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Træk dilemmaerne frem i lyset

Den aktive beskæftigelsespolitik har som sit mål, at ledige borgere skal hurtigst muligt i 
arbejde.

Men når succeskriteriet for jobcentrets aktiveringsindsats er, at den ledige borger kommer  
hurtigst muligt i job, er der da en risiko for, at mennesker tvinges ud i et job, de ikke kan 
identificere sig med? Og hvilke dilemmaer stiller det sagsbehandleren på jobcentret i, hvis 
vedkommende ønsker at tage udgangspunkt i den ledige borgers egne ønsker og mål for sit 
arbejdsliv og vejen dertil?

Undersøgelsen Arbejde for enhver pris? sætter fokus på langtidslediges arbejdsidentiteter og 
sagsbehandlernes beskæftigelsesfaglige arbejde med at bringe den lediges ønsker og jobmål 
i spil.

I denne publikation stiller vi skarpt på de dilemmaer, som undersøgelsen viser, at sagsbehand-
lerne i beskæftigelsesindsatsen kan stå i, når de ønsker at tilrettelægge en jobrettet indsats, 
der tager udgangspunkt i borgerens arbejdsidentitet, og hvilke afvejninger, sagsbehandlerne 
har i forhold til målet om, at borgeren hurtigst muligt kommer i job. 

To cases præsenteres med henblik på at illustrere den forskellighed, der kan være i borgernes 
arbejdsidentiteter, ikke mindst efter mange års ledighed. De to cases illustrerer ligeledes, 
hvordan borgernes egne ønsker og mål påvirker de afvejninger og valg, som sagsbehandleren 
må foretage, og de refleksioner det giver anledning til. 

Dilemmaer er velkendte i velfærdsprofessionerne. Det er et vilkår i arbejdet. Det er derfor 
vigtigt, at de fagprofessionelle deler, reflekterer over og fagligt diskuterer, hvordan de arbejder 
med dilemmaerne. Undersøgelsen bygger på et unikt datamateriale, der belyser dilemmaer 
i beskæftigelsesindsatsen ud fra både borgerens og sagsbehandlerens perspektiver. På den 
måde får vi også indsigt i borgernes vurderinger og syn på de afvejninger og beslutninger, som 
sagsbehandleren træffer.
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Hvad er arbejdsidentitet?

Arbejdsidentitet er et begreb, der anvendes bredt og ofte uden en klar definition. Begrebet 
står helt centralt i undersøgelsen og defineres som en persons oplevelse af egne interesser, 
kapaciteter og mål i relation til et job.

Interesser refererer her til det, som en person finder interessant at beskæftige sig med i et 
arbejde. Det kan være alt fra IT, administration, musik og madlavning til transport, håndværk og 
salg. 

Kapaciteter er en persons oplevelse af egne faglige og sociale færdigheder. Hvis en person 
oplever sig selv som dygtig til at programmere IT-systemer, vil dette indgå som personens 
kapaciteter. Ligeledes er det en del af en persons kapaciteter, hvis vedkommende oplever at 
være god til at begå sig socialt på en arbejdsplads.

Mål beskriver en persons forestilling om og ønske til et fremtidigt job og sit arbejdsliv generelt. 
Et mål for arbejdslivet kan for eksempel være, at ens job skal bibringe sociale relationer. Lige-
ledes kan man have et mål om, at ens job skal muliggøre udlevelsen af ens faglige interesser. 
Det kan også være, at en person ikke har nogle særlige ønsker til indholdet af sit job, men blot 
ønsker at tjene penge gennem dette, hvormed dét er målet.

Arbejdsidentiteten kommer til udtryk i en persons fortælling om sig selv. Sagsbehandleren 
må således spørge ind og lytte til borgerens fortælling om sig selv og sine faglige interesser, 
kapaciteter og mål for at få kendskab til vedkommendes arbejdsidentitet.
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Hvorfor er det vigtigt at anerkende borgerens arbejdsidentitet?

Undersøgelsen viser, at det er muligt for mennesker at bevare en arbejdsidentitet på trods 
af mange års ledighed. Dertil at det er vigtigt, at den lediges arbejdsidentitet anerkendes og 
inddrages i beskæftigelsesindsatsen af to grundlæggende årsager.

For det første oplever borgerne, at indsatsen bliver mere meningsfuld, når sagsbehandlerne 
tager udgangspunkt i den enkeltes interesser, kapaciteter og mål i planlægningen af vedkom-
mendes forløb. 

