermarked. Dette kan ses som udtryk for, at de to typer 

jobs trods alt vil bringe dem tættere på arbejdsadaptation, end de er i deres nuværende ledighed. 

Clara vil økonomisk stå stærkere ift. at kunne etablere sin egen virksomhed, mens Dorte vil få 

opfyldt behovet for at være økonomisk uafhængig og “udrette noget”. I begge eksempler vil det 

dog ikke være den ultimative arbejdsadaptation, hvor både faglige interesser, kapaciteter og mål 

indfries til fulde.  

4.2.6.2 Ledighed: Resultatet af en række begivenheder uden for ens kontrol  
Borgernes fortællinger om årsagerne til ledighed spiller desuden en stor rolle i udfoldelsen af 

deres arbejdsidentiteter. Herigennem kommer deres oplevelser af, hvad der forhindrer dem i at 

komme i arbejde, til udtryk; herunder hvordan disse barrierer påvirker dels deres følelse af kapa-

citet og dels deres mål for et kommende arbejde. 

Først og fremmest fremgår det af alle borgernes fortællinger, at ledigheden ikke anses 

som resultatet af én isoleret hændelse. Ledigheden beskrives som resultatet af et sammenfald af 

flere omstændigheder, såsom forhold på arbejdsmarkedet, helbredsproblemer og livsbegivenhe-

der, der påbegynder og fastholder ledigheden. Disse hændelser har betydning for borgernes ar-

bejdsadaptation, idet de fastholder dem i et ledighedsforløb, der også i sig selv begrænser mulig-

hederne for at komme i arbejde. I forlængelse heraf indebærer borgernes fortællinger om deres 

ledighedsperioder skiftevis op- og nedture, der, som Danneris også finder, bryder med forestillin-

gen om, at borgernes progression mod arbejdsmarkedet er lineær (Danneris 2016:10). Både Dorte 

og Clara er eksempler herpå, da de skiftevis rammes af nye problemer, der sætter deres vej mod 

arbejdsmarkedet på pause, besværliggør den eller ændrer kursen. 

De udfordringer, som borgerne oplever, kan udfoldes ved brug af kapitalbegrebet. Det 

kommer først og fremmest til udtryk i Anders’, Bos, Claras og Dortes fortællinger, at fysiske 

og/eller psykiske helbredsproblemer har udgjort forhindringer på deres vej mod job. Sygeforløb 

har i perioder hindret dem i at arbejde, ligesom det for nogle af dem har medført, at de måtte star-

te forfra og skifte branche eller i visse jobs kun kan arbejde, hvis der tages skånehensyn. Af Bos 

fortælling fremgår det desuden, at han er begrænset i at få et arbejde pga. sin manglende kulturel-

le kapital, hvilket netop kommer til udtryk i hans frustration over, at hans mange års arbejdsmar-

kedserfaring ikke bliver anerkendt, fordi han ikke har nogen uddannelse inden for sine erfarings-

områder. Dertil er Bos fortælling præget af, at han har en lav økonomisk kapital, idet han er be-

grænset af sin gæld, som betyder, at han ikke kan blive selvstændig og ikke har økonomisk inci-

tament til at påtage sig andet arbejde. Endeligt beskriver Erik, at hans lave sociale kapital i form 

af manglende sociale kompetencer udgør en massiv udfordring for, at han kan få et arbejde.  
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Det kommer derudover til udtryk, at ledigheden i sig selv influerer negativt på borgernes 

kapitalformer og chancer for at komme i job. Ledigheden resulterer først og fremmest i en lav 

økonomisk kapital, der ifølge borgerne følger med livet på kontanthjælp og særligt på integrati-

onsydelse (Anders:12; Bo:47; Clara:70; Dorte:93; Erik:133). Dorte beskriver, at den dårlige øko-

nomi influerer på hendes kulturelle kapital, idet hun ikke har råd til at tage en merituddannelse 

som folkeskolelærer, hvilket hun vurderer, ville gøre det nemmere for hende at få et arbejde. Og-

så Bo beskriver, hvordan manglende økonomiske ressourcer medfører, at han ikke har råd til 

gældsrådgivning, hvorfor han ser sig begrænset ift. at komme ud af sin situation. Det kommer 

desuden til udtryk i interviewene, hvordan den lave økonomiske kapital påvirker borgernes hel-

bredskapital negativt. Dorte og Bo fortæller fx om udfordringen i at finde penge til tandlægen, 

mens Clara ikke havde råd til en psykolog ifm. sit stressforløb. Derudover beskriver Dorte, hvor-

dan ledigheden påvirker hendes helbredskapital negativt, idet hun har en formodning om, at hel-

bredsproblemer ville fylde mindre i hendes bevidsthed, hvis hun havde et arbejde. Endeligt giver 

Erik udtryk for, at ledigheden influerer negativt på hans sociale kapital, idet den begrænser mu-

lighederne for at danne et netværk på arbejdsmarkedet, hvilket han netop anser som nødvendigt 

for at kunne få et job. 

I borgernes fortællinger tegner der sig således et billede af en ond cirkel, hvor lav hel-

breds-, økonomisk-, kulturel-, og social kapital samt ledigheden hver for sig og i gensidig påvirk-

ning, kombineret med arbejdsmarkedsforholdene, begrænser borgernes muligheder for at komme 

i job. Dette stemmer overens med Andersen, Larsen og Müllers fund, om at dårligt helbred, le-

dighed og økonomisk kapital har negativ påvirkning på hinanden (Andersen et al. 2015:17). 

4.2.6.3 Modstridende med den politiske diskurs  
I borgernes narrativer kommer det til udtryk, at de er motiverede for at arbejde, men at de har 

været udsat for en række hændelser uden for deres kontrol, der har forhindret dem i at få og/eller 

fastholde et job. Borgernes narrativer taler således imod den fremherskende politiske diskurs, om 

at ledighed er resultatet af individets manglende kompetencer og motivation. Tværtimod giver 

alle fem borgere udtryk for, at de virkelig ønsker at arbejde, og at de besidder kompetencer fra 

tidligere uddannelse eller erfaring. Særligt lægger Bo, Clara, Dorte og Erik vægt på, at de er fag-

ligt kompetente til det arbejde, de ønsker. I forlængelse heraf fremfører de en kritik af arbejds-

markedets indretning og betingelser, idet de alle giver udtryk for, at disse udgør en hindring for 

arbejdsadaptation. Det kan således tolkes som et element i borgernes narrativer, at de går til kamp 

mod diskursen om, at de som ledige mangler kvalifikationer for at komme i arbejde, idet de i 

stedet fremhæver dysfunktionelle forhold ved arbejdsmarkedet. 
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4.2.7 DELKONKLUSION   
Første del af analysen behandler først og fremmest spørgsmålet om, hvilke oplevelser af egne 

interesser, kapaciteter og mål, der kommer til udtryk gennem borgernes fortællinger om deres 

arbejdsliv. De fem borgeres arbejdsidentiteter indebærer forskellige interesser, kapaciteter og 

mål, og det varierer fra borger til borger, hvilken rolle de ønsker, at arbejdet skal spille i deres liv; 

om det skal bibringe dem sociale relationer, opfylde fagspecifikke ønsker eller sikre autonomi og 

selvforsørgelse. Derudover besvarer analysens første del spørgsmålet om, hvilke årsager til ledig-

hed og barrierer for at komme i arbejde der findes i borgernes fortællinger. Vi finder i den forbin-

delse, at borgernes historier fremstår unikke, men at der på tværs af dem tegner der sig et mønster 

af, at lav helbreds-, økonomisk-, kulturel- og social kapital i gensidig påvirkning og i kombinati-

on med ledigheden og arbejdsmarkedsforholdene har udgjort og fortsat udgør barrierer på deres 

vej mod et job. Borgerne udfordrer dertil den politiske diskurs, om at ledighed skyldes den ledi-

ges manglende motivation eller kompetencer, i fortællingerne. 

Analysen viser således, at det som aktivitetsparat langtidsledig borger er muligt at bevare 

en arbejdsidentitet på trods af lange ledighedsperioder, men at arbejdsidentiteten i takt med at 

sygdom og livsbegivenheder indtræffer, arbejdsmarkedsforhold ændres, og ledighedsperioden 

forlænges kan ændre karakter eller komme til at fylde mindre i den samlede identitet. Derudover 

viser analysen, at hver enkelte borgers historie er unik, og at borgerne har forskellige arbejdsiden-

titeter og udfordringer, hvilket implicerer, at de har forskellige behov i indsatsen.  

4.3 DEL 2. BORGERNES FORTÆLLINGER OM  
BESKÆFTIGELSESINDSATSEN  

I denne del af analysen udfoldes borgernes fortællinger om beskæftigelsesindsatsen. Det under-

søges, hvilken rolle hhv. tilbuddene i beskæftigelsesindsatsen og sagsbehandlerne spiller i bor-

gernes fortællinger, herunder hvilke positive og negative elementer der fremhæves. Den narrative 

metode danner fortsat udgangspunkt for analysen, men analysen er struktureret tematisk, idet 

mange elementer gentager sig i de fem fortællinger, hvorfor det er meningsfuldt at behandle disse 

på tværs (se Bilag 7 for en narrativ analyse af borgernes individuelle fortællinger om beskæftigel-

sesindsatsen). Indledningsvist gives en kort introduktion til, hvilken rolle beskæftigelsesindsatsen 

overordnet spiller i borgernes respektive narrativer. 

4.3.1 BESKÆFTIGELSESINDSATSENS ROLLE I NARRATIVERNE  
I Anders’, Bos, Claras og Dortes narrativer beskrives en række elementer ved beskæftigelsesind-

satsen som positive og tilmed afgørende for, at de har følt sig set og anerkendt samt overvundet 
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deres udfordringer. Andre elementer såsom manglende eller meningsløse tilbud samt dårlige 

sagsbehandlere beskrives som negative, idet de ikke har formået at give den rette støtte og hjælpe 

borgerne videre. Alle fire borgere er dog tilfredse med deres nuværende sagsbehandler, der i vari-

erende grad har haft en positiv indflydelse på deres forløb. Erik adskiller sig ved at fremføre en 

grundlæggende kritisk fortælling om beskæftigelsesindsatsen, hvilket er med til at understøtte 

hans overordnede narrativ om, at han er offer for et samfund og system, der ikke forstår og rum-

mer ham. Erik fremstiller systemet som dysfunktionelt og udfolder historier om ressourcespild, 

inkompetente medarbejdere, meningsløs aktivering, for meget bureaukrati, meningsløse visitati-

onskategorier mm., der summerer op til en fortælling om et system, der ikke har været i stand til 

at hjælpe ham i job. Han oplever dog, at hans nuværende sagsbehandler, Viggo, er den sagsbe-

handler, der er kommet tættest på at forstå ham. 

4.3.2 TILBUD I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN  
I den del af borgernes fortællinger, der relaterer sig til beskæftigelsesindsatsens tilbud, er der to 

temaer, der særligt behandles af borgerne: meningsskabelse i aktiveringstilbuddene og udbuddet 

af tilbud. Nærværende afsnit kigger nærmere på disse to temaer. 

4.3.2.1 Meningsfulde aktiveringstilbud?  
På tværs af interviewene finder vi, at alle fem borgere giver udtryk for en frustration over at have 

deltaget i aktiveringstilbud, som ikke har været meningsfulde for dem. Aktiveringstilbuddene 

beskrives som meningsløse, når de ikke har imødekommet borgerens behov eller været opkvalifi-

cerende og derfor ikke har bidraget positivt til deres udvikling. 

Bo, Clara, Dorte og Erik fortæller bl.a., at de har deltaget i kurser, hvor de har følt sig 

malplaceret ved at være fagligt, psykisk eller socialt mere ressourcestærke end enten resten af 

deltagerne eller den pågældende kursus-facilitator (Bo:54; Clara:68f; Dorte:101; Erik:126). Dorte 

beskriver her et forløb hos en anden aktør, som meningsløst for hende: 

Jeg er et venligt og imødekommende menneske, men altså jeg kommer ud og sid-

der sammen med ti, hvor man kan sige, de er der simpelthen kun, fordi ellers bli-

ver der skåret i deres kontanthjælp. Modvillige med psykiske diagnoser, med mis-

brug, altså misbrugere, og så skal man sidde og lave yoga. Aarh hva?! (Dor-

te:101, l. 3544-3548). 

Dorte giver her udtryk for, at hun ikke kunne identificere sig med målgruppen, der bestod af bor-

gere med misbrug og psykiske diagnoser, som ifølge Dorte ikke ønskede at være der. Ligeledes 

tager hun afstand fra at skulle dyrke yoga i et aktiveringstilbud, hvilket er udtryk for, at det ikke 
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er Dortes behov. Dorte fortæller endvidere om et kursus, hvor hun har brugt tid på at hjælpe de 

andre deltagere, fordi hun var overkvalificeret (Dorte:105). Dortes fortælling kan, med afsæt i 

Järvinen og Mik-Meyers teori, ses som et udtryk for, at indsatsen ikke rummer “hele mennesket” 

Dorte, men at hun i stedet defineres ud fra et problem – sin depression, hvortil løsningen er yoga-

hold. Det er således et udtryk for, at menneskelige problemer standardiseres, og at borgerne tilby-

des generelle løsninger, der i Dortes tilfælde slet ikke er meningsfuldt for hende. Også Anders 

fortæller om at have oplevet aktiveringstilbud, der virkede meningsløse. Vi hører bl.a., at han har 

deltaget i et ansøgningskursus, hvor “opgaven” blev løst på kortere tid, end kurset var beregnet 

til, hvormed deltagerne brugte den resterende tid på at spille ludo (Anders:21). Bo og Clara retter 

yderligere en kritik mod praktikordninger, idet de påpeger, at flere virksomheder udnytter den 

gratis arbejdskraft, og at der sjældent er mulighed for fastansættelse efter endt praktik, hvormed 

praktikken bliver uden retning og dermed meningsløs for dem (Bo:53; B Clara:83). 

Mens beskrivelsen af aktiveringstilbud som meningsløse fylder meget i borgernes fortæl-

linger, indgår der også fortællinger om aktiveringstilbud, der har bidraget positivt til borgernes 

udviklinger. Et fællestræk ved disse tilbud er, at de netop har imødekommet borgernes arbejds-

identiteter og behov, hvormed det har givet mening for borgeren at deltage. Således giver Dorte 

fx udtryk for at være utroligt glad for sin praktikplads, der giver hende mulighed for at anvende 

sine kompetencer (Dorte:110). I Bos fortælling fremstår det som et vendepunkt for hans mentale 

helbred, da han startede i et gruppeterapiforløb gennem jobcentret, der åbnede hans øjne for, at 

der er andre end ham, der føler sig urimeligt behandlet. Han fortæller, at indsigten i disse urime-

ligheder gjorde ham rask, fordi hans engagement og indignation vendte tilbage og gav ham for-

nyet energi (Bo:48). 

