
  

  

 
Case: Samtale på jobcentret 
 

 
Samtalen er mellem Claus, der er på kontanthjælp, og sagsbehandler Andrea. Hun er vikar for 
Claus’ sædvanlige sagsbehandler. Claus og Andrea kender ikke hinanden på forhånd, men forud 
for samtalen har Andrea ringet og orienteret Claus om, at han skal til samtale hos hende1.  
 
Andrea: Jeg har læst lidt i din sag, inden du kom, men det er svært at sætte sig ind i det hele på 
kort tid. Jeg tænker, at vi i dag kun skal snakke om praktiske ting. Jeg vil ikke grave op i noget. 
Så du må gerne sige til, hvis der er noget, du ikke vil tale om, eller ikke har lyst til at svare på.  

Claus: Ja, okay, det skal jeg nok.  

Andrea: Du har jo været ude hos [navn på leverandør], hvor du har haft samtaler med en psyko-
log. Fik du noget ud af det? 

Claus: Det hjalp at tale med psykologen, men mit psykiske helbred går bare den forkerte vej. 
Jeg ville gerne i fleksjob, men jeg er i tvivl, om jeg kan det, fordi mit helbred er blevet værre.   

Andrea: Har du været ved din egen læge? 

Claus: Nej, jeg bruger kun lægen i forhold til medicin.  

Andrea: Har du set det afsluttende skriv fra [navn på leverandør]?  

Claus: Nej. 

Andrea: Det skal du da, det handler jo om dig! Nå, men de skriver, at de anbefaler, at du får 
psykologhjælp. En mentor vil ikke være tilstrækkelig indsats i forhold til det psykiske. Mento-
rerne arbejder også mere beskæftigelsesrettet. 

Claus: Det beskæftigelsesrettede kan jeg ikke! 

Andrea: Jeg vil råde dig til at tage fat i din egen læge for at få hjælp. 

Claus: Men jeg har ikke råd til at betale for en psykolog. 

Andrea: Måske skal du via psykiatrien. Det koster ikke noget. Hvordan med dit netværk, er der 
nogen du kan tale med? 

Claus: Jah, jeg ser nogle mennesker, men de er efterhånden begyndt at sige fra i forhold til at 
snakke om de svære ting.  
 
Andrea: Der skal en fagperson til, der ved noget om psyken, så du ikke belaster dit netværk. 
Det dur ikke, at du isolerer dig. Når jeg ser dit CV, ser jeg sindssygt mange gode ressourcer. Du 
skal stile efter fleksjob. Det er jeg sikker på, at du godt kan, når du får hjælp til det psykiske. 
 
Claus: Jeg ville gerne i fleksjob, men helst inden for nogle brancher, jeg allerede kender. Men 
med de fysiske skavanker, jeg har, så kan det ikke lade sig gøre.  
 
Andrea: Nu skal du ikke lade dig bremse på forhånd. Hvad ville du gerne? 
 
Claus: Så ville jeg gerne landbruget, men det kan jeg godt skyde en hvid pind efter.  
 
Andrea: Ja, det kræver god fysik. Men så er det jobcentrets opgave at finde ud af, hvilke hjæl-
pemidler og støttemuligheder, der er. 
 

 
1 Casen er en lettere bearbejdet version af observationsnoter fra en observation af en samtale på et jobcenter fore-
taget som led i forskningscentrets Projekt ”Troen på borgernes jobchance”. 
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Claus [efter en pause]: Jeg har faktisk forsøgt at bede om hjælp på et krisecenter for nyligt, fordi 
jeg har overvejet selvmord. Jeg ville gerne lade mig indlægge. Men jeg synes, jeg løber pan-
den mod en mur. Systemet tager mig ikke alvorligt. Jeg fik bare at vide, at jeg kunne da godt 
blive en nat, men de vurderede mig ikke selvmordstruet eller til fare for mig selv.  
 
Andrea: Hvor tit overvejer du selvmord? Er det hver dag? 

Claus: Hverken i går eller i dag har jeg overvejet det, men i sidste uge.  

Andrea: Claus, er det okay, hvis jeg kontakter din læge? 

Claus [begynder at græde]: Jeg ville gerne så mange ting, men jeg kan ikke rumme det. Nogle 
gange tænker jeg, kan jeg ikke bare få den fucking pension, fordi det fylder så meget! I sidste 
uge ringede de ovre fra skolen, fordi min søn var forsvundet fra skolen, og han var væk hele 
dagen. Det påvirkede mig rigtig meget. Det var næsten dråben. Børnene bor hos deres mor, 
men jeg ville gerne have mere kontakt til dem. De overnatter heller ikke længere hos mig, når 
de er på besøg. 
 
Andrea: Måske kan det også være en drivkraft til at få dig hen til lægen? Hvis du får det bedre 
psykisk, så kan du måske også se dine børn mere. Livet går op og ned, men du skal ikke helt 
derned, hvor du overvejer selvmord. Det er for langt ned. Så jeg ringer til din læge og siger, at 
vi er bekymrede herfra, og siger at du vil henvende dig for at få hjælp. Er det okay? 
 
Claus: Ja, det er okay. Jeg har også noget med mit knæ. Jeg er forfulgt af sygdom, det fylder 
også meget. 
 