For det andet mener sagsbehandlerne, at det øger chancen, for at borgerne fastholdes i et job, 
hvis borgerne her har mulighed for at anvende deres faglige og sociale færdigheder og beskæf-
tige sig med noget, der interesserer dem, samtidig med at de bevæger sig mod deres jobmål.

Sagsbehandlere kan anerkende en borgers arbejdsidentitet ved først og fremmest at lytte til 
borgerens fortælling om sine interesser, kapaciteter og ønsker til et kommende arbejde og der-
næst tage udgangspunkt i disse i tilrettelæggelsen af det virksomhedsrettede forløb. Således 
kan sagsbehandleren hjælpe borgeren med at opnå de jobmål, som vedkommende måtte have, 
ved at finde relevante praktikker, opkvalificeringskurser og lignende. Dette i modsætning til, at 
sagsbehandleren sender borgeren i en aktivering, som ikke imødekommer vedkommendes 
interesser, ønsker og behov, eller at sagsbehandleren beder borgeren om at søge jobs, som 
muligvis er lettere at få, men som han eller hun ikke er interesseret i.

Det er dog ikke altid uden udfordringer, at sagsbehandleren kan inddrage borgerens interesser 
og kapaciteter i indsatsen og hjælpe borgeren til at nå sit mål for arbejdslivet. Lovgivning, 
rammebetingelser og arbejdsmarkedsvilkår kan nemlig stå i vejen for dette og efterlade sags-
behandleren i en række dilemmaer.

I det følgende præsenteres to cases: Clara og hendes sagsbehandler Tom, samt Anders og 
hans sagsbehandler Sanne. De to cases viser dels eksempler på borgere med meget forskellige 
arbejdsidentiteter og ønsker til deres fremtidige arbejdsliv. Dels viser de, hvordan de to sags-
behandlere har valgt at arbejde med borgernes arbejdsidentiteter, og hvilke dilemmaer der er 
forbundet hermed.
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Case 1: Clara & Tom

Clara har været ledig i omkring syv år og har størstedelen af tiden haft Tom som sags- 
behandler. Clara er meget glad for Tom, som, hun oplever, anerkender hendes arbejdsidentitet 
ved at lytte til og tage afsæt i det, hun interesserer sig for, er dygtig til og ønsker at arbejde 
med. Dette har dog ikke været uden forhindringer for Tom, da Claras ønsker til sit kommende 
arbejde er svære at indfri, som arbejdsmarkedsforholdene er i hendes branche i dag. Alligevel 
er det lykkedes Tom at hjælpe Clara i en retning, der har øget hendes chancer for at få et job, 
samtidig med at han har taget afsæt i hendes arbejdsidentitet. I løbet af samarbejdet er Claras 
arbejdsidentitet nemlig blevet udviklet, så hendes mål for et kommende arbejde har ændret 
sig til at blive mere opnåeligt.

Claras arbejdsidentitet 
Clara blev uddannet billedkunstner fra Kunstakademiet i 2005. Hendes arbejdsidentitet er 
gennemsyret af passionen for at arbejde med kunst, selvom hun altid har vidst, at kunst- 
branchen er svær at etablere sig i. Siden hun blev færdiguddannet, har hun mærket dette på 
egen krop.

Fra 2005 til 2008 hoppede Clara skiftevis ind og ud af det danske dagpengesystem, hvorefter 
hun flyttede til Berlin. Her levede hun en nomadetilværelse med få økonomiske midler, som 
hun fik fra småjobs rundt omkring i Skandinavien. I 2012 flyttede Clara tilbage til Danmark, 
hvorefter hun blev ramt af en depression. Depressionen medførte, at Clara ikke længere kunne 
varetage et job, og hun blev derfor sygemeldt.

Herefter fulgte nogle turbulente år for Clara, hvor det ene sygdomsforløb afløste det andet. 
Claras forløb i jobcentret blev derfor sat på pause og genoptaget igen og igen. Senest har  
Clara været igennem en periode med stress, hvorefter hun var på barsel med sin datter. I 
begge tilfælde har beskæftigelsesforløbet igen været sat på pause.