4.3.2.2 Et tilstrækkeligt udbud af tilbud?  
I forlængelse af ovenstående kritik finder vi også i flere af borgernes fortællinger en kritik af, at 

udbuddet af tilbud i beskæftigelsesindsatsen er mangelfuldt. Både Bo, Clara og Dorte har oplevet 

at kæmpe med en række udfordringer, som indsatsen ikke har været i stand til at favne og hjælpe 

dem med. Bo fortæller, at han ikke har modtaget den rette hjælp til at håndtere sin gæld, på trods 

af at han oplever, at det er gælden, der forhindrer ham i at komme i job (Bo:48). Han fortæller 

videre, at da der ikke er mulighed for, at han kan modtage gældsrådgivning i jobcenterregi, er han 

blevet henvist til Retshjælpen. Ifølge ham kan de dog heller ikke kan hjælpe, fordi rådgivningen 

gives af studerende, som han ikke tør lægge sin sag i hænderne på, da han frygter, at de ikke er 

opgaven voksen (Bo:48). Han giver således udtryk for, at beskæftigelsesindsatsen ikke har været i 

stand til at tage fat om og imødekomme kernen af problemet (Bo:51). Clara fortæller ligeledes, at 

jobcentret ikke kunne hjælpe hende med at komme af med sin stress, og at forløbet, der førte til, 
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at hun blev raskmeldt, var et gratis stress-meditationsforløb, hun ved et held fandt uden om job-

centret (Clara:70f). Den samme fortælling har Dorte, der har fået hjælp til at håndtere sine psyki-

ske udfordringer gennem et forskningsprojekt faciliteret af en aktør uden om beskæftigelsesind-

satsen (Dorte:108). Dertil udviser Dorte en generel frustration over, at det i sidste ende er op til 

borgeren selv at orientere sig om sine muligheder og rettigheder i indsatsen (Dorte:109). Hun 

fortæller i den forbindelse, at hun har forståelse for, at personer, der er “svagere” end hende selv, 

kan “gå på røven” i systemet (Dorte:110, l. 3880f). Dermed giver hun udtryk for en oplevelse af, 

at det kræver, at man er nogenlunde ressourcestærk for at kunne få noget ud af systemet. Bo, 

Clara og Dorte har således alle tre en fortælling om, at tilbuddene i beskæftigelsesindsatsen er 

mangelfulde, og at de derfor har søgt hjælp uden for jobcentret for at overkomme problemer ud 

over ledigheden. Dette indikerer, at de mest ressourcestærke borgere, der har overskud og et godt 

netværk, har størst mulighed for at få hjælp til deres problemer og dermed opleve en positiv ud-

vikling i indsatsen. Eskelinen & Olesen fremfører samme pointe, idet de hævder, at det i sig selv 

kræver ressourcer at være “klient i systemet”, som fremstår usammenhængende og kompliceret 

for borgerne (Eskelinen & Olesen 2010:120).  

4.3.3 SAGSBEHANDLERENS BETYDNING  
I samtlige af borgernes fortællinger om beskæftigelsesindsatsen udgør sagsbehandlerne et i varie-

rende grad betydningsfuldt element, og mens alle fem borgere udviser frustrationer over tidligere 

sagsbehandlere, giver de ligeledes udtryk for at være glade for deres nuværende sagsbehandlere. 

Dette udfoldes i nærværende afsnit. 

4.3.3.1 Erfaring med inkompetente sagsbehandlere  
Anders, Clara og Erik retter kritik mod en række af deres tidligere sagsbehandlere (Anders:21; 

Clara:75; Erik:122). Anders kæder sagsbehandleren sammen med, hvorvidt han oplever menings-

fulde tilbud i indsatsen, idet han fremhæver, at han tidligere har oplevet dårlige sagsbehandlere, 

der har sendt ham i meningsløs aktivering. Dertil fortæller Anders, at han har haft en sagsbehand-

ler, der talte ned til ham og var ubehagelig og uprofessionel (Anders:21). Også Dorte fortæller om 

dårlige sagsbehandlere i forløb hos anden aktører. Et af eksemplerne indebærer en sagsbehandler, 

der mødte uforberedt op til en samtale og meddelte, at Dortes plan om at få et job i Netto var 

urealistisk grundet hendes “høje” alder. Dorte fortæller, at hun blev enormt frustreret over at blive 

mødt med mistro, og hun beskriver konsulenten som inkompetent og fejlrekrutteret (Dorte:106). I 

fortællingen om sit møde med beskæftigelsessystemet giver Erik udtryk for, at sagsbehandlerne, 

ligesom de mennesker han møder på arbejdsmarkedet, udviser frygt, mistillid og skepsis over for 

ham (Erik:119). Han eksemplificerer dette med fortællingen om en sagsbehandler, der bad ham 
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pakke blyant og papir til notering væk, hvilket Erik tolkede som et udtryk for, at hun så ham som 

“en lidt for kompetent kritiker” (Erik:120, l. 4237). Han fortæller desuden om oplevelsen af, at 

sagsbehandlerne forventer, at han påtager sig en underdanig position i relationen til dem: 

For en medarbejder i et jobcenter kan det føles virkeligt skræmmende at opleve, 

at personen på den anden side af bordet overhovedet ikke føler sig mindreværdig, 

men i virkeligheden sidder og gennemskuer funktionærens mangel på indsigt og 

kompetencer (Erik:118, l. 4175-4177). 

Erik fremstiller her, hvordan han ikke accepterer og dermed påtager sig den problemidentitet, 

som det forventes af ham. Man kan argumentere for, at han går til kamp mod det forventelige 

magtforhold i relationen, hvor han som borger skal hjælpes af sagsbehandleren, idet han stiller 

spørgsmålstegn ved sagsbehandlernes faglighed og fremstiller sig selv som klogere end dem. Han 

peger i den forbindelse på, at sagsbehandlerne mangler viden om og kendskab til gruppen af 

“skæve talenter”, som han tilhører, hvormed han ikke har følt sig set og forstået (Erik:118;121). 

Han giver tilmed udtryk for, at der fra jobcentrets side ikke er et ønske om at forstå hans situati-

on, idet jobcentret har afvist hans tilbud om at holde et foredrag om gruppen af “skæve” borgere 

(Erik:121). Erik giver således udtryk for frustration over jobcentrets manglende evne til at se og 

imødekomme hans arbejdsidentitet, idet han fortæller, at hans narrativ om at tilhøre en gruppe 

med særlige talenter og behov ikke accepteres af sagsbehandlerne, men derimod mødes med 

skepsis. 

4.3.3.2 Den nuværende sagsbehandler som positivt vendepunkt  
Selvom Erik udtrykker, at “den enkelte medarbejder bare er en handlingslammet brik i et spil, og 

derfor er det tit svært for mig overhovedet at huske deres ansigter” (Erik:127, l. 4512f), siger han 

også, at Viggo som den første sagsbehandler har forstået dels hans “intelligenshandicap”, og dels 

hvad Erik efterspørger hos en sagsbehandler (Erik:122;127). I forlængelse heraf fremstår Claras 

indledende fortælling om meningsløse elementer ved beskæftigelsesindsatsen som en modsæt-

ning til det, hun oplever, da hun får tildelt Tom som sagsbehandler. I fortællingen om sit første 

møde med Tom udtrykker hun: “Ja, jeg har været så utroligt heldig, for han greb bolden og var 

sådan ‘Hvad så? Hvad kan du? Hvad er det, du gerne vil? Hvad skal vi gøre?’”	 (Clara:69, l. 

2396f). Clara giver udtryk for, at Tom viser interesse for hendes arbejdsidentitet, hvilket er et 

vendepunkt, da det står i kontrast til hendes tidligere oplevelser. Frem for at forvente, at Clara vil 

søge jobs, der går på kompromis med hendes kapaciteter og interesser, bliver der i stedet netop 

taget udgangspunkt i disse. Ifølge Clara har Tom givet hende troen på sig selv, overskuddet og 

magten over eget liv tilbage (Clara:71). Den samme oplevelse har Dorte, der fortæller, at hun og 
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Ulla har “kunnet forstå hinanden fra dag ét” (Dorte:108, l. 3822), og hun giver desuden Ulla en 

stor del af æren for, at hun har fået hjælp til at arbejde med sine psykiske udfordringer (Dor-

te:108). 

I Anders’ fortælling om sit ledighedsforløb kan der lokaliseres et vendepunkt i fortællin-

gen, om at han bliver omvisiteret fra at være jobparat til aktivitetsparat, hvor tildelingen af sags-

behandleren Sanne ligeledes spiller en positiv rolle. Anders fortæller, at han med den nye visitati-

on modtager en mere personlig indsats, hvor der i højere grad tages hensyn til ham end tidligere 

(Anders:23f). Han fremstiller ligeledes de to sagsbehandlere, han har haft som aktivitetsparat, 

som mere engagerede og seriøse, da de har haft større fokus på hans ønsker og behov, og da han 

oplever, at de “virkelig” har kæmpet for at få ham i job (Anders:21). 

4.3.4 DELKONKLUSION   
I analysens anden del behandles spørgsmålet om, hvilken rolle beskæftigelsesindsatsen spiller i 

borgernes fortællinger, og hvilke forhold der har betydning for, om de oplever indsatsen som 

meningsfuld. Analysen viser, at beskæftigelsesindsatsens rolle i borgernes narrativer i høj grad 

afhænger af, hvorvidt indsatsen har formået at anerkende deres arbejdsidentiteter og hjælpe dem 

med at overvinde deres problemer. Borgerne udtrykker frustration over meningsløse tilbud, man-

gel på tilbud og inkompetente sagsbehandlere, der ikke har imødekommet deres individuelle be-

hov. I den forbindelse fortæller nogle af borgerne, at de har været nødsaget til selv at finde tilbud 

uden om indsatsen, der har hjulpet dem ud af deres problemer. Dette indikerer, at de mest res-

sourcestærke borgere har de bedste forudsætninger for at komme ud af ledigheden. Dog udtryk-

ker borgerne også tilfredshed med de tilbud, der netop har formået at imødekomme deres indivi-

duelle behov og ønsker. I fortællingerne fremstår sagsbehandleren som afgørende, for om borge-

ren føler sig set og inkluderet i indsatsen, og alle fem borgere udtrykker tilfredshed med deres 

nuværende sagsbehandlere. 

4.4 DEL 3. SAGSBEHANDLERNES ARBEJDE MED 
BORGERNES ARBEJDSIDENTITETER  

I analysens tredje del belyses sagsbehandlernes arbejde med borgernes arbejdsidentiteter med 

afsæt i primært sagsbehandlerinterviewene og med inddragelse af borgerinterviewene. Det under-

søges indledningsvist, hvilken betydning sagsbehandlerne tillægger borgeres arbejdsidentitet. Da 

vi finder, at sagsbehandlerne fremstiller anerkendelsen af arbejdsidentiteterne som et betydeligt 

element i deres arbejde, beskæftiger de følgende afsnit sig med, hvordan sagsbehandlerne frem-

stiller deres arbejde med at anerkende borgernes arbejdsidentiteter, samt hvilke udfordringer der 
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kan være forbundet hermed. Afsnittene bygger på en tematisk kodnings- og analyseproces og er 

struktureret i temaer, der går på tværs af empirien. 

4.4.1 BETYDNINGEN AF BORGERNES ARBEJDSIDENTITETER I 
SAGSBEHANDLERNES ARBEJDE  

I nærværende afsnit undersøges det, hvilken betydning sagsbehandlerne giver udtryk for at til-

lægge borgernes arbejdsidentiteter i arbejdet med at få borgerne i job. Afsnittet kigger dermed 

nærmere på de værdier, der står centralt for sagsbehandlerne, herunder hvad deres personlige mål 

for arbejdet og indsatsen er. Det er udelukkende sagsbehandlernes fortællinger, der anvendes til 

belysning af dette aspekt. 

4.4.1.1 Et ønske om at imødekomme arbejdsidentiteten  

            og anerkende borgeren  
Sagsbehandlerne fremhæver, at det afgørende for, hvorvidt et forløb bliver meningsfuldt og ud-

viklende, er, at man tager højde for og så vidt muligt imødekommer borgernes interesser og kapa-

citeter (Sanne:147; Tom:182f; Ulla:215; Viggo:249f). Af Sannes fortælling fremgår det fx, at hun 

vægter det højt, at Anders’ kommende job skal ligge inden for hans interessefelt og være et sted, 

hvor han kan bruge sine kompetencer, da dette kan være med til at give Anders’ tilværelse me-

ning og gøre ham glad (Sanne:146). Noget af det samme ser vi hos Ulla, der giver udtryk for, at 

hendes mål er, at borgerne får det bedre i den periode, de er tilknyttet hende som sagsbehandler, 

samt gennem de tilbud, de er i, hvor de skal få oplevelsen af at være noget værd (Ulla:222;212). 

Det er ligeledes vigtigt for hende, at borgeren sætter dagsordenen for forløbet, så vedkommende 

laver noget, han eller hun gerne vil (S3 Ulla:215). Også Viggo fortæller, at han oplever succes 

med sit arbejde, ”når jeg kan se, at man tænder bare et lille bitte lys [...], og at de [borgerne] kan 

se, at der er en mening med det.” (Viggo:233, l. 8364ff). Dette vidner om, at det ikke er nok i sig 

selv, at borgerne kommer i job; de skal gerne blive gladere gennem jobbet og have en oplevelse 

af, at det tilfører mening til deres liv – og ifølge Viggo er imødekommelsen af deres interesser og 

kapaciteter afgørende for, at dette kan opnås (Viggo:249). 

Sagsbehandlerne giver således udtryk for, at de tillægger en borgers arbejdsidentitet stor 

betydning i indsatsen, fordi de ved at tage afsæt i denne kan få borgeren til at opleve mening i et 

tilbud eller kommende job. Der kommer dermed også en holdning til udtryk om, at borgerne ikke 

skal i job for enhver pris, men at jobbet skal bidrage til at højne den enkeltes livskvalitet ved at 

bringe mening og glæde til tilværelsen. Det kan derfor tolkes, at anerkendelse fungerer som etisk 

grundlag for sagsbehandlernes arbejde, præcis som Høilund og Juul påpeger, at det bør gøre, hvis 
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man skal understøtte individets identitetsdannelse og dermed sikre individets deltagelse og enga-

gement i samfundet. 