Andrea: Men man kan godt arbejde, være aktiv og se sine børn, selvom man har fysiske pro-
blemer. Det er det psykiske, der skal tages fat om, så får du overskud til at håndtere det fysi-
ske. Du kan godt tage trinene op med den rette hjælp! Det viste forløbet hos [navn på leveran-
dør]. Psykologsamtalerne kunne godt rykke noget. 
 
Claus: Joh, men det nytter jo ikke at tage fem trin op og så ryge tre tilbage, bare der sker en 
lille ting. 
 
Andrea: Claus, du har så meget at byde på! 
 
Claus: Jah. Jeg er åben. Jeg vil gerne hjælpes.  
 
Andrea: Du skal da ud og ha’ dig et fleksjob! Og du skal se dine børn. 
 
Claus: Jobcentret har været lang tid om at se, at det er fleksjob og ikke ordinært arbejde. Det 
gjorde en forskel at komme ind til Margit [hans sædvanlige sagsbehandler]. Hun sagde det efter 
to samtaler. Det betyder meget for mig.  
 
Andrea: Hold fast i, at du kommer tilbage til arbejdsmarkedet! 
 
Claus [rejser sig, da de skal til at afrunde samtalen]: Du skal have ros for, at du ringede og sag-
de, at Margit var syg. Det er der mange af dine kolleger, der godt kunne lære noget af. Og du 
har også læst i min sag. Sidst var jeg inde hos en, der slet ikke var forberedt. 
 
Andrea: Tak fordi du siger det. Så ved vi, hvad vi kan forbedre. 
 
Andrea: Er du nu sikker på, at du er okay? Nu fik vi jo alligevel snakket om nogle af de svære 
ting. Hvis du får det dårligt, så lov mig, at du ringer til mig. Så følger jeg dig hen til lægen. 
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Inspiration til at arbejde med casen med fokus på forventninger 
 
Der kan arbejdes med casen ved at tage udgangspunkt i begrebet mestringsforventninger, 
dvs. borgerens tro på egne evner og muligheder på arbejdsmarkedet. Følgende begreber kan 
bruges til at analysere casen med blik for forventninger, og hvordan borgers udsagn påvirker 
sagsbehandlers respons og omvendt.  
 
3 former for udtryk for mestringsforventning fra borger:  

• Stærke mestringsforventninger (høj tro på egne muligheder) 
• Ambivalente mestringsforventninger (svingende tro på egne muligheder) 
• Svage mestringsforventninger (lav tro på egne muligheder) 

 
3 typer af respons på mestringsforventning fra beskæftigelsesmedarbejder:  

• Understøttende respons – lægger sig på linje med borgers udsagn, f.eks. ytringer der 
har form af forståelse og lydhørhed 

• Omsættende respons – søger at oversætte borgers udsagn til handlemuligheder i 
praksis 

• Udfordrende respons – stiller spørgsmål ved rimeligheden af borgers høje/lave for-
ventninger til sig selv. Kan have karakter af nedgraderende respons (nedjustere høje 
forventninger) eller opgraderende respons (opjustere lave mestringsforventninger).  

 
4 måder positive forventninger kan udtrykkes verbalt a f beskæftigelsesmedarbejder:  

• Direkte italesættelse – eksplicitte udsagn som ”jeg tror på, du kan!” 
• Begrundelser – udsagn som ”jeg tror, du kan X, fordi jeg har set dig gøre Y” 
• Ressourcefokuseret sprog – udsagn, der fremhæver borgers positive mestringserfarin-

ger og kompetencer (det der lykkes) 
• Midlertidighedens sprog – udsagn, der lægger op til muligheden for forandring (”når X 

er ovre, vil du kunne klare Y”) 
 
 
Arbejdsspørgsmål til casen:  

Hvordan kommer borgerens tro på egne evner til udtryk i samtalen: 
• Hvilke mestringsforventninger udtrykker borgeren i sine udsagn? (stærke, ambivalente 

eller svage forventninger)  
• Hvordan ændrer borgerens mestringsforventninger sig i løbet af samtalen? 

 
Hvordan kommer sagsbehandlerens forventninger til borger til udtryk i samtalen: 

• Hvor i samtalen findes eksempler på understøttende, omsættende og/eller udfordren-
de (nedgraderende/opgraderende) respons fra sagsbehandler?  

• Hvilke udsagn fra borger griber sagsbehandler, og hvilken betydning får gribningen i 
den videre samtale? 

• Hvordan udtrykker sagsbehandler sine forventninger til borger? (direkte italesættelse, 
begrundelser, ressourcefokuseret sprog, midlertidighedens sprog) 

 
 
For uddybning af begrebet mestringsforventninger samt udfoldet eksempel på samtaleanalyse: 
Danneris et. al, (2017): ”Spot på samtalen”, s. 39-52 
For uddybning af udtryk af positive forventninger verbalt: Væksthusets Forskningscenter (2022): 
”Sig det med ord, krop, ting og handlinger”, s. 11-21  

https://vaeksthusets-forskningscenter.dk/pdf/spot-paa-samtalen-4/
https://vaeksthusets-forskningscenter.dk/pdf/sig-det-med-ord-krop-ting-og-handlinger/