I dag er Clara rask og meget motiveret for at få et job.
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Clara 
39 år, ledig i ca. 7 år  

En arbejdsidentitet centreret omkring passionen for kunst     
Selvom Clara har været ledig i mange år, er hendes arbejdsidentitet ikke til at tage fejl af; her 
står hendes forhold til kunst helt centralt. Kunst udgør Claras faglige interesse, og som uddan-
net billedkunstner med erfaring fra branchen har hun ligeledes kapacitet til at arbejde med 
faget. Claras mål for sit arbejdsliv er formet af et brændende ønske om at blive selvstændig 
kunstner. Et ønske, der stikker så dybt, at Clara er villig til at leve med de udfordringer, der 
hører branchen til:

“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 være, hvis 
jeg opgav at være kunstner og fik et fuldtidsjob – og der er helt sikkert mange 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.”

For Clara vil et job, som hun ikke er glad for, medføre værre psykiske konsekvenser end ledig-
heden og den medfølgende ustabile økonomi. Det er derfor ikke en mulighed for Clara helt at 
droppe kunsten og få et fuldtidsjob i en anden branche.

De svære vilkår i kunstbranchen har betydet, at Clara i flere år har kæmpet for at udleve sin 
drøm, uden at det endnu er lykkedes. Dette er en af de omstændigheder, der har medvirket til, 
at Clara har sat drømmen om at leve som selvstændig kunstner på pause. I dag er Claras mål 
i stedet at få et deltidsjob som underviser i et kunstrelateret fag, mens hun sideløbende kan 
lave sin kunst. Der er således sket en ændring i Claras arbejdsidentitet i løbet af de seneste år.

Dog har de dårlige arbejdsmarkedsvilkår i branchen altid været gældende, så udviklingen i 
Claras arbejdsidentitet skal også tilskrives andre omstændigheder. En kombination af hændel-
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ser i Claras privatliv og den tilgang, som hun er blevet mødt med i jobcentret, har nemlig også 
influeret på ændringen af Claras mål for sit arbejdsliv.

Først og fremmest ønsker Clara at arbejde mindre, end hun tidligere har gjort. Dette ønske 
kæder hun sammen med sit stressforløb. Mens Clara tidligere kunne arbejde mere eller 
mindre konstant, har et udbrud af stress, som følge af den store arbejdsbyrde, betydet, at hun 
ikke længere ønsker at arbejde så meget. I dag er det nemlig vigtigere for Clara, at hun har tid 
til sine nærmeste og er sund og rask.

Et andet vigtigt parameter for udviklingen i Claras arbejdsidentitet er hendes nye rolle som 
mor. Clara ønsker ikke, at hendes datter skal leve under dårlige økonomiske forhold, og derfor 
prioriterer Clara at få en stabil økonomi.

Det har været svært for Clara at forestille sig, hvordan disse krav kunne indfries, samtidig med 
at hun beskæftiger sig med det, hun elsker. Her har Claras sagsbehandler, Tom, spillet en 
central rolle. Tom har nemlig hjulpet Clara med at udarbejde en plan, der er realistisk at føre 
ud i livet, samtidig med at den tager afsæt i hendes interesser og kapaciteter. Tom har på den 
måde bidraget til, at Clara har udviklet sin arbejdsidentitet hen imod et nyt mål for sin jobsøg-
ning, der er mere realistisk at opnå.

Toms dilemmaer i samarbejdet med Clara 
Tom har et stort ønske om at anerkende sine borgeres arbejdsidentiteter ved at inddrage deres 
interesser og kapaciteter i indsatsen samt hjælpe dem til at nå målet for deres arbejdsliv. Det 
er dog ikke uden udfordringer, da der sommetider er forhold, der forhindrer, at Tom kan gøre 
dette.
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Tom 
Claras sagsbehandler i ca. 6 år  

Claras mål for arbejdslivet er urealistisk at indfri 
I Claras tilfælde har vilkårene på arbejdsmarkedet udgjort en forhindring for, at Tom fra start 
har kunnet hjælpe Clara til at nå målet om at blive selvstændig kunstner. Tom har derfor befun-
det sig i et dilemma. Han har på den ene side ønsket at imødekomme Claras ønsker, mens han 
på den anden side har vurderet, at det på grund af hårde branchevilkår er urealistisk for Clara 
at nå sit mål om at blive selvstændig kunstner på nuværende tidspunkt.

Tom har derfor set det som sin opgave at udarbejde en plan, der tager udgangspunkt i Claras 
interesser, kapaciteter og mål, men samtidig er realistisk i forhold til kunstbranchens vilkår. Tom 
har forsøgt at påvirke Clara til at justere sit mål for arbejdslivet, så chancen for at nå målet og 
opnå beskæftigelse bliver større.