4.4.1.2 Fastholdelse eller hurtigt i arbejde?  
Det er dog ikke uden problemer, at sagsbehandlerne tillægger borgernes arbejdsidentiteter betyd-

ning i arbejdet med at få dem i job. Når en borger har ønsker til sit arbejdsliv, der ikke blot hand-

ler om at få et arbejde for enhver pris, og når det er sagsbehandlerens sigte, at borgerens arbejds-

identitet skal anerkendes, bliver processen med at få borgeren i ordinær beskæftigelse typisk læn-

gere. Viggo fortæller bl.a., at han hellere vil have, at borgernes forløb hos ham trækker ud i nogle 

ekstra måneder, hvis de til gengæld får et tilfredsstillende job, end han vil skynde sig at finde et 

job til dem, som de ikke bliver glade for (Viggo:233). Sanne fortæller ligeledes, at tid ikke er 

afgørende, men at det derimod handler om at finde det rigtige jobmatch: 

Jeg har faktisk valgt med sådan en som Anders, at [...] det er ligegyldigt, om vi 

har et samarbejde på et år, på et og et halvt år, tre år. Hvis han kan nå derud, 

hvor jeg tror, at han vil shine, så er det ligegyldigt, hvor lang tid han har brugt på 

det (Sanne:146, l. 5195-5198). 

I citatet kommer det til udtryk, at det er vigtigere for Sanne at finde det rigtige job til Anders, end 

det er at få ham hurtigt i job. Den samme pointe fremføres af Tom. Han mener, at hvis man ikke 

tager udgangspunkt i borgerens egne ønsker, men derimod udelukkende har fokus på at få borge-

ren hurtigst muligt i job, vil borgeren med stor sandsynlighed ikke kunne fastholde dette job, men 

derimod vende tilbage til beskæftigelsessystemet (Tom:177). I interviewet med Ulla kommer den 

samme holdning til udtryk (Ulla:213), og også Viggo fremfører pointen, når han siger: 

Jeg kunne sagtens sætte ham [Erik] ned i Netto i praktik i tre måneder mhp. noget 

løntilskud osv., men hvad opnår jeg ved det? Ikke noget som helst, udover at han 

bliver ved med at være i systemet. Så hellere bruge X antal måneder ekstra på det. 

[...] Jeg er SÅ nærig, at jamen jeg vil hellere bruge tre til seks måneder ekstra, el-

ler ni måneder eller 12 måneder, det sparer så mange penge i den sidste ende 

(Viggo:238, l. 8528-8533). 

Viggo mener altså, at det er økonomisk fordelagtigt at bruge tid på at finde det rigtige job til bor-

gerne frem for at sende dem ud i et job, som vedkommende ikke ønsker og dermed mistrives i. 

Sagsbehandlerne vurderer nemlig, at borgeren i så fald vil falde tilbage på overførselsindkomst, 

hvormed de i sidste ende fortsat vil være en udgift for staten og kommunen (Sanne:146; 

Tom:177; Viggo:233; Ulla:213ff). For sagsbehandlerne er det således også for at opnå fastholdel-
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se, at de finder anerkendelse af borgernes arbejdsidentiteter vigtig. Et ordinært job, en praktik-

plads eller et løntilskudsjob, der ikke imødekommer en borgers arbejdsidentitet, vil ikke give 

borgeren en bedre og mere meningsfuld tilværelse, og ifølge sagsbehandlerne er det ensbetydende 

med, at sandsynligheden, for at denne borger enten bliver fyret eller siger op, er større. 

Sagsbehandlerne påpeger, at ligesom det kan forlænge borgerens forløb i jobcentret, når 

forløbet skal imødekomme borgerens interesse-specifikke ønsker for et arbejde, kan forløbet til-

svarende forlænges, hvis borgeren er uklar omkring sine interesser og ønsker, men samtidig ikke 

vil arbejde med hvad som helst (Sanne:146f; Ulla:228; Viggo:248). Hvis en borger – som fx An-

ders – ikke ved præcis, hvad han/hun ønsker at beskæftige sig med, men samtidig er selektiv om-

kring steder, vedkommende ikke ønsker at arbejde, må sagsbehandleren bruge lang tid på at spore 

sig ind på, hvilke jobtyper eller brancher borgeren vil trives i. Det er således i to forskellige hen-

seender en tidskrævende proces at finde det rigtige job til borgere med enten specifikke eller 

uspecifikke ønsker for deres arbejdsliv. 

4.4.1.3 Et paradoksalt arbejdsliv  
Af §1 i Bekendtgørelsen af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats fremgår det, at lovens overord-

nede formål er at bidrage til et velfungerende arbejdsmarked ved bl.a. at bistå de omfattede bor-

gere til “så hurtigt og effektivt som muligt at komme i beskæftigelse” (Beskæftigelsesministeriet 

2016). I §15 skrives dette mål i sammenhæng med borgernes ønsker, idet der her står, at der i 

indsatsen skal tilrettelægges “et individuelt og fleksibelt kontaktforløb under hensyn til personens 

ønsker og forudsætninger samt arbejdsmarkedets behov med henblik på, at personen hurtigst 

muligt opnår ordinær beskæftigelse” (Beskæftigelsesministeriet 2016). Med afsæt i sagsbehand-

lernes fortællinger kan man argumentere for, at loven rummer et paradoks. Dette fordi dét at tage 

udgangspunkt i borgernes arbejdsidentiteter, herunder ønsker og kapaciteter, ifølge sagsbehand-

lerne typisk indebærer, at forløbet bliver længere, hvorfor det kan siges at være i modstrid med 

lovens målsætning om hurtig beskæftigelse. Idet sagsbehandlerne giver udtryk for at arbejde efter 

en anerkendende tilgang, der kan være mere tidskrævende, end hvis de blot sendte borgeren ud i 

et hvilket som helst job, kan deres tilgang i disse tilfælde siges at fordre et kompromis med lov-

givningens mål om hurtig beskæftigelse. 

At denne anerkendende tilgang er speciel, idet den kræver, at sagsbehandleren netop går 

på kompromis med målet om hurtig beskæftigelse til fordel for borgerens ønsker, viser sig også i 

den måde, som sagsbehandlerne positionerer sig selv på som særlige. Især Ulla og Viggo fortæl-

ler, at de har en helt ”særlig” måde at udføre deres arbejde på, som er betinget af deres værdier og 

tilgang til borgerne. Dette fremgår fx, da Ulla siger: 
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Jeg tænker, at man må se mig lidt som cremefraiche, fordi jeg er så enormt sådan 

”det er, hvad du gerne vil, og det er i dit tempo”. [...] Jeg er meget glad i mit job, 

og egentlig går jeg mere op i, hvad mine borgere siger til mig, end jeg går op i 

måltal (Ulla:215, l. 7694-7699). 

Når Ulla betegner sig selv som ”cremefraiche”, er det et udtryk for, at hun føler sig særlig ved at 

adskille sig fra resten af sagsbehandlerne. Hun fortæller, at hun ikke går op i, hvor mange borgere 

hun får i job, men derimod er interesseret i, om borgerne er glade for det arbejde, hun udfører. 

Hun fremstiller her den gode sagsbehandler som en, der ikke går op i måltal, hvormed hun netop 

positionerer sig selv som den gode sagsbehandler. Ulla er ikke den eneste, der har en oplevelse af 

at gøre tingene lidt anderledes og bedre end sine kolleger. Til spørgsmålet om, hvad formålet med 

hans arbejde er, og hvad han bliver målt på, svarer Viggo: ”På det område er jeg nok ret speciel. 

Jeg tror, at vi bliver målt på den ene eller anden måde, men jeg har valgt at sige, at det er jeg 

faktisk ret ligeglad med, fordi det handler om mennesker.” (Viggo:233, l. 8348ff). Viggo påpeger 

her, at han er speciel, og ligesom Ulla fremfører han en fortælling om, at han er ”borgerens 

mand”, fordi han går op i mennesket, hvilket kommer til at fremstå mere sympatisk, end hvis man 

går op i tallet. 

Sagsbehandlerne positionerer sig således som “særlige sagsbehandlere” over for os ved at 

fortælle, at de yder en ekstra indsats og virkelig er på borgerens side. Dette er med til at under-

strege, at deres arbejde indeholder et paradoks, idet der viser sig en enighed om, at man bedst 

løser kerneopgaven med at få borgerne i job gennem anerkendelse af borgernes arbejdsidentiteter, 

samtidig med at det fremstår som om, at sagsbehandlerne anskuer sig selv som særlige, idet de 

netop anvender denne metode. At de hver især har en forståelse af, at netop de arbejder på en 

særligt god måde, mens de andre arbejder mere efter bogen, kan således tolkes som et udtryk for, 

at anerkendelse af borgernes arbejdsidentiteter ikke er det primære mål i lovgivningen, hvormed 

de adskiller sig ved netop at tillægge dette værdi. 

Med afsæt i Lipskys teori kan man argumentere for, at sagsbehandlerne anvender en af-

værgemekanisme inden for kategorien rationering af service, idet de delvist modificerer målet for 

indsatsen, når de prioriterer at imødekomme borgernes arbejdsidentiteter. Sagsbehandlerne mener 

dog, at denne tilgang er mere sympatisk, meningsfuld og økonomisk fordelagtigt, idet den forøger 

chancen for, at borgeren oplever succes og fastholdes i et arbejde. Af den grund anvender de en 

anerkendende tilgang, selvom det forlænger forløbet. Med afsæt i en weberiansk magtforståelse 

kan tilgangen siges at udgøre en demokratisk udfordring, idet sagsbehandlerne til dels agerer 

imod den politiske intention og dermed bryder med den legitime samfundsorden. Omvendt argu-

menterer sagsbehandlerne for, at imødekommelse af borgeres arbejdsidentiteter er afgørende for 

fastholdelsen af borgerne i job, hvilket er effektivt for målet om at nedbringe ledigheden på sigt. 
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De giver således udtryk for, at deres tilgang bunder i en professionel vurdering af, hvad der er 

mest gavnligt for både den enkelte borger og samfundet som helhed. 

Det beskrevne paradoks kan med Lipskys ord desuden karakteriseres som et krydspres, da 

sagsbehandlernes faglige værdier og vurdering står i modsætning til loven. Vi finder dog ikke i 

empirien, at krydspresset påvirker deres psykiske arbejdsmiljø negativt. Det kan skyldes, at sags-

behandlerne netop afværger dette krydspres ved at handle i overensstemmelse med egne værdier, 

hvilket vi kigger nærmere på i afsnit 4.4.3, hvor det undersøges, hvilke udfordringer der kan være 

forbundet med at anerkende borgernes arbejdsidentiteter. 

4.4.2 SAGSBEHANDLERNES FREMSTILLINGER AF, HVORDAN DE 
ARBEJDER MED AT ANERKENDE BORGERNES ARBEJDS-
IDENTITETER  

Da vi har fundet, at de fire sagsbehandlere tillægger borgernes arbejdsidentiteter stor betydning i 

indsatsen, vil nærværende afsnit undersøge sagsbehandlernes fremstillinger af, hvordan de arbej-

der med at anerkende borgernes arbejdsidentiteter. Analysen anvender primært sagsbehandlernes 

fortællinger, mens der suppleres med borgernes perspektiver, hvor det findes relevant, for der-

igennem at opnå en mere nuanceret besvarelse af spørgsmålet. 

4.4.2.1 Sagsbehandlerne forsøger at imødekomme arbejdsidentiteten  
Sagsbehandlerne giver udtryk for, at de så vidt muligt forsøger at anerkende borgernes arbejds-

identiteter ved at planlægge forløbet med afsæt i borgernes ønsker og i samarbejde med borgerne 

– hvilket udfoldes i nærværende afsnit. 

4.4.2.1.1 Forløbet tager udgangspunkt i borgerens interesser og kapaciteter  

På tværs af interviewene med sagsbehandlerne kommer det til udtryk, at det er centralt for dem, 

at borgernes interesser og kapaciteter er udgangspunktet for tilrettelæggelsen af forløbet. En for-

udsætning herfor er ifølge Tom, at han giver plads og lytter til borgerens fortælling for derigen-

nem at finde frem til, hvad borgeren gerne vil. Han udtrykker det således: 

Jeg synes, det er meget vigtigt, at borger skal fortælle mig ”Hvad vil du gerne?” 

– ”Jamen det ved jeg ikke”. Og så prøver jeg at finde ud af, hvad har du af inte-

resser, hvad har du af kompetencer? [...] ”Jeg vil gerne på kontor”, kontor er en 

meget omfattende beskrivelse, så: ”Hvad er det for et kontor? Hvad er det ved 

kontoret, der tiltaler dig? [...] Så jeg vil rigtig gerne [...] have en helt klar for-
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ventningsafstemning om: ”Hvad er det, du gerne vil? Hvad er det, vi skal?” (S 

Tom:182f, l. 6518-6530). 

For Tom består en stor del af arbejdsopgaven således i at tilvejebringe en forståelse for og et 

overblik over borgerens interesser og kompetencer, så han har et bedre udgangspunkt for at hen-

vise borgeren til meningsfulde tilbud. I sin fortælling giver Clara netop udtryk for, at dette er et 

positivt element ved Toms tilgang til hende, da han på baggrund heraf kan foreslå og/eller bevilge 

kurser, som er meningsfulde for hende – han har eksempelvis bevilget et kursus i Almen Under-

visningskompetence, som Clara ønskede at følge (B Clara:73). Også Viggo fremstiller sit arbejde 

med at forstå Erik og få ham til at føle sig lyttet til som centralt. Her fortæller han fx, at han skul-

le vinde Eriks tillid, fordi Erik har erfaring med tidligere sagsbehandlere, der netop ikke har lyttet 

til ham: 

Jeg synes, at det faktisk først er nu, efter et par samtaler med Erik, at han ligesom 

har fået tilliden til mig – at jeg faktisk godt vil hjælpe ham. [...] Altså til sidste 

samtale, der sagde han ”Gud, det er første gang, jeg føler, at der er nogen, der 

har lyttet efter”. Og der har jeg prøvet, at ligesom zoome ind på, hvad det er, han 

gerne vil (S Viggo:235, l. 8426-8432). 

Viggo fortæller, at han har forsøgt at lytte til og forstå Erik, så Eriks ønsker kan være retningsgi-

vende for indsatsen. At dette lykkes for Viggo, giver Erik udtryk for, da han fortæller, at Viggo er 

den første af hans sagsbehandlere, der har ”set ham”. Dette viser sig særligt, da Viggo foreslår 

Erik at komme i praktik på en arbejdsplads, der søger ansatte, som kan tænke bredt og på tværs, 

hvilket Erik mener, at han kan (B Erik:122). Det fremstår altså som om, at Viggo har kendskab til 

Eriks arbejdsidentitet, da dette er en forudsætning for, at Viggo kan foreslå en arbejdsplads, som 

imødekommer denne. 