Det har Tom gjort ved at foreslå Clara en række idéer, som Clara selv har arbejdet videre med:

“Jeg planter en tanke, så tager hun den til sig, og så tænker hun den videre til noget, der 
faktisk er meget realistisk i forhold til at kunne komme tilbage på arbejdsmarkedet.”

Tom har i den forbindelse foreslået Clara, at hun kan få et deltidsjob, der giver hende plads til 
at beskæftige sig med kunst, når hun ikke er på arbejde. På den måde kan Clara både opnå en 
fast indkomst og samtidig lave kunst ved siden af sit job. Indholdet af det konkrete deltidsjob 
har Clara i høj grad selv været med til at definere, og på den måde har hun fået stor indflydelse 
på den nye plan.

Planen giver desuden mulighed for, at Clara på sigt kan arbejde som selvstændig kunstner. 
Clara kan nemlig igennem et job som underviser optjene penge nok til, at hun på et senere 
tidspunkt kan oprette en selvstændig virksomhed og leve af sin kunst. Dermed kan Clara 
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fortsat arbejde mod det primære mål for sit arbejdsliv ud fra den midlertidige plan, som hun og 
Tom har udarbejdet.

Clara er meget tilfreds med Toms arbejdsmetode. Hun beskriver deres samarbejde som et 
coachingforløb, hvor Tom lytter til hendes beskrivelser af kunstbranchen og udfordringerne heri, 
hvorefter han på baggrund heraf kommer med gode råd og idéer til hendes jobsøgning.

Modsat Claras erfaring med tidligere sagsbehandlere presser Tom hende ikke til at søge jobs, 
som hun ikke er interesseret i. I stedet giver han udtryk for at være villig til at strække sig langt, 
for at hun kan se sig selv i den plan, som de sammen har udarbejdet og følger.

Tom har dog, på grund af ringe jobmuligheder i branchen, ikke villet strække sig så langt, at han 
kunne imødekomme Claras oprindelige mål for arbejdslivet om at blive selvstændig kunstner. I 
stedet har han anerkendt Claras arbejdsidentitet ved at tage udgangspunkt i hendes interesser 
og kapaciteter i arbejdet med at udvikle hendes mål i en mere realistisk retning. En retning mod 
et job, der både kan give hende en fast indkomst og samtidig kan fungere som springbræt til det 
endelige mål om at blive selvstændig kunstner.

Krav om opmatchning: Sagsbehandlerskift og risiko for retningsskift 
Tom har også befundet sig i et andet dilemma relateret til at anerkende Claras arbejdsidentitet. 
På baggrund af jobcentrets visitationspraksis kan man argumentere for, at Clara burde blive 
opmatchet til jobparat. Hendes problemer udover ledigheden er mere eller mindre løst, og der 
står derfor ikke noget i vejen for, at Clara kan varetage et job. Men Tom er bekymret for, at Claras 
jobmål og interesser ikke vil blive imødekommet af den nye sagsbehandler, hvis han opmatcher 
hende til jobparat.

Opmatchning indebærer et sagsbehandlerskift, og Clara kan derfor risikere at få en sagsbehand-
ler, som er ligeglad med hendes ønske om at blive selvstændig kunstner, og som derfor vil sen-
de hende ud i et hvilket som helst job, selvom dette ikke bringer hendes interesser, kapaciteter 
og mål i spil.
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“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].”

Ifølge Tom har det taget lang tid at opbygge den gode og tillidsfulde relation til Clara, som han 
har brugt til at få kendskab til hendes interesser, kapaciteter og mål. Hvis Tom opmatcher  
Clara, vil denne relation gå tabt, og en ny sagsbehandler vil skulle starte forfra med at opbyg-
ge en lignende relation.

Tom har derfor valgt at lade være med at opmatche Clara, så det gode samarbejde ikke går 
tabt, og så han fortsat kan give hende en indsats, der tager udgangspunkt i hendes arbejds- 
identitet. Tom vurderer, at denne tilgang vil gavne Clara mest, idet Claras chancer for at få og 
fastholde et arbejde på denne måde er større.