Det fremgår således af sagsbehandlernes fortællinger, at imødekommelsen af en borgers 

arbejdsidentitet forudsætter, at de både lytter til og giver plads til borgeren, så de kan få indsigt i 

vedkommendes interesser, kapaciteter og ønsker i relation til deres arbejdsliv. Mens denne fortæl-

ling er den mest gennemgående og fremtrædende i sagsbehandlerinterviewene, er der også nogle 

af dem, der fortæller, at de somme tider anvender en anden strategi over for andre borgere. Tom 

fortæller bl.a., at han forventer, at borgerne selv bidrager til at finde praktikpladser eller løntil-

skudsjob, og at han, hvis han oplever, at en borger ikke gør dette og virker umotiveret, sender 

vedkommende i et intensivt forløb hos en anden aktør – hvilket borgerne typisk udtrykker mod-

stand imod (S Tom:185). Også Ulla fortæller, at hun somme tider gør brug af en konkret anden 

aktør, hvis hun oplever, at en borger ikke udviser initiativ til fx at finde en praktikplads – også 
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selvom borgerne ofte giver negative tilbagemeldinger på denne anden aktør (S Ulla:225). I disse 

tilfælde bliver ønsket om at imødekomme borgerens arbejdsidentitet således nedprioriteret, fordi 

sagsbehandlerne opererer ud fra en “noget for noget”-tankegang, idet de kræver, at borgerne selv 

udviser initiativ, hvis de skal gøre det samme i forsøget på at imødekomme deres arbejdsidentite-

ter. Med afsæt i Lipskys teori kan man argumentere for, at sagsbehandlerne her anvender afvær-

gemekanismen automatisering af service, idet de sender umotiverede og uengagerede borgere på 

specifikke kurser som standardløsning, selvom de ikke nødvendigvis er meningsfulde for borger-

ne. Dette kan medvirke til at gøre sagsbehandlernes arbejde lettere, mens risikoen er, at de på-

gældende borgere ikke oplever at få en meningsfuld indsats.  

4.4.2.1.2 Forløbet planlægges i et samarbejde mellem borger og sagsbehandler  

En anden metode til at imødekomme en borgers arbejdsidentitet er, at sagsbehandler og borger så 

vidt muligt indgår som ligeværdige parter i planlægningen af forløbet. For Sanne handler det om 

samarbejde og fællesskab, hvilket kommer til udtryk, da vi spørger hende, hvad hun definerer 

som målet for hendes arbejde: 

Formålet er, for mig i hvert fald, at tage det lange seje træk. Og meget meget ger-

ne ende ud i, selvfølgelig, et fælles mål mellem borgeren og mig. Det skal jo helst 

være nogenlunde samstemmigt, havde jeg nær sagt. Det skal jo helst ikke være mit 

mål, det skal helst være borgerens egen motivation for at nå det mål (S San-

ne:139, l. 4913-4916). 

Sanne påpeger således vigtigheden af, at det ikke er hendes mål, der er retningsgivende for forlø-

bet, men at borgeren derimod selv er motiveret til at nå det mål, som de i fællesskab definerer. 

Også for Tom er det essentielt, at borgerne er inkluderet i processen med at planlægge forløbet: 

Det er også meget vigtigt for mig, at de [borgerne] ligesom selv er inkluderet i 

det. Det nytter ikke noget, hvis jeg bare siger ”Jeg synes, du skal ud i den bran-

che” eller ”Jeg synes, du skal ud i den virksomhed”. Jeg prøver meget at sige, lad 

os gøre det her i fællesskab (S Tom:164, l. 5831-5833). 

Tom har således den samme fortælling som Sanne, om at det er bedst, hvis der opstår et fælles-

skab mellem borgeren og ham selv, så det bliver et samarbejde om at nå et fælles mål, og så sags-

behandleren ikke får den definerende og bestemmende rolle i relationen. 

At dette også gør sig gældende for de to andre sagsbehandlere, samt at det udmønter sig i, 

at borgerne oplever relationen som et samarbejde, viser sig i det sprogbrug, både sagsbehandlerne 

og borgerne anvender. Dorte fremstiller eksempelvis et samlet ”vi”, når hun siger: ”Det, vi har 
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arbejdet hen imod, var det her virksomhedspraktik, som jeg så startede i for en måned siden.” (B 

Dorte:105, l. 3692f). Det fremstilles således som om, at det ikke kun er Dorte eller Ulla, der har 

arbejdet hen imod virksomhedspraktik, men at det er noget, der er foregået i fællesskab. I inter-

viewene findes en lang række lignende eksempler, hvor både sagsbehandlerne og borgerne frem-

stiller deres indbyrdes relation som et samarbejde ved fx at anvende formuleringen ”vi” (fx B 

Bo:57; B Clara:79; S:120; Tom:190; Viggo:235). Sagsbehandlerne giver dog også udtryk for, at 

de til tider må påtage sig myndighedsrollen mhp. at få borgerne til at handle. Viggo fortæller fx, 

at han nogle gange må skubbe til Erik og sige: “På et tidspunkt, så går det ikke længere. Så SKAL 

jeg bare sende dig ud [i aktivering].” (S Viggo:238, l. 8559f). Viggo giver her udtryk for, at der 

er en udløbsdato for Eriks medindflydelse, da Viggo på et tidspunkt er nødsaget til at sende Erik i 

aktivering, selvom det er i uoverensstemmelse med Eriks ønsker. 

Samlet set kan man argumentere for, at sagsbehandlerne i nærværende undersøgelse giver udtryk 

for i højere grad at agere “borgerens mand” end “klassisk bureaukrat”. Med brug af Winter & 

Mays beskrivelse af markarbejderstil kan sagsbehandlernes tilgang belyses ud fra dimensionen 

tvangsorientering. Sagsbehandlerne giver ikke udtryk for at anvende tvang over for borgerne. De 

lytter derimod til dem og giver dem medbestemmelse i forløbet, ligesom de lægger vægt på, at 

forløbene skal tilrettelægges i samarbejde med borgerne. Arbejdsmetoden indebærer således ikke, 

at de træffer beslutninger om mål og middel på borgernes vegne eller agerer truende myndighed, 

men nærmere at de har en vejledende funktion over for borgerne. Dette kan tolkes som et udtryk 

for, at sagsbehandlerne arbejder ud fra en anerkendende tilgang, idet de ønsker, at den enkelte 

borger skal kunne genkende sig selv i indsatsen og føle sig set, hørt og værdsat som den person, 

vedkommende selv mener at være – præcis som Høilund & Juul foreskriver. 

Selvom sagsbehandlernes førsteprioritet er at anerkende borgernes arbejdsidentiteter ved 

at imødekomme disse, forudsætter dette arbejde ifølge sagsbehandlerne, at borgerne udviser en-

gagement, ligesom der er en grænse for, hvor længe de kan vente på borgernes egne inputs, før de 

ser sig nødsaget til at bestemme over vedkommende. I tråd med borgernes fortællinger kommer 

det herigennem til udtryk, at det primært er borgere, der engagerer sig og udviser initiativ over for 

sagsbehandlerne, der modtager en anerkendende indsats. Man kan argumentere for, at det formo-

dentlig er sværere for borgere, der kæmper med fx omfattende psykiske eller sociale problemer, 

at have overskud til at tage dette initiativ, hvorfor nogle af disse borgere risikerer at modtage en 

mindre individrettet og mere standardiseret indsats end ellers. Af sagsbehandlernes fortællingerne 

kan det således også tolkes som om, at det er de mest ressourcestærke og motiverede borgere, der 

har de bedste forudsætninger for at opnå succes i indsatsen. 
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4.4.2.2 Sagsbehandlerne arbejder med at udvikle borgernes arbejdsidentiteter 

             og nedbryde barriererne for, at de kan komme i job  
Af sagsbehandlernes fortællinger fremgår det desuden, at de ikke altid anser det som realistisk, at 

borgerne kan få deres ønsker for et fremtidigt job opfyldt på det pågældende tidspunkt. Af den 

grund kan sagsbehandlernes arbejde med borgerne også indebære at få dem til at indse de udfor-

dringer, der måtte stå i vejen for ønsket og dernæst at handle på dem. Udfordringerne relaterer sig 

både til sammenhængen mellem borgernes ønsker for et fremtidigt job og de givne arbejdsmar-

kedsforhold, samt til borgernes problemer udover ledigheden. Nærværende afsnit undersøger 

disse forhold. 

4.4.2.2.1 Urealistiske krav til et kommende job  

Selvom sagsbehandlerne generelt giver udtryk for, at de stiler efter at imødekomme borgernes 

arbejdsidentiteter, herunder ønsker til et fremtidigt job, peger de også på, at nogle borgere har 

ønsker, som er urealistiske at indfri. Tom giver fx udtryk for, at Claras ønske om at arbejde ude-

lukkende som selvstændig kunstner er urealistisk, som forholdene i branchen er i dag, hvorfor 

“[Clara] har indset, at hun nok ikke kan leve 100 pct. af at være kunstner” (S Tom:190, l. 

6794f). Af den grund har de i fællesskab opstillet et mere realistisk mål for Claras arbejdsliv, der 

indebærer en deltidsstilling som underviser, hvormed hun sideløbende med et lønarbejde kan lave 

sin kunst. Toms beskrivelse af sin metode er: ”Jeg planter en tanke, så tager hun den til sig, og 

så tænker hun den videre til noget, der faktisk er meget realistisk ift. at kunne komme tilbage på 

arbejdsmarkedet.” (S Tom:190, l. 6806ff). Han giver altså udtryk for at have hjulpet Clara på vej 

til (midlertidigt) at redefinere målet for sit arbejdsliv. Dette understøttes af Claras beskrivelse af 

sine fremtidsplaner, idet de stemmer overens med Toms beskrivelse. Man kan således argumente-

re for, at der er sket en udvikling i Claras arbejdsidentitet, mens hun har haft Tom som sagsbe-

handler. Dog tager målet for Claras arbejdsliv og dermed indsatsen stadig udgangspunkt i hendes 

ønske om at være kunstner, hvorfor man kan argumentere for, at metoden stadig er anerkendende. 

Tom anerkender således Claras arbejdsidentitet ved at lytte og udvise forståelse for hendes passi-

on for kunsten, samtidig med at han forsøger at justere Claras mål i en mere realistisk retning på 

en måde, så hun oplever sig selv som en del af processen. Tom peger dog på, at det er en forud-

sætning for denne form for udvikling, at borgeren er åben over for sagsbehandlerens forslag (S 

Tom:190). 

Tilsvarende pointe, om at borgeres ønsker til et fremtidigt job kan være urealistiske, frem-

fører Viggo. Han fremstiller Erik som én, der har lukket sig ind “i sin egen lille verden” (S Vig-

go:235, l. 8423), hvilket gør, at hans krav og ønsker fremstår virkelighedsfjerne i Viggos optik. 

Viggo fortæller, at han har svært ved at få Erik til at indse, at han stiller for mange krav til en 
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potentiel arbejdsplads, og at det ikke er realistisk, at han får disse opfyldt efter så mange års le-

dighed (S Viggo:236). Eriks urealistiske krav til et kommende arbejde fremstilles således i inter-

viewet med Viggo som en udfordring for, at Viggo kan imødekomme Eriks arbejdsidentitet, 

hvorfor Viggo giver udtryk for, at han forsøger at skabe en udvikling i denne arbejdsidentitet. 

4.4.2.2.2 Borgernes problemer ud over ledigheden er barrierer for at komme i job  

I interviewene med hhv. Dorte og sagsbehandleren Ulla kommer det til udtryk, at Dorte, da hun 

startede forløbet i jobcentret, havde en oplevelse af, at hun var klar til at arbejde (S Ulla:212; B 

Dorte:110). Ullas vurdering var modsat, at Dorte ikke var klar til at arbejde på daværende tids-

punkt, fordi hun kæmpede med psykiske problemer. Ulla fortæller, at hun derfor har arbejdet med 

at få Dorte til at indse, at hun havde brug for hjælp, mens Dorte fortæller, at det var Ulla, der gav 

hende et “los i røven” for at begynde i et psykoterapeutisk forløb (S Ulla:212f; B Dorte:110). 

Eksemplet illustrerer, at Ulla ikke mente, at Dortes narrativ om egne kapaciteter stemte overens 

med virkeligheden. Hun vurderede, at en umiddelbar imødekommelse af Dortes ønske om at 

komme i arbejde ville have resulteret i, at Dorte var endt på kontanthjælp igen (S Ulla:213). Iføl-

ge Ulla var det således vigtigt at tage hånd om Dortes psykiske udfordringer, inden Dorte blev 

sendt i job. Dorte giver på den anden side udtryk for, at hun er taknemmelig over, at Ulla presse-

de hende til at starte i behandling, selvom det ikke var hendes eget ønske (B Dorte:110). I fortæl-

lingen, om hvordan Ulla har fået Dorte til at indse behovet for hjælp, indgår eksempler på, at Ulla 

har udvist et stort personligt engagement i Dortes liv. Ulla fortæller fx: “Jeg har også hørt tele-

fonsvarerbeskeder, og sagt ‘det der – jeg ville være fløjet på min cykel eller i en taxa ned til poli-

tiet med det der’. Så hun ved, jamen det er ikke normalt”. (S Ulla:224, l. 8018ff). Ulla har således 

lyttet til telefonsvarerbeskeder fra Dortes ekskæreste og har i den forbindelse udvist vrede og 

sympati for Dortes situation, hvilket hun beskriver som et vigtigt element i at få Dorte til at indse, 

at ekskærestens adfærd er forkert. Ullas adfærd kan belyses med dimensionen professionel di-

stance inden for Winter & Mays karakteristik af markarbejderstil. Frem for at holde en professi-

onel distance til Dorte og afholde sig fra at engagere sig personligt, indebærer Ullas metode 

tværtimod, at hun inddrager hele sin person, hvilket leder til, at Dorte begynder at indse omfanget 

og konsekvenserne af den psykiske terror, hun er udsat for, samt sit behov for hjælp. Ullas ar-

bejdsmetode bidrager således til, at hun kan føre Dorte i den retning, som Ulla mener, er den 

rigtige.  

Mens Ullas vurdering af Dortes psykiske udfordringer er, at de udgør en barriere, der kan 

overkommes gennem psykoterapi, giver Tom udtryk for en hjælpeløshed over for Bos gæld. 

Toms vurdering er, at Bo er motiveret for at arbejde, men at gælden står i vejen for dette. Tom 

beskriver, ligesom Bo, situationen som en venteposition, hvor jobsøgningen først kan sættes rig-
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tigt i gang, når gælden annulleres (S Tom:179). Det fremgår i den forbindelse, at Tom ikke selv 

har tjekket op på Bos gæld eller muligheden for at lave en aftale med Skatteforvaltningen. I stedet 

godtager han Bos narrativ om, at det er en umulig kamp, hvormed han betragter sig selv som 

handlingslammet. Ligeledes har han ikke kendskab til tilbud i indsatsen, der kan hjælpe Bo, men 

han har foreslået ham et tilbud om gratis gældsrådgivning uden om indsatsen, som Bo dog ikke 

ønsker at anvende (S Tom:172f). Tom formår således ikke at hjælpe Bo med at overkomme den 

barriere, der fremstår som allermest afgørende for, at Bo kan få et job. Toms tilgang er det mod-

satte af tvangsorienteret, idet han giver udtryk for i høj grad at udvise tillid til Bos fortælling om, 

at det ikke er meningsfuldt for ham at arbejde, så længe han har gælden. Dette står i modsætning 

til Toms mulighed for at tvinge Bo til at påtage sig arbejde, selvom der ikke er økonomisk inci-

tament herfor. 

4.4.2.2.3 Et produktivt identitetsarbejde  

Sagsbehandlernes arbejde med at udvikle borgernes arbejdsidentiteter og nedbryde barriererne, 

der står i vejen for, at de kan varetage et job, kan belyses med Järvinen & Mik-Meyers teori om 

klientgørelse. Både Ullas og Toms arbejde kan karakteriseres som identitetsarbejde, idet de hjæl-

per Dorte og Clara til at indse deres udfordringer og dermed påtage sig den problemidentitet, der 

er nødvendig, for at Ulla og Tom kan hjælpe dem inden for systemets rammer. Det er således 

eksempler på, at Ulla og Tom vurderer, at der skal ske en ændring i Dortes og Claras opfattelser 

af dem selv og deres mål, før de kan hjælpe dem i arbejde. Viggos udfordringer med at ændre 

Eriks krav til sit arbejdsliv kan imidlertid forstås som en central barriere for, at der kan ske en 

ændring i Eriks arbejdsidentitet. Man kan argumentere for, at Erik ikke påtager sig problemidenti-

teten langtidsledig og dermed nedjusterer sine krav til et fremtidigt job, hvilket Viggo netop giver 

udtryk for, at Erik må gøre, hvis han skal kunne hjælpe ham i arbejde. I den forbindelse fortæller 

Viggo dog, at han ved at vise forståelse for Eriks ønsker, interesser og udfordringer, samt gennem 

tillidsarbejde kan komme tættere på målet (S Viggo:236). 

Når en borger indser sine problemer, ønsker at overvinde disse og handler på dem kan det 

tolkes som et udtryk for, at sagsbehandleren er lykkes med at skabe empowerment i borgeren. 

Dette er produktivt for sagsbehandlernes arbejde, da borgerne dermed er indstillet på en personlig 

forandring, der kan bringe dem tættere på på arbejdsmarkedet. Overordnet er denne arbejdsmeto-

de netop i tråd med en neoliberal logik, hvor målet er at skabe homo oeconomicus, hvormed bor-

gerne påtager sig et ansvar for at komme ud af ledigheden og dermed bidrage til den økonomiske 

vækst. 

Ifølge Järvinen & Mik-Meyer er sagsbehandlernes støttende og coachende tilgang til bor-

geren centralt i arbejdet med at få borgeren til at indstille sig på en personlig forandring. Denne 
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metode giver sagsbehandlerne i undersøgelsen netop udtryk for at gøre brug af, og i forlængelse 

heraf fortæller de også i interviewene, at deres arbejde i høj grad består af et tillids- og relations-

arbejde (S Sanne:141; S Tom:177; S Viggo:233ff). Forholdet mellem Dorte og Ulla er et eksem-

pel på, at tilgangen virker, idet Ulla fortæller, at hun gennem en coaching-tilgang har hjulpet Dor-

te til at indse sit behov for hjælp, men at det i sidste ende er Dorte selv, der har taget imod hjæl-

pen (S Ulla:216;219). Ulla har således vist Dorte på vej, mens det er Dorte selv, der bliver den 

aktive aktør i at komme ud af sin ledighed. På samme måde har Tom “plantet et frø” hos Clara 

frem for at agere myndighed og bestemme, at hun skal skifte kurs i sin jobsøgning. Dette har 

resulteret i, at Clara netop har justeret sine ønsker til arbejdslivet på en måde, hvor de stadig in-

kluderer arbejdet som billedkunstner, men dog er mere realistiske. Således kommer det til udtryk, 

at sagsbehandlerne vejleder, støtter og udviser empati i arbejdet med borgerne, hvilket ligeledes 

med afsæt i Järvinen & Mik-Meyers teori kan tolkes som en måde at både hjælpe og kontrollere 

borgerne. Dette er produktiv i to henseender: Først og fremmest resulterer metoden i, at borgerne 

kommer tættere på arbejdsmarkedet, hvilket Tom og Ulla giver udtryk for, at både Clara og Dorte 

er kommet, siden de startede i jobcentret. Derudover fremgår det, at Dorte og Clara er meget 

tilfredse med deres sagsbehandlere, hvis støtte er et positivt element ved sagsbehandlingen. Såle-

des bliver metoden også produktiv ved at give borgerne en følelse af at modtage en anerkendende 

og dermed meningsfuld indsats, hvor de oplever at blive hørt og hjulpet. 

4.4.3 RAMMEBETINGELSER KAN SPÆNDE BEN FOR  
ANERKENDELSEN  

I nærværende afsnit undersøges den række af udfordringer, der besværliggør sagsbehandlernes 

arbejde med at anerkende borgernes arbejdsidentiteter, som relaterer sig til de rammebetingelser, 

sagsbehandlerne er underlagt. Udover at identificere disse udfordringer vil afsnittet udfolde, hvil-

ke strategier til at imødekomme udfordringerne der kan lokaliseres i sagsbehandlernes fortællin-

ger. Denne del af analysen anvender også primært sagsbehandlernes fortællinger, mens der sup-

pleres med borgernes perspektiver. 

4.4.3.1 Rettidig aktivering og mangel på tilbud  
Det kommer først og fremmest til udtryk i både sagsbehandler- og borgerinterviewene, at der er 

udfordringer knyttet til at gøre aktiveringen meningsfuld for borgerne. I anden del af analysen 

fremgår det, at borgerne giver udtryk for en frustration over indsatsens mange meningsløse tilbud, 

der ikke har formået at imødekomme deres individuelle behov. Borgerne er dog forpligtet til at 

skulle i aktivering én gang årligt, hvorfor det er en udfordring, hvis udbuddet af tilbud ikke er 

tilstrækkeligt til at favne borgernes behov. I den forbindelse fremhæver både Tom og Viggo, at 
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det er forskelligt, hvilke tilbud der giver mening for hvilke borgere. Mens en praktikplads uden 

jobsigte kan give mening for en borger, der kæmper med ensomhed, lav selvtillid og/eller møde-

stabilitet, er det ikke meningsfuldt for en borger, der er klar til at arbejde, men blot mangler en vej 

ind på arbejdsmarkedet (S Viggo:253). Der ligger derfor et stort arbejde for sagsbehandlerne i at 

finde relevante tilbud til den enkelte borger, hvor også borgerens arbejdsidentitet står centralt. 

En udfordring, der kan opstå i forbindelse med at få borgeren i meningsfulde tilbud, er, 

hvis det lovgivningsmæssigt fastlagte tidspunkt for aktivering falder uhensigtsmæssigt ift. den 

plan, som sagsbehandleren og borgeren har lagt for borgerens forløb (S Sanne:155; S Viggo:253; 

S Tom:166; S Ulla:212). Tom beskriver dette som et benspænd: 

Et krav er jo også, at de skal i aktivering en gang om året [...]. Og nogle gange 

der kan det krav, synes jeg, spænde lidt ben for tingene. [...] hvis man [...] er i en 

proces med et eller andet, og man siger, jamen om tre måneder skal du påbegyn-

de kursus eller et eller andet uddannelse, men inden for de tre måneder falder du 

for aktivering, så kan det være lidt sådan ‘aah’ (S Tom:166, l. 5930-5936). 

Tom beskriver her, at den rettidige aktivering i nogle tilfælde er et forstyrrende element i den 

proces, borgeren er i, hvis det i forvejen er planlagt, at borgeren skal deltage i en aktivitet i den 

nærmeste fremtid. Tom fortæller videre, at udfordringen kan imødekommes ved at sende borge-

ren på et kort kursus, “som så tæller som aktivering [...] så den der rettighed er klaret” (S 

Tom:167, l. 5937ff). Denne løsning giver Sanne og Ulla også udtryk for at gøre brug af (S Ul-

la:224f; S Sanne:155). En del af forklaringen, på at borgerne oplever at deltage i meningsløse 

kurser, kan således være, at disse fungerer som “den nemme løsning” på at leve op til rettidighe-

den. En anden løsning er, ifølge Tom, at overskride det lovgivningsmæssigt fastlagte tidspunkt 

for aktiveringen for dermed at følge den oprindelige plan (S Tom:167). Denne arbejdsmetode 

fortæller Viggo også, at han gør brug af (S Viggo:253). Toms og Viggos fremstillinger af deres 

ageren i relation til rettidig aktivering kan, med afsæt i dimensionen formalisme inden for mark-

arbejderstilsbegrebet, beskrives som en uformel tilgang til arbejdet, idet de bøjer eller omgår 

reglerne i lovgivningen. Ifølge Viggo medfører det, at “nogle gange kan man også blive kaldt ind 

til chefen, som siger ‘Du gjorde noget forkert’, ‘Nå ja. Giv mig en flad’, og sådan er det” (S Vig-

go:253, l. 9090ff). Han giver således udtryk for en ubekymrethed over at bøje reglerne og modta-

ge en reprimande fra sin chef, fordi han vurderer, at løsningen er den mest meningsfulde for bor-

geren (S Viggo:252). 

Selvom sagsbehandlerne giver udtryk for, at rettidig aktivering kan være et forstyrrende 

element i sagsbehandlingen, kan man modsat argumentere for, at meningsfuld aktivering altid vil 

være givende – uanset, hvornår den falder. I den forbindelse peger både borgere og sagsbehandle-
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re på, at der mangler tilbud i indsatsen. Bo og Clara har manglet tilbud, der kunne nedbryde de 

barrierer, som stod og står i vejen for, at de kan komme i arbejde. Bo beskriver, hvordan hans 

behov for kompetent gældsrådgivning ikke er blevet indfriet, mens Clara fortæller, at der har 

manglet behandlingstilbud rettet mod stress. Sagsbehandlerne fortæller også, at der mangler til-

bud i form af fx psykologhjælp (S Viggo:234;244). De manglende tilbud resulterer i, at borgerne 

selv må opsøge hjælp uden om indsatsen, og kun få gange får de tilskud til disse. Det er dog en 

udfordring for borgerne selv at betale for fx psykologhjælp med de få økonomiske ressourcer, de 

har til rådighed. Ligeledes fremstår det som mere eller mindre tilfældigt, hvorvidt borgerne for-

mår at finde hjælp uden for indsatsen. Clara har fx fundet et gratis meditationsforløb for stress-

ramte gennem en ven, hvilket hun beskriver som enormt heldigt (B Clara:70). At der ikke udby-

des tilstrækkeligt med tilbud, der kan afhjælpe borgernes psykiske, fysiske og sociale problemer, 

kan indikere et fokus i indsatsen på ressourcer frem for problemer. Dette kan tolkes som en kon-

sekvens af, at indsatsen er beskæftigelsesrettet, hvorfor borgernes social- og sundhedsproblemer 

nedprioriteres og i lavere grad end før anerkendes i indsatsen. 

Udover at der er mangel på tilbud, fremhæver Ulla også, at hun mangler kendskab til alle 

de tilbud, hun kan tilbyde borgerne, hvilket, hun mener, skyldes, at hun ikke er uddannet social-

rådgiver (S Ulla:228). Her peger Ulla altså på, at hendes faglighed kan være en begrænsning ift. 

at kunne give borgerne den rigtige hjælp. 

4.4.3.2 Manglende tid  
Det kommer desuden til udtryk hos sagsbehandlerne at de grundet en høj sagsstamme, en borger-

gruppe, der kæmper med større og større udfordringer, samt store mængder administrativt arbejde 

mangler tid til arbejdet med borgerne (S Sanne:141;159; S Tom:161f; S Ulla:229;227; S Vig-

go:234). Ulla fortæller: 

Vi har med en gruppe af mennesker at gøre, som har det så svært, og vi giver dem 

så lidt hjælp, ift. det vi burde gøre. [...] det, synes jeg, er svært, at der er så lidt 

tid. Og jeg har mange borgere, og jeg burde have halvdelen og kunne gøre mere. 

Ringe til flere virksomheder, tale mere med dem. Så der er meget lidt tid til alle. 

Så det bliver lidt at have for lidt smør tilbage og smøre ud på alt for meget brød – 

det bliver meget fattigt i alt, hvad jeg gør (S Ulla:225, l. 8069-8078). 

Ulla beskriver her, at manglende tid gennemsyrer hendes arbejde, som derfor ikke udføres til-

fredsstillende. Tidspresset medfører, at hun ikke kan give borgerne den nødvendige hjælp, bl.a. 

fordi hun ikke har tid til det virksomhedsopsøgende arbejde, hvilket også Sanne og Tom fremhæ-

ver som en udfordring (S Sanne:143; S Tom:161). De beskriver alle tre det virksomhedsopsøgen-



 ARBEJDE FOR ENHVER PRIS? • SIDE 85 AF 107 

de arbejde som et væsentligt element i at få borgerne i job, men ifølge Sanne optager det kun 

omkring ti pct. af hendes arbejdstid (S Sanne:138). Med afsæt i Lipskys teori kan dette ses som et 

udtryk for, at sagsbehandlerne ser sig nødsaget til at prioritere i arbejdsopgaverne. De må således 

rationere deres service, hvormed det virksomhedsopsøgende arbejde nedprioriteres. Sagsbehand-

lerne giver dog udtryk for, at prioriteringen ikke sker med deres gode vilje. De fremstiller særligt 

en stor frustration over det store dokumentationsarbejde, som meget af deres tid går med (S San-

ne:141; S Tom:162; S Viggo:235). For at imødekomme dette tidspres og opnå succes i sit arbejde 

giver Ulla udtryk for, at hun creamer borgerne: 

Ulla: Dorte, hende har jeg kunnet give alt det, jeg gerne ville, fordi hende har jeg 

brugt meget tid på. Og det er i erkendelse af, jeg kan ikke bruge tid på alle lige 

meget, fordi så er der ikke rigtigt nogen, der rykker. Så på en eller måde vælger 

man nogle ud, hvor man tænker, det her kan faktisk gøre [...] de kommer ud. Så 

lige med hende, der er det tilstrækkeligt. Men det kan jeg bare ikke gøre med {ca. 