Toms faglige vurdering er dog i uoverensstemmelse med den officielle visitationspraksis, og 
han lever derfor ikke op til de krav, han er underlagt i sit arbejde. 
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Case 2: Anders & Sanne

Anders mistede sit job ved årtusindeskiftet og har siden bevæget sig ind og ud af arbejdsmar-
kedet. Anders har haft flere forskellige sagsbehandlere gennem tiden. Hans nuværende sags-
behandler, Sanne, har han haft i 2½ år. Sanne lever op til Anders’ ønske om en sagsbehandler, 
der er behagelig, medinddragende og lyttende. Dette er også, hvad Sanne ønsker at være over 
for sine borgere. Sannes ønske om at imødekomme Anders’ interesser og mål for sit arbejdsliv 
har dog skabt nogle dilemmaer, da det har vist sig at være en tidskrævende proces. Det 
betyder, at Sanne har måttet afveje, hvorvidt hun var villig til at gå på kompromis med målet 
om hurtigst mulig beskæftigelse, som det står formuleret i loven om en aktiv beskæftigelses-
politik. Sanne har desuden en stor sagsstamme og mangel på tid, og derfor kan hun se sig 
nødsaget til at prioritere mellem sine borgere. Hun har af den grund måttet afgøre, om Anders 
er den borger, hun ønsker at give mest tid.

Anders’ arbejdsidentitet 
Anders blev som ung uddannet skibsassistent og sejlede efterfølgende lang- og færgefart i 
1980’erne og 90’erne. Som følge af åbningen af Storebæltsbroen og Øresundsforbindelsen, 
samt den øgede tilstrømning af udenlandsk arbejdskraft, blev Anders’ stilling overflødig, og 
han blev derfor ledig omkring årtusindeskiftet.

Anders har siden da været skiftevis ledig og i job, og han kæmper stadig med at finde sin plads 
på arbejdsmarkedet. Således har Anders de seneste ca. 19 år forsøgt sig i forskellige brancher, 
hvor han både har haft ordinære løntimer og været ansat i praktik eller job med løntilskud. 
Anders har blandt andet taget en uddannelse som teknisk assistent/designer og påbegyndt 
uddannelsen til sosu-assistent. Han har derudover arbejdet i fire forskellige institutioner, hos et 
vikarbureau, som pedelmedhjælper, som gartner, som butiksassistent og på en postterminal.

I dag er Anders’ plan at forsøge sig inden for IT-branchen, hvor han vil arbejde med drifts-IT, 
hvilket han også er kompetent til som følge af at have gennemført en række kurser. Mest af 
alt drømmer Anders dog om at blive ansat på en arbejdsplads, hvor han kan skabe sociale 
relationer og blive værdsat for sit bidrag. 
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Anders 
51 år, ledig i ca. 19 år samlet, seneste ledighedsperiode er 6-7 år  

En arbejdsidentitet hvor målet om social kontakt står centralt   
Anders’ arbejdsidentitet var tidligere bundet op på skibsbranchen. Her var hans faglige inte-
resser knyttet til, ligesom han også havde kapaciteterne til at arbejde som skibsassistent. Men 
ændringer på arbejdsmarkedet sendte ham ud af kurs og betød, at han måtte genskabe sin 
arbejdsidentitet.

Dette har ikke været en nem opgave for Anders. Tværtimod fremstår de seneste ca. 19 år af 
Anders’ liv som én lang søgen efter at finde ud af, hvad der interesserer ham på arbejdsmarke-
det. Også hans nuværende plan om at arbejde med IT bliver beskrevet som et lidt tilfældigt og 
muligvis midlertidigt mål, der kan ændre sig når som helst. 

Mens fagspecifikke interesser ikke står centralt i Anders’ arbejdsidentitet, gør ønsket om at 
skabe sociale relationer det til gengæld:

”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 dét, der betyder mest.” 

Anders’ beskrivelse af et godt job er ét, hvor han har gode kolleger. For Anders betyder det 
sociale fællesskab mere, end det gør, at han arbejder med netop IT.  

Det er også vigtigt for Anders, at hans arbejdsplads sætter pris på ham. Han beskriver det 
som meget betydningsfuldt, at kolleger og arbejdsgiver siger, at de er glade for det, han gør. 
Anders’ ønske om at blive værdsat skal ses i sammenhæng med, at han har ringe tiltro til 
egne evner. Anders har svært ved at tro på, at han kan klare sig i IT-branchen, og han ser flere 
begrænsninger end muligheder for, at det vil lykkes ham at få et job her.
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På trods af at Anders har ringe tiltro til egne evner, og at hans interesser fremstår uklare, har 
han samtidig klare holdninger til, hvad han ikke vil. At Anders ikke vil arbejde med hvad som 
helst, stiller krav til hans sagsbehandler, Sanne, da hun ønsker at imødekomme hans interesser 
og ønsker til en ny arbejdsplads.