50} andre borgere. Kun med 3-5 andre. 

Interviewer: Hvor efterlader det så dem, hvor du ikke kan gøre det? 

Ulla: Jamen det er jo det. [...] Hvad med de {ca. 50} andre? [...] de er lidt på mi-

nimum. De er på vågeblus, og det er ikke godt nok, fordi de har også fortjent en 

hjælp, men de skal have meget mere hjælp, end jeg kan give dem. Og end de selv 

kan lige nu, med det de har. Så det er utilfredsstillende. Virkelig (S Ulla:226, l. 

8096-8113). 

Ulla fortæller, at hun har udvalgt fire til seks borgere, herunder Dorte, som hun bruger ekstra tid 

på. For Ulla er det en måde, hvorpå hun kan skabe succes for nogle borgere frem for ingen borge-

re. Hun giver desuden udtryk for, at hun udvælger de borgere med størst sandsynlighed for succes 

frem for dem, der har brug for mere omfattende hjælp, hvormed det igen indikeres, at de ressour-

cestærke borgere modtager den mest omfattende indsats. Mens Ullas creaming kommer blandt 

andre Dorte til gode, medfører den samtidig, at de resterende borgere i Ullas sagsstamme efterla-

des med utilstrækkelig hjælp. Det er således muligt, at Dortes oplevelse af at blive set og forstået 

af Ulla er unik, og at de resterende af Ullas borgere ikke nødvendigvis oplever dette. I forlængel-

se heraf giver Sanne udtryk for at foretage en form for omvendt creaming, idet hun fortæller, at 

hun nogle gange må “parkere” Anders og koncentrere sig om de “svagere” borgere, som har 

mere brug for hende (S Sanne:160, l. 5691). Dette på trods af at hun mener, at hun ville kunne 

skabe et godt resultat med Anders, hvis hun havde mere tid (S Sanne:160). Da rammerne for ind-

satsen indebærer, at hver borger har krav på lige meget tid, agerer Sanne og Ulla i uoverens-
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stemmelse med rammerne, når de tildeler nogle borgere mere eller mindre tid end andre. Dette 

kan tolkes som en måde at skabe mening i arbejdet, idet de vurderer, at de på den måde får mu-

lighed for at hjælpe nogle borgere videre som alternativ til, at ingen af borgerne får tilstrækkelig 

hjælp. Dog arbejder de ud fra to forskellige logikker, idet Sanne prioriterer de borgere, som hun 

vurderer har mest brug for hendes hjælp, mens Ulla hjælper dem, hun vurderer har størst sandsyn-

lighed for at få et job. 

4.4.3.3 Krav om opmatching  
En tredje udfordring er, at sagsbehandlerne skal opmatche borgerne og visitere dem jobparate, så 

snart de ikke kæmper med problemer udover ledighed. To af sagsbehandlerne peger imidlertid på, 

at dette krav bryder ind i samarbejdet mellem borger og sagsbehandler, hvilket kan være ødelæg-

gende for borgerens udvikling. Tom fortæller: 

Hvis du gør en borger jobparat, så slipper du ligesom også taget, og så ved man 

ikke, hvad for en konsulent, borgeren bliver tilknyttet. Så man ved ikke helt, om alt 

det arbejde, man har gjort, og al den udvikling der er sket [...] bliver ødelagt af, 

at de bliver sendt videre til {afdelingen for jobparate} (S Tom:182, l. 6504-6507). 

Tom giver her udtryk for en frygt for, at en borger, som han har arbejdet med længe, og som har 

gennemgået en positiv udvikling, risikerer at få tildelt en sagsbehandler, som ikke har den samme 

tilgang til arbejdet, som Tom har, og som derfor kan ødelægge den positive udvikling. Det kunne 

fx være i tilfælde af, at Clara blev opmatchet og fik tildelt en sagsbehandler, der var ligeglad med 

hendes ønske om at lave kunst og derfor ville tvinge hende i et job, som hun ikke ønsker (S 

Tom:195). For Tom handler det således både om, at et sagsbehandlerskifte i sig selv kan være 

ødelæggende for borgerens progression, og at han gerne vil sikre sig, at borgerne får den sagsbe-

handling, som, han mener, er den rette, hvilket han kun kan ved at ”beholde” borgerne. Ligeledes 

mener Sanne, at man som sagsbehandler må vurdere om en borger skal opmatches, og at denne 

vurdering ikke kun handler om, hvorvidt borgeren officielt passer ind i visitationskategorien 

”jobparat”. Sanne påpeger, at der stilles større krav til de jobparate, ligesom der tildeles mindre 

tid til den enkelte. Med en borger som Anders fremhæver Sanne, at han muligvis på papiret kun-

ne være jobparat, men i kraft af hans skrøbelige personlighed vurderer hun, at hans vej mod job 

vil give et bedre resultat, hvis han forbliver aktivitetsparat og dermed modtager mere støtte (S 

Sanne:150). 

Udover at sagsbehandlerne giver udtryk for et ønske om, at deres borgere skal modtage 

den bedst mulige indsats, fremhæver Tom også, at han undgår at opmatche borgerne, hvis han har 

hjulpet dem, og de har haft et langt og godt samarbejde, som han ikke ønsker afsluttet: ”Man vil 
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også gerne føle, hvis du har taget en, der lå helt nede, og som du har bygget op, så vil man også 

bare gerne have mulighed for at følge dem til dørs.” (S Tom:195, l. 6990f). For Tom handler det 

således også om, at han selv får mulighed for at hjælpe borgerne i job, hvormed han får en suc-

cesoplevelse.  

Toms og Sannes adfærd kan karakteriseres som uformel og som en afværgemekanisme 

under rationering af service, idet de omgås reglerne og modificerer politikken ved at handle i 

uoverensstemmelse med indsatsens visitationspraksis. Desuden kan det anses for creaming, at 

sagsbehandlerne beholder borgerne i deres sagsstamme, da det giver sagsbehandlerne større mu-

lighed for succes i arbejdet. 

I modsætning til denne ”borgerens mand”-adfærd mht. visitationspraksissen giver Ulla 

udtryk for, at hun holder sig til reglerne og opmatcher en borger, hvis hun mener, at borgeren er 

klar til dette. Hun siger bl.a.: ”Hvis de har det godt nok, så skal de jo også opmatches, som det 

hedder, til jobparat. Så er der ingen grund til, at de er hos mig.” (S Ulla:210, l. 7526ff). Ulla 

beskriver her en adfærd, der i højere grad stemmer overens med de officielle regler, idet hun 

fremhæver, at hun visiterer en borger jobparat, hvis hun mener, at denne borger ”har det godt 

nok”. Hun giver således udtryk for en mere formel tilgang og fremstiller ikke kravet om op-

matching som en udfordring for anerkendelsen af borgernes arbejdsidentiteter. 

4.4.3.4 Manglende kompetencer i relation til psykiske diagnoser  
Som det tidligere er pointeret, kan der opstilles en skelnen mellem sagsbehandlerne og tilbuddene 

i beskæftigelsesindsatsen. At tilbuddene imødekommer borgernes arbejdsidentiteter forudsætter 

imidlertid, at sagsbehandlerne har kendskab til disse og dermed forstår borgernes ønsker og be-

hov. Det er tidligere beskrevet, hvordan denne forståelse skabes i samtaler gennem opbyggelsen 

af en tillidsfuld relation mellem borger og sagsbehandler. Det kan imidlertid være svært at etable-

re en tillidsfuld, gensidig forståelse og god relation, hvis sagsbehandlerne ikke er rustet til at tale 

med og forstå borgerne. Dette problem bliver af sagsbehandlerne fremhævet som værende mere 

og mere nærværende, idet deres sagsstamme udgøres af et stigende antal borgere, der kæmper 

med psykiske diagnoser, hvilket Tom fx beskriver her: 

Vores arbejdsfelt bliver udvidet rigtigt meget, så jeg er ved at komme til det punkt, 

hvor jeg siger, nu skal jeg også have et kursus, så jeg kan få noget mere informa-

tion om folk med psykisk sygdom. [...] hvad er de forskellige diagnoser, og hvor-

dan forholder man sig til dem? Er der nogle ting, man skal være opmærksom på? 

(S Tom:187, l. 6675-6679). 
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Ifølge Tom er der sket en udvikling hen imod, at sagsbehandlerne i dag har flere borgere med 

psykiske diagnoser end tidligere, hvorfor han mener, at de har brug for et kursus i, hvordan man 

forstår og forholder sig til disse borgere. Den samme oplevelse har Viggo, der peger på, at sags-

behandlerne er rustet til at håndtere borgernes fysiske udfordringer, men mangler viden om, 

hvordan de skal håndtere psykiske udfordringer (S Viggo:254f). Han peger desuden på, at det kan 

være ødelæggende for en samtale og den gode relation, samt ”stille borgeren langt tilbage” (S 

Viggo:254, l. 9139), hvis borgeren misforstår det, en sagsbehandler siger, fordi sagsbehandleren 

ikke er rustet til at tale med den pågældende person (S Viggo:254f). Også Ulla peger på, at der er 

en hårfin balance mellem, at hun hjælper borgeren til fx at indse, at vedkommende har brug for 

behandling, til at hun presser borgeren for meget. I så fald kan den pågældende blive skræmt, 

fordi “systemet vil have, jeg skal have behandling, systemet siger, jeg er syg.” (S Ulla:222f, l. 

7976f). Ifølge Ulla kan det være rigtigt svært at balancere, hvis man ikke kender til borgeren og 

vedkommendes reaktionsmønstre som følge af eventuelle psykiske udfordringer. Hun giver der-

for udtryk for et ønske om ressourcer til, at hun kan uddannes psykiatrivejleder, fordi hun mener, 

at det ville gøre samtalen med de mest udsatte borgere bedre og dermed styrke relationen til og 

arbejdet med dem (S Ulla:228). 

Sagsbehandlernes efterspørgsel på kompetencer til at hjælpe borgere med psykiske diag-

noser kan ses i lyset af diskussionen om udfordringerne ved, at socialpolitikken i dag er beskæfti-

gelsesrettet. Sagsbehandlerne giver udtryk for, at deres faglighed ikke altid omfavner borgernes 

behov, hvilket kan resultere i misforståelser og en dårlig relation mellem sagsbehandleren og 

borgeren. I sidste ende kan det medvirke til, at borgerne ikke får den nødvendige hjælp, hvilket 

netop er blevet påpeget som et kritikpunkt ved Aktivlinjens fokus på at ansætte beskæftigelses-

faglige sagsbehandlere i stedet for de tidligere socialfaglige sagsbehandlere. 

4.4.4 DELKONKLUSION   
I analysens tredje del har vi først og fremmest belyst, hvilken betydning sagsbehandlerne tillæg-

ger borgernes arbejdsidentiteter, og hvilken adfærd de giver udtryk for at have over for borgerne. 

Analysen viser, at sagsbehandlerne ønsker at anerkende borgernes arbejdsidentiteter ved at lytte 

til borgerne og lade indsatsen tage afsæt i deres interesser, kapaciteter og mål for et fremtidigt 

job. Dette ønske forlænger typisk forløbet, sammenlignet med hvis borgerne blot blev sendt ud i 

et tilfældigt job, fordi mange borgere netop ikke ønsker et hvilket som helst job. Det er derfor en 

tilgang, der kan være modstridende med lovgivningens mål om hurtig beskæftigelse, men som 

sagsbehandlerne vurderer, dels bidrager til forhøjet livskvalitet hos borgerne, og dels forøger 

sandsynligheden for, at borgerne fastholdes i jobbet, hvormed det også bidrager til det samfunds-

økonomiske mål om at nedbringe ledigheden på sigt. Sagsbehandlerne giver dog også udtryk for, 
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at de har så mange borgere, at de kan se sig nødsaget til at prioritere mellem dem, hvorfor det 

ikke nødvendigvis er alle borgere, der vil opleve denne anerkendende tilgang. Dertil forudsætter 

anerkendelsen et engagement fra borgeren. 

Analysen belyser desuden udfordringer i beskæftigelsesindsatsen mht. at anerkende bor-

gernes arbejdsidentiteter. Disse indebærer først og fremmest borgeres urealistiske ønsker for et 

fremtidigt job eller problemer udover ledigheden, som borgerne ikke selv opfatter som forhin-

dringer for at komme i job, men som sagsbehandlerne vurderer står i vejen herfor. I så fald forsø-

ger sagsbehandlerne gennem brug af empati og støtte at få borgerne til at indse og handle på ud-

fordringerne. Metoden er produktiv, idet den enkelte borgers tilfredshed med indsatsen stiger, i 

takt med at vedkommende føler sig set, samt ved at den tillidsfulde relation, der opbygges, gør 

det lettere for sagsbehandleren at rykke borgeren tættere på arbejdsmarkedet. Derudover udgøres 

udfordringerne af en række rammebetingelser såsom rettidig aktivering, mangel på tilbud, mang-

lende tid, krav om opmatching og manglende social- eller sundhedsfaglige kompetencer. Sagsbe-

handlerne anvender i den forbindelse en række strategier til at afværge det krydspres, som opstår, 

når rammerne i indsatsen udgør en forhindring for, at de kan efterleve deres værdier. Strategierne 

indebærer at omgås lovgivningen, prioritere i opgaverne, samt creame borgerne. Adfærden kan 

kritiseres for at bryde med den legitime samfundsorden, men den legitimeres gennem sagsbe-

handlernes fortællinger om, at de dermed kan skabe en mere meningsfuld indsats for den enkelte 

borger, som hermed vil komme tættere på et ordinært arbejde. 
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KAPITEL 5. DISKUSSION  
Analysen viser, at lovgivningens mål, om at beskæftigelsesindsatsen skal hjælpe borgere hurtigst 

muligt i job, kan være en udfordring for at sikre anerkendelsen af borgernes arbejdsidentiteter. 

Udfordringen er relateret til anerkendelsen af borgernes arbejdsidentiteter, fordi det netop fordrer 

en tidskrævende proces, hvis borgerne tillægger arbejdets indhold en meningsgivende karakter og 

derfor har specifikke krav og ønsker til et kommende arbejde, som sagsbehandlerne ønsker at 

imødekomme. Anerkendelsen af borgernes arbejdsidentiteter er således afhængig af, at den enkel-

te sagsbehandler er villig til at gå på kompromis med målet om hurtig beskæftigelse. 

Udfordringen kan siges at opstå, fordi lovgivningen bygger på et arbejdsbegreb, der del-

vist adskiller sig fra det arbejdsbegreb, som viser sig i borgernes arbejdsidentiteter. Ifølge Lars 

Paludan-Müller er arbejdsbegreber afgørende for, ”hvordan vi opfatter menneskelig eksistens og 

det gode liv i det hele taget” (Paludan-Müller 2012:136). Således gemmer det på enhver tid gæl-

dende arbejdsbegreb på et menneskesyn, der er udgangspunktet for, dels hvordan individet hand-

ler i forsøget på at opnå det gode liv, og dels hvordan beskæftigelsesindsatsen indrettes (ibid). 

Selvom der er visse ligheder mellem de to arbejdsbegreber i hhv. lovgivningen og borgernes ar-

bejdsidentiteter, kan man argumentere for, at der heri kan identificeres en forskel mht. opfattelsen 

af arbejdets funktion, hvilket nærværende diskussion stiller skarpt på. Mens arbejdsbegrebet i 

lovgivningen udfoldes med brug af Max Webers teori om arbejdsetik, hvor arbejdet anses som en 

etisk forpligtelse og et gode i sig selv, vil arbejdsbegrebet i borgernes arbejdsidentiteter blive 

belyst med Karl Marx’ teori om arbejde, hvor der lægges vægt på arbejdets meningsgivende og 

selvrealiserende karakter. Endeligt diskuteres det, hvilke konsekvenser ledighed har, når arbejdet 

ses som afgørende for enten individets etiske handlen eller for det enkelte individs identitet og 

selvrealisering. 

5.1 ARBEJDET SOM ETISK FORPLIGTELSE  
Ifølge Weber kan der identificeres en arbejdsetik i de kapitalistiske samfund, som kan spores 

tilbage til den protestantiske etik, der herskede i det prækapitalistiske samfund (Weber 2011:33). 

Weber beskriver, hvordan arbejdet tidligere antog en religiøs karakter, idet det blev set som en 

aktivitet, hvorigennem man kunne udføre sit “kald”, føje Gud og dermed opnå frelse (ibid:119). 

Denne etik viste sig at være produktiv for kapitalismen, idet hengivelsen til det hårde arbejde 

medførte produktivitet og profit (ibid:28;36). I dag har arbejdet mistet sin religiøse karakter, men 

arbejdsetikken, hvor arbejdet forstås som en etisk forpligtelse og som et gode i sig selv, består 

(Korsgaard 2006:33). Selvom den protestantiske etik og den kapitalistiske ånd, der hersker i kapi-

talistiske samfund, medfører, at individets handlinger er de samme, beror disse handlinger, ifølge 
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Weber, på forskellige forudsætninger og formål. Den protestantisk etiske idealtypiske handling 

var således værdirationel, idet individet hermed ønskede at efterleve sine værdier. Idealtypiske 

handlinger i tråd med den kapitalistiske ånd er derimod knyttet op på en målrationalitet, da målet 

om profit står centralt for denne type handlinger (Månson 2013a:110f). 

Webers teori om arbejde kan anvendes til at udfolde den etik, der forbindes med arbejdet i 

dag, og som kommer til udtryk i lovgivningen. Særligt kan man argumentere for, at der med Ak-

tivlinjens indtog er kommet øget fokus på den enkelte borgers etiske forpligtelse til at arbejde. 

Lovgivningen og den politiske diskurs tager således i høj grad afsæt i forestillingen om, at alle 

borgere besidder et iboende potentiale for aktivitet, hvormed alle bør arbejde. Arbejdet bliver 

dermed anset som en etisk forpligtelse, hvorfor det ikke at arbejde tilsvarende kan forstås som 

etisk forkasteligt. Af den grund forbindes arbejdet også i høj grad med individets sociale status i 

samfundet. 

Også den ændrede visitationspraksis for kontanthjælpsmodtagere er udtryk for, at grup-

pen af ledige kan siges at være omfattet af arbejdsetikkens forpligtende karakter. Idet kontant-

hjælpsmodtagere ikke længere kan visiteres midlertidigt passive, følger en forventning om, at 

selv de borgere, der kæmper med komplekse problemstillinger, besidder potentiale for at arbejde. 

Man kan således argumentere for, at man gennem betegnelserne aktivitetsparat og jobparat for-

søger at disciplinere selv de mest udsatte ledige ved at skabe en arbejdsetik i dem, der medfører 

en skyldfølelse over at være ledig og tilskynder borgerne til at arbejde. Dette står i modsætning til 

tidligere, hvor kategoriseringen midlertidig passiv legitimerede ledigheden ved at anerkende, at 

borgerne ikke var i stand til at arbejde, og dermed undgik de ledige at føle skyld ved situationen. 

Det fremtrædende mål i lovgivningen om hurtig beskæftigelse vidner desuden om en forståelse 

af, at lønarbejde, uanset indhold, betragtes som et gode, da arbejdet i sig selv opstilles som suc-

ceskriterie for det enkelte individ. 

5.2 ARBEJDET: ET SELVREALISERENDE PROJEKT? 
Det weberianske arbejdsbegreb, der gennemsyrer lovgivningen på området, kan imidlertid kriti-

seres for at have et for snævert fokus på, at alt arbejde er godt arbejde. Analysen i dette speciale 

viser netop, at borgerne har særlige ønsker til arbejdets karakter. Det er således ikke alt arbejde, 

der er godt, tilfredsstillende og meningsfuldt arbejde. Dette perspektiv kan udfoldes med brug af 

det marxistiske arbejdsbegreb. 

Ifølge Marx er det gennem arbejdet, at individet kan opnå identitetsdannelse og dermed 

selvrealisering (Korsgaard 2006:9). Muligheden herfor forudsætter dog, at arbejdet ikke er 

fremmedgjort for individet. Fremmedgørelsen sker ifølge Marx ved, at det af lønarbejderen 
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skabte produkt fremstår fremmed for individet. Dette fordi det tilhører arbejdsgiveren og ikke 

lønarbejderen selv, som således ikke bestemmer over produktets indhold, samt skabelsesproces-

sen (Månson 2013b:42). Af den grund vil lønarbejderen i mange tilfælde ikke udfolde og be-

kræfte sine individuelle potentialer, ønsker og behov gennem produktionen, hvormed arbejdet 

og produktet netop fremstår fremmedgørende. Ifølge Marx er fremmedgørelsen af arbejdet øde-

læggende for individet, fordi individet således ikke kan realisere sine menneskelige egenskaber 

(Korsgaard 2006:9). Arbejdet vil således fremstå meningsløst for individet, hvorfor individet vil 

flygte fra arbejdet, når det er muligt (Månson 2013b:42). Marx’ arbejdsbegreb fungerer således 

også som en kritik af arbejdsbegreber, der ikke tillægger arbejdets indhold betydning (ibid). 

Man kan med afsæt i det marxistiske arbejdsbegreb argumentere for, at borgerne i nær-

værende undersøgelse tilskriver arbejdet en form for selvrealiserende mål. Claras arbejdsidenti-

tet kan siges at ligge tættest op ad den marxistiske forståelse, af at arbejdet skal være selvrealise-

rende, idet hun giver udtryk for, at hun hellere vil være ledig, end hun vil have et fuldtidsarbej-

de, som ikke har noget med kunst at gøre. Lige såvel som det at arbejde som kunstner kan give 

Clara mulighed for at udfolde sig selv, beskriver hun, hvordan et job i en anden branche vil ud-

fordre hende psykisk. Man kan argumentere for, at Clara i så fald ville opleve en fremmedgørel-

se pga. arbejdets meningsløse karakter, hvormed Marx ville mene, at selvrealisering er forhin-

dret. Det kommer også til udtryk i Dortes, Bos og Eriks fortællinger, at ønskescenariet for deres 

arbejdsliv er, at de kan udleve deres interesser og anvende deres kapaciteter her. Også af An-

ders’ fortælling kan man identificere et ønske om, at arbejdet skal være selvrealiserende. Her er 

det dog ikke selve arbejdsfunktionen, der lægges vægt på, som i Marx’ teori og i de andre borge-

res fortællinger. I stedet ønsker Anders, at arbejdet skal mediere social kontakt, hvormed selvre-

aliseringen sker i kraft af anerkendelsen fra andre. 

Marx’ teori kan dermed bruges til at udfolde det arbejdsbegreb, som man kan argumen-

tere for kommer til udtryk i borgernes arbejdsidentiteter, samt til at rette en kritik mod lovgiv-

ningens arbejdsbegreb. Her anses arbejdet som en pligt, hvorfor målet er, at borgerne skal hur-

tigst muligt i arbejde. Dette kan fordre et kompromis med borgernes egne ønsker, der netop 

ifølge Marx er afgørende for, at de kan realisere sig selv. I forlængelse heraf kan sagsbehandler-

nes ønske om at imødekomme borgernes ønsker og behov ses som udtryk for, at sagsbehandler-

ne ikke godtager lovgivningens præmis i tilfælde, hvor borgerne opererer ud fra en anden tanke-

gang end denne. Man kan således argumentere for, at sagsbehandlerne anerkender borgernes 

arbejdsbegreber, idet de udtrykker, at arbejdet skal opfylde det ønske, som borgerne har for de-

res arbejdsliv. Hvis det er meningsgivende for borgeren og dermed deres ønske, at de gennem 

arbejdet skal udfolde sig kreativt eller indgå i stærke sociale fællesskaber, forsøger sagsbehand-

lerne dermed at imødekomme dette ønske. 
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Selvom der i borgernes arbejdsidentiteter primært kommer et marxistisk arbejdsbegreb 

til udtryk, kan det weberianske arbejdsbegreb også spores i særligt Dortes arbejdsidentitet. Dorte 

vil fx hellere arbejde i et supermarked, hvor hun ikke kan anvende sine faglige kompetencer og 

interesser, end hun slet ikke vil arbejde. Arbejdet er således et succeskriterium i sig selv for Dor-

te, selvom arbejdets konkrete indhold ikke er meningsfuldt for hende. Dette forklarer hun med, 

at hun gerne vil opnå autonomi ved at tjene sine egne penge og desuden vil opleve, at hun “ud-

retter” noget. Man kan på baggrund heraf argumentere for, at Dorte har indlejret en arbejdsetik, 

hvor hun føler en etisk forpligtelse til at arbejde. 

Filosof Steffen Korsgaard karakteriserer imidlertid både det marxistiske og weberianske ar-

bejdsbegreb som essentialistiske, idet arbejdet anses som et mål i sig selv, der fører til det gode 

liv (Korsgaard 2006:32f). Det gode liv skabes gennem arbejdet, da arbejdspladsen fungerer som 

medium til enten selvrealisering eller opfyldelse af individets etiske forpligtelse (ibid:32f;42) – 

hvilket er produktivt for det politiske ønske om at øge udbuddet af arbejdskraft i Danmark (Lind 

2011:322). Dette står i modsætning til arbejdsbegreber, som Korsgaard karakteriserer som in-

strumentelle. Disse indebærer en forståelse af arbejdet som et middel til at nå målet om det gode 

liv, der i stedet udfoldes i fritiden. Her har arbejdet således den funktion, at individet herigennem 

tjener penge for at realisere sine drømme og skabe mening uden for arbejdet, hvormed målet er 

at arbejde mindst muligt for mest muligt (ibid:28ff). Dette anser Marx desuden som konsekven-

sen af fremmedgjort arbejde (Månson 2013b:42). I det følgende vil det med afsæt i et instrumen-

telt arbejdsbegreb blive diskuteret, hvilke negative konsekvenser essentialistiske arbejdsbegreber 

kan have for individet. 

5.3 ARBEJDET: ET MÅL I SIG SELV?  
Ved tilegnelsen af det weberianske arbejdsbegreb kan man argumentere for, at det kan have store 

konsekvenser for individet ikke at have et arbejde. Når arbejdet betragtes som en individuel etisk 

forpligtelse, lægges ansvaret for ledigheden over på det enkelte individ, hvorved ledighed anses 

som etisk forkasteligt. Af den grund er ledighed ofte forbundet med marginalisering og stigma, 

hvilket kan have negative sociale og psykiske konsekvenser for det enkelte individ (Clement & 

Andersen 2006:91; Larsen & Møller 2016:27). Dette viser sig i nærværende analyse, idet Erik 

bl.a. fortæller, at han føler sig som en taber, fordi han ikke har et arbejde og dermed er “en del af 

den håbløse bund” af samfundet. At ledige er udsat for stigma har en undersøgelse fra 2017 fore-

taget af Analyseinstituttet Wilke desuden fundet. Her fremgår det, at 61 pct. af danskerne støtter 

op om kontanthjælpsloftet. Man ved fra andre undersøgelser, at befolkningens opbakning til en 

ydelse hænger sammen med, hvorvidt folk mener, at modtagerne fortjener denne ydelse. Resulta-



 ARBEJDE FOR ENHVER PRIS? • SIDE 94 AF 107 

tet indikerer således, at over halvdelen af danskerne ikke mener, at kontanthjælpsmodtagerne 

fortjener en højere ydelse end som så. Dette kan tolkes som udtryk for en opfattelse af, at ledighed 

er selvforskyldt, hvormed der viser sig en fraværende sympati for de lediges situation (Holtug 

2017). 

I den forbindelse kan man kritisere forståelsen af, at individet bærer ansvaret for sin ledig-

hed, med argumentet om, at ledighed typisk ikke skyldes manglende motivation eller kvalifikatio-

ner. Derimod er ledighed ofte et resultat af fysisk eller psykisk nedslidning, ændrede kvalifikati-

onskrav på arbejdsmarkedet, økonomiske konjunkturer, outsourcing, samt at virksomheder ændrer 

strategi og gør sig konkurrencedygtige ved at have en mindre stab af fast tilknyttede arbejdstagere 

(Larsen & Møller 2016:22f), hvilket nærværende undersøgelse også finder. Ledighed er således 

ofte resultatet af ydre omstændigheder, som det enkelte individ ikke har indflydelse på, men må 

lide under. 