Sannes dilemmaer i samarbejdet med Anders 
For Sanne er det vigtigt, at hendes borgere ikke sendes ud i et hvilket som helst job, men at de 
arbejder med noget, de har lyst til. Nogle gange kan det dog være en udfordring i sig selv at 
finde frem til, hvad borgeren har lyst til at beskæftige sig med.

Sanne 
Anders’ sagsbehandler i 2½ år  

At finde frem til Anders’ arbejdsidentitet er en tidskrævende proces  
I Anders’ tilfælde har Sanne haft svært ved at finde ud af, hvad Anders gerne vil beskæftige sig 
med. Anders er nemlig ikke så god til at give udtryk for, hvad han vil, hvilket kan skyldes, at han 
ikke selv ved det.

For at finde frem til sine interesser og blive klogere på, hvad han gerne vil arbejde med, har 
Anders afprøvet mange forskellige stillinger i flere forskellige brancher, mens han har været 
omfattet af beskæftigelsesindsatsen. Det har dermed været en tidskrævende proces for 
Anders og Sanne at nå frem til et mål for Anders’ forløb i jobcentret.

Sanne er igennem denne proces blevet opmærksom på, at Anders ønsker at få et job, hvor han 
kan danne sociale relationer og blive værdsat for sit bidrag. Hun vurderer, at det er vigtigt, at  
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Anders får job på en arbejdsplads, hvor der tages højde for den skrøbelighed, hun oplever, han 
har som person. Men processen med at finde en arbejdsplads, der kan leve op til disse krav, er 
lang og tidskrævende.

Sanne har derfor befundet sig i et dilemma.

I lovgivningen står målet for Sannes arbejde klart beskrevet; hun skal hjælpe ledige borgere 
hurtigst muligt i job. Men hvis Sanne skal efterleve sine værdier og imødekomme Anders’ inte-
resser og ønsker til et arbejde, lever hun ikke op til dette mål, da det netop er en tidskrævende 
proces.

Derfor har Sanne måttet træffe et valg om, hvorvidt hun vil arbejde i overensstemmelse med 
lovgivningens målsætning, eller om hun vil følge sin egen faglige vurdering af, at det er vigtigt 
at hjælpe Anders med at finde frem til det rette jobmål.

Sanne har valgt den sidste løsning. Hun mener nemlig ikke, at hurtighed er afgørende for det 
gode resultat, men at det derimod handler om at finde det rigtige match mellem borger og 
arbejdsplads:

“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.” 

Det er altså vigtigere for Sanne at finde det rigtige job til Anders, end det er at få ham hurtigt i 
job.

Sannes tilgang kan siges at være problematisk, idet hun bøjer den lovgivning, som hun er 
forpligtet til at overholde. Sanne vurderer dog, at hendes tilgang kommer både Anders og 
samfundet til gode. Hvis Anders bliver glad for sit arbejde, øges sandsynligheden for, at han 
fastholdes i jobbet.
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Mangel på tid medfører prioritering mellem borgere   
Den tidskrævende proces med at finde frem til Anders’ faglige interesser samt at finde en 
arbejdsplads, der tilbyder et godt socialt arbejdsmiljø, afføder også et andet dilemma.

Som følge af en stor sagsstamme synes Sanne ikke, at hun har tid til at give alle sine borgere 
den indsats, de har behov for. Derfor må hun prioritere mellem dem. Også her befinder Sanne 
sig i et dilemma, da hun må vælge, hvilke borgere hun vil tildele mest tid.

Sannes løsning på dilemmaet er, at hun bruger mest tid på de borgere, som, hun vurderer, er 
mest udsatte og dermed har mest brug for hjælp.

Anders er ikke i gruppen af Sannes mest udsatte borgere, idet hans problemer udover 
ledigheden ikke befinder sig i den tunge ende. Derfor står Anders ikke højest på Sannes 
prioriteringsliste. Samtidig er Anders ikke en person, der stiller krav til sine medmennesker. Det 
betyder, at Anders ikke selv opsøger Sannes hjælp i forbindelse med sin jobsøgning. I sidste 
ende bliver dette en hæmsko for hans videre forløb.

“Altså han [Anders] kommer ikke og rykker mig for noget. Han kommer ikke og siger: 
‘Nu har jeg fundet ud af det og det og det’. [...] Så i kampens hede, hvis jeg har mange 
af de svage-svage borgere, så er han jo den, der også nogle gange bliver parkeret, 
for så svag er han heller ikke. Men det er jo unfair. Han er faktisk en af dem, jeg kunne 
skabe et godt resultat med, hvis jeg kunne sige, ‘Nu vælger jeg selv og har 30 i sags-
stammen’.”