Det politiske udgangspunkt, at alle bør arbejde, legitimeres gennem forestillingen om, at 

fast arbejde er afgørende for et individs samfundsmæssige integration. Argumentet er, at arbejdet 

naturligt vil medføre netværk, bedre økonomi, samt mulighed for deltagelse i fritidsaktiviteter, 

politik og kultur (Larsen & Møller 2016:35). Denne forståelse kan imidlertid kritiseres med afsæt 

i Jørgen E. Larsen og Iver H. Møllers henvisning til danske forskningsresultater, der viser, at det 

ikke er ledigheden i sig selv, der fører til individets manglende deltagelse og marginalisering i 

samfundet. Larsen & Møller peger derimod på, at manglende økonomiske midler skaber disse 

forhold for individet (ibid:37). Det er således penge, der er afgørende for, at individet kan leve i 

overensstemmelse med samfundsstandarden og dermed være inkluderet i fællesskabet, idet øko-

nomien afgør, om man fx kan være medlem af en forening, invitere gæster på middag, tage i teat-

ret eller betale sin tandlægeregning (ibid). De opstiller i forlængelse heraf en kritik af de lave 

ydelser, som Aktivlinjens fokus på økonomiske incitamenter har medført (ibid). Ifølge Arbejder-

bevægelsens Erhvervsråd har kontanthjælpsloftet medført, at antallet af børn, der levede under 

fattigdomsgrænsen, steg med først 10.000 i 2016 og dernæst 12.000 i 2017, hvormed over 64.500 

børn levede under fattigdomsgrænsen pr. december 2018. En rapport udgivet af SFI viser i den 

forbindelse, at fattige i Danmark lider basale afsavn, idet de mangler penge til bl.a. medicin, tand-

pleje, mad, bolig og sociale aktiviteter (Holtug 2017; Benjaminsen et al. 2016). 

Mens ovenstående viser, at et weberiansk inspireret arbejdsbegreb kan have negative kon-

sekvenser for ledige, kan der ligeledes identificeres negative konsekvenser for de ledige ved det 

marxistiske arbejdsbegreb. Man kan således argumentere for, at forventningen, om at arbejdet 

skal udgøre en grundsten i individets identitetsdannelse, kan medføre identitetstab og følelsen af 

ikke at lykkes for ledige. Dette ser vi også i nærværende undersøgelse, idet Bo fortæller om et tab 

af identitet som følge af at blive ledig og ikke længere kunne udføre det arbejde, som han havde 
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så stor passion for. Flere har imidlertid rettet en kritik imod forståelsen af, at det kun er arbejdet, 

der fungerer som identitetsmarkør. Sociologen Ulrich Beck peger eksempelvis på, at fuld beskæf-

tigelse er en illusion, hvorfor perioder med arbejdsløshed er en realitet for mange. Af den grund 

mener han, at vi må løsrive vores identitet fra lønarbejdet og finde identifikation i andre sfærer, så 

ledighed ikke bliver så ødelæggende for vores identitetsfølelse (Libération 2002). Man kan argu-

mentere for, at dette netop er, hvad Erik har gjort, idet han har fundet mening i en tilværelse uden 

arbejde ved at “dyrke sin polymorfe nysgerrighed” på andre måder end gennem arbejdet. Dette 

kan også være en medvirkende forklaring på, hvorfor Erik kan beskrive sin situation som en del-

vis frihed, idet denne giver ham mulighed for at realisere sig selv i andre sfærer. 

Også Thomas Milsted, der i en lang årrække har beskæftiget sig med stress og trivsel på 

arbejdspladser, har beskrevet, hvordan det kan være ødelæggende for et individ at have en for 

stærk identifikation med sit arbejde. Han peger på, at man i mange tilfælde kan tale om, at vi ikke 

har et arbejde, men at vi er vores arbejde (Milsted 2017). Milsted hævder, at jo større et individs 

selvkompleksitet er, jo mindre er chancen for at få stress. Med det menes der, at hvis et individ 

opfatter sin identitet som sammensat af mange forskellige roller, såsom fx arbejdstager, forælder, 

fodboldspiller og ven, vil det at fejle i én af rollerne ikke gå ud over og påvirke de andre roller 

(ibid). Følger man Milsteds argumentation, vil det at miste sit arbejde således være mindre om-

kostningsfuldt for den, der har sin identitet bundet op på andre sfærer end blot arbejdet. 

Således kan Marx’ og Webers teorier anvendes til at belyse forskellen mellem de to arbejdsbegre-

ber, som findes i hhv. lovgivningen og borgernes arbejdsidentiteter. Hertil kan det udledes, at 

forskellen udgør en udfordring for, at borgernes arbejdsidentiteter anerkendes i beskæftigelsesind-

satsen. Begge arbejdsbegreber kan karakteriseres som essentialistiske og ses som resultater af 

arbejdssamfundet, hvor arbejdet betragtes som afgørende for individets succes. Arbejdsbegreber-

ne har derfor negative konsekvenser for ledige, der kan blive udsat for stigma eller opleve et iden-

titetstab ved overgangen fra arbejde til ledighed. I den forbindelse argumenterer nogle for, at det 

moderne menneskes identitet bør være bundet op på andre sfærer end arbejdet, så individet ikke er 

så sårbar over for tabet af arbejde, hvilket uundgåeligt vil ramme nogle af samfundets borgere. 
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KAPITEL 6. KONKLUSION   
Specialet har først og fremmest behandlet spørgsmålet om, hvilke arbejdsidentiteter, samt årsager 

til ledighed der kommer til udtryk i fem aktivitetsparate langtidsledige borgeres fortællinger. 

Gennem en narrativ analyse af disse har vi fundet, at alle borgerne har en arbejdsidentitet, på 

trods af at de har gennemgået lange ledighedsperioder. Arbejdsidentiteterne udtrykkes gennem 

forskellige mere eller mindre specifikke interesser, kapaciteter og mål i relation til arbejdsmarke-

det. Det er således forskelligt, hvilken rolle borgerne ønsker, at arbejdet skal spille i deres liv; om 

det skal mediere social kontakt, være arena for at udleve interesser eller sikre autonomi og selv-

forsørgelse. Fælles for borgerne er, at de giver udtryk for at være motiverede og kompetente til at 

varetage et arbejde, hvormed de skriver sig op imod Aktivlinjens diskurs om, at ledighed skyldes 

individets manglende motivation eller kompetencer. Ledigheden forklares i stedet med, at de har 

været ramt af en række tilfældigheder såsom helbredsproblemer, ændringer på arbejdsmarkedet 

og livsbegivenheder, der har forårsaget og fastholdt dem i ledighed. Der tegner sig et billede af, at 

borgerne oplever at befinde sig i en ond cirkel, hvor langtidsledighed samt lav helbreds-, økono-

misk-, social- og kulturel kapital hver for sig og i gensidig påvirkning udgør barrierer for, at de 

kan komme i arbejde. Barriererne kan have tvunget borgerne til at skifte kurs eller ændre deres 

krav til et fremtidigt job, hvormed de har influeret på borgernes arbejdsidentiteter. Første del af 

analysen belyser således den diversitet, der findes i aktivitetsparate langtidsledige borgeres ar-

bejdsidentiteter og barrierer knyttet til at komme i arbejde, hvormed behovet for en individrettet 

beskæftigelsesindsats synliggøres. 

I anden og tredje del af analysen undersøges det, hvilke muligheder og udfordringer be-

skæftigelsesindsatsen rummer for at anerkende borgernes arbejdsidentiteter. Analysen viser, at 

borgernes tilfredshed med og oplevelse af mening i beskæftigelsesindsatsen afhænger af, om der 

tages afsæt i den enkeltes individuelle behov. Sagsbehandlerne fremstår i den forbindelse som 

centrale for at dette lykkes, idet de kan anerkende borgerne ved at udvise interesse og forståelse 

for deres ønsker og behov i samtalerne, samt finde meningsfulde tilbud til borgerne. Alle fem 

borgere fremstiller relationen til deres nuværende sagsbehandler som positiv, hvilket kan hænge 

sammen med analysens fund om, at disse sagsbehandlere netop giver udtryk for at tillægge aner-

kendelse af borgernes arbejdsidentiteter stor betydning i indsatsen. Dette fordi sagsbehandlerne 

finder det afgørende, at forløbet planlægges i samarbejde med borgeren, hvor der i samtalen og 

aktiviteterne tages udgangspunkt i borgerens interesser, kapaciteter og mål. Den anerkendende 

tilgang, hvor borgeren ikke sendes ud i hvilket som helst job, er imidlertid mere tidskrævende, 

hvis borgeren har specifikke ønsker til sit arbejdsliv, der er svære at indfri. Tilgangen afviger 

derfor til dels fra lovgivningens mål om hurtig beskæftigelse, men legitimeres af sagsbehandlerne 
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med argumentet om, at den bidrager til forhøjet livskvalitet hos borgerne og øger sandsynlighe-

den for fastholdelse i et fremtidigt job, hvormed tilgangen også er produktiv for målet om at ned-

bringe ledigheden på sigt. 

Analysen viser desuden, at der kan være udfordringer forbundet med at anerkende bor-

gernes arbejdsidentiteter. Sagsbehandlerne kan først og fremmest opleve, at borgernes ønsker for 

deres arbejdsliv er urealistiske at imødekomme, fordi de ikke harmonerer med arbejdsmarkedets 

behov, ligesom de kan vurdere, at borgerens problemer udover ledigheden er nødvendige at få 

nedbrudt, for at de kan varetage et ordinært arbejde. I disse tilfælde foretager sagsbehandlerne et 

identitetsarbejde, idet de gennem støtte og empati forsøger at få borgerne til at indse og handle på 

udfordringerne. Tilgangen er produktiv, idet den dels resulterer i tilfredshed hos borgerne, der er 

glade for at have fået denne hjælp, og dels bringer borgeren tættere på arbejdsmarkedet. Andre 

udfordringer relaterer sig til rammebetingelserne i indsatsen og udgøres af manglende tilbud, 

tidspres, krav om opmatching, samt sagsbehandlernes begrænsede social- og sundhedsfaglige 

kompetencer. Disse udfordringer forsøger sagsbehandlerne at afværge ved at anvende en række 

strategier, der i de fleste tilfælde anvendes til fordel for borgerne, og i nogle tilfælde mhp. at 

sagsbehandlerne selv opnår større succes i arbejdet. 

Overordnet kan det altså konkluderes, at sagsbehandlernes værdier og metode er afgøren-

de for, at borgerne anerkendes i indsatsen. Mens den dominerende fortælling blandt sagsbehand-

lerne i nærværende undersøgelse i den forbindelse er, at de agerer “borgerens mand”, fortæller de 

også, at det pga. tidsmangel ikke altid er muligt at tilgå alle borgere anerkendende. Det fremgår 

også hos nogle af sagsbehandlerne, at anerkendelsen primært tilfalder de borgere, der selv udviser 

engagement og ikke har for omfattende problemer. Dette indikerer, at borgere, der har overskud 

til at bidrage til indsatsen, modtager en anerkendende indsats. Sammen med borgernes fortællin-

ger om, at man selv skal orientere sig i sine muligheder og rettigheder, og at det kan være nød-

vendigt at finde tilbud uden om indsatsen, hvis man skal have den rette hjælp, kan det deraf tol-

kes, at det er de mest ressourcestærke borgere, der formår at få mest ud af indsatsen. 

I diskussionen har vi taget afsæt i vores analytiske fund om, at sagsbehandlerne kan be-

finde sig i et krydspres mellem hhv. målet for indsatsen, formuleret i lovgivningen, og den enkel-

te borgers ønsker og behov. Denne diskrepans kan forklares med, at lovgivningen og borgernes 

arbejdsidentiteter tager afsæt i to forskellige arbejdsbegreber. Således trækker lovgivningen på et 

weberiansk arbejdsbegreb, idet arbejdet anskues som en etisk forpligtelse, der altid er et gode i 

sig selv. Borgernes arbejdsidentiteter tager derimod primært afsæt i et arbejdsbegreb, som findes 

hos Marx. Her anskues arbejdet som medium for selvrealisering, hvorved individet skal kunne 

identificere sig med arbejdet. De to arbejdsbegreber står således til dels i modsætning til hinan-

den, mens de dog samtidig bygger på en fælles forståelse af arbejdet som afgørende for det enkel-
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te individ. Denne essentialistiske forståelse af arbejdet kan dog yderligere udsættes for kritik. 

Dette fordi ledighed dermed har fatale konsekvenser for individet, der kan udsættes for stigma og 

opleve identitetstab. Der argumenteres derfor for, at det er vigtigt, at individet bygger sin identitet 

op omkring andre sfærer i livet, så konsekvenserne ved ledighed er mindre fatale. Dertil angribes 

argumentet om, at arbejdet er afgørende for individets sociale integration i samfundet med argu-

mentet om, at det er økonomien, der er afgørende. Det er derfor væsentligt, at ledige får en an-

stændig ydelse, der beskytter dem mod fattigdom, så de kan deltage i samfundet på lige fod med 

andre. 
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KAPITEL 7.  ANBEFALING TIL FREMTIDIG 
FORSKNING   
Undersøgelsesdesignet for dette speciale har gjort det muligt at undersøge fem aktivitetsparate 

langtidsledige borgeres arbejdsidentiteter, som de kommer til udtryk gennem deres narrativer. 

Ligeledes har interviewene gjort det muligt at dykke ned i sagsbehandlernes fremstillinger af 

deres arbejdsmetoder, herunder de værdier, som arbejdet tager afsæt i. Undersøgelsesdesignet har 

således fungeret optimalt for besvarelsen af den pågældende problemformulering. Det har dog 

vist sig, at det ville være yderligere interessant at supplere undersøgelsen ved at foretage et ob-

servationsstudie af samtalerne mellem sagsbehandlerne og borgerne. Observationsstudiet ville 

give mulighed for at dykke dybere ned i, hvad der konkret sker i det sociale møde mellem borger 

og sagsbehandler, herunder de magtforhold, der kommer til udtryk, og den mening, der forhand-

les, i den konkrete institutionelle kontekst (Raudaskoski 2015:112; Danneris 2016:35). Fremtidi-

ge observationer ville på den måde bidrage med yderligere indblik i aktørernes strategier og posi-

tioneringer over for hinanden og i de forhandlinger af identitet, der foregår i mødet (Järvinen & 

Mik-Meyer 2005:118). Det ville dermed være muligt at undersøge, hvordan sagsbehandlerne i 

praksis agerer i relation til borgerne, når de anvender en empatisk og støttende tilgang i arbejdet 

med dels at anerkende borgerens arbejdsidentitet og dels at få borgeren til at indse og handle på 

de barrierer, der eventuelt måtte være for at komme i arbejde. Ligeledes ville metoden bidrage til 

at give indsigt i, hvordan borgerne responderer på sagsbehandlernes ageren, og hvordan borger-

nes arbejdsidentitet og forståelse af egen situation skabes, udvikles og udfordres i relationen. En 

sådan undersøgelse ville således yderligere nuancere og supplere nærværende speciales analyti-

ske fund. 
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