Sannes tidsnød og hendes medfølgende prioritering af de mest udsatte borgere samt Anders’ 
ikke-krævende facon betyder altså, at Anders somme tider bliver overset og ikke får den 
indsats, som han burde få. Dette på trods af, at Sanne vurderer, at der er grobund for et godt 
resultat, hvis hun havde mulighed for at bruge lige så meget tid på Anders, som hun bruger på 
de mere udsatte borgere.
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Sannes prioritering af nogle borgere over andre er problematisk, fordi Sanne på den måde 
ikke lever op til lighedsprincippet, der foreskriver, at alle borgere har ret til den samme indsats. 
Samtidig vurderer Sanne, at tilgangen er uundgåelig, hvis hun skal hjælpe de mest udsatte 
borgere.
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Dilemmaer i arbejdet med borgernes arbejdsidentiteter

Undersøgelsen viser, at der kan være en række udfordringer forbundet med sagsbehandleres 
ønske om at anerkende borgeres arbejdsidentiteter i beskæftigelsesindsatsen. Disse udfor-
dringer stiller sagsbehandlerne i forskellige dilemmaer, og de må træffe valg, som ikke altid er 
lige lette.

Når indsatsen skal tage afsæt i borgernes interesser, kapaciteter og mål, kan sagsbehandlerne 
føle sig nødsaget til at bøje de officielle regler på området og gå på kompromis med lovgivnin-
gens mål, om at borgerne skal hurtigst muligt i job. Selvom sagsbehandlerne dermed handler 
i uoverensstemmelse med deres formelle arbejdsbeskrivelse, vælger de denne tilgang på 
baggrund af en faglig vurdering.  

Sagsbehandlerne vurderer, at det kan betale sig at bøje reglerne og omgå lovgivningens 
formelle målsætning, fordi det kommer både borgerne og samfundet til gode. Når sagsbe-
handlerne inddrager en borgers interesser, kapaciteter og mål i processen med at få vedkom-
mende i job, mener de, at borgeren får en mere meningsfuld indsats, som vedkommende selv 
er aktivt medvirkende i. Borgerne vil også blive gladere for et job, som de kan identificere sig 
med, og dermed er der større sandsynlighed for, at de fastholdes i jobbet på længere sigt og 
ikke ender i ledighed igen.

De to case-eksempler synliggør en række af de centrale udfordringer, der kan være på spil i 
sagsbehandlernes arbejde, når borgerens arbejdsidentitet skal medtænkes i indsatsen. Det 
drejer sig om:

● •    At borgerens mål for arbejdslivet kan være urealistisk at indfri 
● •    At kravet om opmatchning medfører sagsbehandlerskift og risiko for retningsskift 
● •    At finde frem til borgerens arbejdsidentitet kan være en tidskrævende proces 
● •    At mangel på tid kan resultere i prioritering mellem borgere
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Derudover peger undersøgelsen på yderligere tre generelle udfordringer, som sagsbehandlerne 
må forholde sig til i deres arbejde:

Udbuddet af tilbud i indsatsen er mangelfuldt 
Både borgere og sagsbehandlere oplever, at udbuddet af tilbud i beskæftigelsesindsatsen 
er mangelfuldt. Særligt påpeges manglen på tilbud rettet mod at afhjælpe borgernes sociale 
og sundhedsmæssige udfordringer. Stress, depression, gæld og lignende kan ofte udgøre 
forhindringer for, at borgerne kan varetage aktivering eller ordinært arbejde. 

Det kan derfor opleves som et dilemma for sagsbehandlerne, når de vurderer, at borgeren har 
behov for en hjælp, som de ikke har mulighed for at tilbyde vedkommende. I nogle tilfælde 
betyder det, at sagsbehandleren vælger at bruge ekstra ressourcer på at finde et egnet tilbud 
uden om indsatsen. I andre tilfælde betyder det, at borgeren selv må forsøge at finde tilbud 
uden om indsatsen. I så fald kan det være tilfældigt og afhængigt af borgerens egne ressourcer, 
om dette lykkes. 

Kravet om rettidig aktivering skaber meningsløs aktivering 
Sagsbehandlerne oplever, at kravet om rettidig aktivering kan udgøre en hæmsko i arbejdet 
med at anerkende borgerens arbejdsidentitet. Kravet kan nemlig opleves som et forstyrrende 
element, hvis borgeren allerede har en aktivering planlagt i den nære fremtid, for eksempel en 
virksomhedspraktik.

Sagsbehandlerne kan her befinde sig i et dilemma, da de nogle gange skal vælge mellem  
enten at sende borgeren i en meningsløs aktivering, for at leve op til kravet om rettidig aktive-
ring, eller at overskride rettidigheden. 

Den første løsning kan blive nødvendig, hvis sagsbehandleren ikke kan finde en aktivering, der 
bringer borgerens interesser i spil og udvikler vedkommendes kapaciteter, mens han eller hun 
samtidig bevæger sig tættere på sit mål. Eller hvis borgeren kun kan nå et kort aktiverings-
forløb, inden den planlagte aktivering. Løsningen kan derfor være at sende borgeren på et 
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kort kursus i CV-skrivning, selvom dette ikke nødvendigvis giver mening for borgerens forløb. 
Kortere kurser, der ikke har sammenhæng med borgerens jobmål, kan således fungere som 
“den nemme løsning” på at leve op til rettidigheden.

Andre gange vælger sagsbehandlerne at overskride den rettidige aktivering, fordi de ikke 
ønsker at sende borgerne i en aktivering, der ikke imødekommer vedkommendes behov, og 
dermed ikke er meningsfuld for hans eller hendes forløb. Vælger sagsbehandlerne denne 
løsning, bøjer de den lovgivning, som de er forpligtede til at overholde.

Manglende viden om psykiske diagnoser udfordrer relationen  
En sidste udfordring, der identificeres i undersøgelsen, er sagsbehandlernes oplevelse af 
at mangle viden om de psykiske diagnoser, som et stigende antal af deres borgere lider af. 
At arbejde med en borgers arbejdsidentitet forudsætter, at sagsbehandleren opnår indsigt i 
borgerens selvfortælling gennem samtaler. I den forbindelse er relationsarbejdet helt centralt. 
Men hvis sagsbehandleren ikke føler sig rustet til at forstå implikationerne af borgerens 
psykiske diagnoser, kan det være svært at etablere en gensidig forståelse og en god, tillidsfuld 
relation.

Af den grund kan manglende viden om psykiske diagnoser medføre, at det ikke lykkes 
sagsbehandlerne at opnå det nødvendige kendskab til og forståelse for borgerens interesser, 
kapaciteter og mål for arbejdslivet. Dette kan være en udfordring for anerkendelsen af borge-
rens arbejdsidentitet. Den utilstrækkelige viden om psykiske diagnoser kan også betyde, at 
sagsbehandlerne må afsætte ekstra tid til at sætte sig ind i borgerens situation. Enten ved at 
afholde flere borgersamtaler eller ved at opsøge ny viden. Og netop tid, påpeger sagsbehand-
lerne, er en knap ressource i deres arbejde.
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Hvordan er resultaterne frembragt?

Undersøgelsen Arbejde for enhver pris? belyser aktivitetsparate langtidsledige borgeres 
arbejdsidentiteter samt deres respektive sagsbehandleres arbejde med at anerkende disse 
arbejdsidentiteter. Ved at inddrage perspektiver fra både borgere og deres sagsbehandlere 
gives der et unikt indblik i, både hvordan sagsbehandlerne arbejder med borgerens arbejds- 
identitet, og hvordan borgerne oplever sagsbehandlernes tilgang.

Undersøgelsen er baseret på kvalitative interviews med fem aktivitetsparate langtidsledige 
borgere og deres sagsbehandlere.

Borgerne, der indgår i undersøgelsen, er udvalgt på baggrund af nogle særlige kriterier. Derfor 
gælder det for de fem borgere, at de er visiteret aktivitetsparate og har været ledige i minimum 
tre år. De har desuden tidligere været i ordinært arbejde eller taget en erhvervskompetence- 
givende uddannelse. Denne afgrænsning er foretaget med udgangspunkt i en antagelse om, 
at borgerne dermed har forholdt sig til deres arbejdsliv og ønsker herfor, hvormed de formo-
dentlig har (haft) en arbejdsidentitet.

Sagsbehandlerne er ansat som virksomhedskonsulenter i det samme kommunale team og 
har dermed til opgave at igangsætte en individuelt tilrettelagt, virksomhedsrettet indsats for 
borgerne, så de hurtigst muligt opnår ordinær beskæftigelse.

Dataindsamlingen er foretaget i november 2018.



31 af 32



32 af 32

Væksthusets Forskningscenter 
Sundholmsvej 34, 2. 
2300  København S


